‘Flexibilisering deeltijdonderwijs heeft aanzuigende werking’
Marlies van der Eerden werkte jarenlang in het basisonderwijs,
onder meer als intern begeleider en basisschoolcoach.
Inmiddels is ze ruim een jaar actief bij Fontys als docent
pedagogiek, psychologie en onderwijskunde. Dat ze direct kon
aansluiten bij het basisteam Flexibele Deeltijd ziet ze als een
grote plus.
‘Het team dat zich bezighoudt met flexibilisering binnen Fontys is enorm gedreven, maar
zeker ook kritisch op zichzelf. We reflecteren regelmatig, kijken waar we naartoe willen en
benoemen welke stappen er nog gezet moeten worden om de kwaliteit van het onderwijs
verder te verbeteren. Ik geniet van dat proces, het geeft enorm veel energie om samen te
bouwen aan iets nieuws.
Inspirerend
Het werken met deeltijdstudenten is enorm inspirerend. Ze hebben allemaal een totaal
andere achtergrond en drive. De bagage die ze meenemen naar de opleidingsschool is enorm
waardevol. En niet alleen voor het team van leerkrachten, directeuren en medevoltijdstudenten waarmee ze samenwerken, maar ook voor henzelf. Door de flexibele opzet
van de deeltijdopleiding kan een student zijn werkervaring inzetten bij het aantonen van de
leeruitkomsten.
Versnellen
Een voorbeeld? Onlangs nog heb ik een studente begeleid die naast haar studie werkte als
mediator bij een ziektekostenverzekeraar. Ze bleek heel ervaren in gespreksvoering,
kwaliteitszorg en het begeleiden van processen en taken verdelen. Die talenten kan ze nu
inzetten om bepaalde leeruitkomsten aan te tonen. Hierdoor kan ze sneller door de opleiding
heen of heeft ze meer tijd en de ruimte om zich te verdiepen in bepaalde zaken waar ze
minder ervaring in heeft.
Aanzuigende werking
Dat studenten door de flexibele aanpak meer op hun eigen manier én in hun eigen tempo
kunnen leren, werpt zijn vruchten af. We zien dat het flexibiliseren van de deeltijdopleidingen
zorgt voor een aanzuigende werking, het aantal studenten neemt toe. Mooi dat de drempel
om weer te gaan studeren door de flexibilisering van het deeltijdonderwijs is verlaagd.’

