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► De lijn Onderwijslogistiek krijgt een aanvoerder 
(2 á 3 dagen per week)
Hiervoor wordt een profiel opgesteld, en dan 
sollicitaties

► De aanvoerder verzamelt een team om zich 
heen vanuit de andere instellingen, en met 
medewerkers van saMBO, Kennisnet en SURF
Bestuurder en agenda geven richting, team 
bepaalt de aanpak

► Een van de medewerkers van 
saMBO/Kennisnet/SURF wordt aangewezen als 

En hoe nu verder? (de werkwijze)
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► Wat vinden jullie hier inhoudelijk van? 
- Is dit het goede verhaal? 
- Zijn er ook andere dingen nodig? 
- Wat is eerst nodig? 
- Zijn er randvoorwaarden die (eerst) op orde 

gebracht moeten worden?
► Hoe zien jullie als netwerk zelf jullie rol?
► Hoe zien jullie een rol voor je eigen instelling / jezelf? 

Hoe willen jullie ermee aan slag?
► Hebben jullie input voor het profiel van de 

aanvoerder van deze lijn?
- Zowel projectvaardigheden als inhoudelijke 

kennis.

En hoe nu verder? (jullie rol)





Aan het werk in 
3 groepjes 
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Tegen welke praktische problemen loop je aan?
1e ronde: 
- Zet 3 praktische problemen op een geeltje
- Orden deze met elkaar 
2e ronde
- Kijk gezamenlijk naar mogelijke oplossingen

1 Praktische problemen
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Welke doelen uit de strategische agenda zijn voor jou 
prioriteit?
1e ronde:
- Zet je naam en organisatie op een geeltje 

en geef aan welke doelen voor jou belangrijk zijn. 
2e ronde: 
- Zet je naam en organisatie op een roze plakbriefje 

en geef aan bij welk doel je organisatie wat zou 
kunnen betekenen. 

2. Doelen strategische agenda
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Welke variabelen die je als instelling (of op 
opleidings- of teamniveau) kan beïnvloeden zijn 
voor jou topprioriteit bij het maken van keuzes?
1e ronde:
Zet op een geeltje 3 variabelen die voor jou 
belangrijk zijn

2e ronde
Welke concepten kunnen helpen de variabelen en 
hun samenhang in beeld te brengen?

3. Welke variabelen tellen zwaar 
bij maken afwegingen?


