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Programma

1. Welkom en korte kennismaking

2. Casestudies Organiseren van flexibel onderwijs

3. Selectie thema's en indeling groepen

4. Verhelderen vraagstuk en genereren ideeën

5. Plan van aanpak opstellen

6. Opbrengsten presenteren

7. Afronding
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Korte kennismaking



Casestudies Organiseren van flexibel onderwijs



Vraagstelling

• Op welke dimensies heeft de flexibilisering van het onderwijs betrekking (tempo, tijd, 
plaats, programma en toetsing)?

• Welke onderwijskundige uitgangspunten, kaders en randvoorwaarden worden 
gehanteerd?

• Wat is de verhouding tussen vraag- en aanbodsturing?
• Wat is de mate van personalisering van het onderwijs?
• Welke uitgangspunten worden gehanteerd met betrekking tot de ondersteuning en 

onderwijslogistieke processen en systemen? 
• Welke aanpak wordt gehanteerd bij de invoering van flexibilisering? Welke partijen 

zijn in welke fase en in welke rol betrokken bij het proces?
• Hoe wordt de programmering van onderwijs en toetsen voor de flexibele opleidingen 

georganiseerd? Welke partijen zijn hier in welke rol bij betrokken? 
• Wat zijn sterke punten in de aanpak, wat zijn succesvoorwaarden en wat zijn 

aandachtspunten?
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Dimensies van flexibilisering

• Tempo 

• Tijd 

• Plaats 

• Programma 

• Toetsing 
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Analysekader: drie varianten van flexibilisering 
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Kleinschalig flexibiliseren Flexibel binnen kaders Maatwerk in onderwijs 

faciliteren door 

gestandaardiseerde 

ondersteuning

Aanpak Decentrale aanpak Centrale aanpak Onderwijs decentrale 

aanpak, ondersteuning 

centrale aanpak

Vraag- versus 

aanbodsturing
Vraagsturing Aanbodsturing Vraagsturing onderwijs, 

aanbodsturing 

ondersteuning

Dimensies van 

flexibilisering 
Tempo, tijd, plaats, 

programma, toetsing

Tempo, tijd, plaats en evt. 

toetsing 

Tempo, tijd, plaats, 

programma, toetsing 

Organisatie 

onderwijslogistieke 

processen en systemen

Decentraal Centraal Centraal 



Dimensies, uitgangspunten en aanpak 1 
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Dimensie(s) 

flexibilisering

Vraag/

aanbod

sturing

Uitgangspunten 

onderwijslogistiek

Gehanteerde 

aanpak

Organisatie 

programmering 

onderwijs & 

toetsing

Typologie aanpak

HvA Tempo, tijd, en 

plaats

Combinatie van 

vraag- en 

aanbodsturing

Decentraal

Ontwikkeling naar 

centralisatie 

Decentraal

Instellingsbrede 

programma’s voor 

ondersteunen 

opleidingen m.b.t. 

flexibilisering en voor 

onderwijslogistiek

Decentraal Kleinschalig 

flexibiliseren

HAN Tempo, tijd, 

plaats, 

programma, 

toetsing 

Vraagsturing Centraal, ruimte voor 

differentiatie

Decentraal 

(onderwijs) en 

centraal programma 

(onderwijslogistiek)

Decentraal Maatwerk in onderwijs 

faciliteren door 

gestandaardiseerde 

ondersteuning

Avans Tempo, tijd, 

plaats, 

programma, 

toetsing

Vraagsturing Decentraal

Ontwikkeling naar 

centralisatie 

Decentraal 

(onderwijs) en 

centraal programma 

(ICT en 

onderwijslogistiek) 

Decentraal Kleinschalig 

flexibiliseren



Dimensies, uitgangspunten en aanpak 2
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Dimensie(s) 

flexibiliserin

g

Vraag/

aanbod

sturing

Uitgangspunten 

onderwijslogistiek

Gehanteerde 

aanpak

Organisatie 

programmering 

onderwijs & 

toetsing

Typologie aanpak

Inholland Tempo, tijd, 

plaats, 

programma, 

toetsing 

Vraagsturing Decentraal Decentraal en 

instellingsbreed 

programma

Hogeschoolbree

d met maatwerk 

per locatie

Kleinschalig 

flexibiliseren

Hogeschool 

Leiden

Tempo, tijd, 

plaats, 

programma, 

toetsing

Vraagsturing Decentraal Decentraal

Instellingsbrede 

aanpak 

onderwijslogistiek 

in ontwikkeling

Decentraal Kleinschalig 

flexibiliseren

NHL 

Stenden

Tempo, tijd, 

plaats, 

programma, 

toetsing 

Vraagsturing Centraal, ruimte 

voor differentiatie

Programma Instellingsbreed 

met maatwerk

Maatwerk in 

onderwijs 

faciliteren door 

gestandaardiseerd

e ondersteuning

Dimensie(s) 

flexibilisering

Vraag/

aanbod

sturing

Uitgangspunten 

onderwijslogistiek

Gehanteerde 

aanpak

Organisatie 

programmering 

onderwijs & 

toetsing

Typologie aanpak

Inholland Tempo, tijd, 

plaats, 

programma, 

toetsing 

Vraagsturing Decentraal Decentraal en 

instellingsbreed

programma

Hogeschoolbreed 

met maatwerk per 

locatie

Kleinschalig 

flexibiliseren

Hogeschool 

Leiden

Tempo, tijd, 

plaats, 

programma, 

toetsing

Vraagsturing Decentraal Decentraal

Instellingsbrede 

aanpak 

onderwijslogistiek in 

ontwikkeling

Decentraal Kleinschalig 

flexibiliseren

NHL Stenden Tempo, tijd, 

plaats, 

programma, 

toetsing 

Vraagsturing Centraal, ruimte voor 

differentiatie

Programma Instellingsbreed 

met maatwerk

Maatwerk in 

onderwijs faciliteren 

door 

gestandaardiseerde 

ondersteuning



Dimensies, uitgangspunten en aanpak 3 
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Dimensie(s) 

flexibiliserin

g

Vraag/

aanbod

sturing

Uitgangspunten 

onderwijslogistiek

Gehanteerde 

aanpak

Organisatie 

programmering 

onderwijs & 

toetsing

Typologie aanpak

Inholland Tempo, tijd, 

plaats, 

programma, 

toetsing 

Vraagsturing Decentraal Decentraal en 

instellingsbreed 

programma

Hogeschoolbree

d met maatwerk 

per locatie

Kleinschalig 

flexibiliseren

Hogeschool 

Leiden

Tempo, tijd, 

plaats, 

programma, 

toetsing

Vraagsturing Decentraal Decentraal

Instellingsbrede 

aanpak 

onderwijslogistiek 

in ontwikkeling

Decentraal Kleinschalig 

flexibiliseren

NHL 

Stenden

Tempo, tijd, 

plaats, 

programma, 

toetsing 

Vraagsturing Centraal, ruimte 

voor differentiatie

Programma Instellingsbreed 

met maatwerk

Maatwerk in 

onderwijs 

faciliteren door 

gestandaardiseerd

e ondersteuning

Dimensie(s) 

flexibilisering

Vraag/

aanbod

sturing

Uitgangspunten 

onderwijslogistiek

Gehanteerde 

aanpak

Organisatie 

programmering 

onderwijs & 

toetsing

Typologie aanpak

Politie 

Academie

Tempo, tijd, 

plaats, 

programma 

Vraagsturing Centraal Instellingsbreed 

programma, ruimte 

voor decentrale 

invulling

Instellingsbreed 

met maatwerk

Kleinschalig 

flexibiliseren

Hogeschool 

Rotterdam

Tempo, tijd, 

plaats, 

programma, 

toetsing 

Vraagsturing Decentraal Decentraal Decentraal Kleinschalig 

flexibiliseren

Saxion Tempo, tijd, 

plaats, 

programma en 

toetsing 

Aanbodsturing Centraal ‘Centraal’ (via 

deeltijdacademie)

Decentraal met 

standaard aanpak 

Flexibel binnen 

kaders



Dimensies, uitgangspunten en aanpak 4
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Dimensie(s) 

flexibiliserin

g

Vraag/

aanbod

sturing

Uitgangspunten 

onderwijslogistiek

Gehanteerde 

aanpak

Organisatie 

programmering 

onderwijs & 

toetsing

Typologie aanpak

Inholland Tempo, tijd, 

plaats, 

programma, 

toetsing 

Vraagsturing Decentraal Decentraal en 

instellingsbreed 

programma

Hogeschoolbree

d met maatwerk 

per locatie

Kleinschalig 

flexibiliseren

Hogeschool 

Leiden

Tempo, tijd, 

plaats, 

programma, 

toetsing

Vraagsturing Decentraal Decentraal

Instellingsbrede 

aanpak 

onderwijslogistiek 

in ontwikkeling

Decentraal Kleinschalig 

flexibiliseren

NHL 

Stenden

Tempo, tijd, 

plaats, 

programma, 

toetsing 

Vraagsturing Centraal, ruimte 

voor differentiatie

Programma Instellingsbreed 

met maatwerk

Maatwerk in 

onderwijs 

faciliteren door 

gestandaardiseerd

e ondersteuning

Dimensie(s) 

flexibilisering

Vraag/

aanbod

sturing

Uitgangspunten 

onderwijslogistiek

Gehanteerde 

aanpak

Organisatie 

programmering 

onderwijs & 

toetsing

Typologie aanpak

Hogeschool Utrecht Tempo, tijd, plaats, 

programma

Vraagsturing Decentraal Decentraal, gefaciliteerd door 

instellingsbreed project

Decentraal Kleinschalig flexibiliseren

Windesheim Tempo, tijd, plaats, 

programma en 

toetsing 

Vraagsturing Decentraal

Centrale aanpak m.b.t. 

herontwerp processen

Oorspronkelijk decentraal. 

Inmiddels aangevuld met 

instellingsbreed programma 

onderwijsprocessen 

Decentraal

Ontwikkeling naar centraal

Maatwerk in onderwijs 

faciliteren door 

gestandaardiseerde 

ondersteuning

Hogeschool Zuyd Tempo, tijd, plaats, 

programma

Vraagsturing Centraal Decentraal, gefaciliteerd door 

instellingsbreed programma

Instellingsbreed met 

maatwerk

Kleinschalig flexibiliseren



Vier ontwikkelroutes
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Conclusies
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Conclusies
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Ontwerp-, 
implementatie- en 
sturingsprincipes



Selectie thema’s en indeling groepen
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Verhelderen vraagstuk en generen ideeën



Ideeënraamwerk
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• Samen tot de beste ideeën komen

• Bedenk iets dat…

• Niemand zou durven noemen;

• Beter haalbaar is dan het voorgaande idee;

• Een slag extremer is dan het voorgaande idee;

• Het tegenovergestelde is van het eerder beschreven idee;

• Door je concurrenten zou kunnen worden bedacht;

• Waarmee je de krant haalt.
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Suggesties:
een dierentuin, een winkel;
een pretpark, een ministerie;
een ziekenhuis, het postkantoor; 
de NS, de supermarkt; 
een reclamebureau, een fabriek;
een eenmanszaak/klein bedrijf, een ander land.

‘We kunnen problemen nooit oplossen binnen het kader waarin ze gecreëerd zijn’ – Albert 
Einstein

Context verplaatsen  
‘Hoe zou er in deze context met het probleem kunnen 

worden omgegaan?’ 

‘Wie zou er verantwoordelijk zijn voor dit probleem?’ 

‘Wie zou er een grote rol hebben in de oplossing?’

‘Wat is er aan tijd, geld en materiaal nodig voor de 

oplossing?’ 

‘Wat of wie zou de oplossing tegenwerken in deze context?’



De denkhoeden van De Bono
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Plan van aanpak opstellen



Elementen plan van aanpak 

• Bepalen doel en concrete resultaten (wanneer wil je wat bereikt hebben)
• Keuze aanpak (lerend en ontwikkelend versus planmatig ontwerpend, bottom up/pilot 

versus top down/kaders)
• Betrokkenen en rollen
• Maatregelen
• Organisatie, sturing en monitoring 
• Resources
• Risicoanalyse (wat gebeurt er als…)
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Ideeën categoriseren
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Will/do matrix
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Niet willen Willen

D
o

e
n

Wil ik niet/doe ik wel

Verminder

Neem afscheid

Delegeer

Wil ik/doe ik

Behoud

Geniet

Intensiveer

N
ie

t 
d

o
e
n

Wil ik niet/doe ik niet

Accepteer

Communiceer

Zeg nee

Wil ik/doe ik niet

Creëer

Ontwikkel

Investeer



Plan van Aanpak
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Beoogd resultaat (wat wil je wanneer bereikt hebben)

Keuze aanpak (lerend/onwikkelend versus planmatig ontwerpend; bottom up versus top down)

Betrokkenen (en hun rollen)

Actie(s) Uitvoerder(s) Looptijd Datum voltooid

Organisatie

Sturing

Monitoring

Resources

Risicoanalyses (risico’s incl. kans x effect; beheersingsmaatregelen)



Opbrengsten presenteren



Afronding en in contact blijven
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