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1. Beschrijving
In deze pilot werken CITAVERDE en Helicon samen aan concepten voor Leven Lang
Ontwikkelen in de groene sector in Zuid- Oost Nederland, om het onderwijs flexibeler,
dynamischer, rendabeler en kwalitatief sterker, toekomstbestendiger te maken. Ze willen
een antwoord geven op de individuele leervragen van de studenten, werknemers en
bedrijven.
Belangen zijn er voor zowel de bedrijven en kennisinstellingen als voor de deelnemers. De
belangen kunnen verschillend van aard zijn en moeten uitmonden in een onderwijsmodel
dat deze belangen bij elkaar brengt. Het Leven Lang Ontwikkelen gaat een andere fase in,
het succes van de reguliere MBO-instellingen in LLO hangt af van de snelheid,
innovatiekracht en creativiteit van de betreffende instellingen.

Kennisinstelling
• Flexibele
opleidingsmodellen
• Nieuwe vormen van
leren
• Voldoen aan
wettelijke vereisten

Arbeidsmarkt
• Tekort aan
vakkrachten
• Maatwerk
• Flexibel

Deelnemer
• kwalificerend
• Certificerend
• individuele leerroute
• Atractief

nieuwe onderwijsmodellen
Figuur 1 Kennistrechter
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2. Proces
Het innovatieproces dat alle betrokkenen het afgelopen jaar doorlopen hebben, is natuurlijk
een belangrijk gegeven naast de fysieke producten. Het project heeft instellingen,
stakeholders en individuele docenten dichter bij elkaar gebracht.
Hierbij spelen een aantal ontwikkelingen een grote rol:
 Groenpact
o Pilots publiek private samenwerkingen
 Kwaliteitsagenda
o Meer aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen
 Samenwerking tussen Helicon / CITAVERDE
o Pilot Leven Lang ontwikkelen
o Pilot Veehouderij
 Vragen vanuit bedrijven en individuele deelnemers
o Adviezen van klankbordgroepen
o Vragen van bedrijven en deelnemers
 Overheden
o Wettelijke maatregelen
o Economische ontwikkeling regio’s
o Aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen
 Individuele ambities van de kennisinstellingen
o Meer partner worden van bedrijven
o Flexibel en maatgericht aanbod
o Groei van Leven Lang Ontwikkelen
In 2018 kwamen deze zaken samen waardoor ook de prioriteit gevoeld werd om ermee aan
de slag te gaan. Het door Groenpact geïntroduceerde model van een Hot-spot kwam
hiermee tot leven.

Figuur 2 Hotspot
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3. Marktinventarisatie
Op grond van een marktinventarisatie zijn een viertal praktische casussen uitgewerkt. De
casussen concentreren zich op onderwijsprogramma’s waar concrete kansen liggen voor
publiek-private samenwerkingen. Elke casus heeft een ander accent en een andere context
voor publiek-private samenwerking.
De gezamenlijke kaders zijn vastgesteld in een aantal werksessies en verder uitgewerkt door
de betreffende werkgroepen. Bij de ontwikkeling van de concepten en modellen is
gebruikgemaakt van de expertise en kennis vanuit het bedrijfsleven en de betrokken
instellingen.
Onderstaande vier casussen zijn geselecteerd en uitgewerkt
Cursus
Plantenfysiologie

Certificaat / keuzedeel
‘Houder van dieren’

Keuzedeel
Insecten Kweken en
verzorgen’

Modulaire opleiding
FOOD

Een nieuwe
vaktechnische cursus
ontwikkelen met
online materiaal dat
zowel ontsloten kan
worden in een
publieke als in een
private context. Per
individu of doelgroep
kan een aparte
leerroute gevolgd
worden

Een cursus ontwikkelen
waarbij ‘nieuwe’
wettelijke
beroepsvereisten
gelden, een verplicht
onderdeel

Een keuzedeel
ontwikkelen in
samenspraak met het
bedrijfsleven dat kan
worden ingezet voor
studenten en voor
medewerkers van
bedrijven. Er wordt
gekeken naar de
commerciële teelt van
bijen en van andere
insecten.

Het herontwerpen van een
bestaande totale opleiding
tot een modulair aanbod
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4. Aanpak
De eerste ideefase van het pilotproject “Bouwwerk Publiek Private Samenwerkingen” is
gestart in het najaar van 2017, via een aantal gesprekken met Rini Romme en Scilla van
Cuijlenborg van de MBO Raad.
In het voorjaar van 2018 is er gewerkt aan de formulering van het projectplan. Gaande dit
traject is er ook gesproken met Helicon over een gezamenlijke aanpak op Leven Lang
Ontwikkelen, dit in het kader van de samenwerking tussen Helicon en CITAVERDE College.

4.1 Startbijeenkomst
Om het gezamenlijke perspectief te formuleren is er een startbijeenkomst georganiseerd op
27 juni 2017. Daar heeft een brede vertegenwoordiging vanuit deze twee kennisinstellingen
zich samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven gebogen over het thema Leven
Lang Ontwikkelen.
Programma “Marktverkenning Leven Lang Ontwikkelen”
Datum: woensdag 27 juni 2018
Tijd: 13.00 tot 19.30 uur
Locatie: Helicon MBO Nijmegen Energieweg 19
13.00 uur
13.45 uur
13.50 uur

Inloop en gezamenlijke lunch/broodje
Inleiding door Marcel Creemers en Jan Krol Toelichting op het programma en aankondiging
spreker(s)
Aftrap door inspirator Wim de Ridder (FuturesStudies)
Met breed gezelschap van ca. 30 meedenkers vanuit diverse achtergronden onderwijs/
bedrijfsleven/overheid/ stakeholders nieuwe invalshoeken, ideeën, ontwikkelingen, trends,
visies ophalen en samenbrengen. Output: algemene beelden over vormen van LLO. Welke
ontwerpprincipes gebruiken we voor een succesvol organiseren van het leven Lang
Ontwikkelen? Welke waarden hebben we in huis?
Presentatie over ontwikkelingen rondom LLO bij MBO raad en AOC raad en Groenpact door
Scilla van Cuijlenborg.

15.15 uur
15.35 uur
16. 30 uur
17.30 uur
18.30 uur
18.50 uur
19.30 uur

Pauze

Opdracht 2 Groepscarrousel, vertalen van de beelden uit de 1e sessie. Wat betekent dat voor
personeel(HR), markt (en netwerken) Marketing en Pr, onderwijsaanpak en faciliteiten.
Opdracht 3 Opdelen in sectorgroepen/clusters Wat betekenen de uitkomsten van opdracht 2
specifiek voor de (sub)sector voor onderwijsaanpak en bedrijven/netwerk 4
Warm buffet
Opdracht 4 Dezelfde groepen als bij opdracht 3. Wat zou je in de samenwerking willen
oppakken en op welke terreinen? Wat nemen we als vervolgopdracht mee? En wie heb je
daarbij nodig?
Presentatie van opdracht 4
5 x 5 minuten
Reflectie op de output van vandaag? Afspraken voor vervolg.
Afsluiting
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4.2 Aanscherping projectplan
In samenspraak met Ivonne Harmsen (Extern Begeleider) is rond de zomer van 2018 het
projectplan verder aangescherpt. Jan Krol (Helicon) en Marcel Creemers (CITAVERDE) waren
de projectleiders vanuit de instellingen. Tevens is er een brede vertegenwoordiging vanuit
beide instellingen uitgenodigd voor de eerste Kick-off bijeenkomst.

4.3 Kick-off werkgroepen
Op 13 september heeft de eerst Kick-off bijeenkomst plaats gevonden. Hierin stonden het
toelichten van het projectplan en het aanscherpen van de diverse pilots centraal.
In deze bijeenkomst is uitgebreid stilgestaan bij het opstellen van een DIN (doelstellingen
inspanningen netwerk). De verschillende werkgroepen hebben hun eigen exercitie gedaan
en vervolgens is dit door Ivonne Harmsen uitgewerkt tot een model (zie volgende pagina).

4.4 Tweede bijeenkomst werkgroepen

Op 14 november heeft de tweede gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden. Daar lag het
accent op de voortgang, maar ook de verwachte opbrengsten. Afstemming en
informatieoverdracht stonden hier centraal.

4.5 Projectoverleg / werkgroepen

De werkgroepen zijn gedurende het najaar van 2018 actief aan de slag gegaan met de
verdere uitwerking van de cases. Zeer regelmatig is er overleg geweest over de aanpak,
methodiek et cetera.
De projectleiding kwam iedere 2 tot 3 weken bij elkaar om de voortgang te bespreken en om
zaken eventueel bij te stellen. Tussentijds waren er ook coachingsgesprekken met de
trekkers van de diverse onderdelen.
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Figuur 3 DIN Model
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5. Resultaten
Elk van deze 4 casussen is uitvoerig beschreven en het kader is tijdens een aantal
werksessies gezamenlijk afgestemd. Er wordt een animatie gemaakt om een indruk te geven
van de ontwikkelde modellen met voorbeelden van ontwikkeld of nog te ontwikkelen
materiaal.
In deze pilot is gewerkt aan:

5.1 Een model voor curriculumontwikkeling:
In de casus ‘Food’ is een leerroute ontwikkeld voor gecombineerde uitvoering van zowel
publieke (BBL) als private deelnemers. Op deze wijze kunnen ook kleine groepen of
individuen een opleiding/training op maat volgen. Hiervoor is een model Didactische
menukaart ontwikkeld. Dit raamwerk van de leerroute en het model Didactische menukaart
zijn gebruikt in de andere 3 casussen. De Didactische menukaart is gebaseerd op blended
learning. Binnen dit concept is onderzoek gedaan naar mogelijkheden binnen de wettelijke
en instellingsgebonden kaders (onder andere van begeleide onderwijstijd) om onafhankelijk
van plaats en tijd te leren.
Het model bevat de volgende componenten:
· Groepsbijeenkomsten (theorie/praktijk, plaats- en tijdgebonden)
· Werkplekopdrachten (werkplek, tijdonafhankelijk)
· Coaching
· Online leren (plaats-/tijdonafhankelijk)
· Toetsprogramma
· BPV
Het leren vanuit een blended model kent 3 dimensies:
 Tijd- en plaatsonafhankelijk (online kenniscomponent)
 Tijd- en plaatsgebonden (trainingsdagen en expertmeetings)
 Tijdonafhankelijk en plaatsgebonden (werkplekleren en toetsen)
De opleiding is modulair van opzet en elke module is gebaseerd op een Integrale
Beroepssituatie (IBS). Het urenformat kan per IBS verschillend zijn.
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Figuur 4 Didactisch model

Per module (IBS) zijn leerdoelen en succescriteria vastgelegd. In de toetsenmix wordt voor
elke IBS gemeten of de deelnemer deze heeft behaald. De toetsenmix bestaat uit tenminste
drie toetsvormen:
o Kennistoets;
o Wpo (werk plek opdrachten) in portfolio;
o 3 CGI (Criterium gericht interview)
Iedere deelnemer krijgt een coach toegewezen die het leerproces aanstuurt en de
deelnemer begeleidt. De BPV is integraal onderdeel van het leerproces en wordt onder
andere vormgegeven met werkplekopdrachten. De BPV wordt ook afzonderlijk beoordeeld.
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5.2 Een model werkwijze voor de niet-virtuele community:
Een overzicht van deelnemende bedrijven en een beschrijving van de werkwijze is
beschikbaar voor elke casus. Er is steeds een overzicht gemaakt van de actoren en rollen en
er is beschreven wat van de deelnemende bedrijven mag worden verwacht.
Bij het creëren van een niet-virtuele community is het van belang dat er een bepaalde mate
van wederzijdse afhankelijkheid ontstaat. Dan is het immers evident dat je bepaalde zaken
alleen samen kunt oppakken. De rollen kunnen uiteraard wel verschillen, maar het doel en
de wijze van samenwerking/co-creatie is voor iedereen wel duidelijk.
Voorbeeld van een learning community

Figuur 5 Learning Community
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5.3 Voorbeeld werkwijze voor legitimering en toetsing:
Gebruikmakend van het Matrixmodel maken CITAVERDE en Helicon duidelijk hoe de
toetsing en legitimering geregeld is in elke casus. Er zijn aanbevelingen opgesteld voor de
optimalisering van de context & de randvoorwaarden voor examinering binnen de kaders
van een gezond businessmodel. Deze zijn beschikbaar of worden nog ontwikkeld.
Onderstaand is een voorbeeld hoe een module / eenheid (IBS) wordt afgesloten bij de
opleiding Food:
 Altijd een kennistoets
 De beoordeling van de uitwerking van de werkplekopdrachten door docent én
praktijkopleider. Dit kan een verslag zijn, een presentatie, een model enz.
 Een Criterium Gericht Interview. Dit CGI wordt afgenomen door de docent en de
praktijkopleider en heeft een vorm van “Vertel hoe het op jouw werkplek is geregeld
en waarom dat zo is?”.
Toelating tot het examen is alleen mogelijk wanneer alle (IBS’en) met een voldoende
worden afgesloten.
Toetsmatrix per IBS

Wegingsfactor

Kennistoets
Werkplekopdrachten
Criterium gericht interview

40%
40%
20%

Aanbevelingen:
 Vooraf toetsmatrix opstellen
 Informeer de kandidaten vooraf
 Zorg voor representatieve en goede toetsen
 4 ogen principe
 Zorg voor goede toetsomgeving
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5.4 Een communicatie- en marketingplan
Het communicatie- en marketingplan wordt gebruikt ten behoeve van
a. interne en
b. externe communicatie.
Deelnemende, co-creërende bedrijven worden gezien als onderdeel van de interne
community. Er is een marketingstrategie ontwikkeld en beschreven en er zijn aanbevelingen
geformuleerd voor Groenpact 2.0. Het generieke onderliggende format is beschikbaar.

wat
•boodschap

wie

wanneer

•Bemensing
•Doelgroepen

•planning

waar

hoe

•Media
•Bijeenkomsten

•communicatie
middelen

Figuur 6 Communicatiemodel

Het is van belang dat teams en de partnerbedrijven goed op de hoogte zijn van de
mogelijkheden en onmogelijkheden. Met andere woorden: waar liggen de grenzen van
maatwerk en flexibiliteit?
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Wanneer/
hoe vaak

Wie
communiceert

Aan wie

Over wat

Met de
bedoeling

Gebruik makend
van
(mediakeuze/
beschikbare
publicaties)

Opmerking
en

In het proces is duidelijk naar voren gekomen dat zowel bedrijven als onderwijsinstellingen
vaak in botsing komen met hun eigen cultuur of regelgeving als het gaat om maatwerk en
flexibilisering. Duurzame en creatieve oplossingen komen alleen naar voren als er een team
is dat zich wil inspannen om dit te realiseren en het management de ruimte geeft om dit te
realiseren.
Samenwerking met andere partijen werkt hierbij meestal katalyserend. Verder is de timing
een essentiële succesfactor. Urgentiebesef, beleidsmatige aandacht, marktinvloeden en
fiscale maatregelen zijn een aantal factoren die bepalen of het project een succes wordt.
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5.5 Verdienmodel/bekostigingsmodel
Een verdienmodel/bekostigingsmodel is voor elke casus uitgewerkt. De overwegingen met
betrekking tot het eigenaarschap van de ontwikkelde materialen en de businessmodellen
worden toegelicht in een interview.
Hierbij wordt sterk gekeken naar het HUBOE-model:
H
U
B
O
E

Haalbaarheid
Uitvoerbaarheid
Betaalbaarheid
Organiseerbaarheid
Examinering

Voor alle modellen is dit verder bekeken.
Belangrijk item is uiteraard de scheiding tussen publieke en private middelen die de wet
voorschrijft. Momenteel mag er namelijk geen publiek geld naar private activiteiten toe.
Het is belangrijk dat instellingen dit intern goed regelen. De controller en/of accountant
spelen hierbij een belangrijke rol. Het advies is dan ook om dit per instelling goed te borgen
door vooraf goed vast te leggen hoe dit geregeld is. Denk hierbij aan:
1.

Alle kosten in beeld brengen
a.
Intern kostprijs vaststellen (€ 90,00 per uur)
b.
Externe kosten in beeld brengen
c.
Innovatie / onderhoudsmarge vaststellen

2.

Opbrengsten inschatten
a.
Dit is afhankelijk van
i. Aantal deelnemers
ii. Verkoopprijzen voor post-initieel onderwijs
iii. Bijdrage vanuit onderwijs voor reguliere deelnemers
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Prognose aantal klanten per doelgroep
Model

Rijksbekostiging

Certificering

Klant / Branche

A
B
C
D
TOTAAL AANTAL PER JAAR
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Prognose aantal
klanten / jaar

Kosten uitvoering per groepsomvang of onderwijsmodel
Groepsgroott
e

Kosten
Lesmateriaa
l etc. p.p.

Klokure
n

Totaal
inzet
uren

Overige kosten
p.p.

Totaal
(excl. BTW)

Aantal
groepe
n

Totaal

Individuele leerroute
Minimale groep
Optimale groep

Omzet prognose
Groepsgroott
e

Deelnemer
s bijdrage
publiek

Deelnemersbijdrag
e privaat(ex BTW)

BBL deelnemers
Individuele leerweg
Gemengde groepen
Totaal
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Bekostiging Rijk
(locatiebudget)

Totaal
(excl. BTW)

BTW

6. Kwaliteitsborging
Tevens kan gekeken worden naar de waarde van de pilots op de diverse kritische
succesfactoren. De 4 producten zijn (als voorbeeld) door enkele projectmedewerkers
gescoord op deze criteria. Dit geeft een goed beeld waar de accenten liggen. Wel zal
duidelijk moeten zijn wat er precies met de criteria bedoeld wordt. Een goede
beschrijving is dus essentieel.
Deze factoren kunnen ook gebruikt worden om de tevredenheid en kwaliteit te
meten. Bovendien geven zij inzicht in hoeverre de doelen daadwerkelijk bereikt
worden.
Onderstaande factoren kunnen verder worden uitgewerkt in evaluaties richting
deelnemers, onderwijsteam en stakeholders. Onderstaand voorbeeld dient puur ter
illustratie.

score van de producten
Flexibel
100
80
Marktvraag

Maatwerk \ individuele
leerweg

60
40
20
0

Samenwerking met
bedrijfsleven

Actueel

Innovatief
Food

Houders van dieren

Insecten

Figuur 7 Kwaliteitsweb
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plantenfysiologie

