Klaar voor morgen!
Inspiratie en praktijkvoorbeelden voor
breed opleiden op niveau 2

Samenvatting
Met breed opleiden voor niveau-2 onderwijs kunnen onderwijsinstellingen een passend antwoord
geven op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, de diversiteit binnen de studentenpopulatie en
doelmatigheidsvragen in de eigen organisatie. Met deze brochure geven wij inspiratie voor breed
opleiden in uw onderwijsinstelling door twee scenario’s te schetsen en bij elk daarvan
aandachtspunten en een praktijkvoorbeeld te vermelden.

Wilt u zelf aan de slag
met breed opleiden?
CINOP zet zijn kennis en contacten
graag voor u in. Bel of mail ons voor
een vrijblijvende presentatie van
de mogelijkheden.
info@cinop.nl I 073 680 08 00

Klaar voor morgen!
Inspiratie en praktijkvoorbeelden voor
breed opleiden op niveau 2
Waarom breed opleiden?

Kansen voor niveau 2

De wereld om ons heen verandert in een
hoog tempo. Denk alleen maar aan de
opkomst van kunstmatige intelligentie,
robotisering en data-analyse. Voortgedreven
door dergelijke technologische ontwikkelingen
zullen deze veranderingen op korte termijn
al grote impact hebben op de regionale
arbeidsmarkt. Veel banen verdwijnen hierdoor
ook. Tegelijkertijd worden we samen steeds
ouder en moeten we langer doorwerken.
Het is belangrijk dat mensen relevant blijven
op de arbeidsmarkt. Dat kan alleen als mensen
zich blijven ontwikkelen en continue beschikken
over de juiste kennis en skills.

Voor studenten van mbo-niveau 2 is deze
opdracht extra van belang. Binnen deze
doelgroep is de uitval hoog en het arbeidsmarktperspectief in een deel van de sectoren
laag. Dat geldt vooral voor ondersteunende
beroepen. Veel afgestudeerde niveau 2
studenten vervullen nu bovendien banen die
onder druk staan op de arbeidsmarkt van
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morgen. Daarnaast toont onderzoek aan
dat deze professionals zich niet vaak laten
op-, bij- of omscholen. Terwijl daar voor hen
juist kansen liggen om door te groeien naar
een sterkere arbeidsmarktpositie.

Dit betekent dat ook onderwijsinstellingen
moeten mee veranderen om te kunnen
voldoen aan de vraag van een leven lang
leren en ontwikkelen. Onderwijsinstellingen
voelen aan dat de structuur van het onderwijs onvoldoende aansluit bij de uitdagingen
om professionals op een goede manier toe
te rusten voor de toekomst. Daarom zoeken
zij naar manieren om het stelsel te doorbreken,
om aan de ene kant studenten meer kansen
te bieden en aan de andere kant het werkveld
beter te bedienen.

Ook het SER-rapport ‘Toekomstgericht
beroepsonderwijs Deel 2 Voorstellen voor
een sterk en innovatief beroepsonderwijs’
(november 2017) verwijst naar het belang
van het breed opleiden van mbo-studenten:
aandacht voor skills, loopbaancompetenties
en bredere beroepsvaardigheden als basis
voor leven lang ontwikkelen. Het is belangrijk dat professionals - ook op niveau 2 flexibel en wendbaar kunnen acteren binnen
de dynamische arbeidsmarkt. Vaardigheden
zoals lerend vermogen, analytisch denken,
probleemoplossend handelen zijn cruciaal
voor hun duurzame inzetbaarheid.
Brede opleidingen bereiden studenten goed
voor op banen van de toekomst. Naast brede
vakkennis en vaardigheden zijn bewuste
studiekeuzes cruciaal. Loopbaanoriëntatie
(LOB) neemt hierbij een sleutelpositie in.
Niet alleen als vak, maar vooral als ruggengraat van de opleiding. Door veelvuldig met
studenten in gesprek te gaan over loopbaancompetenties ontwikkelen ze een bewuste,
actieve en zelfregulerende houding.
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CMMBO: Arbeidsmarktrelevantie MBO niveau 2
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Scenario’s

Inspiratie

Hoe realiseer je een bredere opleiding
op niveau 2? Wanneer is dit wenselijk en
passend, en wanneer niet? Er bestaat geen
blauwdruk hoe je als onderwijsinstelling
niveau 2 breed op een ideale manier zou
moeten vormgeven. In deze brochure
werken we twee mogelijke scenario’s uit.
De scenario’s zijn gebaseerd op ervaringen
en best practices van een aantal onderwijsinstellingen die deel uitmaken van het
netwerk ‘Breed opleiden Niveau 2’ dat
CINOP in 2015 heeft opgericht om
onderwijsinstellingen te verbinden die
2
met dit vraagstuk bezig zijn.

Deze scenario’s zijn vooral bedoeld ter
inspiratie. Ze laten zien dat er momenteel
al een heleboel krachtige initiatieven zijn
om niveau 2-opleidingen breder te maken.
Onderwijsinstellingen voeren het concept
van breder opleiden nu een aantal jaren in
de praktijk uit. Bedrijven zijn bekend geraakt
met de voordelen van breed opleiden.
Daarnaast laten de eerste evaluatieonderzoeken zien dat breed opleiden op niveau 2
positieve effecten heeft op de motivatie
en betrokkenheid van studenten en het
terugdringen van voortijdig schoolverlaten
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(VSV).

We onderscheidden een tweetal scenario’s
met daarbinnen een aantal varianten. Elke
variant is gericht op een andere doelgroep:

Ook nu de conjunctuur aantrekt en binnen
bepaalde sectoren de wens tot smal opleiden
weer ontstaat, zijn de netwerkleden overtuigd
dat breed opleiden op niveau 2 meerwaarde
biedt. Het helpt studenten zich voor te
bereiden op een optimale deelname aan
de samenleving; vandaag en morgen.

Scenario 1
De oriënterende professional
Dit scenario is gericht op het verbeteren
van het beroepsbeeld van studenten
na de oriënterende fase in de opleiding.
Zo kiezen zij bewuster de richting die
het beste bij hen past.

Scenario 2
De brede professional
 llround professional met smalle
– A
uitstroom
Deze variant is bedoeld om studenten
binnen een kwalificatie zo breed
mogelijk op te leiden. Ze stromen
uit met één diploma, maar dubbel
kwalificeren is ook mogelijk.
– B
 rede professional met brede
uitstroom (cross-over)
Deze variant leidt sector-overstijgend
op, vanuit een cross-overkwalificatie.
Hiermee spelen we in op de regionale
behoeften vanuit het werkveld.
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Het netwerk is in 2015 opgericht en heeft een
jaarlijks wisselende samenstelling. In totaal namen
18 mbo-instellingen deel aan het netwerk. Het netwerk
streeft naar kwalitatieve uitwisseling tussen deelnemende
onderwijsinstellingen die bezig zijn met het ontwerpen
van brede opleidingen. Hun drijfveer is het verzorgen
van goed onderwijs voor de niveau 2-doelgroep.
CINOP faciliteert de kennisdeling en uitwisseling tussen
de onderwijsinstellingen die op dit vraagstuk actief zijn.
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1e onderzoeksresultaten van Noorderpoort laten een
daling van 4% zien van VSV. Het concept onderzoek
van het Research Lab van mboRijnland laat onder
andere een hogere motivatie en betrokkenheid
van studenten zien binnen de brede opleiding.

Scenario 1
De oriënterende professional
Doel: studenten versterken in hun beroepsbeeld.
Zo kiezen ze de richting die het beste bij hen past.

In dit scenario gaan studenten zich een
half tot een jaar breed oriënteren. Hierna
maken ze een weloverwogen profielkeuze.
Sommige onderwijsinstellingen zetten dit
in als een soort voor-schakeltraject. Na de
brede basis, die onderwijsinstellingen in
veel gevallen aan het einde van het eerste
leerjaar examineren, volgt een gespecialiseerd
profieldeel en bijbehorende examinering.
Studenten hebben in dit scenario meer tijd
om zich beter te oriënteren op beroeps
perspectieven en de daarbij behorende
opleiding (profielkeuze).

KD’s in beeld. Diverse onderwijsinstellingen
gebruiken deze verwantschapsanalyse
om te komen tot zogenaamde brede- of
gemeenschappelijke thema’s die leidend
zijn voor het brede deel van de opleiding.

Thematisch werken

Dit scenario is vooral geschikt voor
onderwijsinstellingen die te maken hebben
met studenten die nog niet weten wat ze
willen gaan doen, of wanneer er sprake is
van veel switchgedrag en/of uitval onder
studenten. Dit scenario kan bestaan naast
de afzonderlijke smalle opleidingen op
niveau 2.

Veel onderwijsinstellingen werken in het
brede deel van de opleiding met thema’s/
onderwerpen die in meerdere kwalificatiedossiers (KD’s) aan bod komen. Stichting
Praktijkleren (SPL) bracht voor negen
kwalificaties de verwantschap tussen deze

Breed, thematisch werken biedt naast
inhoudelijke aanknopingspunten ook
mogelijkheden tot verbreding van de
groepssamenstelling. Zo zijn er onderwijs
instellingen die hun brede niveau 2-opleiding
in het gemeenschappelijke deel zo inrichten,
dat studenten zeven tot negen kwalificaties
(deels) samen onderwijs volgen.
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Foto: Simon Rijnders,
ROC de Leijgraaf

Praktijkvoorbeeld 1: Niveau2Plus
ROC de Leijgraaf startte in 2015 met de
ontwikkeling van een brede niveau 2-opleiding:
Niveau2Plus. Te veel opleidingen op niveau
2 kampten met te lage studentenaantallen.
De betaalbaarheid van het onderwijs stond
onder druk. Ook was er bij studenten sprake
van een onduidelijk beroepsbeeld en een
laag arbeidsmarktperspectief in de regio.
Het was tijd voor actie.
In het ontwikkeljaar stelde de onderwijs
instelling een strategische visie op voor
breed opleiden voor niveau 2.
Ook ontwikkelde de onderwijsinstelling een
concept voor het breed opleiden met acht
uitstroomprofielen. Studenten volgen nu
vier dagen per week een breed programma,
waarin zij werken aan thema’s vanuit meerdere
contexten/werkgebieden. Daarnaast werken
zij één dag per week aan hun profiel. Tijdens
de tweede helft van leerjaar 1 lopen ze twee
dagen stage. In leerjaar 2 lopen ze twee
dagen stage gedurende drie kwartalen.
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Rol LOB cruciaal
De rol van loopbaanoriëntatie (LOB) is cruciaal
voor dit concept. Het helpt studenten bij
het ontdekken en inzetten van hun talenten.
Zo onderzoeken we wat bij hen past. LOB
loopt als rode draad door de opleiding heen.
Vooral de mogelijkheid om te switchen tussen
de opleidingen in leerjaar 1, geeft studenten
een geruster gevoel. Ze mogen overstappen
zonder dat dit hen studievertraging oplevert.
Bedrijven geven aan dat zij het prettig vinden
dat de (basale) werknemersvaardigheden aan
bod komen. De wereld en werkmethodes
veranderen zo snel dat veel bedrijven
studenten liever zelf meer van het vak leren.
Studenten waarderen LOB. Dat geldt met
name voor de insteek van de coaching en de
begeleiding die zij krijgen. Tijdens het eerste
jaar dat het nieuwe concept draaide, daalde
het VSV. Hoewel dit nog geen garantie is,
is het beeld wel hoopvol.

Binnen de brede opleiding besteedt de
onderwijsinstelling ook veel aandacht aan
werknemersvaardigheden en 21e-eeuwse
vaardigheden om studenten wat extra’s
mee te geven. Daardoor kunnen studenten
zich in de arbeidsmarkt beter staande houden.
Ook het aanbod van keuzedelen past bij deze
lijn en draagt bij aan ondernemend gedrag,
het vergroten van innovatief vermogen,
het blijvend fit zijn en het ontwikkelen van
digitale vaardigheden en mediawijsheid.
Hierbij hebben studenten écht de mogelijkheid om te kiezen.

De acht profielen binnen de
Niveau2Plus-opleiding zijn:
1

Medewerker secretariaat en receptie

2

Medewerker (financiële) administratie

3

Helpende zorg en welzijn

4

Medewerker facilitaire dienstverlening

5

Medewerker Sport & recreatie
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Verkoper

7

Logistiek medewerker

8

Medewerker ICT

Praktijkvoorbeeld 2: werkplekleren
Er zijn diverse mbo-instellingen die hun
onderwijs voor niveau 2 als ‘werkplekleren’
vormgeven. Vanuit dit concept is de praktijk
component binnen de niveau 2-opleiding
groot. Studenten volgen het onderwijs op
de werkvloer en doen daar ook examen.
Daardoor is het onderwijs afgestemd op
de behoefte van het bedrijf. Zo kan de
student nog beter werken aan het vormen
van een goed beroepsbeeld en ervaren
wat het beste bij hem of haar past.
MboRijnland omarmde dit concept en
werkte het uit met onder andere DZB
(een reïntegratiebedrijf uit Leiden) en het
Groene Hart Ziekenhuis. Onder de noemer
pilot Start Up 1-2 leiden ze nu samen
studenten van Entree en niveau 2 gezamenlijk
op in de praktijk. DZB kampte door de
veranderingen rondom de participatiewet
en WMO met veel lege arbeidsplekken.
Voor hen was samenwerking met mboRijnland een kans om haar maatschappelijke rol
te vervullen bij het begeleiden van mensen
vanuit een beschermde omgeving naar werk.
Daarnaast zorgt de studentengroep, die bij
DZB de opleiding volgen, voor een aanvulling
op het arbeidsproces binnen de sociale
werkvoorziening. Een win-winsituatie dus.

Samenwerking onderwijsinstelling
en werkveld cruciaal
De studenten volgen drie dagen per week de
opleiding bij DZB in huis. Daarnaast gaan zij
een dag per week naar de onderwijsinstelling
voor de generieke vakken. Bij DZB zijn elke
dag twee docenten van mboRijnland
aanwezig om de dag met elkaar te starten.
Tijdens de dag begeleiden ze studenten en
verzorgen ze aanvullende lessen. Zo geeft
de onderwijsinstelling in samenwerking met
het werkveld werkplekleren optimaal vorm.
Vanuit dit concept leren de studenten veel
aspecten van de veelzijdige organisatie
kennen. Ze doen ervaring op met meerdere
taken, werkzaamheden en contexten. Een
aantal Entree-studenten rondde inmiddels
versneld niveau 1 af en stroomde daarna in
het tweede leerjaar van niveau 2 in. Na het
eerste brede jaar stromen studenten door
naar een smalle opleiding op niveau 2.
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In juni 2018 leverde het Research Lab van
mboRijnland een eerste rapportage op van
het onderzoek naar de effecten van de Start
Up pilot. De voorlopige resultaten laten zien
dat de motivatie en betrokkenheid van de
studenten uit de Start Up groep hoger is
dan die van de reguliere groepen Entree en
Dienstverlening niveau 2. Ook scoort deze
groep studenten hoog op ‘fit’. Dat betekent
dat de opleiding en klasgenoten bij hen passen
en/of ze denken dat ze hun diploma gaan
halen. Mooi om te zien dat mboRijnland
door het doen van onderzoek de effecten
van de diverse ontwikkeltrajecten in beeld
brengt.

−− Omdat studenten uiteindelijk smal
uitstromen, is het belangrijk dat onderwijs
instellingen hun studenten helpen om
zichzelf zichtbaar te maken als ‘brede
professional’ op de arbeidsmarkt.
Kenmerkend voor deze professionals is
hun ‘hands-on mentaliteit’. Studenten zijn
in staat om het werk te zien en handelen
proactief. Om dit zichtbaar te maken,
geven sommige onderwijsinstellingen een
verklaring mee. Daarin omschrijven ze
de andere contexten, waarin de student
ervaring heeft opgedaan. Er zijn ook
onderwijsinstellingen die een certificaat
voor werknemersvaardigheden uitreiken.

Aandachtspunten bij dit scenario

Werkplekleren

In de praktijk zien we dat onderwijsinstellingen
de gemeenschappelijkheid van drie tot negen
kwalificaties in de brede basis centraal stellen.
Onderwijsinstellingen maken op een
herkenbare manier gebruik van de verwantschap tussen beroepen en de overlap in
kwalificatiedossiers. Dit biedt studenten veel
opties voor oriëntatie, betere doorstroom
en inzetbaarheid in meerdere contexten.
Een aantal aandachtspunten daarbij:

−− Het vraagt tijd en commitment van
alle betrokkenen om het concept op
een krachtige manier vorm te geven.
De begeleiding van de docent op de
werkplek is cruciaal om te zorgen dat
de koppeling tussen de werkzaamheden
en opleidingsdoelen op een goede
manier bij elkaar komen.
−− Omdat de werkzaamheden van het
bedrijf in het onderwijsprogramma
leidend zijn, is er niet altijd een set van
lesmateriaal voorhanden. Het is handig
dit te ontwikkelen vanuit de vragen op
de werkplek.
−− Een goede intake en eerlijke voorlichting
over de opleiding (verwachtings
management) is cruciaal. Dat vraagt ook
van docenten een andere aanpak. Er is
meer coaching en meer aandacht voor
loopbaanoriëntatie nodig. Ook is het
belangrijk dat ze studenten stimuleren
een reflectieve houding te ontwikkelen.

−− Houd bij de vormgeving van niveau 2 breed
onderwijs rekening met de koppeling van
accreditatie van leerbedrijven aan de
onderliggende crebo’s. De ervaring leert
dat het helpt om vroegtijdig contact
aan te gaan over de accreditatie met de
SBB-regio-coördinatoren om knelpunten
te voorkomen.
−− Onderwijsinstellingen moeten studenten,
bij de overgang van het brede basisdeel
naar het profiel specifieke deel, mogelijk
overschrijven naar een ander crebo. Dit
kan gevolgen hebben voor de onderwijsen/of de praktijkovereenkomst en de
administratieve afhandeling daarvan.
−− De student kan de brede basis gebruiken
voor het versterken van de beroepskeuze
of voor de algemene- en werknemersvaardigheden.
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Scenario 2
De brede professional
1. A
 llround professional met smalle uitstroom
Doel: studenten breed opleiden en kennis laten maken met
meerdere contexten. Zo zijn zij breed inzetbaar in de toekomst.
 rede professional met brede uitstroom (cross-over)
2. B
Doel: studenten opleiden voor een brede set van kennis
en vaardigheden die de regionale arbeidsmarkt vraagt.

1. Allround professional met
smalle uitstroom
In dit scenario blijven de opleidingen
zo lang mogelijk profiel-overstijgend.
De ‘brede basis’ is vergelijkbaar met die
van het scenario ‘de oriënterende professional’. Studenten oriënteren zich breed,
leren brede werknemersvaardigheden
aan en ervaren dat veel onderwerpen en
vaardigheden voor meerdere werkgebieden
relevant zijn. Door de langere periode van
breed opleiden ontwikkelen studenten zich
tot dé brede professional die in verschillende
contexten en werkgebieden inzetbaar is.
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De opleiding blijft zo lang mogelijk gericht
op brede gemeenschappelijke thema’s die
voor meerdere kwalificaties relevant zijn.
De student kiest pas vlak voor examinering
voor een profiel. Daarin stroomt de student
vervolgens uit. In sommige gevallen is
dubbelkwalificering mogelijk; dan behalen
studenten twee (of meerdere) diploma’s.
Op een arbeidsmarkt waar de werkgelegenheid sterk fluctueert, stijgt de vraag naar
breed inzetbare werknemers. In dit scenario
leiden onderwijsinstellingen studenten op
tot deze wendbare, flexibele en duurzaam
inzetbare professionals.

Praktijkvoorbeeld 3:
brede niveau 2-opleiding
Deltion biedt naast smalle opleidingen op
niveau 2 ook een brede niveau 2-opleiding
aan. Deze brede opleiding is uitsluitend
bestemd voor studenten die moeite hebben
met het maken van de juiste keuze of een
zeer onhelder beroepsbeeld hebben.
Daardoor dreigen ze uit te vallen in smalle
opleidingen. Deze studenten krijgen bij de
intake het advies naar de brede opleiding te
gaan. Deltion startte in 2016 met een groep
van 30 studenten.
De opleiding start met een breed basisjaar,
waarin de opleidingsinstelling op brede
thema’s les geeft (overlappende thema’s
binnen negen kwalificaties) met projecten,
lessen, excursies en stages. In het eerste
leerjaar leggen de studenten drie examens
af voor werkprocessen die voor alle negen
kwalificaties relevant zijn. In het tweede jaar
geeft de onderwijsinstelling nog steeds
breed onderwijs. Wel werken studenten
meer toe naar het maken van een profielkeuze. Dat betekent dat ze in het tweede
jaar starten met een breder deel (gericht op
twee of drie kwalificaties) en het einde van
de opleiding uitstromen op één of twee
kwalificaties (profielen).
Deltion richt zich in de brede basis op de
gemeenschappelijkheid tussen de volgende
crebo’s:
1

Medewerker secretariaat en receptie

2

Medewerker (financiële) administratie

3

Helpende zorg en welzijn

4

Medewerker facilitaire dienstverlening

5

Medewerker sport en recreatie

6

Medewerker ICT

7

Logistiek medewerker

8

Parts-/baliemedewerker

9

Verkoper

Eerste veelbelovende resultaten
In het eerste cohort hebben achttien van de
dertig studenten hun opleiding succesvol
afgerond. Acht van de twaalf studenten die
uitvielen, zijn doorgestroomd naar andere
(smalle) niveau 2-opleidingen. Zij kregen
tijdens de opleiding een duidelijker beeld
van wat zij wilden doen. Zes studenten
hebben de opleiding afgerond met twee
diploma’s. Het merendeel van de studenten
is doorgestroomd naar een niveau 3opleiding.
Noorderpoort rondde op een vergelijkbare
manier het eerste cohort brede niveau 2opleidingen af. Zij bundelden uiteindelijk
acht kwalificaties in hun brede niveau 2concept, dat ROC-breed geïmplementeerd
is. De richting ‘Medewerker ICT’ viel af.
Noorderpoort zag de studentenaantallen de
afgelopen twee jaar groeien. Het percentage
VSV daalde met vier procent. Een mooie
prestatie. Daarnaast sloeg Noorderpoort
samen met Deltion, het Consortium voor
Beroepsonderwijs en SPL de handen ineen om
brede examens op niveau 2 te ontwikkelen.
Momenteel dragen ze de examens op
landelijk niveau uit.

Aandachtspunten bij dit scenario
−− Een
	
aantal aandachtspunten uit
scenario 1 geldt ook voor scenario 2.
Bijvoorbeeld de aandachtspunten voor:
- h
 et gebruikmaken van de
verwantschapsanalyse van SPL
- d
 e aandacht voor accreditering
van leerbedrijven
- a dministratieve zaken zoals het
mogelijk overschrijven van studenten
naar een ander crebo.
−− De ervaring leert dat het belangrijk
is te investeren in de relatie met het
werkveld. Ook voor bedrijven heeft
het voordelen om breed inzetbare
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werknemers aan te trekken. Zij zijn
voor meerdere taken binnen het bedrijf
inzetbaar. Neem een hotelketen als
voorbeeld. Daar kunnen studenten
ondersteunen bij zowel de bediening,
back office en front office. Bovendien zijn
ze inzetbaar bij andere dienstverlenende
activiteiten die het hotel biedt.
−− Het daadwerkelijk faciliteren van de
mogelijkheid om meerdere diploma’s
te behalen, vraagt veel van onderwijs
instellingen als het gaat om administratie
en examinering. Daarom zijn er ook
onderwijsinstellingen die toch afstappen
van het aanbieden van deze mogelijkheid
ondanks de meerwaarde voor het
perspectief van de studenten.
−− Daarnaast laten de ervaringen bij Deltion
en Noorderpoort zien dat de kans op
meerdere diploma’s an sich studenten
onvoldoende stimuleert om de bijbehorende extra modules te volgen. De stap
is veel kleiner als studenten alleen een
extra examen hoeven te doen. Dat is
mogelijk wanneer de inhoud van de
extra lesstof, behorend bij een ander
profiel, al in de ‘reguliere, brede’ modules
is verwerkt. Noorderpoort heeft hier
al ervaring mee. Zij integreren extra
keuzedelen in het onderwijsprogramma.
Succesvol afgeronde extra keuzedelen
worden apart op het resultatenoverzicht
bij het diploma vermeld.

2. B
 rede professional met brede
uitstroom (cross-over)
Onderwijsinstellingen binnen dit scenario
zoeken samen met hun werkveld waar
behoefte aan is om het onderwijs optimaal
aan te laten sluiten bij de (vacature)
ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Vervolgens vraagt de mbo-instelling
in nauwe samenspraak met het werkveld
een cross-overkwalificatie aan bij DUO.
Gezamenlijk kijken zij naar de benodigde
kerntaken en werkprocessen die in deze
cross-overkwalificatie centraal staan. Het
aanvragen van een cross-overkwalificatie
betekent:
−− regionale behoeften van het
bedrijfsleven in kaart brengen
−− vacature-onderzoek doen
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−− netwerkmeetings met bedrijven
organiseren
−− trends en ontwikkelingen op de
regionale arbeidsmarkt analyseren.
Onderwijs en bedrijfsleven raken door een
cross-over sterker met elkaar verweven.
De kerntaken en werkprocessen dienen
uit bestaande kwalificaties te komen, uit
verschillende kwalificatiedossiers (sectoroverstijgend). Onderwijsinstellingen zetten
keuzedelen binnen deze variant zowel
verbredend als verdiepend in.
Een cross-overkwalificatie is in eerste instantie
bij uitstek regionaal georiënteerd. Als andere
regio’s zich in de cross-over herkennen,
kunnen zij de cross-overkwalificatie
‘adopteren’ en verder regionaal inkleuren.

Praktijkvoorbeeld 4:
Servicemedewerker niveau 2
ROC Midden Nederland biedt de crossoverkwalificatie ‘Servicemedewerker
niveau 2’ aan op twee locaties; in Amersfoort
en Utrecht. De aanmeldingen voor deze
opleiding overtroffen vanaf dag één de
verwachtingen. Inmiddels behaalden de
eerste groepen hun diploma.
ROC Midden Nederland zet met deze
cross-over in op breed opleiden voor hun
regio. Daarin staat dienstverlening centraal.
Er is behoefte aan aanpakkers, breed
opgeleide ‘duizendpoten’ met een servicegerichte en flexibele houding. Daar richt de
opleiding Servicemedewerker niveau 2 zich
dan ook met name op.
Aan het begin van de opleiding kiest de
student een richting. Er is keuze uit drie
richtingen:
−− Zakelijk & Commercieel
−− Sport & Evenementen
−− Zorg & Welzijn
Omdat de opleiding binnen alle drie de
richtingen breed en vanuit eenzelfde
cross-overkwalificatie zijn ingericht, is het
altijd nog mogelijk om te switchen. Studenten wisselen dan zonder tijdverlies van
richting. De opleiding duurt standaard twee
jaar. Het is tevens mogelijk om de opleiding
versneld te volgen en in een jaar af te
ronden.

Investeren in samenwerking

samenwerking met SBB rondom het
breed accrediteren van leerbedrijven.
Ook besteedde ze veel aandacht aan
het betrekken van het regionale werkveld.
Dit begint zijn vruchten af te werpen.
Zo plaatste de Rijksuniversiteit Groningen
onlangs een eerste BBL-vacature voor
een BBL-servicemedewerker op niveau 2.

Aandachtspunten bij dit scenario
−− Het aantonen van inhoudelijke behoefte
en steun vanuit het werkveld is een vereiste.
De ervaring leert dat het aanvragen van
een nieuwe cross-over tijdrovend is.
Het ‘adopteren’ van een bestaande
cross-over is ook mogelijk.
−− Ook het werken aan commitment en
ontwikkelen van passend onderwijs bij de
regionale behoefte uit de arbeidsmarkt
kost veel tijd, geld en energie.
−− Het putten uit de bestaande kwalificatiedossiers als basisbouwstenen voor de
nieuwe cross-over, kan belemmerend
en/of beperkend werken. Onderwijs
instellingen kunnen alleen bestaande
werkprocessen gebruiken als basis
voor de nieuwe cross-overkwalificatie.
−− Voordeel van dit scenario is dat er één
examenplan is op basis van één crossoverkwalificatie. Dat is naar eigen smaak
van onderwijs en werkveld in te richten.
Daarmee zoeken ze samen een nieuwe
vorm vanuit de bestaande structuur.

Noorderpoort heeft na een zeer succesvolle
start van de cross-over van ROC Midden
Nederland in 2017, de cross-overkwalificatie
‘Servicemedewerker niveau 2’ aangevraagd
om deze in Groningen aan te kunnen bieden.
De onderwijsinstelling stopt per september
2019 met vijf smalle crebo’s. Ze leidt dan
alleen nog maar op vanuit het cross-overdossier op niveau 2. Dat geldt zowel voor
BOL als voor BBL. De onderwijsinstelling
investeerde de afgelopen jaren veel in de
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Conclusies en aanbevelingen
Breed opleiden als fundament
voor het mbo
De invoering van de herziene kwalificatiestructuur (IHKS) had als doel om minder
kwalificatiedossiers te ontwikkelen met
meer samenhang tussen opleidingen.
Voor veel niveau 2-opleidingen was het
nieuwe KD Dienstverlener een mooie start
in het denken over breed opleiden voor
deze doelgroep. De meerwaarde om nog
breder te kijken naar de kansen, uitdagingen
en mogelijkheden voor niveau 2-onderwijs
heeft duidelijke aanleidingen. Het gaat
daarbij om de diversiteit binnen de studentenpopulatie, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en doelmatigheidsvragen vanuit de
eigen organisatie. We hopen dat onderwijsinstellingen en samenwerkingspartners de
praktijkvoorbeelden van ons netwerk zien als
inspiratie en hen aanzetten om te werken aan
breed opleiden op niveau 2 als fundament
voor flexibel, wendbaar en toekomstbestendig
beroepsonderwijs.

Flexibiliteit is de sleutel
Wanneer we de verschillende scenario’s
bestuderen, zien we dat ze elkaar vooral
aanvullen. Het is niet nodig te kiezen voor
één scenario in het bijzonder. De voorbeelden
geven gezamenlijk een duidelijk antwoord
op de vraag vanuit de snel veranderende
arbeidsmarkt. Ze houden rekening met de
individuele behoeftes en wensen van de
student én blijven relevant door een continue
verbinding met de (regionale) arbeidsmarkt.
De praktijk leert dat de arbeidsmarkt continu
verandert met wisselende behoefte aan smal
én breed opgeleide professionals. Het is
belangrijk dat studenten na hun opleiding op
een duurzame manier aan de slag kunnen.
Opleidingen moeten zich aanpassen aan deze
steeds wisselende vraag. Flexibiliteit moet
daarom prominent op de agenda staan van
iedere opleiding.
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Verbinding met de arbeidsmarkt – met
name die in de regio van de opleiding –
is daarbij cruciaal. Alleen samen met de
regionale werkgevers kunnen onderwijs
instellingen bepalen wat zij van studenten
moeten vragen. Andersom zijn studenten
voor een goede opleiding afhankelijk van
de aanwezigheid van goede stage- en
leerbedrijven. Dat betekent dat onderwijs
en regionale partners in elkaar moeten
blijven investeren.

Leer van en met elkaar
In het netwerk niveau 2 breed opleiden
sloegen de voorlopers van dit vraagstuk de
handen ineen. Zij staken ook hun nek uit om
te zoeken naar mogelijkheden om breed op
te leiden binnen hun regio. De scenario’s
laten zien dat er al veel mooie voorbeelden
voor handen zijn. Inmiddels krijgen zij
landelijk veel navolging. Ook op niveau 3
en 4 denken opleidingen nu gezamenlijk
na over het verbreden van de opleiding.
Zo spelen ook zij nu beter in op de behoeften
van de veranderende samenleving van morgen.
Dit toont aan dat het concept ‘breed opleiden’
geen tijdelijke hype is. Het is een waarde(n)
vol en duurzaam concept!
Daarbij is de kennis en ervaring vanuit het
netwerk niveau 2 breed opleiden van grote
meerwaarde. Het is voor onderwijsinstellingen
vooral belangrijk te onderzoeken welk(e)
scenario(’s) het beste bij hen past of passen.
Kijk daarbij naar de studenten, de interne
organisatie en vooral ook naar het werkveld.
Grijp de ontwikkelingen aan om de samenwerking met het bedrijfsleven te versterken.
Een goed verhaal -gebaseerd op een goede
visie- helpt om nieuwe bedrijven aan te trekken
en bestaande relaties te verbeteren. Op deze
manier fungeert de onderwijsinstelling als
ideale partner om regionale scholingsvraagstukken te positioneren en op te lossen.

Pak de ruimte!
Veel bestuurders geven aan dat zij hun
teams stimuleren om de innovatieruimte
te pakken. Die ruimte is er vaak, maar er zijn
ook onderwijsinstellingen die deze (nog)
niet of onvoldoende benutten. Durf groter
te denken en betrek maatschappelijke
vraagstukken op regionaal niveau. Het is
belangrijk dat zowel de onderwijsinstelling,

de opleiding én het werkveld hierin een
actieve rol pakken. Investeer dus in de
gehele keten. Vertrek steeds vanuit een
gedeelde visie, blijf met elkaar communiceren
en laat je inspireren door de succesvolle
voorbeelden in deze brochure.
We wensen iedereen succes en plezier!

Bent u geïnspireerd geraakt door deze
praktijkvoorbeelden en wilt u zelf aan de
slag met breed opleiden?
We denken graag met u mee. E-mail of bel ons voor een overzicht van de mogelijkheden:
info@cinop.nl I 073 680 08 00.
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Met dank aan

Stichting CINOP realiseert gefundeerde, integrale en toepasbare oplossingen voor complexe
onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken. CINOP zet zich in voor een optimale deelname van
iedereen aan de samenleving, vandaag en morgen, en is gespecialiseerd in vraagstukken rondom
flexibilisering, arbeidsmarktleren en professionalisering.
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