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Even voorstellen 
 
Marlène Smeets:  
•  Onderwijskundig adviseur Arcus College 

Suzanne Raafs:   
•  Consultant Turner, Strategie Implementatie 

Cor Laming: LOOV 

Dymphy Kees:  
•  Hoofd Onderwijs Arcus College 



  Er was eens …    
 
                   … in het verre (maar mooie) Zuid Limburg 

   
                  …een middelgroot ROC 



             …dat op weg ging naar een mooie (FOCUS) 
toekomst in 2015 



De reis begint… 



STOP! Taal en  rekenniveau                       

onvoldoende 

Wat komen we tegen?          Survival? 



de verschuivende horizon……. 



  Bang voor de ‘Focus’ toekomst? 

 De Arcus aanpak helpt 
 



  Samen beleid maken, visie ontwikkelen 

Expertmeetings – Diners pensant -  Pitstopmeetings – Managementbijeenkomsten 
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School en praktijk 

Leerlijn  
kennis en vaardigheden 

Leerlijn 
Integrale praktijkopdrachten 

Leerlijn  
leer- en loopbaanontwikkeling 

Examinering 

Deel- 
examen 

Geïnte-
greerd 
examen 

Intaker Mentor 

Docent-instructeur-bpv begeleider Beoordelaar 

ELO en deelnemerbegeleidingsysteem 
 

Beginner Gevorderd Bekwaam 

Trajectbegeleider 

                                                     
Leerproces 
deelnemer    

                                            
Rollen 
begeleiders 

Het Arcus onderwijsmodel 

Leerlijn 
Integrale beroepsopdrachten 



 Het onderwijsmodel en de IBO’s 

•  De kwalificatiedossiers zijn expliciet het uitgangspunt 
•  Het curriculum wordt opgebouwd volgens het onderwijsmodel van 

Arcus 
•  De integrale beroepsopdracht vormt daarbij de rode draad 



Wat is een IBO? 

•  IBO = integrale beroepsopdracht 
•  Hart, handen, hoofd = attitude, vaardigheden en kennis geïntegreerd 
•  Verschillende disciplines / vakken geïntegreerd (zoals in de 

beroepspraktijk) 
•  Bij een IBO hoort ‘flankerend onderwijs’ (kennis, instructie, 

vaardighedentraining); sommige kennis vooraf, sommige kennis ‘just 
in time’ 



De IBO als  
verbindende factor 



 
 
 

Invoering Focus = 
verder (ver)volgen van de gekozen weg 

 
 



  Herontwerp opleidingen 

•  Onderwijsmodel handhaven 
•  IBO’s als rode draad handhaven 

•  Herinrichting (‘omkatten’) opleidingen 

   - herziening kwalificatiedossiers  
   - invoering domeinstructuur 
   - verhoging (begeleide) onderwijstijd 
   - verkorting niveau 4 opleidingen van 4 naar 3 jaar  
   - omvorming van niveau 1 opleidingen naar entreeopleidingen 
 

op vakmanschap 



 Invoering CGO à Focus op vakmanschap 
 

Het Arcus onderwijsmodel	  

3	  BGO 

IPO	   IBO	  



  De organisatie 

•  Het CvB doet mee 
•  Gezamenlijke visie op onderwijs (en op Focus) 
•  Verantwoordelijkheid in de lijn 
•  Ondersteuning door Interne centrale Expertisegroep  
•  Onderwijskundige per unit 
•  De onderwijsmanager en het team ‘in de lead’ 



zet het team ‘in the lead’… 
…naar resultaatverantwoordelijke teams 

…onderwijskundig leiderschap bij de OC 

…voor link tussen centrale visie en 
uitvoering in de praktijk 



  Focus op vakmanschap: de organisatie 
    

CvB	  

OR	  
EOS	  als	  

procesbegeleider	  

beleidsvoorbereider	  

OC	  als	  
hoofduitvoerder	  

Focus	  voor	  
afdeling	  

UD	  als	  
hoofduitvoerder	  
Focus	  voor	  unit	  

Onderwijsteam	  	  Onderwijsteam	  	   Onderwijsteam	   Onderwijsteam	   Onderwijsteam	  

Gee@	  opdracht	  aan…	   Maakt	  afspraken	  met…	  

EOS	  als	  
‘steun-‐
punt’	  

Legt	  
verantwoording	  
af	  aan	  …	  

Het	  land…	  

Onderwijskundige 
ondersteuning  

per unit 



  Bewustwording en  
gezamenlijk kaders formuleren 

•  Focus op maandag 
•  Bijeenkomsten met onderwijsgevenden 
•  Themabijeenkomsten  



Focus website 



Het Focus handboekje  
onderwijsontwikkeling 

 
Hfdst 1.  Stel een plan van aanpak (per afdeling) op 
Hfdst 2.  Stel een ontwikkelteam samen 
Hfdst 3.  Verzamel basisinformatie 
Hfdst 4.  Maak een ‘grofontwerp’ en raadpleeg het team 
Hfdst 5.  Vul het match model in [Turner] 
Hfdst 6.  Maak een studiewijzer 
Hfdst 7.  Maak een ‘fijnontwerp’ en raadpleeg het team 
Hfdst 8.  Zet het curriculum in N@tschool 

 
 

F	  



  Hfdst 1. Stel een plan van aanpak op  
•  Format voor Focus plan van aanpak per afdeling 

 



  Hfdst 2. Stel een ontwikkelteam samen 

Ontwikkelteam per KD (of enkele verwante KD’s) 
•  Onderwijsmanager 
•  Onderwijskundig medewerker 
•  Docenten  

In werkverdeling 2013-2014 meenemen / vrij roosteren: 
•  Ontwikkeltijd 
•  Overlegtijd 
•  Trainingen curriculumontwikkeling 

 
 



  Hdfst 3. Verzamel basisinformatie  

•  Grof- en fijnontwerp huidig curriculum 
•  Het kwalificatiedossier (2012 en het nieuwe KD) 
•  0-meting huidige onderwijskwaliteit KD 

•  Kapstok 3 (onderwijsvisie en onderwijsmodel Arcus) 
•  Handboek examineren: onderdeel ‘exameneisen’ 
•  Huidige OER van de opleiding 

•  Input vanuit het onderwijsteam: wat vond het team goed aan het 
huidige curriculum, wat zijn aandachtspunten, wat zijn ideeën voor 
het nieuwe curriculum. 
 

3BGO 



  Hfdst 4. Maak een grofontwerp  

1. Het vertalen van het KD in onderwijsleerdoelen  
2. Het maken van een opleidingsstructuur voor school en de BPV 
    model ‘uitbreiding onderwijstijd’ 
    format ‘opleidingsstructuur’ hele opleiding 
3. Het berekenen van de begeleide onderwijstijd (BOT) 
    format ‘opleidingsstructuur’ per leerjaar 
4. Het berekenen van de uren in de beroepspraktijk (BPV) 
5. Het indelen van het leeraanbod 
6. Het positioneren van loopbaanbegeleiding (LOB) 



  Model uitbreiding onderwijstijd (voorbeeld  BOL 3) 

 

BOL 3 Huidige situatie  Nieuwe regels Nieuwe situatie  Aanpassing  

  BOT 
  

BPV Totaal  BOT BPV Totaal  BOT BPV Totaal BOT BPV Totaal  

1e jaar 470 
  

380 850 700   1000* 700 300 1000 + 230 (-)80 + 150 

2e jaar 470 
  

380 850     1000* 550 450 1000 + 80 + 70 + 150 

3e jaar 470 
  

380 850     1000* 550 450 1000 + 80 + 70 + 150 

Totaal  1410 
  

1140 2550 Min 1800 Min 900 3000 1800 1200 3000 + 390 + 60 + 450 

*Ophoging onderwijstijd: 1000 uur onderwijs per jaar = gemiddeld 1000 uur 
onderwijs per jaar (dus 1e jaar 900 uur en 2e jaar 1100 uur mag) 



  Uitbreiding onderwijstijd 

  Consequenties voor: 
 
•  curricula: meer begeleide onderwijstijd (BOT) 
•  inzet docenten 
•  beschikbaarheid onderwijsruimtes 



  Uitbreiding onderwijstijd  

   
Waar hebben we het over?  
(in het geval van een middelgroot ROC als Arcus) 

•  40.000 extra lesuren BOT op jaarbasis  
•  1000 lesuren extra per week 
•  30 extra ‘lesruimtes’   
•  40 extra docenten 
 
•  kostenpost van € 2.800.000 op jaarbasis 
 



  Uitbreiding onderwijstijd 
   Zijn er oplossingen? En kostenneutraal?  

Oplossing ‘opbrengst’ curriculum docenten ruimtes 

Vergroten gemiddelde omvang 
lesgroepen 

Van 20à 25 leerlingen per lesgroep (gemiddeld) 
bespaart ruim 40.000 lesuren BOT per jaar 

Meer lesuren per docent Als 500 docenten elk 1 uur meer BOT geven per 
week levert dat 20.000 uren BOT per jaar op 

Verlenging en uitbreiding 
‘onderwijsdagen’ 

Van 30 naar 50 uur gebruik van de lesruimtes 
gem. per week à 20 leslokalen minder ‘extra’ 

Verlenging van onderwijseenheden 
van 45 of 50 min. naar hele uren 

7 x 50 min.à 7 x 60 min. per dag 
233 minder uren BOT in curriculum per jaar 

Aanpassen verhouding OP-OBP 1 OBP = 2/3 OP: 30 OBP à 20 OP levert 20 
extra docenten = 20.000 uur BOT op  

Naar optimaal ruimtegebruik door 
roostering per locatie 
Inzet leerwerkbedrijven ipv BPV 
voor praktijkonderwijs 
Meer BPV door BPV in de vakanties  
te laten doorlopen 

40.000	  extra	  uren	  BOT	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  extra	  docenten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  extra	  lesruimtes	  



  Mogelijkheden vergroten lesgroepen 

•  Minder verschillende opleidingen aanbieden; kritisch kijken of opleidingen met weinig deelnemers 
in de lucht gehouden worden. 

•  Waar mogelijk brede eerste jaren aanbieden / opleidingen ‘bij elkaar voegen’ in een lesgroep 
(spoort met de ideeën over domeinindeling en de nieuwe KD’s). 

•  Waar mogelijk inzetten van hoorcolleges (heel grote groepen) voor (digitale) instructie, waardoor 
de groepsgrootte gemiddeld genomen toeneemt en er waar nodig onderwijs in kleine groepen 
kan blijven bestaan. 

•  Zeer gericht en beperkt inzetten van individuele begeleiding; waar mogelijk vormen van 
studieloopbaanbegeleiding groepsgewijs aanbieden. 

 
•  …. 



Format 
opleidings-
structuur per 
leerjaar 

BPV 
Urenverdeling schooljaar 2014 - 2015              1e leerjaar cohort 2014 KD 2014                  BOL/BBL

Schoolweek

BOT uren
IBO Flankerend onderwijs Lintvakken 

LOB (mentoruren)

KT1 - WP 1.1 + (IBO naam)

KT1 - WP 1.2  + (IBO naam)

KT1 - WP 1.3  + (IBO naam)

KT1 - WP 1.4  + (IBO naam)

KT1 - WP 1.5  + (IBO naam)

KT2 - WP 2.1  + (IBO naam)

KT1 - WP 1.1 

KT1 - WP 1.2  

KT1 - WP 1.3 

KT1 - WP 1.4  

KT1 - WP 1.5

KT2 - WP 2.1

Nederlands

Engels

Rekenen

Burgerschap

Toets - Examen

totaal aantal
klokuren per week

BPV klokuren per week

Schoolweek

1 3 2 2 7
2 3 2 2 7
3 3 2 2 7
4 3 2 2 7
5 3 2 2 7
6 3 2 2 7
7 3 2 2 7
8 3 2 2 7
9 3 2 2 7
10 3 2 2 7
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0

aantal 
klokuren 

per 
onderdeel 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 70 0

totaal aantal klokuren 70



  Hfdst 4. Maak een grofontwerp  

Maak met behulp van de Arcus kaders en richtlijnen en de lijst 
van mogelijke oplossingen BOT de voor de afdeling gewenste 
keuze om de extra begeleide onderwijstijd te realiseren.  



  Hfdst 5. Vul het ‘match model’ in  

 
Het model toetst het onderwijsprogramma (curriculum) op drie aspecten: 

1. Voldoet het onderwijsprogramma per leerjaar aan de urennorm voor 
begeleide onderwijstijd? 

2. Zijn er voldoende competenties in huis om het onderwijsprogramma uit te 
voeren (inzet docenten)? 

3. Zijn er in elke periode voldoende lokalen beschikbaar om het 
onderwijsprogramma uit te voeren? 

 



© Turner, 2013 

1) Voldoen de opleidingen per leerjaar aan de urennorm begeleide 
onderwijstijd? 
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Uren begeleide onderwijstijd tov de norm 

600	   480	   530	   513	  

1220	   1280	   1160	  

800	  
800	   720	   640	  

480	  

960	  
960	  

0	  

500	  

1000	  

1500	  

2000	  

2500	  

	  Gastvrouw	  /	  gastheer	  -‐	  
Jaar	  1	  	  

	  Gastvrouw	  /	  gastheer	  -‐	  
Jaar	  2	  	  

	  Kok	  -‐	  Jaar	  1	  	   	  Kok	  -‐	  Jaar	  2	  	   	  MOH	  -‐	  Jaar	  1	  	   	  MOH	  -‐	  Jaar	  2	  	   	  MOH	  -‐	  Jaar	  3	  	  

Gemiddeld	  aantal	  	  uren	  begeleide	  onderwijs+jd	  (roze),	  norm	  begeleide	  onderwijs+jd	  (blauw)	  en	  BVP	  uren	  (grijs)	  voor	  de	  klassen	  /	  
groepen	  naar	  	  opleidingen	  per	  leerjaar	  

de weergegeven data is gesimuleerd en geen afspiegeling van de werkelijkheid 



© Turner, 2013 

76%	  

174%	  

72%	  

247%	  

103%	  
75%	  

28%	  20%	  

55%	  

8%	   0%	  

144%	  

0%	   0%	  

64%	  
41%	  

29%	  18%	  11%	  22%	  18%	  

47%	  
32%	  

146%	  

52%	  

13%	  

101%	  

142%	  
114%	  

68%	  

0%	  

100%	  

200%	  

300%	  

BezeLngsgraad	  docenten	  (onderwijsvraag	  per	  vak/competen+e	  /	  beschikbare	  capaciteit	  per	  	  vak/competen+e)	  VakbezeLng	  obv	  beschikbaarheid	  docenten	  
(over	  geheel	  onderwijsjaar)	  

2) Zijn er voldoende competenties in huis om het onderwijsprogramma uit 
te voeren? 
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Vakbezetting 

de weergegeven data is gesimuleerd en geen afspiegeling van de werkelijkheid 



© Turner, 2013 

3) Zijn er voldoende lokalen beschikbaar om het onderwijsprogramma uit te 
voeren?  
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Lokaalbezetting (per periode) 

80%	  

160%	  

26%	  

67%	  

30%	  

66%	  

0%	  

50%	  

100%	  

150%	  

200%	  

	  A	  la	  carte	  restaurant	  54p	  	   	  Keuken	  22p	  	   	  Openleercentrum	  	   	  Overleg	  2-‐9p	  	   	  Theorie	  10-‐15p	  	   	  Theorie	  16-‐25p	  	  

Gemiddelde	  bezeLngsgraad	  per	  periode	  per	  periode:	  LokaalbezeLng	  

1	   1	  
2	  

3	   3	  

8	  

1,0	  
2,0	  

0,6	  

2,5	  

1,1	  

6,6	  

0	  

3	  

6	  

9	  

	  A	  la	  carte	  restaurant	  54p	  	   	  Keuken	  22p	  	   	  Openleercentrum	  	   	  Overleg	  2-‐9p	  	   	  Theorie	  10-‐15p	  	   	  Theorie	  16-‐25p	  	  

Gemiddelde	  bezeLngsgraad	  per	  periode	  per	  periode:	  Aantal	  lokalen	  beschikbaar	  (grijs)	  en	  benodigd	  (roze)	  

de weergegeven data is gesimuleerd en geen afspiegeling van de werkelijkheid 



© Turner, 2013 

De antwoorden op de vragen stellen onderwijsteams in staat het rooster te 
optimaliseren 
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Iteratieve rooster optimalisatie 

Dashboard Onderwijs-
programma 

toetsen 

optimaliseren 

Het Rekenmodel beantwoordt aanvullende vragen om de 
optimalisatie te ondersteunen 

1)  Wat is het percentage begeleide onderwijstijd van de 

opleidingen per leerjaar? 

2)  Wat is de beschikbare tijd van de docenten? Wordt de 

beschikbare tijd van docenten benut om het 

onderwijsprogramma uit te voeren? 

3)  Geeft de spreiding in beschikbaarheid van docenten 

gedurende de week druk op de lokaalbezetting per periode? 

(indicatief) 

4)  Geeft de verdeling van de studentaanwezigheid per dag en/

of BPV uren per periode druk op de lokaalbezetting per 

periode? 

Optimalisatie van het rooster 



© Turner, 2013 

Het rekenmodel bestaat uit zes onderdelen met elk een eigen specifieke 
functionaliteit 
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De zes onderdelen hebben een specifieke functionaliteit  

Invoer Onderwijsprogramma Berekening 

Definities 

0. Invoer aannames Dashboard 

Overzicht stappen 

1 

2 

3 4 

5 

6 

Een correcte werking van 
het model is gebaseerd op 
de Definities en Aannames 

Het model rekent het 
ingevoerde onderwijs- 
programma door 

De toets van het 
onderwijsprogramma wordt 
gepresenteerd in een 
overzichtelijk dashboard  

De methodiek van het programma is samengevat in overzicht stappen 



  Hfdst 6. Maak een studiewijzer  

Van OER naar studiewijzer  
 

met behulp van een handzaam format 

 



  Hfdst 7. Maak een fijnontwerp  

We onderscheiden de volgende onderwijsleeractiviteiten: 
1.  De integrale Beroepsopdracht (IBO) 
2.  Het flankerend onderwijs 
3.  LOB uren 
4.  Lintlessen algemeen vormend onderwijs 
5.  Leerwerkbedrijf 
6.  Examinering 

Formats voor: 
1.  De Integrale Beroepsopdracht om te leren 
2.  De Integrale Beroepsopdracht om te kwalificeren = examens 
3.  De Oriëntatie IBO 
4.  Flankerend onderwijs bij een Integrale Beroepsopdracht 

 
 
 



IPO: ‘Het wilddiner’ Ingevuld	  format	  IBO	  

kennis	   vaardig-‐
heden	   houding	  



  Hfdst 8. Zet het curriculum in N@tschool  

Wat ziet de student in N@tschool? 
 
•  Zijn onderwijsprogramma 
•  Zijn onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld een IBO) 

Wat doet de docent in N@tschool? 
 
•  Volgen van de studenten 
•  Geven van feedback op onderwijsactiviteiten 

Wat zit er in N@tschool? 
•  Al het (digitale) onderwijsmateriaal à het ‘onderwijsmagazijn’ van Arcus 
 
 

 
 
 



IBO 1 

Flankerend 
Onderwijs: 
 
hoorcolleges 
workshops 

BPV 

Periode 1 

IBO 3 

Flankerend 
Onderwijs: 
 
hoorcolleges 
workshops 

Flankerend 
Onderwijs: 
 
hoorcolleges 
workshops 

IBO 4 

Flankerend 
Onderwijs: 
 
hoorcolleges 
workshops 

Periode 2 Periode 3 Periode 4 

IBO 2 

Lintlessen (bijvoorbeeld taal & rekenen) 

Flankerend 
Onderwijs: 
 
hoorcolleges 
workshops 

 Het curriculum in de ELO (N@tschool) 
   

Werkproces 1 Werkproces 2 

Kerntaak 1 

Kwalificatiedossier 



  Hfdst 8. Zet het curriculum in N@tschool  



                         Afsluiting 

Verdiepingssessie over ‘Matchmodel’ om 13.15 uur 



Actieplan mbo 

     Focus op vakmanschap 
        

op vakmanschap 

Een fluitje van een cent! 
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