
Referentiemodel Onderwijslogistiek
Gepersonaliseerd leren op 
Rotterdam The Hague Airport

Cock Vonk
Netwerkbijeenkomst 6 februari 2020



WAT?

HOE?

WAARBINNEN?

WAARTOE?

EXPLICITEREN ONTWERPEN

REALISERENBESTUREN

organisatiewereld

onderwijswereld

studentwereld

DOCENT
PRAKTIJK-
OPLEIDER

oriënteren 
& 

begeleiden

toetsen deelnemen

matchen

STUDENT

r e f e r e n t i e m o d e l
o n d e r w i j s l o g i s t i e k

Waar willen we met ons 
onderwijs naar toe en 

waarom?

Welke randvoorwaarden zijn 
nodig en hoe richten we dat 

in?

Gegeven de randvoorwaarden 
wat is dan het onderwijs dat 

we gaan aanbieden?

Hoe wordt dit onderwijs 
uiteindelijk verzorgd aan onze 

doelgroep?



Het referentiemodel op tafel  
Gepersonaliseerd leren op Rotterdam The Hague Airport

Inbreng thema door:
• Onderwijsleider 

luchtvaartdienstverlening
• Docent - ontwerper

Support aan tafel:
• Collegedirecteur

• Beleidsmedewerker 
Onderwijs & kwaliteit

• Manager Huisvesting
• Manager P&R

• Informatiemanager
• Lid Medezeggenschap

• Onderwijsleider

• Geen klassen
• (Bijna) geen lokalen

• Cliëntjourney is 
fysiek zichtbare 

leerroute
• Nieuw gebouw op 

luchthaven



De opbrengst “Goede sessie. Ik kreeg 
een andere kijk. Je stapt 

in de wereld van je 
collega.”

“We hadden nog 
veel huiswerk te 

doen”

“Maak een actielijst en 
organiseer een vervolgsessie 

voor antwoorden op de 
vragen.”

Marlous Smulders, ontwerpteam opleiding 
Luchtvaartdienstverlening, RTHA, Albeda

“Hmm, Ik kom er nu 
achter dat we wel 
besproken issues 

hebben laten liggen”
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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.

Het model is daarnaast bedoeld om als 

hulpmiddel de samenhang van 

onderwijslogistieke vraagstukken en 

mogelijke oplossingsrichtingen 

inzichtelijk te maken. 

Uitleg over toepassing model

Bespreek het ‘kapstok’model met vertegenwoordigers van zowel de organisatiewereld 
als de onderwijswereld die zich bezighouden met de volgende onderwerpen:

1. Besturen: Waar willen we met ons onderwijs naar toe en waarom? (waartoe)
2. Expliciteren: Welke randvoorwaarden zijn hiervoor nodig en hoe richten we die in? 

(waarbinnen)
3. Ontwerpen: Gegeven deze randvoorwaarden wat is dan het onderwijs wat we gaan 

aanbieden? (wat)
4. Realiseren: Hoe wordt dit onderwijs uiteindelijk verzorgd aan onze doelgroep? 

(hoe)

De volgende vragen kunnen besproken worden:

A. Welke vraagstukken zijn van belang?
B. Welke actoren spelen een rol? 
C. Welke resultaten dienen opgeleverd te worden?

Bijgeleverde kaartjes kunnen als antwoorden op deze vragen op het model gelegd 
worden.



netwerk OL

Welke vraagstukken zijn van belang? 
En wie moet met wie hierover in gesprek zijn?

Welke lessen 
moeten ge-

geven worden 
en door wie?

Welke lessen 
worden er 
wanneer 
gegeven?

Welke 
opleidingen 

zijn relevant?

Wat is onze 
visie op ons 

onderwijs en 
organisatie?

Wat zijn de 
ontwikkelingen 
in de arbeids-

markt?

Wat is ons 
budget?

Hoeveel 
formatie 

hebben we 
nodig?

Wat zijn de 
prognoses 

m.b.t. 
instroom?
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Welke actoren spelen een rol? 
En waar zijn zij verantwoordelijk voor of eigenaar van?

netwerk OL

DIRECTEUR 
DIENSTEN  / BV

TEAMMANAGER

ROOSTERMAKER

ONTWERPER PLANNER

BESTUURDER
DIRECTEUR

O. WIJS & KWAL.

OPLEIDINGS-
MANAGER

INTAKER

MEDEWERKER
ADMINISTRATIE

LID EXAMEN
COMMISSIE

DIRECTEUR
ONDERWIJS

BELEIDSMAKER
OL

MEDEWERKER 
EXAMENBUREAU

CREBO
VERANTWOORDE-

LIJKE

ADVISEUR
OL

BPV
COORDINATOR

SCHOOL
LOOPBAANBEG.

VERZUIM
COORDINATOR

INTERVISIE
DOCENT

ADVISEUR
OL

INFORMATIE
MANAGER

DIRECTEUR 
DIENSTEN  / BV

BRANCHE
VERTEGEN-

WOORDIGER

STRAT. 
ADVISEUR  OL

LID RAAD VAN 
TOEZICHT

LID MEDEZEGGEN-
SCHAPSRAAD

HRM
DIRECTEUR

ONTWIKKELAAR
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Welke resultaten dienen opgeleverd te worden?
Wat zijn de eindresultaten van elk kwadrant?

Organisatie-
ontwerp

Onderwijs-
concept

Onderwijs-
ontwerp

Toewijzing 
middelen

Standaarden

Ontwerp-
principes

Curriculum

Meerjaren-
plan

Onderwijs-
catalogus

Jaarplanning

Plan van inzet

Lessentabel

Leermiddelen-
mix

Leermiddelen-
lijst

Functioneel
Ontwerp

Matching 
faciliteitenStudiesuccesDiploma-

resultaat

Student
tevredenheid

Medewerker
tevredenheid

Jaar-
resultaat

Onderwijs-
visie

Lesuitval

Studieduur

Lokaal-
bezetting

Planning vs.
Realisatie
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Prognoses



Referentiemodel Onderwijslogistiek: de blije doos!


