
De maatschappij verandert voortdurend wat ook zijn weerslag heeft op het
onderwijs. Denk aan de toenemende diversiteit onder jongeren, de dynamische
behoeften vanuit de regionale arbeidsmarkt en de tendens dat leven lang 
ontwikkelen een steeds prominentere plek krijgt in het onderwijs, ook voor 
volwassenen. Deze ontwikkelingen vragen om flexibel onderwijs.

Met flexibel onderwijs kan je maatwerk bieden voor verschillende doelgroepen, opleidingsteams, 

onderwijsinstellingen en het regionale werkveld. Het biedt verschillende mogelijkheden in het wat, 

waar, wanneer en de wijze van leren, leidend tot een erkend diploma of certificaat.

www.flexibelberoepsonderwijs.nl

Flexibel onderwijs

Voor inzicht in mogelijkheden
en kansen flexibiliteit
in onderwijs 



De FlexScan is een instrument dat de ervaren 

én gewenste flexibiliteit van het onderwijs in 

beeld brengt. Daarnaast kun je het instrument 

gebruiken om acties, die nodig zijn om dit te 

vergroten, in kaart te brengen. 

De FlexScan is laagdrempelig en eenvoudig 

digitaal in te zetten voor zowel docenten, 

studenten en het werkveld. 

De FlexScan zoomt daarbij in op de volgende 

aspecten: 

Voor de opleidingen in het mbo en hbo zijn 

specifieke FlexScans ontwikkeld. De FlexScan 

kan daardoor door diverse doelgroepen voor 

de eigen context worden ingevuld; studenten, 

docenten, onderwijsmanagers, beleidsmakers 

en werkveld. 

Wat is de FlexScan?

Voor wie is de FlexScan?  

ORIËNTEREN
1. Informatievoorziening en voorlichting

LEREN
4. De professionals

LEREN
5. Toetsing en validering

WAARDEREN
6. Certificaten en diploma’s

BEDRIJFSVOERING
7. Onderwijslogistiek

AFSPRAAK MAKEN
2. Intake

LEREN
3. Onderwijsleeromgeving



De FlexScan is flexibel en op maat inzetbaar; op 

teamniveau, sectorniveau en instellingsbreed, 

zowel individueel als groepsgericht. Het 

stimuleert het goede gesprek over het wat en 

hoe van flexibel onderwijs. De resultaten zijn op 

verschillende manieren met elkaar vergelijk-

baar. Naast inzicht in de ervaren en gedeelde 

ambities over de flexibiliteit in het onderwijs, 

geeft de FlexScan antwoord op vragen als:

•  Wat verstaan we onder flexibel onderwijs?

•  Welke vormen van flexibiliteit zijn nu al 

aanwezig in de opleiding?

•  Hoe flexibel willen we dat onze opleiding in 

de toekomst is?

•  Waar kunnen we ons beleid met betrekking 

tot flexibiliteit verbeteren?

Afname van de FlexScan leidt tot een score 

die er als volgt uit kan zien:

Op basis van de zeven aspecten ontstaat een 

beeld van de huidige en gewenste flexibiliteit. 

Hierbij wordt uitgegaan van een viertal 

scenario’s:

1.  Het standaardprogramma

2.  Het standaardprogramma + (individueel)

3.  Het leerarrangement 

4.  De gepersonaliseerde leerroute

Oriënteren

Afspraak maken

Leren (Onderwijsleer-

omgeving/De professionals/

Toetsing en validering)

Waarderen

Bedrijfsvoering

Huidige resultaat

Gewenst resultaat

Werkwijze FlexScan
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LEREN
3. Onderwijsleeromgeving
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Gericht op de groep

Scenario 2
Het standaard
programma +
individueel
maatwerk
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Gericht op individu

Scenario 1
Het standaard

programma

Scenario 3
Het leer-

arrangement

Scenario 4
De 
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leerroute
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Er zijn verschillende manieren waarop FlexScan 

kan worden ingezet. Scholen kunnen na een 

intakegesprek zelfstandig aan de slag of met 

ondersteuning van CINOP. 

CINOP ondersteunt naar behoefte bij rap-

portages, organiseert introductieworkshops 

en resultatenworkshops.

Menukaart FlexScan

Meer informatie?

Wil je de FlexScan inzetten binnen jouw 

organisatie of opleiding? 

Kijk dan op de volgende website:

www.flexibelberoepsonderwijs.nl

Voor meer informatie:

CINOP

Postbus 1585

5200 BP ’s-Hertogenbosch

073 6800800

flexibiliseringmbohbo@cinop.nl

www.flexibelberoepsonderwijs.nl


