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Doelen, organisatie en de duur
Flexibel Leren MBO 1-2 is de vernieuwde aanpak van het concept PAS Groen zoals AOC
Friesland (tegenwoordig Nordwin College) dat vanaf 2008 op al haar locaties introduceerde
voor mbo BOL niveau 1 en 2-opleidingen. PAS betekent Praktijk, Arbeid, Scholing. In het
aangepaste concept dat vanaf 2014 is ingevoerd, hebben de leerlingen 2 dagen theorie op
school, 2 dagen praktijk en 1 projectendag die met projectopdrachten wordt ingevuld op
diverse locaties (bedrijf, school, elders) in diverse leergroepjes. Met deze aanpak wil de
school leerlingen medeverantwoordelijk maken voor hun leerproces en hun zelfredzaamheid
en zelfstandigheid vergroten. Leerlingen kunnen hun opleiding tussen de 1 en 2 jaar
afronden.
Urgentie
Zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerlingen vergroten.
Didactische en pedagogische uitgangspunten
Zelfstandig leren (individuele leerroutes)
Medeverantwoordelijkheid dragen voor leerproces
Maatwerk
Kaders en randvoorwaarden
Met deze aanpak sluit de school aan op:
• Focus op vakmanschap
• Macrodoelmatigheid
• Meer aandacht voor kennis naast vaardigheden
Rollen van docenten, leerlingen/studenten
Begeleidende en coachende rol docenten
Team is eigenaar van het proces
Teamleider heeft onderwijskundige insteek
Leerlingen: eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid
Leermiddelenbeleid differentiatie/maatwerk/individuele routes
In het kader van PAS-groen was al een flexibele, meer individuele aanpak ondersteund door
leermateriaal ontwikkeld.
-mix van boeken (stageboek, engels) en digitaal materiaal (taal en rekenen)
-Opdrachtenbank voor de projectdagen
-Werken vanuit de ELO
- Nog op zoek naar methode voor online toetsing

Bekwaamheden docenten en management
Coachings- en begeleidingsvaardigheden
Inzet ICT en digitaal toetsen
Onderwijskundige kennis teamleider
Opgedane ervaringen
Brede samenwerking met bedrijfsleven in de regio voor de praktijk en projectdagen met
opdrachten.
Leerlingen zijn positief, waarderen de aanpak, vinden de projectdagen leuk, vooral als ze
buiten de school zijn.
Management is tevreden, docenten en leerlingen moeten nog worden gehoord.
De volgende stap...
ICT/digitale didactiek
Digitale toetsing
Meer gebruik ELO

