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Flexibilisering in het hoger onderwijs
Veel universiteiten en hogescholen hebben flexibilisering van onderwijs op de
strategische agenda. Sommige instellingen zijn nog aan het experimenteren,
anderen zijn al verder en hebben een concrete, flinke stap gezet op weg naar meer
flexibilisering. De regering stimuleert flexibilisering, bijvoorbeeld in de vorm van
subsidies voor experimenten met vraagfinanciering en pilots met flexibel onderwijs. De pilots met flexibel onderwijs kunnen onder meer gaan over validering van
eerder opgedane kennis en vaardigheden, werkend leren en online leren1.
Nu is flexibilisering natuurlijk niet helemaal een onbekend fenomeen voor het
Nederlandse hoger onderwijs. Zo wordt de instroom al jaren steeds meer divers,
onder meer door de instroom van steeds meer buitenlandse studenten.
Universiteiten en hogescholen bieden al veel flexibiliteit om de verschillende
achtergronden van hun studenten te faciliteren. Tegelijkertijd is het vraagstuk van
flexibilisering wel veel urgenter geworden. Dit laatste was dan ook de aanleiding
voor Fundatis om dit thema centraal te zetten tijdens haar eerste klantevent,
op 1 december 2016.
Dit document doet verslag van het klantevent. Achtereenvolgens komen de
volgende zaken aan bod:
 	De achtergrond van flexibilisering. Wat verstaan we onder flexibilisering en
waarom staat het op de strategische agenda van hogescholen en universiteiten?
 	Een beschrijving van twee praktijkcases die tijdens de bijeenkomst zijn gepresenteerd, namelijk van het bachelorcollege van de Technische Universiteit
Eindhoven en van de Saxion Parttime School.
 	De inbreng van de deelnemers aan de Fundatis-bijeenkomst. Wat beschouwen
zij als de belangrijkste stappen op het pad naar meer flexibel onderwijs?
 	Een korte uitwerking door Fundatis van de werkzaamheden en kritische
succesfactoren op weg naar meer flexibiliteit.
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-145.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/01/22/kamerbrief-over-stand-van-zakenexperimenten-vraagfinanciering-en-pilots-flexibilisering
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Wat is flexibilisering?
De meest complete beschrijving van flexibel onderwijs geeft SURF in het
Whitepaper Onderwijs op maat2. Flexibel onderwijs heeft vijf dimensies.
Het gaat om onderwijs:
 	met inhoudelijke keuzevrijheid; er is keuze in invulling van het eigen opleidingsprogramma;
 	passend bij de eigen achtergrond; het houdt rekening met de achtergrond van
de student;
 	in eigen tijd, plaats en tempo; het houdt rekening met leefomstandigheden en
maakt het mogelijk ook elders (delen van) onderwijs te volgen;

op eigen niveau; opleidingen worden op verschillende niveaus aangeboden;
 	op ieders eigen manier; het onderwijs houdt rekening met leerstijlen: liever op
de campus of toch online?

Flexibel onderwijs in de toekomst?
Anne, de flex-student
Anne wilde leren en ging daarom studeren. Ze
vindt het geweldig om op de campus medestudenten te ontmoeten, echt inspirerend! Anne
vindt het ideaal om te kunnen kiezen. Voor het
ene vak volgt ze colleges, andere vakken doet ze
helemaal online.
Het bachelorcurriculum stelt Anne grotendeels
zelf samen. Naast een bachelor volgt ze nog een
aantal mastervakken, maar een hele master is
haar teveel. De studiecoach biedt Anne hulp,
door te adviseren welke combinaties van vakken
een waardevol diploma opleveren. Anne kiest ervoor om een online course bij Harvard te volgen.
Ze krijgt daarvoor EC’s die onderdeel worden
van haar programma aan de Nederlandse
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instelling. De examencommissie geeft al vroeg
aan of het pakket door de commissie aan het
eind van de opleiding zal worden goedgekeurd.
Na drie jaar wil Anne een pauze inlassen. Er ligt
namelijk een verleidelijk aanbod van een werkgever die haar graag wil inlijven. Anne wil eerst aan
het werk en vraagt de instelling daarom om certificaten waarmee ze de verworven competenties kan aantonen. Bij de werkgever maakt Anne
snel promotie. Het bevalt haar heel goed, maar
tegelijkertijd vindt ze het belangrijk de studie af
te ronden. Anne besluit de draad weer op te pakken door de resterende vakken van de opleiding
online af te maken. Dat past ook beter bij de vele
onvoorspelbare buitenlandse reizen die ze voor
haar werkgever maakt.

Whitepaper Onderwijs op maat anno 2016, SURF, november 2016.
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Flexibilisering hoog op strategische agenda
Wat zou er gebeuren als Google op een dag besluit om Google Higher Education
op te richten? Bijvoorbeeld door vrij beschikbare online kennis te bundelen in
opleidingsprogramma’s en deze te laten accrediteren. Dat was één van de vragen
die voorbijkwam tijdens de Fundatisbijeenkomst. Het beschikbaar komen van
onlineonderwijs is echter maar één van de aanleidingen om onderwijs meer
flexibel te maken.
Tijdens de bijeenkomst en de discussie kwamen ook de volgende aanleidingen
voorbij:
 	Leven lang leren. Leren is een proces geworden dat het hele leven doorgaat.
Veel werkenden hebben behoefte aan leerarrangementen die passen bij hun
werkende bestaan.
 	Behoefte aan kortcyclische opleidingen. Er is een behoefte om ook een korte
opleiding (bv 30EC) te kunnen voorzien van een certificaat of diploma; of de
student nu al werkt of niet.
 	Studenten verwachten flexibiliteit. De huidige generatie studenten is gewend
dat alles op elk moment binnen een paar muisklikken beschikbaar is. Waarom
zou dat niet gelden voor onderwijs?
 	Er is concurrentie van internationale instellingen die flexibiliteit bieden.
“De concurrentie haalt ons anders links en rechts in”.
 	De opkomst van geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen bij private
aanbieders (LOI, NCOI, Luzac, NTI) waarvan de meeste traditioneel vooral
gericht zijn op de student met een baan.
 	Online onderwijsmodules kunnen het eigen curriculum compleet maken.
Waarom zouden HO-instellingen dat niet faciliteren?
 	Een groeiende groep mondiale studenten heeft te weinig middelen om te
reizen naar en te wonen bij een universiteit. Voor hen is online studeren een
oplossing.
 	De behoefte op de arbeidsmarkt verandert.
 	Het aantal schoolverlaters gaat dalen en daarmee ook de instroom vanaf
de middelbare scholen. Het wordt belangrijker voor individuele instellingen
dit te compenseren met deeltijd- en flexstudenten.
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“Distance learning en online leerarrangementen maken het mogelijk
om meer flexibiliteit te bieden en extra deelnemers te trekken”.
Erasmus Universiteit, Impact and Relevance, ambitie 2018

“De eindkwalificaties staan vast, maar de weg daarnaartoe kan
variëren in vorm, inhoud en tempo”.
Hogeschool Rotterdam, Strategische agenda, augustus 2016

“Wel worden er de komende periode andere accenten gelegd. Zo wordt
in het onderwijs van de toekomst flexibilisering steeds belangrijker…..
Mede in het licht van een flexibilisering van het onderwijs krijgen
opleidingen van de HvA een blended learning karakter”.
HvA, Instellingsplan 2015 – 2020

Voorbeelden uit de praktijk
Als een universiteit of hogeschool met flexibilisering aan
de slag gaat, is het goed dat allereerst wordt stilgestaan
bij de vraag: “Wat willen we oplossen of verbeteren met
de introductie van (meer) flexibiliteit?” Een heldere aanleiding, behoefte of noodzaak geeft richting aan de flexibiliseringsagenda, zo werd duidelijk uit de casus van de
Technische Universiteit Eindhoven en de toelichting van
Prof. Lex Lemmens, Dean van het bachelorcollege van de
TU/e (zie kader). Deze universiteit richtte een bachelorcollege op, waar alle nieuwe studenten hun bacheloronderwijs volgen. Alle programma’s hebben dezelfde
structuur. Ongeveer 25% van de vakken wordt door alle
studenten gevolgd: dit zijn de basisvakken en vakken die
de discipline in een maatschappelijke context plaatsen.
Daarnaast bestaat ongeveer 25% uit keuzevakken in
coherente pakketten en 50% uit vakken uit de ‘eigen’,
gekozen discipline. Een heldere visie op het ‘waarom’ helpt
ook bij de invoering van de vernieuwing of verandering,
want naast de feitelijke aanpassingen is er vaak vooral
een cultuurverandering noodzakelijk.
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Bachelorcollege Technische Universiteit Eindhoven

Aanleiding voor het oprichten van het bachelorcollege is dat de drie
technische universiteiten gezamenlijk niet voldoende ingenieurs voor
Nederland opleiden. Ook is er behoefte aan een ‘nieuw’ type ingenieur:
innovatieve, ondernemende ingenieurs, die verbinding hebben met
andere technische en maatschappelijke disciplines. Daarnaast
wijzigt de instroom en moeten ook niet intrinsiek gemotiveerde
techneuten of breder geïnteresseerden de weg naar een technische
universiteit kunnen vinden.
Prof. Lex Lemmens

Doelen
 	Meer ingenieurs opleiden: In 2020 50% meer instroom voor bachelors en
minimaal 35% meer vrouwelijke instroom.
 	Opleiden van ingenieurs met een multidisciplinair profiel, een steviger link
tussen techniek en maatschappij en meer ruimte voor vrije keuze: doen waar
je je graag in wilt ontwikkelen.
 	Verminderen van de uitval en een succesvoller doorlopen van de studie
(aanvankelijk haalde slechts 20% van alle bachelors in vier jaar hun diploma).
 	Groter accent op ‘leren leren’ en ‘levenslang leren’. Voordat de studenten gaan
werken, is de opgedane kennis (bijvoorbeeld over programmeertalen) alweer
verouderd.
 	Nederlandse studenten kwalificeren voor een master in het buitenland en
buitenlandse studenten interesseren om hun master bij de Technische
Universiteit Eindhoven te behalen.
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Oplossingen
 	Studenten studeren allemaal aan het bachelorcollege. Alle faculteitoverstijgende vakken vallen onder verantwoordelijkheid van de Dean, de andere
vakken onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Er wordt meer samengewerkt in ketens.
 	Een groter deel aan basisvakken maakt switchen eenvoudiger en leidt tot
minder verlies aan studietijd: de basisvakken worden meegenomen naar een
andere major.
 	Meer keuzevrijheid in het curriculum. Nu bestaat 25% uit basisvakken, 25% uit
keuzeruimte en 50% uit majorvakken. Vroeger was dat: 15% vrije keuze en
85% majorvakken.
 	Studenten kunnen indien gewenst ook vakken volgen van een andere discipline. Daardoor ontstaan interessante cross-overs in de curricula.
 	Studenten krijgen meer intensieve coaching vanaf de intake. Studiecoaches
adviseren hen over zinvolle, door faculteiten aangeboden combinaties van
vakken voor een waardevol diploma.
 	Systemen zijn aangepast, zoals het Learning Management System, Student
Informatie Systeem en het onderwijsevaluatie-systeem. Het studentenportaal, een persoonlijke agenda en digitaal toetsen volgen nog.
 	Er zijn vaste timeslots in het rooster geïntroduceerd. Dit is gedaan om ongewenste en oncontroleerbare overlap in de studieprogramma’s te voorkomen.

Resultaten


 	Er stromen meer studenten en meer verschillende soorten studenten in
(bredere profielen).
 	Er is minder uitval en een stijging van het rendement van het eerste jaar.
 	In absolute aantallen zijn er veel meer vrouwelijke studenten. In relatieve
aantallen is dit nog niet het geval.
 	Er is een doorstroom gerealiseerd van nieuwe opleidingen naar ‘oude’ masters, onder meer door specifieke maatregelen voor aansluiting.
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Saxion parttime school en een vleugje H&M

Robert van ’t Sant (associate van Fundatis), werkte mee aan het
bouwen van een nieuwe, innovatieve ‘webshop’ voor de Saxion
Parttime School. De basis bestond uit software die ook voor
webshops als H&M wordt gebruikt: dus flexibel onderwijs met
een vleugje H&M!

Robert van ‘t Sant

Doelen


	

Het oprichten van een nieuwe academie van Saxion hogeschool die deeltijdonderwijs (volledige opleidingen, inschrijving via Studielink) aanbiedt; de
Saxion Parttime School. Saxion richt vanuit een nieuwe eenheid al het graadgericht deeltijdaanbod opnieuw in vanuit éen visie op leren voor werkenden.
In een afgewogen ‘blend’ van online, werkplekleren en f2f-bijeenkomsten
wordt gewerkt aan het ‘leren’ van werkenden.
Saxion Parttime School creëert daartoe een modulair aanbod voor alle op-,
om- en bijscholing op basis van de bestaande parttime opleidingen. De eisen
aan dit modulaire aanbod zijn: eigentijds onderwijs dat flexibel wordt aangeboden, stapelbaar is, op meerdere locaties wordt aangeboden en op meerdere tijdstippen aangeboden wordt. Elke module is ook los te volgen als cursus
en leidt bij afronding tot een certificaat. Bij het eventueel aansluitend vervolgen van een gehele opleiding leiden deze tot vrijstelling voor die vakken die de
student als cursist al afgerond had.
Saxion Parttime School bouwt haar aanbod verder uit door combinaties te
maken met regulier aanbod van andere Saxionacademies. In dat aanbod voor
werkenden worden ook alle andere Saxionproducten van andere Saxionacademies meegenomen die in de website vindbaar zijn en gepresenteerd worden. Via de website (en webwinkel) kunnen mensen zich op een klantvriendelijke manier inschrijven als student of cursist.
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Oplossingen
Saxion Parttime School koos voor een zeer moderne website met nieuw design.
Daarnaast is er een webwinkel met een aanmeldmodule. De gebruikte software is
state-of-the-art voor moderne webshops. De webshop is gekoppeld aan bestaande
systemen (zoals het Student Informatiesysteem) en bestaande processen
(inschrijven, factureren).

Resultaten
 	Saxion Parttime School zette de webshop in 7 maanden neer.
 	De school kan nu nieuwe doelgroepen actief gericht benaderen met behulp
van de nieuwe software.
 	Het aanbod voor internationale studenten loopt straks ook via de webshop.
 	Saxion Parttime School beschikt over software dat de krachtige mogelijkheden van moderne e-commercetechnieken bevat, zoals aanbevelingen
(andere studenten kozen…), sturen van zoekresultaten en het optimaliseren
van vindbaarheid via zoekmachines.
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Werkagenda flexibilisering
Tijdens de Fundatis-bijeenkomst gingen de aanwezigen van verschillende instellingen in gesprek over de meest urgente en belangrijke stappen om te komen tot
flexibel onderwijs. Er bleek grote overeenstemming te bestaan over de werkagenda
die gevolgd kan worden om flexibilisering een impuls te geven. De nagenoeg
unanieme top 4 van aandachtspunten is:
 	
Diplomawaardig studieprogramma. Studenten moeten ervan verzekerd zijn
dat hun individuele leerroute een waardevol diploma oplevert. Ook elders
gevolgd onderwijs moet bij kunnen dragen aan de waarde van het diploma
van de eigen instelling. Examencommissies moeten erop zijn ingericht dat
deze behoeftes in de toekomst vaker kunnen voorkomen.


 armonisatie van processen. Door lestijden en roostering goed op elkaar af te
H
stemmen, kunnen studenten zelf vakken of afspraken plannen. Studenten
kunnen hun lesprogramma online inzien, volgen en plannen. Flexibele programma’s vergen strak ingerichte (standaard) ondersteunende processen. Deelnemers aan de Fundatis-bijeenkomst zagen dit nadrukkelijk als een randvoorwaarde: hoe meer opleidingen samenwerken op het gebied van roostering en
tentaminering, hoe gemakkelijker flexibilisering tot stand kan worden gebracht.

 	
Intensieve studiebegeleiding. Studenten krijgen vanaf de intake intensieve
begeleiding van een studiecoach. Deze is niet gebonden aan een opleiding,
maar gericht op het onderwijskundige welbevinden van de individuele student.


 lended onderwijs. Blended onderwijs is een belangrijk middel voor verreB
gaande flexibilisering, verwachten de deelnemers. Hierin zit de ‘flexibiliteit’ die
door de studenten in toenemende mate gewoon wordt verwacht. De inhoud
van één vak kan blended worden aangeboden. De studenten hebben dan
meer keuze in de vorm waarin ze zich de kennis eigen maken en ze kunnen
gericht zoeken naar andere middelen als ze een onderdeel (nog) niet begrijpen. Een student kan de eigen blend kiezen: bijvoorbeeld helemaal online, of
juist helemaal ‘on campus’ en alles daar tussenin. Hier wordt richting de
toekomst veel van verwacht. Ook zullen studenten onderdelen/modules
bij verschillende instellingen gaan volgen en zo een compleet programma
samenstellen.
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Fundatis en flexibilisering
Vanuit haar praktijk voegt Fundatis de volgende aandachtspunten toe aan
de werkagenda zoals die door de instellingen naar voren is gebracht tijdens
de bijeenkomst:

Diplomawaardig studieprogramma
Studenten moeten er absoluut van verzekerd zijn dat hun individuele leerroute
een waardevol diploma oplevert. Een ho-instelling staat in een flexibele onderwijswereld het volgende te doen:
 	Elders gevolgd onderwijs moet bij kunnen dragen aan de waarde van het
diploma van de eigen instelling. Dat geldt niet alleen voor de huidige praktijk van elders gevolgde minoren, of elders gevolgd onderwijs, maar voor álle
vakken. Als flexibilisering in de toekomst verder gaat dan alleen het vergroten
van de keuzeruimte (eigen vakkenpakket samenstellen), zal de rol van de
examencommissie veranderen.
 	Een examencommissie zal moeten kunnen beoordelen of een set van vakken
diplomawaardig is, ook als er geen formeel curriculum is om dat mee te
staven. Deze situatie komt bijvoorbeeld voor als het merendeel van de vakken
is gevolgd bij (meerdere) instellingen buiten de eigen instelling.
 	Eén en ander betekent ook dat een aantal administratieve kwesties moet
worden bekeken. Blijft het bijvoorbeeld mogelijk om alleen maar binnen een
bepaald CROHO af te studeren? Of wordt het mogelijk om ook los daarvan
een diploma te behalen? Vergt flexibilisering van onderwijs dat de huidige
CROHO-systematiek moet worden aangepast?
 	Een instelling zal ook eigen kennis en routines moeten opbouwen in het
beoordelen van online gevolgd onderwijs. Studenten willen online onderwijs
misschien meenemen in een te valideren persoonlijke leerroute. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan gevolgde MOOCs.

Harmonisatie van processen
 	Studenten schrijven zich niet meer in voor een opleiding, maar voor losse
modules die ze zelf stapelen tot een diplomawaardig pakket. Dat betekent
dat het onderwijs wellicht meer gaat ‘ontbundelen’: het wordt uiteengerafeld
in los te volgen modules, die een student zelf logisch kan stapelen.
	Het volgen van onderwijs en het afleggen van toetsen worden steeds meer
ontkoppeld. Studenten kiezen zelf hoe, waar en wanneer ze de kennis opdoen.
De instelling toetst vervolgens de leeruitkomsten, onafhankelijk van het
onderwijstraject dat de student heeft gevolgd. De student kiest bij voorkeur
zelf het toetsmoment. Waarom pas over 5 weken toetsen, als je er nu klaar
voor bent?
	Het voorgaande zou kunnen gaan betekenen, dat studenten apart betalen
voor het volgen van onderwijs en het afleggen van een examen. Soms zullen
studenten een examen doen en halen, terwijl voor de instelling niet per se
navolgbaar is hoe de student komt aan de kennis om het examen met goed
gevolg af te leggen.
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	Door lestijden en roostering goed af te stemmen, kunnen studenten zelf vakken of afspraken plannen. Dat stelt zeer hoge eisen aan de uniformering van
de gebruikte roosterregels. Het zelf kiezen van lestijden door een individuele
faculteit is in een flexibele situatie niet meer aan de orde.
	Ondersteunende processen en systemen moeten 24/7 up and running zijn.
Studenten kiezen immers hun eigen tijd, tempo en plaats om te leren.

Intensieve studiebegeleiding
 	Studenten krijgen vanaf de intake intensieve begeleiding van een studiecoach.
Deze coach is in staat om samen met de student een routeplan te maken.
Deze route kan ook heel goed een MOOC of een vak van een andere instelling
bevatten. Dit betekent dat deze studiecoaches een wat andere oriëntatie
hebben dan de klassieke studie-adviseur. Deze laatste is vaak vooral gericht
op de eigen opleiding of faculteit.
	Begeleiding wordt meer tijd- en plaatsonafhankelijk, zeker als onderwijs meer
blended wordt aangeboden. Dat betekent niet dat het face-to-facegesprek
verdwijnt, maar misschien wel dat gesprekken vaker via skype verlopen. En er
komen misschien nieuwe vormen van studiecoaching bij: een elektronische
assistent?
	De studiecoach kan een veel breder aanbod adviseren. Studenten kunnen
kiezen uit een min of meer standaard curriculum, maar ook uit een aantal
leerroutes per opleiding, of een zoveel mogelijk vrije invulling van een vakkenpakket. Een studiecoach moet over een breed spectrum aan psychosociale
competenties beschikken om te kunnen inschatten wat het beste bij de
individuele student past.

Blended onderwijs
 	Als studenten echt hun eigen blend kunnen kiezen, betekent dat dat zij
bachelors of masters kunnen opbouwen die helemaal online kunnen worden
gevolgd, maar die ook een ‘on campus’ variant kennen en alles daar tussenin.
 	Dat zou betekenen dat theoretische kennis in principe helemaal online kan
worden opgedaan, afhankelijk van de voorkeur van de student. Ook komen
er steeds meer mogelijkheden om practica op afstand te doen.
 	Als studenten zelf kunnen kiezen voor een eigen blend, is er dus ook geen
aanwezigheidsplicht meer. Studenten gaan een resultaatverplichting aan.
Ze bepalen zelf op welke wijze ze de kennis en vaardigheden verwerven die
voor het vak nodig zijn.
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Aan de slag!
Vanuit onze praktijk zien we een aantal belangrijke factoren voor succesvolle
flexibilisering van onderwijs.


Een trekker uit de onderwijspraktijk. Het Eindhovense voorbeeld laat
duidelijk zien dat het de trekker van flexibilisering echt menens moet zijn.
Hij of zij speelt bij voorkeur een prominente rol in het onderwijs.



Bestuurlijke doorzettingsmacht. Er is veel bestuurlijk gewicht nodig om
flexibilisering te laten slagen. Soms lijkt flexibilisering in te gaan tegen
belangen van het ‘klassieke’ onderwijs. Bestuurlijke doorzettingsmacht is
dan geboden.




Regels
geven ruimte aan flexibiliteit. De paradox van flexibel onderwijs is,
dat er voor flexibiliteit aan de ‘voorkant’ op het gebied van procedures en
processen een zeer grote mate van standaardisatie nodig is. Het kost tijd
(en geduld!) om deze paradox goed voor het voetlicht te brengen.

 	Koester de docent. Uit de opkomst van online onderwijs zou het kunnen lijken
dat de docent minder belangrijk wordt. Niets is minder waar. De docent blijft
de spil in het onderwijs. Misschien heeft de docent geen monopolie meer op
kennisoverdracht, maar hij of zij blijft wel het belangrijkste voorbeeld en
inspiratiebron voor studenten. Docenten verdienen begeleiding in het toegroeien naar een nieuwe rol.

Benader flexibilisering als een verander/cultuurtraject. In een traject naar
meer flexibilisering hebben de student, de docent, de ondersteuner en de
manager of bestuurder allemaal een ander perspectief. Het vergt enorm
veel fijnzinnig verandermanagement om de betrokken stakeholders in
dezelfde richting te loodsen.


Experiment verbonden met visie. Flexibilisering van onderwijs is in de mode.
Soms leidt dat ertoe dat gestart wordt met flexibilsering zonder een heldere
visie of doel. Die visie is hard nodig: wat wil de instelling precies bereiken?
Voor welk doel is flexibilisering een middel? We zien te vaak dat er allerlei
initiatieven worden gestart, zonder een heldere stip op de horizon. Dat is
zonde, want experimenten worden met meer energie uitgevoerd, als de
deelnemers weten waar ze het voor doen!
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Tenslotte
Sommigen bestempelen flexibilisering als een hype. Zij zien voor zich dat studenten nog tot in lengte van jaren vooral in een lokaal of collegebank zullen zitten
en een standaard programma volgen. In een Belgisch onderzoek3 uit 2013 komt
naar voren dat 95% van de studenten een min of meer standaard programma
volgt. Dat cijfer is bovendien redelijk constant. Fundatici zijn de eersten om toe te
geven dat we nuchter moeten blijven in een hype. Tegelijkertijd denken we dat de
flexibiliseringstrend niet zal stoppen. Het kan langzaam gaan of sneller, maar het
onderwijs zal flexibiliseren. Het is maar beter om daarop voorbereid te zijn door
na te denken over wat er nodig is om verdere flexibilisering te realiseren.

Fundatis blijft er graag met u over in gesprek!
3	Evaluatie van de implementatielasten naar aanleiding van de flexibilisering in het hoger onderwijs,
maart 2013 in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming, Afdeling Hoger Onderwijs en
Volwassenenonderwijs.
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