
Innovatieruimte door 
onderwijslogistiek

Dit artikel is het zevenenzestigste in 
een serie praktische artikelen over 
onderwijsinnovatie. Deze serie heeft de 
bedoeling om mensen die werk zaam 
zijn in het hoger onderwijs handreikin-
gen en aandachtspunten te bieden 
voor eigen initiatieven in onderwijs-
innovatie. De onderwerpen van deze 
reeks kunnen uiteenlopen, maar zullen 
al tijd gaan over het maken van onder-
wijs en dus over toepassingen van 
onderwijskundige en onderwijstechno-
logische inzichten in het dagelijks werk 
van de docent, het onderwijsteam of de 
opleidingsmanager.
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gistiek ontwikkeld. Vanuit verschillende 
expertises en invalshoeken heeft de SIG 
een raamwerk opgesteld waarmee do-
centen, dienstverleners, beleidsmakers en 
management met elkaar kunnen discussi-
eren over de betekenis van onderwijslo-
gistiek in hun instelling en hoe kansen op 
dit gebied verzilverd kunnen worden.  

Inleiding
Wanneer er iets mis gaat in de uitvoering 
van onderwijs, wordt er al snel gewezen 
naar het rooster. Alsof daar alle proble-
men ontstaan en ook weer kunnen wor-
den opgelost. Bestuur en management 
van een onderwijsinstelling proberen 
vaak het proces te verbeteren door roos-
tering te centraliseren of juist weer te de-
centraliseren. Helaas blijft het verwachte 
resultaat van zo’n ingreep meestal uit, er is 
geen hogere tevredenheid bij studenten 
en docenten, nog steeds roept iedereen 
om meer lokalen en nog steeds bereiken 
roosterwijzigingen de betrokken studen-
ten te laat. De laatste jaren breekt het 
besef door dat roosteren niet op zichzelf 
staat. Allereerst verschuift de focus naar 
het cluster planning en roostering, maar 
ook dat levert een te beperkte blik om 
echt tot oplossingen te komen. 
In grote onderwijsinstellingen heerst vaak 
een eilandcultuur, waar vakgroepen of 
academies verschillende bedrijfsproces-
sen hanteren. Ook dat staat vernieuwing 
in de weg, omdat vakoverstijgende of 
cross disciplinaire samenwerking dan niet 
organiseerbaar is. De voor de hand lig-
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Samenvatting
Onderwijsinnovaties met nieuwe werk- en 
organisatievormen vragen veel van de be-
drijfsvoering van een onderwijsinstelling, 
zeker in combinatie met de opdracht tot 
kostenverlaging, kwaliteitsverbetering en 
hoger studierendement. Toch zijn er mo-
gelijkheden om dit te realiseren. De sleu-
tel is het in samenhang slimmer organise-
ren, meer in ketens denken. 
Onderwijslogistiek maakt ruimte voor 
nieuwe dienstverlening door ontwikke-
ling, planning en uitvoering van onderwijs 
in verband met elkaar te brengen. Om het 
gesprek over onderwijsdiensten te ver-
eenvoudigen heeft de ‘special interest 
group’ (SIG) Onderwijslogistiek een ge-
meenschappelijke taal voor onderwijslo-
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het door deze groep ontwikkelde onder-
wijslogistiekmodel en ervaringen met ge-
bruik van dit model bij verschillende in-
stellingen in het hoger onderwijs. 

Onderwijslogistiek voor docent en 
student
Academies en vakgroepen hebben hun 
eigen specifieke op vakdidactische en 
praktische motieven gebaseerde onder-
wijsorganisatie. Een bètastudie met kost-
bare en arbeidsintensieve practica vraagt 
een andere aanpak dan een gammastudie 
met schrijfopdrachten en werkgroepen. 
Die verschillende visies op de organisatie 
en uitvoering van onderwijs blokkeren de 
ontwikkeling van flexibel onderwijs met 
minoren en keuzemodules in verschillen-
de disciplines, multidisciplinaire studies 
en honoursprogramma’s. Elke grote on-
derwijsinstelling krijgt vroeg of later met 
deze problematiek te maken. De cultuur 
van de instelling bepaalt vervolgens de 
aanpak, van een waaier van - al of niet sa-
menhangende - projecten tot een sterk 
centraal aangestuurd standaardisatietra-
ject op basis van de onderwijsvisie van de 
instelling. Aanleiding om de zaak serieus 
aan te pakken varieert van slechte pers 
vanwege gemaakte fouten tot de invoe-
ring van een nieuw instellingsbreed admi-
nistratiesysteem. 
Doordat slecht op elkaar afgestemde ict-
systemen hoge kosten met zich meebren-
gen, is er veel animo om samen met ande-
re onderwijsinstellingen te zoeken naar 
betere oplossingen. Daarvoor is overeen-
stemming nodig over de gehanteerde ter-
minologie voor ondersteunende onder-
wijsinformatietechnologie. Het hoger on-
derwijs is hier samen met SURF mee aan 
de slag gegaan. Er is een begrippenkader 
voor de inrichting van een digitale leer- en 
werkomgeving (SURF, 2014) ontwikkeld 
en een gezamenlijke referentie-architec-
tuur voor het hoger onderwijs: HORA 
(SURF, 2013). Door het abstractieniveau 
van deze begrippenkaders, gaat de dis-
cussie over ondersteuning van de onder-
wijslogistiekketen vaak over de hoofden 
van docenten en studenten heen. SIG 

staat over elkaars belangen en randvoor-
waardelijke eisen. Bij dit werk krijgen ze te 
maken met miscommunicatie tussen de 
verschillende functionarissen door het ge-
hanteerde jargon. Een it’er verstaat geen 
organisatietaal en de architectuurtermi-
nologie van de informatiespecialist is te 
abstract voor een goed gesprek met do-
centen en management. Daarom bedenkt 
de medewerker onderwijslogistiek bij elke 
nieuwe ontwikkeling met wie hierover op 
welke manier moet worden gecommuni-
ceerd. Bij de invoering van een studente-
ninformatiesysteem (SIS) bijvoorbeeld is 
het niet iedereen duidelijk dat betrokken-
heid van docenten en studenten een 
harde voorwaarde is voor een succesvolle 
implementatie. Onderwijslogistiek be-
waakt de communicatie en samenhang 
tussen projecten op het gebied van on-
derwijsontwikkeling, planning en rooster-
ring, toetsing, certificering en kwaliteits-
zorg. Dit geldt ook voor de ict-ondersteu-
ning van die onderwijsprocessen. SURF, 
de ict-samenwerkingsorganisatie van het 
hoger onderwijs, richtte in 2013 een ‘spe-
cial interest group’ op voor onderwijslogis-
tiek met als doel gemeenschappelijke 
kennisbasis op dit nieuwe terrein te ont-
wikkelen en praktijkervaringen met elkaar 
te delen (zie box 1). Dit artikel beschrijft 

gende remedie is standaardiseren. Maar 
hoe kun je onderwijsprocessen standaar-
diseren voor zoveel verschillende onder-
wijsculturen en tradities? Waar kan door 
het afstemmen van processen winst wor-
den behaald zonder alle speelruimte voor 
medewerker en studenten weg te halen? 
Het antwoord hierop is een benadering 
over de hele linie van onderwijsontwikke-
ling tot en met diplomering. Deze bena-
dering noemen we onderwijslogistiek. De 
special interest group Onderwijslogistiek 
omschrijft onderwijslogistiek als het ge-
heel van processen, systemen en informa-
tiestromen die het mogelijk maken dat 
het onderwijs op hogescholen en univer-
siteiten gestroomlijnd verloopt. In de ide-
ale situatie is onderwijslogistiek een keten 
van samenhangende onderwijsprocessen 
met integrale ict-ondersteuning binnen 
de instelling en in relatie met ketenpart-
ners (SIG Onderwijslogistiek, 2014, pagina 
7). Onderwijslogistiek ondersteunt het 
streven om studenten in zo kort mogelijke 
leertrajecten op hoog niveau op te leiden 
en daarbij docenten, locaties en leermid-
delen weloverwogen in te zetten. 
Medewerkers onderwijslogistiek hebben 
overzicht over het geheel en proberen alle 
betrokken partijen met elkaar in gesprek 
te krijgen, zodat wederzijds begrip ont-
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BOX 1: SIG ONDERWIJSLOGISTIEK

SURF legt elke vier jaar samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen in een meerjarenplan de be-

langrijkste ict-ontwikkelingen voor de komende jaren vast. Onderwijslogistiek is onderdeel van het 

programma Efficiënte en duurzame bedrijfsprocessen. Een special interest group, kortweg SIG, is een 

community van deskundigen en belangstellenden uit het hoger onderwijs en onderzoek rond een 

bepaald thema. De SIG Onderwijslogistiek van SURF houdt zich bezig met ontwikkelingen in de on-

derwijsketen die lopen van aanmelden van studenten tot en met relatiebeheer met alumni. De SIG 

onderzoekt de mogelijkheden en voordelen van samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen 

op dit vlak en brengt experts en gebruikers bij elkaar. Zij delen hun kennis en vergroten hun expertise 

met als doel professioneel partnerschap over de hele onderwijsketen.

SIG Onderwijslogistiek organiseert tweemaal per jaar een landelijke bijeenkomst voor leden en be-

langstellenden. Inhoudelijke thema’s worden uitgewerkt door tijdelijke werkgroepen, waaraan ieder 

lid van de SIG kan deelnemen. Het kernteam verzorgt op verzoek workshops op de instellingen. Via 

het communicatieplatform SURFspace (www.surfspace.nl/onderwijslogistiek) zijn de activiteiten van 

SIG Onderwijslogistiek te volgen. Door een profiel aan te maken kan iedereen als actief lid van de 

community participeren en ook andere profielen bekijken. Deelnemers kunnen aangeven over welke 

informatie zij regelmatig een update willen ontvangen in hun mailbox. De voorzitter van SIG 

Onderwijslogistiek blogt regelmatig over zijn ervaringen: http://onderwijslogistiek.blogspot.nl



Onderwijslogistiek ontwikkelde daarom 
het onderwijslogistiekmodel op basis van 
alledaagse termen van de werkvloer. Het 
model geeft inzicht in de samenhang van 
het hele onderwijstraject, van curriculum-
ontwikkeling tot en met diplomering (zie 
box 2).

Van roosterproblematiek naar onder-
wijslogistiek
Directe aanleiding om na te denken over 
onderwijslogistiek is vaak krapte aan loka-
len op het ene en leegstand van lokalen 
op het andere moment in de week of het 
schooljaar. Het kan ook zijn dat een vak-
groep een nieuwe onderwijsvorm wil in-
voeren en dat organisatorisch niet gedaan 
krijgt. In 2009 publiceerde een groep 
mbo-instellingen een gezamenlijke archi-
tectuur, waarin het woord onderwijslogis-
tiek voor het eerst voorkomt (saMBO-ICT, 
2009 en saMBO-ICT, 2012). In het hoger 
onderwijs werd onderwijslogistiek in die 
tijd geïntroduceerd als ‘de keten van plan-
ning en roostering’ (P. van ’t Riet, 2009). 
Men zocht oplossingen in herbezinning 
op verantwoordlijkheden en competen-
ties in de onderwijslogistiekketen, het 
herinrichten van het onderwijsaanbod en 
een moderne, geïntegreerde ict-onder-
steuning (J. de Mare, 2014a en 2014b). 
Inmiddels is de ketenbenadering uitge-
breid van onderwijsontwikkeling tot di-
plomering en staat onderwijslogistiek op 
de agenda van veel hogescholen en uni-
versiteiten.  

Onderwijslogistiek en verander-
management
Verander(ings)management gaat over 
het doorvoeren van veranderingen in or-
ganisaties. In de literatuur over verander-
management wordt vaak uitgelegd dat 
mensen weerstand hebben tegen veran-
deringen en hoe de theorie van verander-
management daarmee leert om te gaan. 
Idealiter gaat veranderingsmanagement 
meer over het toestaan en begeleiden 
van veranderingen dan het doordrukken 
van veranderingen of het omzeilen van 

weerstand. In de jaren 2004, 2005 en 2006 
organiseerden onderzoekers van 
Intermaat, ManagementSite en de Vrije 
Universiteit een online Nationaal 
Onderzoek Verandermanagement 
(Mastenbroek, 2006). Als belangrijke be-
lemmeringen komt elk jaar weer naar 

voren dat het medewerkers onduidelijk is 
wát anders of beter moet; onderdelen van 
de organisatie blijken weinig van elkaars 
problemen en ervaringen te leren en veel 
leidinggevenden zijn niet goed in staat 
om visie en beleid aan hun medewerkers 
over te brengen. Communicatie blijkt een 
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BOX 2: ONDERWIJSLOGISTIEKMODEL 

Onderwijslogistiek bewaakt de samenhang tussen processen, systemen, informatiestromen en geproduceerde 
documenten in de hele cyclus van onderwijsontwikkeling tot en met diplomering. Het onderwijslogistiekmodel is 
ontstaan in het voorjaar van 2013 uit de behoefte om de onderwijslogistiekketen binnen een hoger onderwijsin-
stelling concreet en inzichtelijk te maken. Het model blijkt in de praktijk goed te helpen om afhankelijkheden en 
samenhang tussen onderwijsprocessen inzichtelijk te maken.

Het onderwijslogistiekmodel is opgebouwd uit drie kolommen. De linkerkolom Ontwikkeling staat voor de inhou-
delijke ontwikkeling van het onderwijs. Het curriculum wordt ontwikkeld en er wordt managementinformatie ge-
genereerd voor evaluatie en kwaliteitszorg. De middenkolom Bedrijfsvoering zorgt voor kwalitatief hoogstaande 
bedrijfsvoering van strategische beleidsontwikkeling tot de dagelijkse facilitaire zaken. Hier spelen vragen als: 
welke ondersteuning heb je nodig? Wat zijn de gevolgen van ontwikkelingen in linkerkolom en hoe kom je tot on-
dersteuning van het operationele proces? De rechterkolom Onderwijs vertegenwoordigt de studieloopbaan (‘stu-
dent life cycle’). Het gaat om het operationele proces van onderwijs en studiebegeleiding, daar waar datgene wat 
ontwikkeld en gepland is plaatsvindt. Verdere toelichting op het onderwijsmodel is te vinden in de brochure ‘ 
‘Onderwijslogistiekmodel; beter communiceren door gemeenschappelijke taal’ (SIG Onderwijslogistiek, 2014).

Management
informatie
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kritische succesfactor. Mastenbroek be-
veelt in dit kader aan om ‘beleid omlaag, 
acties omhoog!’, ‘horizontale uitwisseling’ 
en ‘van elkaar leren!’ te organiseren en te 
monitoren. Het ‘van elkaar leren’ is vol-
gens de SIG Onderwijslogistiek cruciaal in 
horizontale én verticale dialoog.
Hieronder volgen drie zienswijzen om het 
onderwijslogistiekmodel te gebruiken 
voor communicatie over veranderingen 
in de organisatie van onderwijs. De eerste 
gaat om verbinding van mensen onder-
ling, de tweede om de verbinding van 
producten en diensten en de laatste om 
verbinding tussen ondersteunende infor-
matiesystemen:
1. Leren van elkaar: door binnen een instel-

ling met mensen vanuit diverse disci-
plines vanuit het onderwijs en de on-
derwijsondersteuning te discussiëren 
over (de puzzel van) het onderwijslo-
gistiekmodel worden medewerkers 
zich bewust van samenhang en afhan-
kelijkheden in de onderwijsorganisatie. 
Pas bij het zien van samenhang is het 
leggen van dwarsverbanden mogelijk. 
Je leert zien waar de structurele oorza-
ken zitten. Dit geeft aangrijpingspun-
ten voor structurele verbeteringen in 
plaats van het continu sturen op symp-
toombestrijding. Het opent ogen en 
laat medewerkers inzien in welke scha-
kel van de keten zij werken en wat de 
relaties zijn met andere processen, 
diensten, producten en (vooral) men-
sen in de organisatie. Daarmee zetten 
ze een eerste stap, van onbewust onbe-
kwaam via bewustwording naar be-
kwaam. Niet langer reageren op eind-
producten als het rooster, maar moge-
lijke oorzaken van fouten in dat rooster 
samen opsporen. Het knelpunt in de 
organisatie ligt op tafel en wordt geza-
menlijk opgepakt in plaats van dat het 
belegd wordt bij een persoon/afdeling 
met onvoldoende reikwijdte om het op 
te lossen. Dat is de winst van onder-
wijslogistiek: zoeken in de gehele keten 
van samenhangende processen om de 
structurele oorzaak te vinden. Door 

daar wat aan te doen kan een kleine in-
spanning een grote hefboomwerking 
blijken te hebben. 

2. Denken in producten: het kan verfris-
send werken om te denken vanuit het 
gezichtspunt van producten in plaats 
van de onderliggende processen. 
Neem bijvoorbeeld het diplomering-
proces. Het onderwijslogistiekmodel 
toont welke onderdelen van onderwijs-
logistiek aan elkaar dienen te leveren. 
Box 3 toont dat de Onderwijs- en 
Examen Regeling (OER) levert aan de 
Onderwijscatalogus, die weer levert 
aan Toetsen en examens; Onderwijs le-
vert aan Toetsing, Toetsing levert aan 
Cijferregistratie. Voor bijna alle produc-
ten uit de onderwijslogistiek kan het 
model op een dergelijke manier wor-
den gebruikt. Het idee hierachter is dat 
de mensen die zich bezig houden met 
bepaalde onderdelen in de keten, zich 
bewust worden van afhankelijkheden 
en afspraken met elkaar gaan maken 
over de levering van producten of dien-
sten, over wat precies dient te worden 
opgeleverd en per wanneer. Zodra het 
product of de dienst is geleverd, kan 
immers de volgende aan de slag om 
zijn of haar product of dienst op te le-
veren. Op die manier wordt de keten 
niet zo abstract maar heel concreet 
vormgegeven en werken mensen be-
wust samen aan de totstandkoming 
van het onderwijs.

3. Denken in systemen: in aanvulling op de 
vorige twee denkwijzen over verander-
management en het onderwijslogis-
tiekmodel is er nog een mooie toepas-
sing die te maken heeft met bewust-
wording. Probeer eens per onderdeel 
van het model aan te wijzen welke in-
formatiesystemen dat onderdeel on-
dersteunen. Denk aan grote systemen 
als het studenteninformatiesysteem 
(SIS), het personeelsadministratiesys-
teem of het roostersysteem, maar ook 
aan de website van de instelling, online 

aanmeldingsformulieren, een ‘business 
intelligence’-systeem en de vele 
spreadsheets en tekstdocumenten 
voor informatie-uitwisseling. Zet in 
ieder onderdeel van het onderwijslo-
gistiekmodel welke systemen de instel-
ling gebruikt. De vraag is dan: wanneer 
die onderdelen met elkaar zijn verbon-
den binnen de HORA-architectuur van 
een instelling, zijn de onderliggende 
informatiesystemen dan ook met el-
kaar verbonden? Wanneer het ene pro-
ces iets oplevert in de vorm van een 
tekstdocument en het daaraan gerela-
teerde proces produceert iets in een 
SIS, hoe zijn die twee dan met elkaar 
verbonden? Weet de organisatie dat? 
Handelt men daar ook naar? Wederom 
is het een goede oefening om mede-
werkers bewuster te maken van sa-
menhang in de onderwijsorganisatie.

Praktijkvoorbeelden
Praktijkvoorbeeld Universiteit Twente: wis-
kundecijfers invoeren
Universiteit Twente heeft een nieuw 
model voor het onderwijs ingevoerd, dat 
'TOM' is gedoopt. TOM staat voor Twents 
Onderwijs Model, waarbij bacheloronder-
wijs modulair wordt gegeven. De modu-
les duren een kwartiel en vormen een sa-
menhangend geheel waarin studenten 
(alleen of samen) aan een project werken. 
Opleidingen bieden vaak gezamenlijke 
modules aan, er zijn zelfs UT-brede modu-
les. Binnen de bandbreedtes van een op-
leiding kunnen studenten een eigen pad 
kiezen, dat leidt tot een brede bachelor. 
TOM is nog niet doorgevoerd in de onder-
steunende processen, maar vraagt wel 
om een andere manier van ondersteu-
ning: meer interactief, meer gericht op di-
recte aanpassing en directe feedback en 
minder bureaucratisch. Voor de aanpas-
sing van die ondersteuning is uitvoerig 
overleg nodig waarbij dienstverleners, 
docenten en managers een gemeen-
schappelijke taal moeten leren om elkaar 
te begrijpen. Neem bijvoorbeeld het in-
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voeren van cijfers: bij het registreren van 
cijfers raken het primaire onderwijsproces 
en ondersteunende processen elkaar. 
TOM houdt onder andere in dat studen-
ten van verschillende opleidingen het-
zelfde wiskundetentamen moeten 
maken. Eén wiskundedocent kijkt het ten-
tamen na voor alle studenten en voert de 
cijfers in een spreadsheet in. De docent 
splitst vervolgens de cijferlijsten per op-
leiding en stuurt deze naar de moduleco-
ordinatoren van iedere opleiding. De co-
ordinator zet deze cijfers in een eerder ge-
maakt overzicht met alle andere module-
cijfers en zorgt ervoor dat elke student 
het juiste cijfer krijgt voor wiskunde. De 
coördinator stuurt vervolgens de cijferlijst 
per e-mail naar het Bureau onderwijsza-
ken en maakt een printje, dat na onderte-
kening ook bij Bureau onderwijszaken in-
geleverd moet worden. Iemand van 
Bureau onderwijszaken typt het printje 
over in het SIS, als officiële registratie van 
het cijfer. De docent voert intussen de cij-
fers ook in de elektronische leeromgeving 
in, zodat deze meteen bij de studenten 
bekend zijn. Stel nu dat twee weken later 
zich enkele studenten melden met de 
constatering dat ze in het SIS een ander 
cijfer hebben gekregen dan in de elektro-
nische leeromgeving. Waar zit dan de 
fout...?
Deze procedure druist in tegen het archi-
tectuurprincipe dat gegevens moeten 
worden hergebruikt, driemaal dezelfde 
gegevens invoeren is tweemaal te veel. In 
de oude situatie leverde het geen grote 
problemen op, in de meer complexe 
TOM-administratie is de procedure niet 
meer hanteerbaar. Een denkbare oplos-
sing is: de docent voert het wiskundecijfer 
in het SIS in en van daaruit wordt het 
doorgesluisd naar andere systemen. Dit 
scenario gaat voorbij aan het doel van de 
controles door opleidingscoördinatoren 
en het bureau onderwijszaken. Zijn die 
controles nodig en zo ja, waarvoor? Kan 
het anders, bijvoorbeeld door bij het ont-
wikkelen van de modules en tentamens 

een controleslag in te bouwen? De puzzel 
van het onderwijslogistiekmodel kan het 
gesprek hierover op gang brengen. 

Praktijkvoorbeeld Saxion Hogeschool: deel-
tijdonderwijs in een organisatie voor vol-
tijdonderwijs
Saxion Hogeschool heeft onlangs onder-
wijs voor werkenden (deeltijdonderwijs) 
meer expliciet tot onderdeel van haar 
strategische opdracht gemaakt. De hoge-
school wil ondersteuning bieden aan 
werkenden, bedrijven en instellingen met 
een onderwijs- en scholingsaanbod voor 
een Leven Lang Leren. Centraal in het 
deeltijdonderwijs staat het streven om 
met zo min mogelijk bouwstenen zoveel 
mogelijk studenten en cursisten te bedie-
nen. Daartoe biedt de hogeschool do-
mein-, cluster- en opleidingsmodules aan. 

In de onderwijsvisie van de hogeschool is 
ontmoeting (face-to-face dus) belangrijk. 
Om dit efficiënt in te richten zijn vernieu-
wende elementen nodig in het bestaande 
programma, elementen die te maken 
hebben met ontmoeting, kennisuitwisse-
ling en samenwerking tussen deeltijdstu-
denten, cursisten en werkveld. De huidige 
Saxion-organisatie is vooral ingericht 
voor voltijdsonderwijs. De organisatie 
voor deeltijdonderwijs is niet vanzelf een 
afgeleide van voltijdsonderwijs. Het 
vraagt om professionalisering van de in-
formatievoorziening voor het verzorgen 
van nieuwe onderwijsvormen met blen-
ded learning: een mix van face-to-face 
onderwijs en online leren. De hogeschool 
zet in op een herontwerp van een aantal 
cruciale processen als inschrijving, stu-
dieplan- en studievoortgang, roosteren 
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BOX 3: SAMENHANG VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN IN HET DIPLOMERINGPROCES 
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(jaarroosters) en toetsen (plaats- en tijd 
onafhankelijk). Het onderwijslogistiekmo-
del wordt gebruikt als basis van het (her)
ontwerp: hebben we alle elementen die 
er toe doen in beeld? Zijn de verschillen-
de stakeholders voldoende betrokken? 
Op welke wijze leggen we verbindingen 
tussen de onderdelen van het model? 
En - niet onbelangrijk - zijn onze resulta-
ten straks ook toepasbaar voor voltijds-
studenten? In die zin gebruikt Saxion 
deze strategische opdracht als vliegwiel 
voor het beter in beeld krijgen van de ge-
hele onderwijslogistiekketen. 

Praktijkvoorbeeld Vrije Universiteit 
Amsterdam: Herinrichting 
Onderwijslogistiek VU
Toegenomen studentenaantallen, onder-
linge samenhang van onderwijsprogram-
ma's en flexibilisering van het onderwijs 
vragen om een VU-brede, geharmoni-
seerde en centraal aangestuurde proces-
inrichting voor de planning, roostering en 
organisatie van het onderwijs. In de huidi-
ge inrichting wordt een groot aantal knel-
punten ervaren. Gebrek aan inzicht en af-
stemming in de keten van de onderwijs-
logistiek leidt tot vertragingen, overboe-
kingen, schaarste aan onderwijsruimtes 
en ‘last minute’-wijzigingen. Daardoor is 
er onvoldoende flexibiliteit voor docen-
ten, studenten en ondersteuning, wordt 
er een hoge werkdruk ervaren en zijn stu-
denten en docenten ontevreden over de 
informatievoorziening. Zaalgebruik en 
zaalbenutting zijn inefficiënt en in plan-
ning en roostering is geen ruimte voor in-
novatie. 
Door met een integrale aanpak verande-
ringen te realiseren op alle relevante di-
mensies van onderwijslogistiek kan on-
derwijsondersteuning naar een hoger ni-
veau worden gebracht met een hogere 
kwaliteit van de dienstverlening en een 
efficiëntere bedrijfsvoering. Om deze re-
sultaten te behalen, zijn veranderingen 
nodig in beleid, processen en informatie-
technologie, naast een omslag in de orga-

nisatiecultuur en ontwikkeling van com-
petenties van medewerkers. Het onder-
wijslogistiekmodel wordt gebruikt om 
grip te krijgen en overzicht te bewaren op 
deze gecompliceerde integrale aanpak (B. 
Langius, 2015).

Praktijkvoorbeeld Universiteit Maastricht: 
ondersteuning van aanwezigheids- en par-
ticipatieregistratie 
Bij diverse modules mogen studenten 
van Universiteit Maastricht pas deelne-
men aan de toets als zij voldoende aan-
wezig zijn geweest in de lessen en aan-
wijsbaar hebben geparticipeerd. Het 
kwam echter regelmatig voor dat nog 
niet bekend was of een student hieraan 
voldaan had op het moment dat de toets 
plaatsvond. Dit was aanleiding om te on-
derzoeken hoe de aanwezigheids- en par-
ticipatie-registratie kon worden verbe-
terd. In eerste instantie werd de vraag ge-
steld of er een tool kon worden ingezet 
waarmee tutoren snel digitaal de aanwe-
zigheid kunnen registreren. Al gauw 
bleek dat hier veel meer bij komt kijken 
dan enkel een oplossing in techniek. 
Er zijn veel betrokkenen bij dit proces: de 
examencommissie bepaalt of voldoende 
aanwezigheid en participatie een voor-
waarde is voor deelname aan de toets, de 
roosteraar maakt het aanwezigheidsfor-
mulier op basis van het onderwijsrooster, 
de blokcoördinator verspreidt het formu-
lier onder de tutoren van de onderwijs-
groepen, de tutoren houden de aanwe-
zigheid/participatie bij, de student tekent 
het formulier voor akkoord, de tutoren le-
veren de formulieren in bij de blokcoördi-
nator die de uiteindelijk score van de aan-
wezigheid bepaalt, de examenadmini-
stratie verwerkt dit resultaat in het sy-
steem en de toetsorganisatie moet er re-
kening mee houden dat sommige stu-
denten niet mogen deelnemen. En dit is 
nog maar het proces van één faculteit….
Om het proces te verbeteren, dat wil zeg-
gen sneller en efficiënter te maken met 
minder risico’s om fouten te maken, is de 
inzet van een technisch hulpmiddel on-

voldoende. Na opsporing en eliminering 
van de bottlenecks moeten de verande-
ringen geïmplementeerd worden bij alle 
betrokkenen in dit proces en dat is een 
behoorlijke groep. Zo kan een simpele 
vraag ‘Is het mogelijk een tool te ontwik-
kelen om de aanwezigheid snel te regi-
streren?’ leiden tot een breed traject met 
impact op processen, systemen en werk-
wijzen van betrokken stakeholders in een 
groot deel van de onderwijslogistiek. In 
dit traject wordt het onderwijslogistiek-
model veelvuldig ingezet.

Praktijkvoorbeeld NHL Hogeschool: ro-
buustheid als voorwaarde voor flexibel en 
responsief onderwijs
Op NHL Hogeschool heeft onderwijslo-
gistiek een stimulans gekregen door de 
invoering van een digitale onderwijscata-
logus en bijbehorend studievolgsysteem. 
Bij de invoering van het systeem, in 2009, 
werden grote verschillen zichtbaar tussen 
de leerplannen van de ruim zeventig op-
leidingen. Het aantal onderwijseenheden, 
het aantal toetsen en het gemiddelde 
aantal EC van onderwijseenheden vari-
eerde van opleiding tot opleiding. Deze 
gang van zaken riep veel vragen op. 
Werkt het ene type leerplan beter dan het 
andere? Wat is het optimale aantal onder-
wijseenheden voor studenten om zich 
goed te kunnen focussen? Hoe bereikt de 
hogeschool een acceptabel bachelorren-
dement? Hoe kunnen de ruim 10.000 on-
derwijseenheden en bijbehorende toet-
sen effectief en efficiënt geroosterd wor-
den?
Analyse van het roosterproces, de werk-
druk en het studiesucces leidde tot de 
conclusie dat deze zo verschillende zaken 
sterk met elkaar samenhangen. In 2014 
onderzocht NHL Hogeschool daarom het 
verband tussen leerplankenmerken, stu-
dierendement en beleefde werkdruk van 
docenten. Er werd een kritisch pad gede-
finieerd dat begint bij de curriculumken-
merken en eindigt bij het afstuderen van 
studenten. Uit het onderzoek bleek dat 
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roosterprocessen essentieel zijn, maar op 
een onverwachte manier. Het roosterpro-
ces is op dit moment sterk gecentrali-
seerd. Roosterwensen van docenten en 
eisen vanuit het curriculum moeten al in 
een heel vroeg stadium worden opgele-
verd. Vaak is dan nog niet bekend hoeveel 
studenten de opleidingen kunnen ver-
wachten en daarmee is ook de omvang 
van het docententeam nog onzeker. Het 
leerplan is op dat moment nog niet hele-
maal uitgewerkt. Dit levert drie proble-
men op: 1) Roosters worden bijna nooit in 
één keer geaccepteerd. Pas als alle onze-
kerheden zijn opgelost, komen de roos-
ters in de buurt van de gewenste werke-
lijkheid, 2) Docenten worden her en der 
ingezet, soms wel in tien verschillende 
leerjaren per semester. Voor docenten be-
tekent dit, dat zij studenten niet meer 
kunnen volgen in hun leerproces. Ze moe-
ten veel moeite doen om hun onderwijs 
in te passen bij de overige modulen van al 
die leerjaren en geven het daarom op. 
Voor studenten betekent dit, dat zij in do-
centen niet meer een aanspreekpunt zien, 
waardoor een grote claim op de studie-
loopbaanbegeleider komt te liggen, en 3) 
De samenhang in het onderwijs ver-
dwijnt.
Op NHL Hogeschool was dit onderzoek 
een eyeopener. Centraal organiseren 
bergt het gevaar in zich dat processen een 
eigen leven gaan leiden en wetmatighe-
den zich opdringen aan teams. Teams er-
varen dan weinig eigenaarschap voor het 
onderwijs. In samenwerking tussen de af-
delingen Onderwijs, Onderzoek en 
Kwaliteit, Human Resource Management 
en het Service Centre worden teams nu 
uitgedaagd om een antwoord te geven 
op deze problematiek. Kernwoorden zijn 
‘robuustheid’ en ‘legolisering’. 
Opleidingen krijgen meer beleidsruimte 
binnen kaders die alleen op hoofdlijnen 
zijn geformuleerd. Die kaders gaan over 
de gewenste blokstructuur (en niet over 
de onderverdeling in modulen), een 
teamindeling die past bij de blokstructuur 
en roosterprincipes die geënt zijn op deze 

blokstructuur en de teamindeling. Deze 
werkwijze sluit ook aan op het ingezette 
LEAN-management met continue verbe-
tering door eigenaars van processen. 
Voordeel is dat onderwijs stapelbaar, ver-
vangbaar en schaalbaar wordt en daar-
mee responsief. Hoe ver de hogeschool 
daarin komt, zal de toekomst leren. 

Conclusie
Dit artikel heeft als belangrijkste focus de 
samenhang tussen onderwijsprocessen 
van ontwikkeling van onderwijseenheden 
tot en met diplomering van studenten en 
het bespreekbaar maken van die samen-
hang. Met elkaar in gesprek gaan kan al-
leen wanneer je elkaars taal verstaat. Het 
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BOX 4: IN GESPREK MET STAKEHOLDERS

Onderwijslogistiek heeft veel verschillende stakeholders:

• Docenten zijn betrokken bij alle velden van het onderwijslogistiekmodel, van het ontwikkelen van 

het curriculum en toetsen (box 2, linkerkolom) via matching & toelating,  diplomering en evaluatie 

(middenkolom) tot het verzorgen van onderwijs (rechterkolom). 

• Studenten zijn de meest betrokken stakeholders bij de rechterkolom Onderwijs, die over hun stu-

dieloopbaan gaat. 

• Directeuren onderwijs en opleidingsteams zijn vooral in de linkerkolom Ontwikkeling aan zet. Het is 

belangrijk dat onderwijslogistiek hier al in een vroeg stadium bij betrokken wordt. 

• Bureaus onderwijs, bureaus roostering, administratief medewerkers, examencommissies en marke-

ting en communicatie zijn met name actief in de middenkolom Bedrijfsvoering. Ict-medewerkers 

voorzien de hele onderwijslogistiek op een efficiënte wijze van de benodigde ondersteuning. 

• Managers moeten zich sterker bewust worden van het model en de ketens, zodat zij daarop ook 

kunnen gaan sturen. Zij hoeven de details niet te kennen, maar kunnen wel sturen op verbeterin-

gen in de totale keten en op de juiste plaats in de keten. 

• Bestuurders moeten zich bewust zijn van de samenhang tussen de ketens en managers daarop 

aansturen.

Al deze geledingen hanteren hun eigen jargon en modellering van de werkelijkheid. Het onderwijslo-

gistiekmodel probeert de communicatiekloof te overbruggen met door docenten en studenten ge-

bruikte terminologie en een laag abstractieniveau.

Om mensen met enige diepgang met elkaar in gesprek te brengen over onderwijslogistiek blijkt het 

goed te werken ze een puzzel voor te leggen. Alle uitkomsten zijn goed, het gaat om vergroten van 

inzicht over het geheel en het uitwisselen van kennis over deelaspecten. 



-

onderwijslogistiekmodel biedt die taal. 
Het model is een instrument om samen-
hang te tonen. Niet als een keten met een 
vaststaande volgorde, maar als referentie-
kader voor het bepalen van de scope van 
gesprekken. Het werkt om bij innovaties 
en praktische problemen in de bedrijfs-
voering eerst te kijken welke schakels (ho-
ningraatcellen) een rol spelen, zodat be-
paald kan worden welke actoren met el-
kaar in gesprek moeten gaan. In het ge-
sprek kunnen de producten, processen en 
systemen worden beschreven in de taal 
die de medewerkers in hun dagelijks werk 
hanteren. 
De door de SIG Onderwijslogistiek ont-
wikkelde puzzel (zie box 4) is bij deze ge-
sprekken in dubbel opzicht handig. Het 
gezamenlijk uitvoeren van de puzzel is 
een leerervaring, waarin geoefend wordt 
met het stellen van vragen in onderlinge 
samenhang. Het vergelijken van verschil-
lende uitkomsten van de puzzel geeft 
veel gesprekstof en diepgang in de com-
municatie. Door het stellen van vragen 
over elkaars werk wordt duidelijk hoe de 
onderwerpen met elkaar in verbinding 
staan, wat er in de was tussen de honing-
raatcellen zit. Hiermee wordt de bewust-
wording van de gesprekspartners over 
onderlinge afhankelijkheden vergroot. 
Het maakt ook duidelijk wat er fout gaat 
als bepaalde informatie niet tijdig wordt 
aangeleverd. 
De puzzel kan ook gebruikt worden om 
concrete problemen bespreekbaar te 
maken en de juiste vragen te stellen aan 
de betrokken medewerkers. Het vraagt 
moed om dit te doen, maar het levert veel 
inzicht op. Dat blijkt wel uit bovenstaande 
praktijkcases.
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