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Thema: strategische agenda digitalisering mbo en onderwijslogistiek

- Korte inleiding, Chris Zintel en Leo Bakker
- Onderwijslogistiek in het Hoger Onderwijs, Joycelyn Manderveld, SURF
- De bestuurlijke kan, kartrekker Otto Jelsma, mboRijnland
- Vragen en reacties
- Pauze
- In werkgroepen aan de slag, wat betekent dit voor ons
- Plenaire terugkoppeling
- vervolgstappen



De strategische agenda 
digitalisering in het mbo

Hoever staan we: Chris Zintel, Kennisnet
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► Agenda gepubliceerd, eind 2018

► Aangehaakte bestuurders / startsessie, 1e helft 
2019

► Nadere uitwerking van de inhoud, zomer 2019

► Verdiepende sessie met bestuurders, 26 & 27 
september

Wat is er tot nu toe gebeurd?
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De thema’s
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Welke bestuurders zijn betrokken?

Leven lang ontwikkelen Mirjam Koster Graafschap college 

Digitaal burgerschap Trudy Vos ROC Twente 

Een dossier voor elke student Gerard Oud Clusius college 

Leermiddelen Gerrit Vreugdenhil ROC van Amsterdam 

Onderwijslogistiek Hans Meijer 
Otto Jelsma 

Vista College
mboRijnland

Ondersteunen docenten Carl Govers ROC Tilburg 

Data gestuurd onderwijs Wim vd Pol Noorderpoort 

Stimuleren innovatie Jos Kusters Vista College

Bestuurlijke trekker Instelling

Overkoepelend
Bert Beun saMBO-ICT

Ben Geerdink MBO Raad
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► De 11 bestuurders komen twee keer per jaar bij elkaar
En daarbij betrekken ze ook elke minimaal één andere bestuurder van een 
andere instelling (buddy-syteem)

► Eigenaarschap van de agenda ligt bij 
de MBO Raad, saMBO-ICT, SURF en Kennisnet

► saMBO-ICT (uitvoerder) 
Martijn Timmer (verantwoordelijk manager) en 
Manon Geven (programmamanager)

Uitwerking programma
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Tijdspad komende periode
Stappen Data

Eerste uitwerking programmaplan en contouren 
begroting

tot eind oktober

Afstemming plan met betrokken bestuurders 28 okt t/m 1 nov

Afstemming plan via regiobijeenkomsten MBO raad 
(?)

6/7 nov

Voorleggen plan op ALV MBO Raad 26 nov

Subsidieaanvraag richting OCW 29 nov

► NB. niet alleen financiering OCW, ook vanuit betrokken instellingen
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Presentatie 
Leo
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Analyse onderwijslogistiek mbo

De analyse bestaat uit de volgende elementen:
• Wat staat er in de strategische agenda mbo?
• Wat is er te vinden bij de agenda's van de andere sectoren?
• Wat doen we binnen de sector rondom die onderwerp op dit 

moment?
• Wat zijn de ontwikkelingen in de wereld rondom het mbo 

(SURF, Kennisnet, hoger onderwijs, enz.)
• Waar zijn aanknopingspunten voor de ontwikkeling in 

de komende jaren?
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Analyse onderwijslogistiek mbo

Onderwijslogistiek maakt flexibilisering mogelijk!

Versterking van het huidige programma onderwijslogistiek

Ondersteunende informatiesystemen in beeld
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Analyse onderwijslogistiek mbo

Al 10 jaar bezig, nog te weinig ontwikkeling

Ambities opnieuw formuleren en in uitvoering nemen: 
Flexibilisering van het onderwijs
en de student centraal 

Analyse met bestuurders en experts

Korte review met regiegroep

En wat kwam daar uit?
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