
 
 

 

Kosten 
Aan de leergang Onderwijslogistiek zijn kosten 
verbonden. Daarom wordt een bijdrage van  
€2.500,00 incl. BTW per persoon gevraagd.  
Twee deelnemers van dezelfde instelling  
betalen €2.400,00 per persoon incl. BTW. 
 
Inschrijven 
Inschrijven is mogelijk via dit inschrijfformulier. 
• Alleen voor leden van saMBO-ICT. 
• Vooraf vindt er een telefonische intake plaats. 
• Bij voorkeur 2 deelnemers per instelling, waarbij  

1 afkomstig vanuit het onderwijs en 1 vanuit de 
bedrijfsvoering. 

• Minimaal 16 deelnemers per leergang vereist. 
• Duo’s van dezelfde instelling krijgen voorrang op 

individuele inschrijvers.  
 
Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op met: 
Edith Hofstede 
edith.hofstede@sambo-ict.nl 

“De interactie tussen verschillende  
MBO-instellingen is een echte 

meerwaarde’’  
 
Inleiding 
 
Onderwijslogistiek staat momenteel midden in de 
belangstelling. Het is een belangrijke sleutel om 
onderwijs kwalitatief goed en betaalbaar te realiseren, 
zeker naarmate er sprake is van toenemende 
flexibilisering in het aanbod. Op 5 november 2018 start 
voor de derde keer de leergang onderwijslogistiek voor 
mbo-instellingen. 
 
Opzet van de leergang 
 
Per leerganggroep kunnen maximaal 20 personen 
deelnemen en maximaal 2 personen van dezelfde 
instelling. Zodoende kan er onderlinge uitwisseling 
van kennis en ervaring plaatsvinden en is de 
leergang niet uitsluitend op kennisoverdracht 
gebaseerd. Deelnemers zullen actief bezig zijn. Dit 
heeft als bijeffect dat er een netwerk ontstaat van 
“peers”. 
Het gebruikte cursusmateriaal en alle eventuele 
achtergrondinformatie wordt beschikbaar gesteld in de 
groepsomgeving van saMBO-ICT en blijft beschikbaar 
voor de deelnemers. 
De leergang duurt vijf dagen, verdeeld over vier 
maanden. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze al 
deze vijf bijeenkomsten bijwonen.  
 
Data en locatie 
 
De leergang wordt gegeven in Utrecht op een locatie op 
loopafstand van het station Utrecht Centraal.  
 
Telefonische intake: oktober 2018 
Cursusdagen: maandag 5 november, woensdag 28 
november, maandag 17 december 2018, woensdag 16 
januari. De laatste dag, woensdag 6 februari 2019, 
wordt gecombineerd met een bedrijfsbezoek. 
 
 
 

 

Locatie  
Utrecht, nabij 
Centraal Station 
 

 
 

Data 
5 november 2018 
28 november 2018 
17 december 2018 
16 januari 2019 
6 februari 2019 

 
 

 
 

Onderwijslogistiek is een zoektocht 

naar de juiste balans tussen 

studeerbaarheid, doceerbaarheid, 

organiseerbaarheid en 

betaalbaarheid van het onderwijs. 

Tevredenheid van studenten hangt 

hier in grote mate vanaf. 

Alle geledingen in het onderwijs 

hebben hier direct mee te maken. 

Voor hen is door saMBO-ICT deze 

leergang ontwikkeld. 

Leergang 
Onderwijslogistiek 
2018-2019 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwrEVqSjizn9v6TrTAyVnb9IzHpdnAFW9Tth1t5YRwJwuWgA/viewform


 
 

 

Doelstelling en doelgroep 
 
De doelstelling van deze leergang laat zich als 
volgt samenvatten: 
 
Het opdoen van kennis en het delen van 
ervaringen op het gebied van 
onderwijslogistiek, teneinde de inzet van 
personeel, ruimten en onderwijsaanbod 
optimaal in te zetten, ten behoeve van de 
studeerbaarheid, doceerbaarheid, 
organiseerbaarheid en betaalbaarheid van 
het onderwijs. 
 
Deelnemers aan de leergang zijn na afloop: 
• Bruggenbouwers tussen ondersteuning en 

onderwijsteams. 
• Een betere gesprekspartner voor 

onderwijsteams. 
• In staat om onderwijsontwikkeltrajecten 

beter te ondersteunen. 
• Beter in staat om hun eigen werk te doen 

vanwege een beter inzicht in de complexe 
wereld van de onderwijslogistiek. 
 

De leergang is bedoeld voor medewerkers die 
een leidinggevende-, managementfunctie of 
strategisch adviseurschap hebben op het 
gebied van onderwijsuitvoering of 
bedrijfsvoering.  
 
 

“De methoden en werkwijzen 
bieden een goed instrumentarium 

ter ondersteuning van de 
inrichting van onderwijslogistiek” 

Programma in vogelvlucht 
 
Dag 1: Logistiek en onderwijs in complexe 
organisaties 
 
Op de eerste dag maken de deelnemers kennis met 
elkaar en met de verschillende organisatievormen 
rondom onderwijslogistiek op de scholen van 
de deelnemers. 
In een zeer actieve werkvorm word je eigen 
onderwijslogistiekmodel vorm gegeven. Aan de 
hand van een cases wordt dit model getoetst. 
In het middagprogramma wordt gewerkt aan een 
opdracht rondom een casus van de eigen instelling. 
Op elke cursusdag wordt hieraan verder gewerkt met 
de input uit het ochtendprogramma.  
Alle onderwerpen in deze leergang worden ingeleid 
door een deskundige op dat gebied, maar er is ook 
tijd ingepland voor vragen en het onderling 
uitwisselen van ervaring. 
 
 
Dag 2: Lean 
 
Deze dag bekijken we wat Lean is en hoe dit kan 
leiden tot structureel betere en effectievere 
resultaten. We staan stil bij vragen zoals: Waarom 
kunnen Lean principes het verschil maken? Wat 
kan het uitmaken om de werkvloer als een heuse 
crime scène te behandelen? En hoe kunnen we ons 
voordeel halen uit de werkwijze van bijvoorbeeld 
autofabrikant Toyota?  
 

“Zeer goede gastdocenten  
met heldere uitleg.” 

 

 
Dag 3: Verandermanagement, verdraaide 
organisaties 
 
Onderwijslogistiek is in belangrijke mate 
mensenwerk. Het kunnen omgaan met 
veranderingen is essentieel. In het ochtend-
programma zal worden ingegaan op het doel 
van onderwijslogistiek vanuit het 
gedachtengoed van de verdraaide organisaties. 
De bedoeling staat hier centraal. Dit in 
tegenstelling tot enkele/veel onderwijslogistieke 
processen, waar de systeemwereld het 
uitgangspunt is.  
 
 
Dag 4: Data analytics 
 
Op deze dag staat het gebruik van (big) data 
centraal. Hoe kun je met beschikbare data 
onderwijs(logistieke) processen verbeteren? 
Hoe kan dit je helpen bij het inschrijvingsproces 
en organiseren van de keuzedelen. Hoe kunnen 
data helpen bij het opstellen van een goede 
strategie, het implementeren van oplossingen 
en het monitoren van succes?  
 
 
Dag 5: Presentaties 
 
Afsluitende dag waarop de uitwerking van de 
casus wordt gepresenteerd, besproken en 
beoordeeld. Deze dag wordt afgesloten met een 
bedrijfsbezoek. 
 
N.B. De verdeling van de onderwerpen over de dagen kan 
afwijken. 

 


