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Welkom!
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 In 2019 waren >34.000 studenten ingeschreven in een niveau 2 opleiding binnen 
de dienstverlenende beroepen.

 Daarvan zijn 2000 studenten specifiek ingestroomd in de cross-over opleiding 
Servicemedewerker

 Het merendeel van de studenten binnen het Horizon 
College wil breed opgeleid worden

NB: de hele breed/smal discussie is wat ons betreft niet
aan de orde. Ken je doelgroep, stem daar het onderwijs
op af en zorg zo voor maximale kansen voor de student om
een startkwalificatie te halen. Staan Zitten

Feiten en fabels



Rijkdom aan variatie niveau 2-opleidingen

Diversiteit en 
complexiteit  
doelgroep N2

Werkveld is dynamisch, 
grote behoefte aan sociale 

en klantgerichte 
professionals

In deze MBO Talk:
• Inspiratie variatie aan 

inrichting N2 onderwijs
• Ervaringen en 

praktijkvoorbeelden
• Doorkijkje naar de 

toekomst nieuw KD N2

Noodzaak hervormen 
N2 onderwijs: 
verschillende 

mogelijkheden sterk 
onderwijs N2



Netwerk N2B 3editie 2022 (ROCvA)

Deltion College, ROC Midden Nederland, Noorderpoort, ROC Friese Poort, Horizon College, 
Rijn IJssel, mboRijnland, Zadkine, Aventus, Nova College



Breed pallet aan manieren waarop niveau 2 onderwijs wordt vormgegeven om 
bij deze specifieke doelgroep aan te sluiten. 

 Cross-over dossier servicemedewerker

 Smal instromen, smal uitstromen

 Breed instromen, smal uitstromen

 Mogelijkheden voor een mix door modulair aan de hand van een 
verwantschapsanalyse

Voorbeelden uit het netwerk



 Onderzoek SBB en voorbereidingen sectordoorsnijdend dossier N2 in volle gang

 Augustus 2023: scholen die dit willen, mogen met nieuwe dossier aan de slag

 Augustus 2024: alle scholen moeten met het nieuwe dossier beginnen

-----------------------------------------------------------------------------------------

 Op welk scenario bereidt het Horizon College zich voor?

Waar gaan we naartoe?



• Ik voel me geïnspireerd!

• Ik heb meer beeld bij hoe andere scholen N2 
onderwijs vormgeven binnen de 
dienstverlenende beroepen

• Ik kan de input uit deze sessie gebruiken 
voor onze voorbereidingen op de komst va 
het nieuwe KD voor de dienstverlenende 
beroepen op N2.

Wrap up

Staan Zitten



 Meer weten?  QR code toevoegen

 Meer info over de opleiding Servicemedewerker bij het Horizon College, zie website

 Bezoek de website (www.cinop.nl) voor de publicatie ‘Klaar voor morgen’ met daarin 
scenario’s voor onderwijs en examinering op niveau 2 

 Meer informatie over het landelijk netwerk breed opleiden voor niveau 2.

 Of neem contact met ons op:
– Michel Botman Horizon College m.j.p.m.botman@horizoncollege.nl
– Sandra Beugel CINOP sbeugel@cinop.nl

Dank voor jullie aandacht!

https://www.horizoncollege.nl/opleidingen/servicemedewerker/
http://www.cinop.nl/
https://cinop.nl/agenda/netwerk-breed-opleiden-niveau-2-editie-2022/
mailto:m.j.p.m.botman@horizoncollege.nl
mailto:sbeugel@cinop.nl
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