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Naar e-business, heb jij het LEF? 
Heeft de studentenadministratie in 2028 nog bestaansrecht? Zou het kunnen dat we gaan lijken op een e-
business? E-business betekent verbinden van studenten, onderwijsprocessen, de mbo sector, het bedrijfsleven
en onze toeleveranciers. Kriskras door onderwijs en branches heen ontstaan koppelingen. The sky is the limit!
Laat je mee voeren in de ontwikkelingen van de komende jaren. Welke digitale ondersteuning hebben
studenten nodig? Hoe ziet de administratieve wereld eruit? Durf jij over je eigen schaduw heen te kijken en uit
je box te komen? In een workshop setting delen we onze ideeën met elkaar en proberen we richting te geven.



Why?
Trots, vertrouwen en lef 

• Gepersonaliseerd

• Flexibel

• Modulair

• Hybride

• Contextrijk

• Leven lang ontwikkelen

• Student eigenaar

Technologie

• Keten aansturen

• Verschuiven operatie naar regie

• Studentloos, docentloos

• ‘Kiezen’ staat centraal

• Differentiatie naar vorm en inhoud

• Leermiddelen

• Just right

• Just in time

• Voorspellen

• Waarde toevoegen

• In samenhang

• Open standaarden

• Kunstmatige intelligentie

• Virtual reality

• Robotisering

in deze wereld!
Organisch, fluïde, mee bewegen, NU! 

https://www.nextnature.net/nl/welkom/


E-business

van fysieke
(bricks) 

organisatie
naar een
digitale
(clicks) 

organisatie



Het regelen van het hele 
primaire proces via internet.
(voor- en achterkant van organisatie)

Primair proces
instroom, doorstroom, 
onderwijsuitvoering, 
onderwijsdeelname, BPV, 
begeleiden, examineren, 
plannen en roosteren etc. 

of onderwijslogistiek

matchen, deelnemen, toetsen, 
ondersteunt door oriënteren en 
begeleiden. 







Education as a Service?

https://www.open.edu.au/
https://www.open.edu.au/


Denk aan

drie ontwikkelingen:

student als uitgangspunt

processen hebben invloed op 
meerdere organisaties

veranderingen volgen elkaar
in hoog tempo op en
moeten sneller worden aangepast

-



Workshop 

Veranderen doe je in kleine stapjes! Kort cyclische innoveren. 

Merk op vanuit perspectief student:

Lisa (2028, 8 jaar), Thomas (2028, 18 jaar), Sophie (2028, 28 jaar)

 Invloed op studentreis

 Invloed op onderwijslogistiek (en dus de studentenadministratie)

 Invloed op samenwerken in de keten

 Invloed op informatievoorziening (architectuur, systemen, opslag data, communicatie)

 Invloed op organisatie

 Invloed op functies en rollen



Sophie

- 2010 –
2018 8 jaar

2028 
18 jaar

‘Hoe houden we wat van waarde is vast, terwijl we tegelijkertijd het lef hebben om de vorm waarin we dat hebben gegoten veranderen?’



Thomas

- 2000 –
2018 18 jaar

2028 
28 jaar

‘Hoe houden we wat van waarde is vast, terwijl we tegelijkertijd het lef hebben om de vorm waarin we dat hebben gegoten veranderen?’



Lisa

- 1990 –
2018 28 jaar

2028 
38 jaar

‘Hoe houden we wat van waarde is vast, terwijl we tegelijkertijd het lef hebben om de vorm waarin we dat hebben gegoten veranderen?’


