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1. Welkom 11.30 

2. Programmaplan onderwijslogistiek 11.35

3. Uitwerken definitie en referentiemodel onderwijslogistiek 11.45

4. Het netwerk onderwijslogistiek 12.10

5. Samenvatten en afronden end
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Programmaplan ‘onderwijslogistiek is hersengymnastiek’
Onderwijslogistiek en de flexibilisering van het mbo onderwijsaanbod
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Waarom, hoe en wat 

• Toenemende flexibilisering & personalisering

• Differentiatie naar vorm & inhoud

• Kleine kwaliteit belangrijk (onderwijsorganisatie)

• Stimuleren kennis delen

• Onderwerp op de agenda bij alle facetten binnen het mbo

• Gesprek in de keten faciliteren 

• Organiseren activiteiten

• Geven van presentaties/workshops

• Houden van interviews

• Ondersteunen saMBO-ICT en kennisnet van 5 
programmalijnen
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Programmaplaat 
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logistieke held? 
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Onderwijslogistiek un definitie

Goed en 
betaalbaar
(flexibel) 

onderwijs-
aanbod

Doceerbaarheid

Studeerbaarheid Organiseerbaarheid

voldoende en 
effectieve 
besteding 
onderwijstijd

Voldoende ruimte, 
middelen en 
inrichting
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Onderwijslogistiek un definitie vanuit het HO

Onderwijslogistiek gaat over het geheel van processen, systemen 
en informatiestromen die het mogelijk maken dat het onderwijs op 
onderwijsinstellingen vloeiend verloopt.

OnderwijsOnderwijs-ontwikkeling Bedrijfsvoering

onderwijslogistiek
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Trigger onderwijslogistiek
Voorstel! concept definitie onderwijslogistiek

Met onderwijslogistiek richten we de processen zo in, 
dat de leervraag van de mbo student en het 
leeraanbod van de mbo-instelling bij elkaar gebracht 
wordt, waarbij:

• er een passende route geleverd wordt aan elke 
student waarbij aan de leervraag (wens) van de 
student zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt

• er in samenhang georganiseerd wordt 
(ketendenken) de onderwijsprocessen effectief en 
efficiënt worden ingeregeld en uitgevoerd (lean, 
operational excellence). 

• er recht gedaan wordt aan verschillen tussen 
studenten (massamaatwerk, open en inclusief, van 
entree tot niveau vier) 

• de betaalbaarheid van de organisatie niet uit het 
oog verloren wordt (customer intimacy en 
betaalbaarheid)
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Trigger onderwijslogistiek

Met onderwijslogistiek wordt de student een begrijpelijke, 
passende, gepersonaliseerde route geboden om de door de 
student gekozen leerdoelen op een effectieve en voor ieder 
betaalbare wijze te behalen.

Voorstel! concept definitie onderwijslogistiek
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Onderwijslogistiek un definitie

Onderwijslogistiek zorgt voor

een sappig draaiende skoro om jou 

skill te maken met een smooth stuka 

(door een lauwe legualeza) 

voor niet teveel doekoes.

Willem-Jan van Elk (studentperspectief)
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Referentiemodel onderwijslogistiek

Hoger onderwijs in samenwerking
met Surf door SIG het initiatief
genomen definitie en
referentiemodel te ontwikkelen.

Dit referentiemodel voor 
onderwijslogistiek voor flexibel 
onderwijs helpt instellingen inzicht 
te krijgen in de samenhang tussen 
onderwijs en 
onderwijsondersteuning, en hoe 
die samenhang georganiseerd kan 
worden. 
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Referentiemodel
onderwijslogistiek
HO – oud (SURF)
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Referentiemodel
onderwijslogistiek
HO – (SURF)
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Wanneer keuze

Hoe keuze Strategie (wat? keuze)

Hoe organiseren
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Rijksuniversiteit Groningen – gesprek

Notendop advies

Problematiek wordt herkend en is ‘pril’

Vraag articulatie genereer je door: 

• Klein playing field 

• Kennis in netwerken

• Knelpunten en frustraties bewust opzoeken

• Opbouwen van onderzoek door: stage, 
afstudeerders, phd

• Samenwerken om te zoeken naar oplossingen



18

Organisatie van het netwerk
onderwijslogistiek

Opzet netwerk onderwijslogistiek

tweede bijeenkomst

16 november 2017

14.00 – 20.00

Jaarbeurs Utrecht

• Positionering onderwijslogistiek binnen de organisatie
• Verbinding, cultuur en leiderschap
• Kijkje in de onderwijslogistieke keuken mbo’s
• Processen en procedures

TOP, als je mee doet!
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Organisatie van het netwerk
onderwijslogistiek

Regiegroep netwerk onderwijslogistiek
Wat doet de regiegroep:

• Organiseren en voorbereidingen van de bijeenkomsten (1 dagdeel 4 x per jaar)
• Ontwikkelingen bijhouden en welke onderwerpen uit de groep komen
• Sessies vormgeven om deze onderwerpen en ontwikkelingen te behandelen.
• Presentaties houden in andere netwerken

Scarlett Meijer namens Nova College (vz)
Edith Hofstede namens mboRijnland
Cock Vonk namens Albeda College
Kirsten Zwart namens MBO Utrecht
Cynthia Mulder namens Horizon College

TOP, als je mee doet!
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Samenvatten en afronden

• Wijze van terugkoppelen opbrengst

• Tweede leergang onderwijslogistiek

• Masterclass onderwijslogistiek 

• Activiteiten vanuit het programma:

• Optekenen van best practices

• Samenwerking met RUG wetenschappelijk onderzoek

• Verdere voorbereiding programmaplan 2018
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Edith Hofstede

06 36542748

edith.hofstede@sambo-ict.nl


