
Presentator
Presentatienotities
Op het geeltje kun je jouw onderwerp zetten: Burgerschap, Leermiddelen, etc.



Wij presenteren:

Presentator
Presentatienotities
Trots, vertrouwen en lef Dat is de titel van het bestuursakkoord Maar er miste nog iets: DIGITALISERING Daarmee wordt gezegd dat het één geheel vormt met het bestuursakkoord. Dat kan alleen slagen met aandacht voor digitalisering 



Najaar 2018: meerdere nieuwe meerjarenagenda’s

Presentator
Presentatienotities
Deze strategische agenda is met vier partners ontwikkeld: MBO Raad, saMBO-ICT, Kennisnet en SURF Het is input voor de meerjarenstrategie voor alle vier Bestuurlijk commitment is er, maar ook draagvlak bij informatiemanagers, it-directeuren, enz. Leidend ook voor (inmiddels) veel instellingen. 



Strategische agenda digitalisering mbo

• Inhoud onderwijs
– Leven lang ontwikkelen
– Digitaal burgerschap

• Flexibilisering
– Onderwijslogistiek
– Leermiddelen
– Eigen dossier

• Digitalisering van het leren
– Docenten ontwikkelen zich
– Data gestuurd onderwijs

Presentator
Presentatienotities
Het bestaat uit drie onderdelen:Inhoud onderwijsFlexibiliseringDigitalisering van het leren Er gebeurt al veel, maar er moet ook nog veel gebeuren. Leven Lang Ontwikkelen is een thema dat door de hele agenda heenloopt



Strategische agenda digitalisering mbo

• Inhoud onderwijs
– Leven lang ontwikkelen
– Digitaal burgerschap

• Flexibilisering
– Onderwijslogistiek
– Leermiddelen
– Eigen dossier

• Digitalisering van het leren
– Docenten ontwikkelen zich
– Data gestuurd onderwijs

Presentator
Presentatienotities
Flexibilisering is geen doel op zichEen leven lang leren en gepersonaliseerd leren maakt het nodig Dat heeft effecten voor de logistiek, de leermiddelen en de manier waarop we tegen het vastleggen van gegevens aankijken. De student staat centraal in alle drie elementen 









referentiemodel
Onderwijslogistiek in het mbo

Doel van het model
Het model is een hulpmiddel om binnen 

de instelling de dialoog te voeren met 

de juiste actoren voor het betaalbaar, 

studeerbaar en doceerbaar organiseren 

van onderwijs dat aansluit bij de visie 

van de instelling, de passie van de 

docent en de leervraag van de student.

Met het referentiemodel kom je tot een 

implementatieplan voor 

onderwijslogistiek door de onderdelen 

van het plan samen op te stellen. Het 

model biedt hierbij helderheid en 

structuur en houdt tegelijk alle 

werelden en kwadranten in balans. 

Uitleg over toepassing model
1. Denken vanuit de student

2. Vier ontwikkel kwadranten

3.  Samenbrengen van drie werelden

Presentator
Presentatienotities
Besturen: Waar willen we met ons onderwijs naar toe en waarom? (waartoe)Expliciteren: Welke randvoorwaarden zijn hiervoor nodig en hoe richten we die in? (waarbinnen)Ontwerpen: Gegegeven deze randvoorwaarden wat is dan het onderwijs wat we gaan aanbieden? (wat)Realiseren: Hoe wordt dit onderwijs uiteindelijk verzorgd aan onze doelgroep? (hoe)



referentiemodel
Onderwijslogistiek in het mbo

Doel van het model
Het model is een hulpmiddel om binnen 

de instelling de dialoog te voeren met 

de juiste actoren voor het betaalbaar, 

studeerbaar en doceerbaar organiseren 

van onderwijs dat aansluit bij de visie 

van de instelling, de passie van de 

docent en de leervraag van de student.

Met het referentiemodel kom je tot een 

implementatieplan voor 

onderwijslogistiek door de onderdelen 

van het plan samen op te stellen. Het 

model biedt hierbij helderheid en 

structuur en houdt tegelijk alle 

werelden en kwadranten in balans. 

Uitleg over toepassing model

4. Verbinden

5. Ketendenken Afstemming van processen
Overdrachtsmomenten
Eigenaarschap

6. Cyclisch denken Plan-do-check-act! 
EVALUEREN

Samenhang en effectiviteit 
Om die verbinding mogelijk te maken is er een goede en 
Duidelijke communicatie is nodig, zowel binnen als tussen de 
verschillende werelden, als over de verschillende stadia.



Workshop

1. Adresseer de onderwijslogistieke vraagstukken van de case

2. Inventarisatie van de actoren die bij de vraagstukken horen

3. Stel de beoogde resultaten vast om het vraagstuk op te lossen

4. Terugkoppelen en afspreken van vervolg (plenair)

referentiemodel
Onderwijslogistiek in het mbo
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Besturen
In het ‘eerste’ kwadrant van het 
referentiemodel onderwijslogistiek
wordt besturen genoemd. 

Dan gaat het om visie en draagvlak, 
daar moet de verandering of 
innovatie in eerste instantie omarmt
en geadresseerd worden.  

Wat hebben de spelers in het 
onderwijslogistieke veld nodig van 
hun bestuur om onderwijslogistiek
op een waardevolle manier in de 
organisatie in te richten?



Hoe kan je er mee aan het werk gaan?

1. Definieer zo scherp mogelijk een thematiek, 
een ambitie, een innovatie of een doel
2. Ga in groepjes aan de slag om alle 
vraagstukken vanuit de verschillende werelden en 
in de verschillende kwadranten te benoemen
3. Benoem de actoren die hier bij betrokken zijn, 
welke verantwoordelijken, stakeholders
4. Welke resultaten zijn nodig om het doel te 
realiseren. 



LEF! Leren En Flexibiliseren

● Aan de slag in 3 groepjes
○ Referentiemodel, matchen van betekenisvolle opdrachten, Leo
○ Nieuwe ontwikkelingen, vragen, behoefte, ideeën, Scarlett
○ Design thinking, student journey, modulair onderwijs, Edith

● Korte terugkoppelen door interview per tafel



● Edith Hofstede edith.hofstede@sambo-ict.nl
● Leo Bakker l.bakker@kennisnet.nl
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