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1. Inleiding
Programma Goed Georganiseerde School

Het programma Goed Georganiseerde School, een initiatief van Hogeschool Leiden, richt zich op onderzoek 

naar vraagstukken rond de innovatie en organisatie van het onderwijs en de samenwerking tussen onderwijs en 

ondersteuning daarbij. Vaak loopt onderwijsinnovatie vast in de uitvoering. Een belangrijke oorzaak is dat de 

perspectieven van het onderwijs en de onderwijsondersteuning onvoldoende of te laat op elkaar worden afgestemd.

Het programma Goed Georganiseerde School wil bijdragen aan het verhogen van de effectiviteit van 

onderwijsinnovaties. Daartoe worden vier typen activiteiten uitgevoerd:

1. Onderzoek naar de relatie tussen onderwijsinnovaties en kenmerken van de hogeschool (zoals het 

organisatiemodel, de sturing, het leiderschap, de processen en systemen in de bedrijfsvoering, de cultuur, de 

geschiedenis en de verhouding tussen de verschillende gemeenschappen binnen de hogeschool).

2. Casestudies naar de relatie tussen onderwijsinnovaties en de organisatie van het onderwijs, onder meer op het 

gebied van inzetplanning en roostering, de organisatie van flexibel onderwijs, de gevolgen van ´teams aan 

zet´ voor de ondersteuning en de gevolgen van de toenemende rol van informatie in de bedrijfsvoering voor 

onderwijsvernieuwing.

3. Adviseren en begeleiden van projecten op hogescholen. 

4. Het faciliteren van het delen van good practices, ervaringen en lessen tussen hogescholen, mede naar aanleiding 

van de casestudies. In werkplaatsen komen deelnemers van verschillende hogescholen samen om kennis en 

ervaringen te delen, lessen en succesvoorwaarden te formuleren en te werken aan oplossingen voor concrete 

vraagstukken.

In het programma Goed Georganiseerde School participeren circa 15 hogescholen, vooral als deelnemers aan de 

casestudies en de werkplaatsen. 

Organiseren van flexibel onderwijs

Veel hogescholen zijn - elk op hun eigen wijze - bezig met flexibilisering van het onderwijs, om in te spelen op de 

veranderende vraag van werkgevers, professionals en studenten. De door het ministerie van OCW gesubsidieerde pilots 

voor flexibele deeltijdopleidingen vormen hierbij een belangrijke katalysator. In deze pilots mogen hogescholen hun 

vaste onderwijsprogramma loslaten. In plaats daarvan stelt de opleiding eenheden van leeruitkomsten vast waarin 

wordt beschreven wat studenten moeten kennen en kunnen. Binnen deze kaders kunnen studenten in overleg met 

de opleiding in meerdere of mindere mate zelf bepalen wat ze gaan doen om die leeruitkomsten te behalen en 

keuzes maken met betrekking tot de deelname aan onderdelen van het onderwijsprogramma, de leeromgeving en de 

begeleiding.

 

Flexibilisering stelt hogescholen voor ingewikkelde uitdagingen op het gebied van de organisatie van het 

onderwijs, vooral nu de studentenaantallen van flexibele opleidingen toenemen. Flexibilisering van het onderwijs 

vereist aanpassingen in de onderwijslogistieke processen en systemen. Daarbij gaat het onder andere om een 

andere verhouding tussen vraag- en aanbodsturing, om standaardisering in de ondersteuning als voorwaarde voor 

flexibilisering van het onderwijs en om het flexibel programmeren van toetsen en onderwijs. 

Om in beeld te brengen hoe hogescholen met dergelijke uitdagingen omgaan, heeft het programma Goed 

Georganiseerde School casestudies uitgevoerd naar ervaringen van twaalf hogescholen met het organiseren van flexibel 

onderwijs. De meeste van de onderzochte hogescholen participeren in de pilots voor flexibele deeltijdopleidingen. 

Op basis van de uitkomsten van deze casestudies zijn ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes geformuleerd voor 

de organisatie van flexibel onderwijs.
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De casestudies richten zich vooral op:

 - De manier waarop onderwijs en ondersteuning samenwerken bij de organisatie van flexibel onderwijs.

 - De gehanteerde veranderaanpak.

 - De programmering van onderwijs en toetsen bij flexibele opleidingen.

Belangrijk aandachtspunt voor de casestudies betreft vraagstukken rond de opschaling van de flexibele opleidingen.  

De studentenaantallen van de flexibele deeltijdopleidingen die participeren in de pilots nemen toe en deze groei 

brengt nieuwe vragen met zich mee op het gebied van de organisatie van het onderwijs. 

Leeswijzer

Het eerste hoofdstuk beschrijft de opzet en de conclusies van het onderzoek. In hoofdstuk 2 worden de 

onderzoeksopzet, het analysekader en de onderzoeksvragen beschreven. De conclusies van de casestudies en de 

antwoorden op de onderzoeksvragen komen aan de orde in hoofdstuk 3. Bovendien worden in hoofdstuk 3 op basis van 

de uitkomsten van de casestudies ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes geformuleerd voor het organiseren 

van flexibel onderwijs. 

Vervolgens wordt ingegaan op de afzonderlijke casestudies. Hoofdstuk 4 bevat van elke casestudie een beschrijving. 

Een deel van de casestudies betreft specifieke opleidingen. In andere casestudies ligt de focus op de instellingsbrede 

aanpak van flexibilisering. Soms ligt het accent meer op het onderwijs, soms meer op de ondersteuning. Deze variatie 

sluit aan bij de verscheidenheid in de aanpak van hogescholen. Ook geeft deze benadering een beeld van wat 

flexibilisering betekent op verschillende niveaus binnen de hogeschool.
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2. Onderzoeksopzet, analysekader en    
 onderzoeksvragen 
2.1 Onderzoeksopzet

De casestudies zijn uitgevoerd door middel van deskresearch en half gestructureerde interviews, met een 

vertegenwoordiger van het onderwijs en een vertegenwoordiger van de ondersteuning. Door de keuze voor 

dubbelinterviews komt zowel het perspectief van het onderwijs als het perspectief van de ondersteuning aan  

bod en worden verschillen en eventuele spanningen tussen beide perspectieven zichtbaar. 

Bijlage 1 bevat het overzicht van de geïnterviewde personen.

2.2 Analysekader

In dit onderzoek staan de organisatie van flexibel onderwijs en de aanpak van flexibilisering centraal. In de 

Tussenevaluatie experimenten vraagfinanciering en flexibilisering deeltijd en duaal hoger onderwijs wijzen Van 

Casteren et al. op knelpunten op het gebied van onderwijslogistiek, ICT en informatiebeheer en benadrukken ze dat 

flexibilisering een verandering in de hele organisatie vereist met aanpassingen in het onderwijs, studentenbegeleiding, 

testen, (digitale) ondersteunende systemen en administratieve systemen en processen.1 Van ’t Riet geeft aan dat 

flexibilisering eisen stelt aan standaardisatie van processen, de informatiearchitectuur, de organisatie van het 

onderwijs en de ondersteuning, het bedrijfsmodel en de samenhang in procesketens.2

Dimensies van flexibilisering 

De eerste bouwsteen van het analysekader betreft de dimensies waar flexibilisering betrekking op heeft.  

Bij flexibilisering gaat het om het afstemmen van het onderwijs op de wensen en mogelijkheden van studenten.  

Het vaste opleidingsprogramma wordt losgelaten. Binnen vastgestelde leeruitkomsten hebben studenten mogelijkheden 

om hun eigen leerroute te bepalen. Flexibilisering is een containerbegrip, dat verschillende dimensies kan omvatten 

(zie kader Dimensies van flexibilisering). Het antwoord op de vraag wat flexibel onderwijs precies is, hangt af van 

aan wie, wanneer en waar je de vraag stelt.3 Daarom is het belangrijk om expliciet te maken op welke dimensies 

flexibilisering bij een specifieke instelling of opleiding betrekking heeft en wat het flexibel invullen van een bepaalde 

dimensie concreet inhoudt. 

1 Van Casteren, W., Janssen, B., Van Essen, M., & Warps, J. (2019). Tussenevaluatie experimenten vraagfinanciering en 
flexibilisering deeltijd en duaal hoger onderwijs. Researchned

2 Van ´t Riet, S.P. (2009). Onderzoeksrapport Knelpunten in de plannings- en roosteringsprocessen van de hogescholen.  
Zwolle: Windesheim 

3  Palmer, Stuart R., (2011), The Lived Experience of Flexible Eduaction – Theory, Policy and Practice, Journal of University 
Teachin & Learning Practice, 8 (3)
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Dimensies van flexibilisering

In de Handreiking pilots flexibilisering hoger onderwijs van het ministerie van OCW worden verschillende dimensies van 

flexibel onderwijs toegelicht.4 

Dimensies van  
flexibel onderwijs

Toelichting 

Tempo 

Mogelijkheden voor studenten om in eigen tempo deel te nemen aan de opleiding, te kunnen 

versnellen en vertragen. 

Mogelijkheden om flexibel in- en uit te kunnen stappen en gefaseerd aan de opleiding deel te 

nemen. 

Tijd 

Flexibele instroommomenten, van meerdere momenten per jaar tot de mogelijkheid om op ieder 

gewenst moment in te kunnen stromen. 

Mogelijkheid om keuzes te maken ten aanzien van de volgorde waarin wordt deelgenomen aan 

modulen/onderwijseenheden. 

Mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren, op het moment dat het de student zelf het 

beste uitkomt. 

Mogelijkheid om deel te nemen aan contactonderwijs op verschillende momenten en tijden 

(overdag, ’s avonds, weekenden, vakantieperioden). 

Locatie 

Naast leren door deelname aan onderwijs op de opleidingslocatie ook de mogelijkheid om te leren 

op de werkplek (of anderszins in de praktijk te leren tijdens stages en projecten e.d.) en om thuis 

of elders (waar ook ter wereld) te leren. 

Inhoud 

Keuzemogelijkheden uit aanbod van onderwijs(modulen). 

Mogelijkheden tot eigen invulling en inkleuring van leeractiviteiten door (deels) open inhouden. 

Maatwerktrajecten die aansluiten op wat de student al kent en kan. 

Afstemming van de inhoud van leeractiviteiten op behoeften en mogelijkheden op de werkplek (of 

tijdens stages, projecten e.d.). 

Werkvormen 

Keuzemogelijkheden t.a.v. werkvormen, aansluitend bij behoeften en leerstijlen. 

Werkvormen hanteren die de student ruimte en verantwoordelijkheid geven voor eigen initiatief 

en zelfsturing (probleemgestuurd onderwijs, projectonderwijs, intervisie, blended learning). 

Toetsing 

Keuzemogelijkheden t.a.v. het moment van afleggen van de toets of het assessment. 

Leerwegonafhankelijke toetsing en beoordeling. 

Tussentijdse beoordeling (al dan niet formatief). 

Actieve rol van de student in toetsing (self & peer assessment). 

Betrokkenheid van externe deskundigen (bijv. werkveld) bij de beoordeling. 

Begeleiding 

Begeleiding op maat, passend bij de kwaliteiten, behoeften en ambities van de student. 

Begeleiding tijdens onderwijscontacturen, op de werkplek/in de praktijk of online. 

Begeleiding bij het maken van keuzes voor de invulling van het opleidingstraject en vaststelling 

van onderwijsovereenkomsten. 

Trajectbegeleiding en studie- en loopbaanbegeleiding.

4  Ministerie van OCW (2016), Handreiking pilots flexibilisering hoger onderwijs, versie 01. Den Haag
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De keuzes met betrekking tot de vraag welke dimensies flexibel worden ingevuld hebben invloed op de organisatie 

van flexibele opleidingen. Voor de organisatie van flexibele opleidingen en de aanpak van flexibilisering zijn vooral de 

dimensies van belang die invloed hebben op de verhouding tussen standaardisatie en maatwerk in de onderwijslogistieke 

processen en systemen, de verhouding tussen vraag- en aanbodsturing, de rolverdeling tussen onderwijsteams en de 

onderwijsondersteuning en de verhouding tussen een centrale (instellingsbrede) en een decentrale (opleidingsspecifieke) 

aanpak. Daarom wordt in deze casestudies vooral gekeken naar de volgende dimensies: 

 - Tempo (versnellen en vertragen en flexibel in- en uitstappen).

 - Tijd (flexibele instroommomenten, keuzevrijheid m.b.t. volgorde, tijdonafhankelijk leren).

 - Plaats (verhouding tussen campusonderwijs, digitaal onderwijs, onderwijs in de beroepspraktijk en mogelijkheden 

tot plaats onafhankelijk leren).

 - Programma (ruimte voor niveaudifferentiatie, variatie in het programma en mogelijkheden voor de student om in 

overleg met de studiebegeleider een eigen programma samen te stellen).

 - Toetsing (ruimte voor differentiatie in de manier waarop getoetst wordt of de leeruitkomsten behaald zijn).

Er is gekozen voor deze dimensies, omdat flexibele opleidingen kunnen verschillen in de mate waarin studenten op 

deze dimensies keuzevrijheid hebben en waarin er sprake is van vraagsturing. 

Typologieën van flexibel onderwijs

Er zijn verschillende typologieën van flexibel onderwijs (zie kader Typologieën van flexibel onderwijs). Deze typologieën 

beschrijven verschillende scenario’s voor flexibilisering van het onderwijs. Zij richten zich vooral op de mate van 

flexibilisering en de mate van vraagsturing en regie van studenten over hun opleiding. Aan de organisatie van flexibele 

opleidingen en de aanpak die bij flexibilisering wordt toegepast, wordt in deze typologieën weinig aandacht besteed. 

 



14

Typologieën van flexibel onderwijs

Studentroutes zone Flexibilisering Versnellingsplan

De zone Flexibilisering van het Onderwijs van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT5 heeft vier studentroutes 

geformuleerd6:

1. Eigen tempo: de student studeert aan één instelling binnen één programma, maar kan de opleiding in eigen 

tempo doorlopen. 

2. Buiten de gebaande paden: de student kan een deel van zijn of haar programma aan een andere opleiding, 

faculteit of instelling volgen zonder daarbij praktische drempels te ervaren.

3. Mijndiploma: de student stelt kortcyclisch zijn eigen programma samen aan de hand van de ontwikkeling die hij 

doormaakt, onder begeleiding van de onderwijsinstelling.

4. Modulair studeren: de student schrijft zich in voor modules en niet voor een volledig programma. De modules 

kunnen onderdeel zijn van een regulier programma, waardoor het niveau geborgd is. 

Scenario’s CINOP

CINOP onderscheidt vier niveaus van flexibel onderwijs7:

1. Standaard leerroute, waarbij het curriculum vastligt.

2. Standaard met individueel maatwerk: binnen een vast curriculum is er ruimte voor uitzonderingen.

3. Leerarrangement/standaardisatie op maat: studenten stellen op basis van een vaststaand onderwijsaanbod hun 

eigen leerarrangement samen.

4. Gepersonaliseerde leerroute: de student bepaalt in samenspraak met de opleiding hoe de leerroute er uitziet. Er is 

geen sprake van een vaststaand curriculum, het uitgangspunt is individueel maatwerk. De student kan passend bij 

de eigen achtergrond, in eigen tijd, plaats en tempo, op eigen manier en niveau studeren en heeft inhoudelijke 

keuzevrijheid.

Deze scenario’s verschillen in de mate van vraagsturing en in de manier waarop de programmering van onderwijs en 

toetsen is geregeld. Scenario 1 is volledig aanbod gestuurd: het onderwijs- en toetsprogramma ligt vast en de student 

schrijft zich in voor de opleiding en het volledige studieprogramma. Bij scenario 2 is er ook sprake van aanbodsturing, 

maar is het in overleg mogelijk af te wijken van het aangeboden programma. De student schrijft zich in voor het 

studieprogramma met mogelijkheden tot aanpassing. In het 3e scenario is sprake van een combinatie van aanbod- en 

vraagsturing: het aanbod bevat keuzemogelijkheden, de student kan zich inschrijven voor modules en binnen het 

beschikbare aanbod maken de student en de begeleider afspraken over een leerarrangement en een persoonlijke 

planning. Het laatste scenario is volledig vraaggestuurd opgezet: de student bepaalt zelf de programmering en schrijft 

zich in volgens een gepersonaliseerd maatwerkprogramma. 

Voor dit onderzoek is een analysekader ontwikkeld, dat zich richt op de organisatie van flexibel onderwijs, de aanpak 

van flexibilisering en het opschalen van flexibele opleidingen. Elementen van dit analysekader zijn de verhouding 

tussen een centrale of instellingsbrede aanpak en een decentrale of opleidingsspecifieke aanpak, de verhouding tussen 

vraagsturing en aanbodsturing, de dimensies die flexibel worden ingevuld, de organisatie van de onderwijslogistieke 

processen en systemen (centraal versus decentraal en standaardisatie versus maatwerk) en de aanpak van 

flexibilisering (lijn, project of programma).

Op basis daarvan is een typologie opgesteld, waarin drie varianten van flexibilisering worden onderscheiden:

a. Kleinschalig flexibiliseren.

b. Flexibel binnen kaders.

c. Maatwerk in onderwijs faciliteren door gestandaardiseerde ondersteuning.

5  Surf, VSNU, VH (2018). Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Den Haag.

6  Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT (2019), Flexibilisering van het onderwijs

7  HAN, Cinop (2017). Flexscan DT. Nijmegen.
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Kleinschalig flexibiliseren

Bij kleinschalig flexibiliseren staat het opleidingsniveau centraal. Er wordt een decentrale, opleidingsspecifieke aanpak 

gehanteerd. Opleidingen hebben veel vrijheid bij de inrichting van het onderwijs. Als er instellingsbrede kaders zijn 

voor flexibel onderwijs, zijn deze globaal en laten ze de opleidingen veel vrijheid. De onderwijslogistieke processen 

en systemen zijn zo veel mogelijk decentraal belegd bij de opleiding of faculteit, om maatwerk in de ondersteuning te 

realiseren. Daardoor is er vaak sprake van aparte onderwijslogistieke processen en systemen voor flexibele opleidingen, 

die niet aansluiten bij instellingsbrede systemen en processen. Dat maakt deze aanpak lastig op te schalen. De 

aanpak van flexibilisering vindt plaats in de lijn of bestaat uit decentrale projecten, al of niet aangevuld met een 

instellingsbreed programma voor opleidingsoverstijgende vraagstukken.

Flexibel binnen kaders

Bij de variant flexibel binnen kaders wordt een centrale, instellingsbrede aanpak gehanteerd. In deze variant wordt 

de vrijheid van opleidingen ingeperkt door centrale kaders op het gebied van de opbouw van het curriculum en de 

organisatie van het onderwijs. Het onderwijs is in deze variant meer aanbodgestuurd. Studenten kunnen kiezen uit een 

vast aanbod van modules en er worden eisen gesteld aan de volgorde waarin modules moeten worden gevolgd. Binnen 

het curriculum is er ruimte voor flexibiliteit in tempo, tijd, plaats en toetsing, maar minder flexibiliteit in programma. 

Nadeel van deze variant is de beperking van de mate van personalisering doordat studenten alleen uit vaste modules 

kunnen kiezen. Voordeel is dat deze variant wel goed opschaalbaar is. 

Maatwerk in onderwijs faciliteren door gestandaardiseerde ondersteuning

De derde variant combineert een persoonlijke leerroute voor studenten met standaardisatie in de onderwijslogistieke 

processen en systemen. Uitgangspunt in deze variant is dat standaardisatie in de ondersteuning nodig is om maatwerk 

en gepersonaliseerde leerroutes mogelijk te maken. Deze variant bestaat uit een combinatie van een decentrale 

aanpak voor het onderwijs en een centrale aanpak voor onderwijslogistieke processen en systemen. In deze variant 

worden het kiezen en volgen van het onderwijs door de student, het aanbieden van onderwijs door de onderwijsteams 

en het organiseren van onderwijs door de ondersteuning als aparte én verbonden processen georganiseerd. Dat 

biedt de mogelijkheid om personalisering en vraagsturing in het onderwijs te koppelen met aanbod gestuurde en 

gestandaardiseerde ondersteuning. Het onderwijs is zo veel mogelijk vraaggestuurd, om aan te sluiten bij de behoeften 

en wensen van studenten. Zo veel mogelijk dimensies (tempo, tijd, plaats, programma, toetsing) worden flexibel 

ingevuld. De onderwijslogistieke processen en systemen voor flexibel onderwijs zijn in deze variant centraal belegd. 

Daardoor is aansluiting bij instellingsbrede systemen en processen in het algemeen goed geregeld, wat het opschalen 

van deze variant vergemakkelijkt. Deze derde variant is op een aantal plaatsen in ontwikkeling, maar nog nergens 

gerealiseerd.
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In onderstaande Tabel zijn de kenmerken van de genoemde varianten samengevat.

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 

Tabel 1: Typologie - drie vormen van flexibilisering

2.3 Onderzoeksvragen 

De casestudies richten zich op de volgende onderzoeksvragen:

1. Op welke dimensies heeft de flexibilisering van het onderwijs betrekking (tempo, tijd, plaats, programma en 

toetsing)?

2. Welke onderwijskundige uitgangspunten, kaders en randvoorwaarden worden gehanteerd?

3. Wat is de verhouding tussen vraag- en aanbodsturing?

4. Wat is de mate van personalisering van het onderwijs?

5. Welke uitgangspunten worden gehanteerd met betrekking tot de ondersteuning en onderwijslogistieke processen 

en systemen? 

6. Welke aanpak wordt gehanteerd bij de invoering van flexibilisering? Welke partijen zijn in welke fase en in welke 

rol betrokken bij het proces?

7. Hoe wordt de programmering van onderwijs en toetsen voor de flexibele opleidingen georganiseerd? Welke 

partijen zijn hier in welke rol bij betrokken? 

8. Wat zijn sterke punten in de aanpak, wat zijn succesvoorwaarden en wat zijn aandachtspunten?
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3. Conclusies
In dit hoofdstuk wordt een samenvattend overzicht gegeven van de antwoorden op de onderzoeksvragen. In paragraaf 

3.1 wordt ingegaan op de dimensies van flexibilisering op de onderwijskundige en onderwijslogistieke uitgangspunten en 

op de programmering van onderwijs en toetsen. Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 aandacht besteed aan de gehanteerde 

veranderaanpak, waarbij ook stil wordt gestaan bij ontwikkelingsrichtingen voor opschaling van de pilots met flexibel 

onderwijs. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes voor 

het succesvol organiseren van flexibel onderwijs (paragraaf 3.3).

3.1 Dimensies, uitgangspunten en aanpak 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de onderzochte hogescholen flexibilisering organiseren. Onderstaande tabel geeft 

een samenvattend overzicht van de casestudies op de volgende elementen: de dimensies waar flexibilisering betrekking op 

heeft, de verhouding tussen vraag- en aanbodsturing, de uitgangspunten op het gebied van onderwijslogistiek (centraal 

of decentraal) de gehanteerde aanpak (decentraal via de lijn of via een project of centraal via een instellingsbreed 

programma), de organisatie van het programmeren van onderwijs en toetsen (decentraal of centraal) en de typologie van 

de aanpak van flexibilisering (kleinschalig flexibiliseren, flexibel binnen kaders en maatwerk in onderwijs faciliteren door 

gestandaardiseerde ondersteuning).

Dimensie(s) 
flexibilisering

Vraag/
aanbod
sturing

Uitgangs punten 
onderwijs-
logistiek

Gehanteerde 
aanpak

Organisatie 
programmering 
onderwijs & 
toetsing

Typologie  
aanpak

HvA  
(faculteit 
Onderwijs & 
Opvoeding)
(p. 27)

Tempo, tijd,  
en plaats

Combinatie  
van vraag- en  
aanbodsturing

Decentraal

Ontwikkeling 
naar centralisatie 

Decentraal

Instellingsbrede pro-
gramma’s voor onder-
steunen opleidingen 
m.b.t. flexibilisering 
en voor onderwijslo-
gistiek

Decentraal Kleinschalig  
flexibiliseren

HAN 
(p. 30)

Tempo,  
tijd, plaats, 
programma, 
toetsing 

Vraagsturing Centraal, ruimte 
voor differen-
tiatie

Decentraal (onderwijs) 
en centraal program-
ma (onderwijslogis-
tiek)

Decentraal Maatwerk in  
onderwijs faciliteren  
door gestandaardi-
seerde  
ondersteuning

Avans 
(p. 35)

Tempo,  
tijd, plaats, 
programma, 
toetsing

Vraagsturing Decentraal

Ontwikkeling 
naar centralisatie 

Decentraal  
(onderwijs)  
en centraal pro-
gramma  
(ICT en onderwijslo-
gistiek) 

Decentraal Kleinschalig  
flexibiliseren

Inholland
(p. 38)

Tempo,  
tijd, plaats, 
programma, 
toetsing 

Vraagsturing Decentraal Decentraal en instel-
lingsbreed programma

Hogeschoolbreed 
met maatwerk 
per locatie

Kleinschalig  
flexibiliseren

Hogeschool 
Leiden
(p. 41)

Tempo,  
tijd, plaats, 
programma, 
toetsing

Vraagsturing Decentraal Decentraal

Instellingsbrede aan-
pak onderwijslogistiek 
in ontwikkeling

Decentraal Kleinschalig  
flexibiliseren

NHL Stenden
(p. 45)

Tempo,  
tijd, plaats, 
programma, 
toetsing 

Vraagsturing Centraal, ruimte 
voor differen-
tiatie

Programma Instellingsbreed 
met maatwerk

Maatwerk in onder-
wijs faciliteren door 
gestandaardiseerde 
ondersteuning

Politie 
academie
(p. 51)

Tempo, tijd, 
plaats,  
programma 

Vraagsturing Centraal Instellingsbreed pro-
gramma, ruimte voor 
decentrale invulling

Instellingsbreed 
met maatwerk

Kleinschalig  
flexibiliseren

Hogeschool 
Rotterdam
(p. 54)

Tempo, 
tijd, plaats, 
programma, 
toetsing 

Combinatie 
van vraag- en 
aanbodsturing

Decentraal Decentraal Decentraal Kleinschalig  
flexibiliseren3
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Dimensie(s) 
flexibilisering

Vraag/
aanbod
sturing

Uitgangs punten 
onderwijs-
logistiek

Gehanteerde 
aanpak

Organisatie 
programmering 
onderwijs & 
toetsing

Typologie  
aanpak

Saxion
(p. 58)

Tempo, tijd, 
plaats,  
programma  
en toetsing 

Aanbodsturing Centraal ‘Centraal’ (via deeltij-
dacademie)

Decentraal met 
standaard aanpak 

Flexibel binnen 
kaders

Hogeschool 
Utrecht
(p. 61)

Tempo,  
tijd, plaats, 
programma

Vraagsturing Centraal Decentraal, gefacili-
teerd door instellings-
breed project

Decentraal Maatwerk in onder-
wijs faciliteren door 
gestandaardiseerde 
ondersteuning

Windesheim
(p. 64)

Tempo,  
tijd, plaats, 
programma en 
toetsing 

Vraagsturing Decentraal

Centrale aanpak 
m.b.t. heront-
werp processen

Oorspronkelijk de-
centraal. Inmiddels 
aangevuld met instel-
lingsbreed programma 
onderwijsprocessen 

Decentraal

Ontwikkeling 
naar centraal

Maatwerk in onder-
wijs faciliteren door 
gestandaardiseerde 
ondersteuning

Hogeschool 
Zuyd 
(p. 68)

Tempo, tijd Vraagsturing Centraal Decentraal, gefacili-
teerd door instellings-
breed programma

Instellingsbreed 
met maatwerk

Kleinschalig  
flexibiliseren

Tabel 2: Dimensies, uitgangspunten en aanpakken

Dimensies

De meeste onderzochte hogescholen zetten in op de ontwikkeling van persoonlijke leerroutes voor de student, waarbij 

sprake is van flexibilisering op alle genoemde dimensies. Enkele hogescholen kiezen wel voor flexibilisering op het 

gebied van tempo (versnellen en vertragen), tijd (meerdere instroommogelijkheden per jaar en tijdonafhankelijk 

studeren) en plaats (keuzevrijheid m.b.t. leeromgeving en plaatsonafhankelijk studeren), maar niet voor flexibilisering 

op het gebied van het programma en toetsing. Soms hangt dat samen met landelijke opleidingsprofielen. 

Onderwijskundige uitgangspunten

Er is een grote mate van overeenstemming in de gehanteerde onderwijskundige uitgangspunten. In het algemeen 

wordt ingezet op persoonlijke leerroutes, waarbij de uitgangspunten zijn dat de student:

 - De regie voert over zijn of haar opleiding (snelheid, volgorde, tijd, plaats, leeromgeving, programma en toetsing);

 - Op verschillende manieren en op verschillende momenten (waaronder bij de start van de opleiding) kan aantonen 

aan de leeruitkomsten te voldoen;

 - In overleg met een leercoach afspraken maakt over de inrichting van de studie die worden vastgelegd in een 

onderwijsovereenkomst. 

Daarbij worden zo min mogelijk eisen gesteld aan zaken als de volgorde van onderdelen van het programma of 

ingangseisen. 

Verschillen instellingsbrede visie en kaders

Een belangrijk verschil tussen de onderzochte hogescholen is de vraag of er wel of niet sprake is van een 

instellingsbrede visie en van instellingsbrede kaders op het gebied van flexibilisering. Bij een deel van de hogescholen 

is het aan de opleidingen om een visie en/of kaders te formuleren, bij andere hogescholen is er sprake van een 

instellingsbrede visie en/of instellingsbrede kaders voor de opzet van flexibel onderwijs (curriculum en didactiek). Een 

gedeelde visie wordt in het algemeen gezien als succesfactor, mits deze voldoende ruimte laat aan de opleidingen voor 

een eigen invulling. Een instellingsbrede visie biedt een gedeelde taal en draagt bij aan draagvlak voor flexibilisering. 

Instellingsbrede kaders dragen bij aan flexibilisering op opleidingsoverstijgend niveau. Bij enkele hogescholen (o.a. 

Windesheim en Inholland) geldt de visie op flexibilisering niet alleen voor de flexibele deeltijdopleidingen, maar ook 

voor de voltijdopleidingen.

Vraagsturing versus aanbodsturing: behoefte studenten

Bij de meeste hogescholen is sprake van vraagsturing, waarbij studenten in belangrijke mate zelf (mee)bepalen hoe 

hun onderwijs er uit ziet. Saxion en Hogeschool Zuyd wijken op onderdelen af van dit beeld. Bij Saxion komt dat, 

omdat de Saxion Parttime School verantwoordelijk is voor de organisatie van het deeltijdonderwijs, terwijl de inhoud 
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uit de academies komt. De Saxion Parttime School gaat uit van aanbodsturing. Het aanbod van te volgen modules 

ligt vast, de student kiest alleen wat hij/zij uit dit aanbod wil volgen en wanneer hij/zij dat wil gaan volgen. Bij 

Hogeschool Zuyd worden - mede omdat veel studenten kozen voor het volgen van de hele opleiding - voor de meeste 

opleidingen standaardroutes aangeboden, waarbij de student in afstemming met de leercoach kan kiezen om daarvan 

af te wijken. 

In een aantal casestudies (Inholland, Hogeschool Zuyd en Avans) wordt aangegeven dat bij bepaalde opleidingen een 

aanzienlijk deel van de studenten geen of weinig behoefte heeft aan maatwerk, maar het hele programma wil volgen 

en zo nominaal mogelijk wil studeren. Als redenen worden genoemd dat het gaat om studenten die een andere studie 

willen volgen (omscholing) of om studenten met vrijwel geen werkervaring. Dit benadrukt het belang om de opleiding 

af te stemmen op kenmerken van de studentenpopulatie. Daarvoor wordt door enkele instellingen (HAN, Inholland en 

Windesheim) gewerkt met persona’s. Daarnaast is het van belang bij de intake studenten goed voor te lichten over wat 

flexibel onderwijs inhoudt en met studenten het gesprek aan te gaan over de vraag of deze vorm van onderwijs bij hen 

past. 

Onderwijslogistiek weinig betrokken

Bij de keuze van onderwijskundige uitgangspunten hebben vraagstukken rond organiseerbaarheid bij de meeste 

hogescholen geen of nauwelijks een rol gespeeld. Ook zijn vertegenwoordigers van de onderwijslogistiek niet betrokken 

geweest bij het formuleren van de onderwijskundige uitgangspunten. Onderwijslogistieke vraagstukken kwamen pas 

later in het proces aan de orde. Ook hier vormden Saxion en Hogeschool Zuyd uitzonderingen.

Uitgangspunten onderwijslogistiek

Bij start vaak geen onderwijslogistieke uitgangspunten geformuleerd

Aanvankelijk had vrijwel alleen Saxion onderwijslogistieke uitgangspunten geformuleerd. Dat komt mede doordat 

de Saxion Parttime School zorgt voor de logistieke organisatie van alle flexibele deeltijdopleidingen van Saxion. De 

overige hogescholen hadden bij de start van de flexibele deeltijdopleidingen veelal geen kaders of uitgangspunten 

geformuleerd voor de onderwijslogistiek van flexibele deeltijdopleidingen, maar gingen uit van de bestaande kaders 

voor het voltijdonderwijs. Waar die niet passend waren, werd voor de flexibele deeltijdopleidingen gewerkt met eigen 

onderwijslogistieke processen en systemen, buiten de reguliere onderwijslogistieke kaders, processen en systemen 

om. Dat leidde aanvankelijk niet tot problemen, gegeven het beperkte aantal studenten, maar wordt bij groei van het 

aantal deelnemers aan de flexibele deeltijdopleidingen wel problematisch. 

Ontwikkeling naar onderwijslogistieke uitgangspunten op instellingsniveau

Inmiddels is er een ontwikkeling zichtbaar waarbij hogescholen op instellingsniveau onderwijslogistieke 

uitgangspunten en kaders formuleren, op basis waarvan processen worden gestandaardiseerd en het 

applicatielandschap wordt heringericht. Hierbij vormt de onderwijscatalogus, waarin het onderwijs ontsloten wordt, 

een centraal element. Voorbeelden zijn de HAN, Windesheim, Avans, de HvA, NHL Stenden en de Politieacademie, 

die - elk op eigen wijze - werken aan een herinrichting van onderwijslogistieke processen en systemen op basis van 

instellingsbrede uitgangspunten. 
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Organisatie programmeren van onderwijs en toetsen

Grosso modo kunnen er twee basismodellen worden onderscheiden met betrekking tot het programmeren van onderwijs 

en toetsen bij flexibele opleidingen:

 - Standaardiseren en centraliseren: 

 ý Sturing vanuit centrale kaders voor het plannen en roosteren van onderwijs en toetsen.

 ý Veelal een centrale organisatie van het plan- en roosterproces.

 ý De ondersteuning is in the lead.

 ý Focus ligt op het op het optimaliseren van ruimtegebruik en het waarborgen van toetskwaliteit.

 - Decentraliseren: 

 ý Binnen globale kaders wordt er veel ruimte geboden aan opleidingen voor het plannen en roosteren van 

onderwijs en toetsen. 

 ý Het plan- en roosterproces wordt decentraal georganiseerd. 

 ý Het onderwijs is in the lead.

 ý De focus ligt op het benutten van de ruimte om de onderwijskundige ambities te realiseren.

Centrale organisatie voor programmeren van onderwijs en toetsen

Drie hogescholen (Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zuyd en NHL Stenden) hebben de organisatie van het 

programmeren van onderwijs en toetsen instellingsbreed georganiseerd, met de mogelijkheid voor maatwerk waar dat 

wenselijk is. In de praktijk leidt dit er soms toe dat flexibele deeltijdopleidingen, binnen of naast de hogeschoolbrede 

kaders en mogelijkheden, de eigen logistieke inrichting organiseren. Dat leidt tot schaduwadministraties en extra werk 

voor de opleidingen en tot minder zicht op de ruimteverdeling en de kwaliteit van de roosters op hogeschoolniveau. 

Decentrale organisatie voor programmeren van onderwijs en toetsen

Bij de HAN, Hogeschool Leiden, Avans, de HvA, Hogeschool Rotterdam, Windesheim en Inholland ligt de organisatie 

van onderwijs en toetsen bij de individuele opleidingen of de instituten, academies of locaties, waarbij er vaak kortere 

lijnen zijn tussen medewerkers vanuit het onderwijs en de medewerkers vanuit de onderwijslogistiek. De decentrale 

aanpak belemmert opleidingsoverstijgende flexibilisering. 

Inschrijven op lessen en toetsen belangrijk aandachtspunt bij flexibilisering

De variatie aan leeromgevingen en toetsen maakt het onvoorspelbaar hoeveel studenten er naar een les of toets 

komen. Op dit moment is vaak niet duidelijk hoeveel studenten er naar vakken komen waardoor er te grote of te kleine 

ruimtes, te veel of te weinig ruimtes met te veel of te weinig docenten geroosterd worden. Inschrijven op onderwijs en 

toetsen is noodzakelijk om een beter beeld te krijgen van de vraag. Inschrijven op toetsen komt in alle casestudies als 

aandachtspunt naar voren. In verschillende casestudies zijn de ICT-systemen nog niet (goed) op elkaar aangesloten, 

waardoor het inschrijvingsproces lastig verloopt. Het zorgen voor goede aansluiting tussen systemen wordt gezien 

als een belangrijke succesvoorwaarde bij de opschaling van het flexibel onderwijs. Op dit moment vindt bij de meeste 

hogescholen nog veel handmatig maatwerk plaats vanuit de ondersteuning voor de individuele opleidingen of wordt 

een groot deel van het inschrijven op onderwijs en toetsen door onderwijzend personeel verzorgd.

Verschillende hogescholen geven aan dat inschrijven op toetsen vraagt dat studenten zich tijdig inschrijven. 

Alternatief is studentloos en/of docentloos roosteren. Voorwaarde voor tijdig inschrijven is dat er tijdig duidelijkheid 

is over het curriculum. Dat illustreert dat flexibilisering in procestermen extra eisen aan het onderwijs stelt. Het is een 

opgave om docenten en studenten hierin mee te krijgen. De uitdaging bij flexibilisering zit volgens de geïnterviewden 

overigens vooral in het proces en in de cultuur, en minder in de techniek.

Naar een gepersonaliseerd rooster: de onderwijscatalogus en inschrijven op onderwijs en toetsen

Hogescholen zoeken naar mogelijkheden voor een meer gepersonaliseerd rooster. Dat vraagt om een 

onderwijscatalogus, waarin het aanbod en de regels voor het maken van keuzes uit dat aanbod inzichtelijk wordt 

gemaakt, studenten kunnen kiezen welk onderwijs ze volgen en zich kunnen inschrijven voor onderwijs en toetsen, 



23Casestudies Organiseren van flexibel onderwijs

en opleidingen en instellingen de onderwijsvraag in beeld kunnen brengen als basis voor een gepersonaliseerd rooster. 

Een aantal instellingen is bezig met de ontwikkeling van een onderwijscatalogus. Niet alle instellingen werken al 

met inschrijven op onderwijs (zowel op het niveau van vakken als op het niveau van leeromgevingen) en toetsen. 

Daarnaast wordt geëxperimenteerd met docent- en studentloos roosteren en het loslaten van vaste blokindelingen.

 

3.2 Veranderaanpak en opschaling

Meeste instellingen starten met kleinschalig en decentraal flexibiliseren

Alle onderzochte instellingen hanteren een ontwikkelingsgerichte aanpak, met veel aandacht voor kennisdelen, leren 

van elkaar en het leren op basis van ervaringen. 

De onderwijsinhoudelijke en onderwijskundige ontwikkeling van flexibele deeltijdopleidingen is in alle onderzochte 

instellingen een zaak van de opleidingen (decentrale aanpak), die in een aantal instellingen ondersteund wordt 

vanuit een instellingsbreed programma dat zich richt op het samen ontwikkelen van een hogeschoolbrede visie of 

hogeschoolbrede kaders, het delen van kennis, het leren van elkaar en professionalisering. Onderwijskundig is er dus 

sprake van een decentrale aanpak, al of niet ondersteund door een instellingsbreed programma.

Op het gebied van onderwijslogistiek begonnen de meeste instellingen met een decentrale aanpak en is er een 

toename te zien van instellingsbrede programma´s, vanwege de koppeling met instellingsbrede processen en systemen. 

Deze programma´s richten zich op het herontwerpen van onderwijslogistieke processen en het ICT-landschap vanuit 

het perspectief van de studenten en de student journey (o.a. HAN, Avans, Windesheim, HvA, Hogeschool Zuyd en 

NHL Stenden). Aandachtspunt is dat het onderwijs hierbij goed betrokken wordt, zodat naast de student journey ook 

het perspectief van het onderwijs wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de onderwijslogistieke processen en 

systemen voor flexibel onderwijs.

Visie-gedreven of praktijk-gedreven

De meeste onderzochte casussen hanteerden aanvankelijk de aanpak van kleinschalig flexibiliseren, waarbij de 

flexibele deeltijdopleiding naast het voltijdsonderwijs werd ontwikkeld, de focus lag op decentraal niveau en voor de 

onderwijslogistiek voor de flexibele deeltijdopleiding eigen processen en systemen werden ontwikkeld. Hierbij kunnen 

twee varianten onderscheiden worden. 

In de eerste variant is eerst een instellingsbrede visie ontwikkeld, op basis waarvan de opleidingen zelf de flexibele 

opleiding hebben ingericht (visie-gedreven). Een dergelijke visie geeft draagvlak, een gemeenschappelijke taal en 

een referentiekader voor de inrichting van de onderwijslogistiek. Succesvoorwaarde is wel dat opleidingen voldoende 

ruimte hebben om de visie in te kleuren op een manier die aansluit bij de kenmerken van de studentenpopulatie en 

het werkveld en bij de eigen cultuur van de opleiding. 

In de tweede variant is het vertrekpunt niet een visie, maar de concrete initiatieven van opleidingen (praktijk-

gedreven). Op basis van de ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan en de knelpunten en dilemma´s die zich 

daarbij voordoen wordt vervolgens een visie of kader ontwikkeld. Voordeel van deze benadering is dat de visie en de 

kaders gegrond zijn in de praktijk. Nadeel is dat er geen gezamenlijke stip op de horizon en geen gemeenschappelijk 

referentiekader ten grondslag ligt aan de initiatieven van de opleidingen. 
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Opschaling

In principe zijn bij opschaling van flexibilisering vier ontwikkelroutes of aanpakken te onderscheiden. 

Onderwijskundig

Centraal

Decentraal

Aanpak 1 Visie

Aanpak 2 Realisatie

Aanpak 3

Aanpak 4

Onderwijslogistiek

Figuur 1: ontwikkelroutes of aanpakken voor opschaling

Aanpak 1: Gestart wordt met een globale hogeschoolbrede visie op flexibilisering en de onderwijslogistieke 

uitgangspunten en kaders. Individuele opleidingen geven binnen deze globale kaders hun flexibele deeltijdopleidingen 

vorm. Dit resulteert in een decentrale invulling van zowel flexibele deeltijdopleidingen als de onderwijslogistieke 

ondersteuning. In tweede instantie (bij opschaling) wordt de ondersteuning bij deze aanpak (gedeeltelijk) 

gecentraliseerd om opleidingsoverstijgende flexibilisering mogelijk te maken en de verbinding te leggen met 

instellingsbede processen en systemen.

Aanpak 2: Gestart wordt met kleinschalig flexibiliseren vanuit onderwijskundige experimenten waarbij de 

onderwijslogistiek decentraal georganiseerd wordt. Op basis van de ervaringen met deze experimenten wordt geleidelijk 

een hogeschoolbrede visie op flexibilisering, zowel op onderwijskundig als op onderwijslogistiek gebied, ontwikkeld 

en wordt de onderwijslogistiek in tweede instantie (gedeeltelijk) centraal georganiseerd om opleidingsoverstijgende 

flexibilisering mogelijk te maken en de verbinding te leggen met instellingsbede processen en systemen.

Aanpak 3: Gestart wordt met kleinschalig flexibiliseren vanuit onderwijskundige experimenten. In de loop van de 

tijd wordt een hogeschoolbrede onderwijskundige en onderwijslogistieke visie geformuleerd waarmee opleidingen 

decentraal met maatwerk de flexibilisering kunnen organiseren. In deze variant is geen sprake van centralisatie van de 

onderwijslogistiek.

Aanpak 4: Gestart met een hogeschool brede visie op onderwijskundig gebied. Binnen deze visie geven opleidingen 

zelf vorm aan flexibel onderwijs waarbij de onderwijslogistiek ook decentraal wordt belegd en uitgevoerd. In de loop 

van de tijd wordt een hogeschool brede visie ontwikkeld op het gebied van onderwijslogistiek. De organisatie van de 

onderwijslogistiek blijft belegd op decentraal niveau.

De eerste twee aanpakken verbinden onderwijskundig maatwerk met gestandaardiseerde ondersteuning. In de laatste 

twee aanpakken is er wel sprake van een gezamenlijke visie of gezamenlijke kaders op onderwijslogistiek, maar blijft 

de onderwijslogistiek decentraal georganiseerd. Geconcludeerd kan worden dat in alle aanpakken er bij opschaling 

een visie of kaders op het gebied van onderwijslogistiek worden geformuleerd. De meerderheid van de onderzochte 

instellingen zet ook daadwerkelijk in op centralisatie van (een deel van) de onderwijslogistiek voor flexibele 

deeltijdopleidingen. Een minderheid kiest daar (nog) niet voor. 
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Basisopties: herinrichten van onderwijslogistieke processen of reguleren van flexibiliteit 

Samenvattend staat bij opschaling van de pilots de vraag centraal hoe maatwerk in het onderwijs te verbinden is met 

meer gestandaardiseerde onderwijslogistieke processen en systemen. Basisopties daarbij zijn: 

 - Herinrichting van de onderwijslogistieke processen vanuit het perspectief van de student journey. Deze optie is 

zichtbaar bij het opschalen van de pilots door instellingen die aanvankelijk kozen voor het model kleinschalig 

flexibiliseren. 

 - Het reguleren van flexibiliteit door beperking van de dimensies waarop flexibilisering betrekking heeft en/of 

beperking van de vraagsturing. Deze optie is zichtbaar bij het opschalen van de pilots die kozen voor het model 

flexibel binnen kaders.

Bij een deel van de instellingen die begonnen met kleinschalig flexibiliseren is een ontwikkeling zichtbaar in de 

richting van de aanpak van gestandaardiseerde ondersteuning om maatwerk in het onderwijs te faciliteren. Deze 

instellingen kiezen voor herinrichting van onderwijslogistieke processen en het applicatielandschap vanuit het 

perspectief van de student journey. Reden is dat de aanpak van kleinschalige flexibilsering niet goed op te schalen 

is en opleidingsoverstijgende flexibilisering belemmert en dat bij toename van het aantal deelnemers aan flexibele 

deeltijdopleidingen de verbinding met instellingsbrede processen en systemen in toenemende mate knelpunten 

oplevert. Deze ontwikkeling is vooral zichtbaar bij de HAN, Windesheim, NHL Stenden, de HU en de Politieacademie. 

Andere instellingen overwegen deze stap te zetten.

• Aanpak op opleidingsniveau

• Logistiek decentraal en maatwerk, 

buiten bestaande systemen en 

processen

• Ontwikkeling van onderwijslogistieke 

visie en herinrichting logistieke 

processen en applicatielandschap 

(student-gedreven)

• Ontwikkeling van hogeschoolbrede 

onderwijscatalogus

ONTWIKKELROUTE

HAN, Windesheim, NHL Stenden, 
HU en Politieacademie

Van:

Kleinschalig fl exibiliseren

Naar:

Maatwerk in onderwijs door 
gestandaardiseerde ondersteuning

Figuur 2: Ontwikkeling van kleinschalig flexibilisering naar maatwerk in onderwijs door gestandaardiseerde ondersteuning

Bij instellingen die de aanpak flexibel binnen kaders hanteren (Saxion en Hogeschool Zuyd) is er minder sprake van 

personalisering en wordt het onderwijs meer aanbodgestuurd vormgegeven Omdat het flexibele onderwijs in deze 

aanpak minder afwijkt van het voltijdonderwijs en er vanaf de start meer aandacht is besteed aan onderwijslogistiek, 

kan deze aanpak bij opschaling gecontinueerd worden. De verbinding tussen maatwerk in het onderwijs en 

gestandaardiseerde onderwijslogistieke processen en systemen wordt gerealiseerd door het maatwerk te beperken. 
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• Aanbod van vast onderwijsprogramma

• Keuzevrijheid in tempo, tijd en plaats

• Meedenken vanuit logistiek

• Studenten schrijven zich in op 

modules

Saxion, HZ
Flexibel binnen kaders

Figuur 3: Flexibel binnen kaders 

3.3 Ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes voor het organiseren van   
 flexibel onderwijs

Het organiseren van flexibel onderwijs is een complexe veranderopgave, waarvoor er geen ideale aanpak bestaat. Wel 

kunnen op basis van de casestudies principes worden geformuleerd die bijdragen aan het succesvol organiseren van 

flexibel onderwijs. In deze paragraaf worden 10 ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes voor het organiseren 

van flexibel onderwijs benoemd. Bij de verschillende principes worden illustraties uit de casestudies aangegeven. 

Ontwerpprincipes

1. Ontwikkel samen een gedeelde onderwijsvisie en een gedeelde taal 

Omdat de opvattingen over flexibilisering uiteen kunnen lopen is het van belang te komen tot een gedeelde visie op 

flexibel onderwijs. In deze visie dient te worden aangegeven:

 - Op welke dimensies flexibilisering betrekking heeft (tempo, tijd, plaats, programma en/of toetsing).

 - Wat de onderwijskundige uitgangspunten zijn.

 - Wat de uitgangspunten zijn m.b.t. sturing van flexibel onderwijs (o.a. de verhouding tussen vraag- en 

aanbodsturing). 

 - Welke onderwijslogistieke uitgangspunten en randvoorwaarden gehanteerd worden bij flexibel onderwijs.

 - Op welke doelgroepen flexibel onderwijs zich richt en wat kenmerken van deze doelgroepen zijn (zodat het flexibele 

onderwijs aansluit bij de kenmerken van de doelgroepen).

Het is van belang deze visie te ontwikkelen in co-creatie tussen de verschillende stakeholders (onderwijsteams, 

ondersteuning, studenten en werkveld). Dat draagt bij aan draagvlak en eigenaarschap, zorgt dat de verschillende 

perspectieven en overwegingen en de mogelijke spanningen daartussen op tafel komen, draagt bij aan wederzijds 

begrip en stimuleert de vorming van een gedeelde taal. De visie moet de ambities en uitgangspunten van zowel het 

onderwijs als de onderwijslogistiek omvatten, zodat beide perspectieven op elkaar aansluiten en mogelijke spanningen 

daartussen expliciet worden. 

In verschillende casestudies is een gedeelde ‘flextaal’ als belangrijke succesfactor benoemd, die zorgt voor onderling 

begrip en samenwerking stimuleert. Zo zijn op de HAN bij de ontwikkeling van het onderwijslogistieke landschap het 

onderwijs en de ondersteuning betrokken, wordt rekening gehouden met het onderwijsconcept, het organisatieconcept 

en de systeemmogelijkheden en is er een gedeelde taal tussen onderwijs en ondersteuning ontwikkeld. Avans 

en Saxion geven aan dat het onderbrengen van het deeltijdonderwijs in een aparte academie bijdraagt aan het 

ontwikkelen van een gezamenlijke ‘flextaal’. 
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2. Sluit aan bij de doelgroep door gebruik van persona’s

De visie op flexibel onderwijs moet aansluiten bij (kenmerken en behoeften van) de doelgroep (studentenpopulatie). 

Het gebruik van persona’s kan bijdragen aan het in beeld brengen welk studenttype de doelgroep is voor de 

flexibele deeltijdopleiding. Om een duidelijk beeld van de doelgroep te krijgen ontwikkelden de HAN, Inholland en 

Windesheim persona’s of blauwdrukken van studentroutes. Op grond daarvan kunnen opleidingen in de ontwikkeling 

van flexibilisering gericht aansluiten bij de doelgroep en vice versa. De HvA noemt als belangrijke succesvoorwaarde 

het selecteren van een groep studenten die zich voor dit type onderwijs leent. In de praktijk blijkt een deel van de 

studenten van de flexibele deeltijdopleidingen overigens weinig behoefte te hebben aan flexibilisering en versnelling, 

maar gewoon het volledige reguliere programma te willen volgen.

3. Studentperspectief als uitgangspunt en verbinding tussen onderwijs en onderwijslogistiek

Door uit te gaan van het studentperspectief kunnen het onderwijskundige en het onderwijslogistieke perspectief op 

flexibel onderwijs verbonden worden. Daarbij is het van belang het gesprek te voeren over de vraag wat er met het 

studentperspectief bedoeld wordt. Het onderwijs gaat uit van de student als regisseur van de eigen opleiding, de 

onderwijslogistiek hanteert een procesgerichte invalshoek en gaat uit van de student journey. Het is nodig beide 

invullingen van het studentperspectief te verbinden. Door over de visies op het studentperspectief met elkaar in 

gesprek te gaan en met studenten te praten over hun wensen en behoeften kan tot een gezamenlijke invulling 

gekomen worden van het studentperspectief, die als basis kan dienen voor de visie op flexibel onderwijs. 

4. Maak een impactanalyse

In veel van de onderzochte cases was er geen goed beeld van de gevolgen van de onderwijskundige keuzes voor 

de onderwijslogistiek. Om dat te ondervangen is het wenselijk een impactanalyse te maken die de gevolgen van de 

gemaakte keuzes voor het onderwijs, de onderwijslogistiek, de studenten en het werkveld vroegtijdig expliciet maakt 

en om hierover een dialoog te voeren met alle betrokkenen.

5. Bied ruimte aan de opleidingen voor concretisering van de visie; combineer een visie-gedreven en een praktijk-

gedreven aanpak

 

Een visie is belangrijk, maar het moet geen keurslijf zijn. Zeker bij complexe innovaties als flexibilisering van het 

onderwijs is het van belang dat er voldoende ruimte is voor opleidingen om aan de visie hun eigen invulling te 

geven die aansluit bij de studentenpopulatie, het werkveld, de eventuele landelijke kaders en de eigen cultuur van de 

opleiding. Bovendien is het van belang de visie in het begin globaal te houden (als gemeenschappelijke stip op de 

horizon) en later, op basis van ervaringen in de praktijk, desgewenst nader in te vullen. Dat leidt tot een combinatie 

van een visie-gedreven en een praktijk-gedreven aanpak. Verschillende hogescholen, zoals Inholland en Hogeschool 

Utrecht, benadrukken het belang van een gemeenschappelijke visie die enerzijds richting geeft en anderzijds 

voldoende ruimte biedt aan de opleidingen voor hun eigen invulling.

Implementatieprincipes

6. Organiseer betrokkenheid van en verbinding tussen onderwijs en onderwijslogistiek

In alle casestudies komt het belang naar voren van betrokkenheid van zowel het onderwijs als de onderwijslogistiek bij 

de implementatie van flexibel onderwijs. Samenwerking tussen beiden en het organiseren van onderlinge verbinding 

zijn cruciale succesvoorwaarden. Bij Inholland is er vanaf het begin van de ontwikkeling van flexibel onderwijs ingezet 

op betrokkenheid van zowel de domeinen als de stafdiensten. De HAN betrekt het onderwijs actief bij de ontwikkeling 

van het onderwijslogistieke landschap. Bij de HvA werken de onderwijscoördinator en de coördinator logistiek nauw 
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samen en bij diverse hogescholen zijn er sleutelfiguren die als verbindingsofficier opereren. Bij onder meer NHL 

Stenden en Inholland worden de opleidingen ondersteund door een programma, waarin onderwijs en onderwijslogistiek 

beiden vertegenwoordigd zijn. 

Het zorgen voor verbinding tussen onderwijs en onderwijslogistiek is overigens niet alleen een kwestie van organisatie. 

Tenminste zo belangrijk is dat partijen elkaar actief opzoeken en dat er korte lijnen zijn. Bovendien moeten partijen 

elkaar bevragen om begrip te krijgen wat flexibel onderwijs van de andere partij vraagt. 

7. Meervoudige implementatiestrategie

Hanteer een implementatiestrategie die bestaat uit een combinatie van pilots (‘bottom up’), systematisch werken aan 

onderwijslogistieke condities (‘top down’) en opschalen op basis van de ervaringen (praktijk-gedreven). Hanteer hierbij 

een combinatie van een planmatige (projectmatige) en een ontwikkelende aanpak.

De invulling van de implementatiestrategie is een zaak van maatwerk en moet passen bij onder andere de cultuur en 

de organisatie van de hogeschool, het sturingsmodel, de inrichting van de ondersteuning (centraal of decentraal) et 

cetera. Wel zijn er uitgangspunten te formuleren waaraan de implementatiestrategie moet voldoen: 

 - Kies op basis van de verwachte omvang van de opleiding, de behoeften van studenten en de arbeidsmarkt en de 

randvoorwaarden en beperkingen van onderwijslogistieke processen en systemen voor een basisvariant (kleinschalig 

flexibiliseren, flexibel binnen kaders of maatwerk faciliteren door gestandaardiseerde ondersteuning).

 - Werk parallel aan pilots met flexibilisering en het realiseren van condities op het gebied van onderwijslogistieke 

processen en systemen. 

 - Schaal de aanpak geleidelijk op op basis van a. de groei van het aantal deelnemers, b. de ervaringen met de pilots 

en c. de mate waarin de onderwijslogistieke condities vervuld zijn.

Voorbeelden van een dergelijke meervoudige implementatiestrategie zijn de HAN, Windesheim, Inholland en NHL 

Stenden. 

8. Organiseer leerprocessen en werk aan community building

Het implementeren van complexe veranderingen met veel actoren vereist het faciliteren van leerprocessen, 

kennisdeling en het werken aan community building (o.a. het organiseren van leernetwerken). Daarbij gaat het om het 

samen werken aan de verandering, om samen professionaliseren en om het opdoen van gezamenlijke ervaringen. 

Verschillende hogescholen faciliteren leerprocessen en kennisdeling. Hogeschool Leiden, NHL Stenden en Windesheim 

organiseren bijeenkomsten voor kennisdeling tussen verschillende opleidingen om ervaringen uit te wisselen en van 

elkaar te leren. Bij de Politieacademie is er een team van onderwijskundigen om de docenten te ondersteunen bij 

flexibilisering van het onderwijs. Het is belangrijk dat de community bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijs 

en vertegenwoordigers van de ondersteuning en dat docenten en ondersteuners voldoende tijd en ruimte hebben om 

te leren en een gemeenschap te vormen.

9. Investeren in eigenaarschap en draagvlak

Draagvlak en veranderingsbereidheid creëren is een belangrijke voorwaarde om een verandering te laten slagen. Dit 

vereist het actief betreken van de verschillende stakeholders (docenten, ondersteuners, bestuur en management, 

studenten en werkveld). Bij NHL Stenden is actief ingezet op het realiseren van draagvlak voor het onderwijsconcept 

onder management, medewerkers en studenten. Inholland heeft alle belangrijke actoren betrokken bij de ontwikkeling 

via een instellingsbreed programma dat als schil om de verschillende pilots zit. Dat heeft een impuls gegeven aan het 

eigenaarschap voor flexibel onderwijs. Ook community building (zie principe 8) levert een belangrijke bijdrage aan 

eigenaarschap en draagvlak.
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Sturingsprincipes

10. Combineer verandermanagement en programmamanagement 

Gegeven de complexiteit van de veranderopgave, is het wenselijk een programma in te richten voor flexibilisering 

van het onderwijs om zo te sturen op de samenhang tussen de verschillende activiteiten. Daarbij is het van belang 

het programma ontwikkelingsgericht vorm te geven en in het programma aandacht te besteden aan zowel de 

onderwijskundige als de onderwijslogistieke aspecten van het veranderproces, zodat gestuurd kan worden op de 

samenhang tussen beiden.

De aansturing van het programma dient te bestaan uit een combinatie van programmamanagement (gericht 

op de samenhang tussen de verschillende deelactiviteiten en het betrekken van de verschillende stakeholders) 

en verandermanagement (gericht op het faciliteren van het veranderproces, door de keuze van passende 

veranderaanpakken en het stimuleren van leerprocessen). 

Belangrijk aandachtspunt is het variëren met veranderaanpakken. Als het doel en de aanpak helder zijn, verdient een 

planmatige aanpak (strak sturen op resultaat, budget, planning en kwaliteit) de voorkeur. Als doel en/of aanpak niet 

bekend zijn of ter discussie staan, verdient een ontwikkelingsgerichte aanpak, waarbij de focus ligt op experimenteren, 

leren, reflecteren en bijsturen, de voorkeur.

Een tweede aandachtspunt is investeren in het verandervermogen en de veranderbereidheid van de betrokkenen, zowel 

docenten als ondersteuners. 

In onderstaande figuur 4 zijn de 10 ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes samengevat. 

INVESTEER IN WEDERZIJDS BEGRIP
Ontmoeting en dialoog tussen onderwijs en ondersteuning

Mensen die beide werelden kennen op sleutelposities
Korte lijnen

ONTWERPPRINCIPES
• Ontwikkel samen een gedeelde onderwijsvisie en een gedeelde taal
• Sluit aan bij de doelgroep door gebruik van persona’s
• Studentperspectief als uitgangspunt en verbinding tussen onderwijs 

en onderwijslogistiek
• Maak een impactanalyse
• Bied ruimte aan de opleidingen voor concretisering van visie
• Combineer een visiegedreven en een praktijk gedreven aanpak

STURINGSPRINCIPES
• Combineer verandermanagement en programmamanagement

1

IMPLEMENTATIEPRINCIPES
• Organiseer betrokkenheid van en verbinding tussen onderwijs en 

onderwijslogistiek
• Hanteer een meervoudige implementatiestrategie
• Organiseer leerprocessen en werk aan community building
• Investeer in eigenaarschap en draagvlak

2

3

Figuur 4: ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes
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4. De afzonderlijke casestudies
Dit hoofdstuk bevat de beschrijvingen van de afzonderlijke casestudies. Elke casus begint met een algemene 

beschrijving van het flexibele onderwijs aan de betreffende hogeschool. Vervolgens worden de uitgangspunten 

voor flexibilisering van het onderwijs beschreven, waarbij zowel aandacht wordt besteed aan de onderwijskundige 

uitgangspunten als aan de uitgangspunten op het gebied van onderwijslogistiek. Na een typering van de gehanteerde 

aanpak voor flexibilisering van het onderwijs, wordt ingegaan op de manier waarop de programmering van onderwijs 

en toetsing is vormgegeven. Elke casestudie wordt afgesloten met een beschrijving van lessen en aandachtspunten.

4.1 Hogeschool van Amsterdam

Algemene beschrijving

Alle lerarenopleidingen van de faculteit Onderwijs & Opvoeding (O&O) zijn bezig met de ontwikkeling van flexibel 

onderwijs. Deze casestudie richt zich met name op de deeltijd tweedegraads lerarenopleiding Nederlands. De HvA doet 

niet mee aan de pilot voor flexibele deeltijdopleidingen. 

De tweedegraads lerarenopleiding Nederlands bestaat uit drie propedeusegroepen van 32 studenten, drie 

tweedejaarsgroepen, twee derdejaarsgroepen en twee vierdejaarsgroepen. De eerste drie jaar zijn flexibel ingericht. 

Onderwijskundige uitgangspunten

De HvA heeft geen hogeschoolbrede kaders voor flexibele deeltijdopleidingen. Volgens de hogeschoolbrede 

onderwijsvisie heeft elke student regie op de eigen opleiding. Dit is echter niet vertaald in concrete kaders of 

richtlijnen.

De flexibilisering van de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands richt zich op tijd, tempo en plaats.

De tweedegraads lerarenopleiding Nederlands werkt met leeruitkomsten. Er wordt een intakegesprek met de student 

gehouden waarin een persoonlijk studieplan wordt opgesteld en waarin eventuele vrijstellingen worden besproken. 

Vervolgens wordt er een studietraject samengesteld waarin de student zelf een startmoment kiest voor een module 

en zichzelf indeelt in een groep. De student kiest per semester wat hij/zij afneemt uit het aanbod. Studenten kunnen 

kiezen uit vakken die op een van tevoren samengesteld rooster bekend worden gemaakt. Doordat er geen overlap is 

in het onderwijsaanbod, kunnen studenten versnellen. Aanname is dat veel deeltijdstudenten vrijstellingen krijgen en 

daardoor al vakken uit andere jaren kunnen volgen.

Uitgangspunten onderwijslogistiek

Er zijn nog geen uitgangspunten geformuleerd voor de onderwijslogistiek van flexibele deeltijdopleidingen.

Het instellingsbrede programma Goed Georganiseerd Onderwijs is gericht op kwaliteitsverbetering en standaardisatie 

op het gebied van onder meer roosteren, modulariseren van curricula, aanmeldprocedures en informatievoorziening 

aan studenten. Hiermee wordt een onderwijslogistieke infrastructuur gerealiseerd, die ook geldt voor flexibele 

deeltijdopleidingen. 

Organisatie en aanpak

De onderwijsmanagers zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het onderwijs. De flexibilisering van de deeltijd 

tweedegraadsopleiding Nederlands vindt plaats binnen de lijn. Het docententeam, de opleidingscoördinator en het 

onderwijsbureau zijn vanaf het begin nauw betrokken en de onderlinge lijnen zijn kort.

Het onderwijsbureau van de faculteit O&O onderzoekt de ervaringen met flexibel onderwijs, inventariseert knelpunten 

en zoekt hoe geschikte ondersteuning voor flexibel onderwijs kan worden geboden.4



32

Vanuit de dienst Onderwijs en Onderzoek is een programma ingericht dat zich richt op de onderwijskundige ontwerpprincipes 

voor flexibele opleidingen, en onderwijskundige advisering en ondersteuning van opleidingen bij flexibilisering van het 

onderwijs. 

Met het programma Goed Georganiseerd Onderwijs wordt gewerkt aan de onderwijslogistieke randvoorwaarden voor flexibeler 

onderwijs.

Programmeren van onderwijs en toetsen

Het programmeren van onderwijs en toetsen voor de deeltijd tweedegraads lerarenopleiding Nederlands is er op gericht 

versnelling te faciliteren door overlap in de roostering van het onderwijs tussen de jaren te minimaliseren.

Voor het overige is de procedure voor het programmeren van onderwijs en toetsen vergelijkbaar met de voltijdvariant. Studenten 

melden zich voor vakken aan via het studenten inschrijf systeem (SIS). Het onderwijsbureau maakt overzichten van het aantal 

inschrijvingen en stemt deze af met de onderwijscoördinator. Bovendien schrijft het onderwijsbureau de student automatisch in 

voor de eerste toetsmogelijkheid. Voor herkansingen dienen studenten zichzelf in te schrijven. 

Tweemaal per jaar vindt de roosteraanvraag plaats. Daarbij wordt voor de ruimtevraag op basis van ervaringen in de afgelopen 

jaren een inschatting gemaakt. Bij de roosteraanvraag zijn de inschrijvingen op de vakken en toetsen namelijk nog niet 

bekend. De aanvraag voor het toetsrooster vindt viermaal per jaar plaats. De ruimtevraag voor de toetsen wordt op basis van de 

aanmeldingen bepaald. 

Hoewel er sprake is van een standaardaanpak voor het inschrijven op onderwijs en toetsen, vindt er ook veel handwerk plaats. 

Wanneer meer opleidingen binnen de faculteit gaan werken met flexibel onderwijs wordt dit maatwerk lastiger te organiseren. 

Lessen en aandachtspunten

Een eerste les is het belang van goede samenwerking tussen onderwijs en onderwijslogistiek. Bij de tweedegraads lerarenopleiding 

Nederlands is de samenwerking tussen het onderwijsteam, de opleidingscoördinator en het onderwijsbureau van de faculteit 

O&O goed en zijn de lijnen kort. Dit komt doordat de opleidingscoördinator als een spin in het web fungeert en schakelpunt is 

tussen het onderwijsbureau en het onderwijs. Dit geldt niet voor alle opleidingen binnen de faculteit. Bij sommige opleidingen 

wordt het onderwijsbureau minder of niet meegenomen bij de ontwikkeling van het onderwijs. Aandachtspunt is de organisatie 

en samenwerking minder afhankelijk te maken van inzet van personen, door het verbeteren en waar mogelijk automatiseren van 

processen en het verhelderen van rollen.

Als aandachtspunten zijn genoemd: 

 - De studenten moeten passen bij het karakter van de opleiding. Flexibele opleidingen hebben vooral meerwaarde voor 

studenten met verschillende achtergronden die op grond van hun ervaring vrijstellingen kunnen verkrijgen en een 

gepersonaliseerd studiepad kunnen volgen. Als de studentengroep relatief homogeen is en hetzelfde studiepad volgt, is de 

meerwaarde van flexibele deeltijdopleidingen beperkt. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij de voorlichting, de werving 

en de intake.

 - Problemen in de onderwijslogistiek, doordat systemen (SIS, rooster en digitale leeromgeving) niet goed op elkaar zijn 

aangesloten. Zo kan het zijn dat in het SIS een andere soort toets staat dan in het rooster. Deze problemen zijn niet 

specifieke voor flexibel onderwijs, maar door de grotere variatie in studiepaden hebben ze bij flexibel onderwijs wel meer 

impact. De vorming van één bronsysteem vormt hiervoor een oplossing.

 - Digitale leerpaden als onderdeel van blended learning zijn nog in ontwikkeling, wat de mogelijkheden tot plaats- en 

tijdonafhankelijk studeren beperkt.

Als succesvoorwaarden zijn genoemd:

 - Een docententeam dat flexibel is, onzekerheid aankan m.b.t. studentenaantallen en flexibel is qua beschikbaarheid en 

inzetbaarheid. 

 - Studieloopbaanbegeleiders die weten hoe het programma is opgebouwd, zodat zij samen met de studenten een persoonlijk 

studiepad kunnen ontwerpen. 
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4.2 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Algemene beschrijving

Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zijn alle deeltijdopleidingen ondergebracht bij de unit Werken & 

Leren. In totaal omvatten de deeltijdopleidingen tussen de 4000 en 5000 studenten. De HAN heeft een reorganisatie 

ondergaan, waarbij er 14 academies gevormd zijn die elk alle doelgroepen (voltijd, deeltijd, associate degrees) gaan 

bedienen. 

Flexibilisering van het onderwijs vindt plaats op het niveau van de afzonderlijke deeltijdopleidingen. Daarnaast is er 

een instellingsbreed programma opgezet rondom onderwijslogistieke vraagstukken met betrekking tot flexibilisering. 

In deze casestudie wordt ingegaan op de flexibilisering van de opleidingen bij Educatie en het instellingsbrede 

programma rondom onderwijslogistieke vraagstukken. 

Onderwijskundige uitgangspunten

De HAN streeft naar meer vraaggestuurd onderwijs. In termen van de Flexscan van Cinop, die in opdracht van en voor 

de HAN ontwikkeld is, heeft de HAN als ambitie standaardisatie op maat. Daarbij stellen studenten op basis van een 

vaststaand onderwijsaanbod hun eigen leerarrangement samen. De flexibilisering is gericht op de dimensies tempo, 

tijd, plaats, programma en toetsing.

Op basis van persona’s zijn kenmerken vastgesteld van persoonlijke leerroutes van studenten. Aan de hand van deze 

persoonlijke leerroutes is de student journey ontworpen.

 

Figuur 5: Student Journey HAN. 

Bij de flexibele deeltijdopleidingen van Educatie vinden voorafgaand aan de start van de opleiding persoonlijke 

intakegesprekken plaats. Daarin wordt bepaald welke vrijstellingen de student kan krijgen en worden afspraken 

gemaakt over de persoonlijke leerroute. Studenten kunnen onderwijs volgen op de hogeschool, online en op hun 

werkplek. Afspraken over de persoonlijke leerroute en de plaats waar studenten onderwijs volgen worden vastgelegd in 

een onderwijsovereenkomst. Hiermee wordt het onderwijs meer vraaggestuurd en gepersonaliseerd vormgegeven (wat 

wil en moet de student leren, hoe wil de student leren (contactonderwijs/online/werkplekleren), en waar wil hij of zij 

dat leren).
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Uitgangspunten onderwijslogistiek 

Om onderwijslogistieke vraagstukken rond flexibilisering van het onderwijs systematisch aan te pakken, ontwikkelt 

de HAN een onderwijslogistiek landschap dat verschillende invullingen van flexibilisering kan faciliteren. Het 

onderwijslogistieke landschap geeft overzicht en richting en draagt daardoor bij aan het maken van (inrichtings)

keuzes, zodat het onderwijsconcept, het organisatieconcept en systemen op elkaar worden afgestemd. 

Figuur 6: Afstemmen van onderwijsconcept, organisatieconcept en systemen 

 

Figuur 7: Schets van onderwijslogistiek landschap. 

De HAN heeft de flexibele leerroutes als de basis genomen voor het ontwerp van het onderwijslogistieke landschap, 

waarvan het hart wordt gevormd door de studiecontractketen en de planningsketen. De HAN wil toe naar één digitale 

onderwijsbibliotheek die geldt als bron voor alle onderwijs(logistieke) ketens.
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Het onderwijslogistiek landschap wordt vertaald in een applicatielandschap.

Figuur 8: Toekomstig onderwijslogistiek landschap. 

Om flexibilisering te faciliteren zet de HAN in op één inschrijfsysteem, één studievolgsysteem en één 

onderwijscatalogus. Zo kunnen studenten en cursisten door middel van de onderwijscatalogus zelf aangeven welke 

vakken of modules zij willen volgen, hoeven ze zich niet via meerdere inschrijfsystemen aan te melden en hoeven 

resultaten niet meer in meerdere studievolgsystemen te worden bijgehouden.

Binnen het instellingsbrede programma wordt gewerkt aan het uniformeren van processen op het gebied van 

onderwijslogistiek (inschrijving, studievoortgang, tentamenorganisatie en planning en roostering), de ontwikkeling 

van een onderwijscatalogus, de implementatie van roosterapplicatie Xedule, de informatiemanagement architectuur 

en de vormgeving van informatievoorziening die aansluit bij de behoeften van studenten. Binnen het instellingsbrede 

onderwijslogistieke landschap wil de HAN een keuze-infrastructuur (‘cafetariamodel’) ontwikkelen, om opleidingen 

ruimte te bieden om op onderdelen te kiezen voor hun eigen infrastructuur.

Met de invoering van de onderwijscatalogus wil de HAN een belangrijke stap zetten om te komen tot meer 

standaardisatie in de manier van werken. Dat moet leiden tot dienstverlening volgens het click-call-consult-principe, 

waarbij click staat voor selfservice, call voor direct klantcontact via chat/telefoon/e-mail en fysieke balie en consult 

voor ondersteuning door een specialist op afspraak. Het is de bedoeling dat 70% van de vragen via selfservice wordt 

afgehandeld, 20% via direct klantcontact en 10% via consult. Daarmee wordt de bestaande situatie, waar eerst een 

consult plaatsvindt met de studiebegeleider over hoe de studieroute eruit kan komen te zien, omgedraaid. 

Organisatie en aanpak

Bij de start in 2016 werd gekozen voor een decentrale aanpak, waarbij de opleidingen zelf invulling gaven aan de 

flexibilisering van hun onderwijs. Aanvankelijk lag de focus op de onderwijskundige kant van flexibilisering. Er werd 

weinig aandacht aan onderwijslogistiek besteed en de ondersteuning werd niet bij de aanpak betrokken. Dat leidde 

tot grote variatie tussen opleidingen. Iedere opleiding hanteert eigen inschrijftermijnen en eigen regels en heeft 

een eigen logistieke inrichting. Ook wordt veel handmatig verwerkt, omdat de systemen flexibel onderwijs nog niet 

aankunnen. Zo wordt de onderwijsovereenkomst met daarin de persoonlijke leerroute nu nog op papier afgesloten. 
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Op basis van de ervaringen met de decentrale aanpak is als uitvloeisel van het nieuwe instellingsplan besloten om 

aanvullend op de decentrale aanpak binnen het onderwijs een instellingsbreed programma onderwijslogistiek in te 

richten. Daardoor kan de samenhang tussen onderwijs, organisatie en systemen beter geborgd worden. Zo zullen 

de onderwijsovereenkomst en de persoonlijke leerroute in de toekomst via het studentinformatiesysteem worden 

afgesloten.

Samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning is een belangrijk uitgangspunt in de aanpak. Het onderwijslogistieke 

landschap is in samenspraak tussen de ondersteuning en het onderwijs ontwikkeld. Ook bij de vervolgstappen, zoals 

de aanbesteding van de onderwijscatalogus, wordt samengewerkt tussen de ondersteuning en het onderwijs. Bij de 

implementatie zal gewerkt worden met pilots, waarbij de kaders vooraf met alle academies besproken worden zodat 

hun wensen worden meegenomen. 

Programmeren van onderwijs en toetsen

Bij de deeltijdopleidingen van Educatie schrijven studenten zich in voor het volgen van lessen per periode en schrijven 

ze zich in voor een toets of assessment via de digitale leeromgeving op SharePoint. 

De opleidingen hanteren deze inschrijvingen als maximale inschatting van het aantal deelnemers, waarbij de 

verwachting is dat er nog een aantal zal afvallen. Omdat er voor de start van een module geen goed beeld is van het 

aantal werkelijke deelnemers, wordt er ‘gehamsterd’ op onderwijs- en toetsruimten.

Bij het roosteren wordt ingezet op optimaal ruimtegebruik, door deeltijdopleidingen te verspreiden over de dag en 

de avond. De Pabo en de Lerarenopleidingen hebben eigen ruimtes ter beschikking, waarin ze het onderwijs moeten 

roosteren.

Met de implementatie van roosterapplicatie Xedule hoopt HAN slagen te maken in het proces van inzetplanning, 

roostering en ruimtegebruik en hiermee de ontwikkeling van flexibeler programmeren van onderwijs en toetsen beter 

te kunnen bedienen. 

Lessen en aandachtspunten

Een eerste les is het belang van een gezamenlijke aanpak op het gebied van onderwijslogistiek en van de afstemming 

tussen het onderwijsconcept, het organisatieconcept en systemen. 

Een tweede les is het belang van de ontwikkeling van een onderwijslogistieke visie en een onderwijslogistiek 

landschap, dat uitgaat van de student journey, gepersonaliseerd leren faciliteert en inzet op standaardisering op 

onderwijslogistiek gebied met behoud van onderwijskundige vrijheid voor de opleidingen.

Een derde les is het belang van samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning bij de vormgeving van 

onderwijslogistiek voor flexibel deeltijdonderwijs.
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4.3 Avans

Algemene beschrijving

Bij Avans zijn alle 26 duale en deeltijdopleidingen ondergebracht in één academie. Er zijn ongeveer 3000 

deeltijdstudenten. Alle opleidingen van de Avans deeltijdacademie participeren in de pilot voor flexibele 

deeltijdopleidingen. 

In deze casestudie wordt ingegaan op de aanpak van flexibilisering bij de deeltijdacademie.

 

Onderwijskundige uitgangspunten

De flexibilisering is gericht op de dimensies tempo, tijd, plaats, programma en toetsing.

Onderwijskundige kaders voor flexibel onderwijs zijn gaandeweg ontwikkeld. Hierbij gaat het o.a. om een visie 

op onderwijs voor werkende volwassenen, een onderwijsmodel voor flexibel onderwijs en kaders voor validering, 

(leerwegonafhankelijk) toetsen en leeruitkomsten en de vrije ruimte in het curriculum. De onderwijskundige kaders zijn 

recent herijkt en aangescherpt, omdat er grote verschillen waren tussen opleidingen in de mate waarin de curricula 

werkelijk flexibeler zijn geworden. Onderdeel van deze herijking was ook een verdergaande standaardisatie, om meer 

flexibiliteit over opleidingen heen mogelijk te maken.

Per opleiding zijn van het landelijke opleidingsprofiel de leeruitkomsten afgeleid en op basis daarvan de 

leerwegonafhankelijke toetsen en een leerarrangement ontwikkeld. Wanneer een student start met de opleiding wordt 

gekeken in hoeverre hij of zij de leeruitkomsten al kan valideren. Op basis daarvan wordt het programma waar mogelijk 

gepersonaliseerd. De huidige ervaring is dat niet veel studenten een gepersonaliseerd traject doorlopen. De meeste 

deeltijdstudenten bij Avans zijn startende werknemers of overstappers van de voltijdopleidingen en kunnen nog vrijwel 

geen leeruitkomsten valideren. Uitzondering hierop vormen de opleidingen verpleegkunde, techniek en bestuurskunde, 

waar meer studenten zijn met werkervaring die bij de start van de opleiding al leeruitkomsten kunnen valideren.

Uitgangspunten onderwijslogistiek

Bij de ontwikkeling van de leerarrangementen zijn medewerkers vanuit de onderwijslogistiek niet betrokken geweest. 

Er zijn geen onderwijslogistieke uitgangspunten op instellingsniveau geformuleerd. De organisatie van het onderwijs 

wordt vormgegeven binnen de afzonderlijke opleidingen. Op het niveau van de deeltijdacademie worden maatregelen 

genomen om het ruimtegebruik (financieel) beheersbaar te houden.

Op instellingsniveau loopt het programma BOOST IT, met projecten gericht op standaardisering en modernisering 

van onderwijslogistieke processen en systemen, zoals de invoering van een onderwijscatalogus, inschrijven op 

toetsen en vernieuwing van de roosterapplicatie en het roosterproces. Op basis daarvan zal de verdere ontwikkeling 

van flexibilisering (inclusief afspraken over standaardisatie en het flexibel programmeren van onderwijs en toetsen) 

verder worden vormgegeven (‘Flex 2.0’). Belangrijk aandachtspunt daarbij is het opleidings- of academie-overstijgend 

aanbieden van flexibel onderwijs, waarbij studenten de mogelijkheid krijgen om van diverse opleidingen of diverse 

academies vakken te volgen. Dat vereist een instellingsbrede aanpak van de onderwijslogistiek voor flexibele 

opleidingen.

Organisatie en aanpak

Uitgangspunt vormt een instellingsbrede visie op flexibel onderwijs voor werkende volwassenen. Omdat het om een 

andere doelgroep gaat dan de voltijdstudenten is gekozen voor een daarop toegespitste onderwijsvisie. Doordat de 

deeltijdopleidingen zijn ondergebracht in een aparte academie met een eigen directie en een eigen onderwijskundig 

team, is het mogelijk de deeltijdopleidingen vanuit die visie vorm te geven. De vormgeving van de flexibele 

opleidingen vindt plaats in de lijn binnen de deeltijdacademie. De betrokkenheid van onderwijslogistieke medewerkers 

bij flexibilisering is vooralsnog beperkt.
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Onderwijslogistieke vraagstukken die relevant zijn voor de flexibele deeltijdopleidingen worden voor een belangrijk 

deel opgepakt binnen het programma BOOST IT. 

Op basis van de nieuwe visie op flexibilisering (‘flex 2.0’) wordt de verdere ontwikkeling van flexibel onderwijs 

vormgegeven.

Programmeren van onderwijs en toetsen

De opleidingen roosteren het onderwijs en de toetsen en delen studenten in. Opleidingen vragen bij het roosterteam 

voor een ochtend- of middagblok een aantal lokalen aan op basis van studentaantallen en eerdere ervaringen in 

opkomst bij de lessen. De meeste deeltijdopleidingen hebben het lesprogramma in de middag en de avond geroosterd. 

Omdat er in die perioden ruimte is en docenten beschikbaar zijn, levert het rooster meestal weinig problemen op. 

Bovendien hebben de deeltijdopleidingen voorrang boven het voltijdonderwijs bij het toewijzen van lokalen, onder 

voorwaarde dat de deeltijdopleidingen hun lesprogramma eerder klaar hebben. 

Studenten hoeven zich niet in te schrijven voor onderwijs. Daardoor is er niet van tevoren een beeld hoeveel 

studenten een les zullen volgen. Studenten kunnen immers ook thuis, via de digitale leeromgeving of op hun werkplek 

werken aan hun leeruitkomsten.

Lessen en aandachtspunten

Een eerste les is het belang van een expliciete visie op deeltijdonderwijs. Avans heeft een eigen visie, een eigen 

onderwijsmodel en specifieke kaders voor deeltijdstudenten ontwikkeld, vanuit de gedachte dat werkende volwassenen 

een aparte doelgroep met specifieke wensen vormen. 

Een tweede les is de meerwaarde van een specifieke organisatie voor deeltijdonderwijs. Bij Avans vallen de 

deeltijdopleidingen allemaal onder één academie, wat het eenvoudiger maakt om op onderwijskundig gebied 

dezelfde taal te spreken en specifieke keuzes te maken, die afwijken van het voltijdonderwijs. Ook zijn de 

professionaliseringstrajecten voor docenten van de deeltijdacademie specifiek gericht op flexibel deeltijdonderwijs. 

Aandachtspunt hierbij is dat docenten en onderwijsontwikkelaars enerzijds en onderwijslogistiek medewerkers 

anderzijds niet dezelfde taal spreken. Opgaven zijn het meenemen van onderwijslogistieke medewerkers bij 

de ontwikkeling van flexibel deeltijdonderwijs en de gevolgen voor de onderwijslogistiek en het zorgen dat 

onderwijslogistieke medewerkers in staat zijn te adviseren over de onderwijslogistieke inrichting van flexibele 

opleidingen. Avans zet in op breder inzetbare en hoger gekwalificeerde onderwijslogistieke medewerkers, zoals allround 

roosterprocescoördinatoren, die zich niet alleen bezig houden met de uitvoering, maat ook in staan zijn te adviseren 

over onderwijslogistieke vraagstukken. 

Aandachtspunt is dat Avans geen goed beeld heeft hoeveel studenten een bepaalde les gaan volgen. Dat is voor een 

deel op te lossen door het verplicht stellen van inchrijven op onderwijs. 
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4.4 Hogeschool Inholland 

Algemene beschrijving

Bij Inholland doen 7 opleidingen mee in de pilot voor flexibele deeltijdopleidingen: social work, leraar basisonderwijs, 

verpleegkunde, business IT & management, technische bedrijfskunde, sociaal-juridische hulpverlening en tuinbouw & 

agribusiness. Samen tellen deze opleidingen zo’n 1500 studenten.

Onderwijskundige uitgangspunten 

Hogeschool Inholland is georganiseerd in domeinen, met elk hun eigen onderwijsconcept en organisatie. 

Voor de flexibele deeltijdopleidingen is een instellingsbreed onderwijsconcept opgesteld, waarin de volgende 

uitgangspunten zijn vastgelegd:

 - Het werken met authentieke beroepssituaties als basis voor de leeruitkomsten.

 - Valide en betrouwbare leerwegonafhankelijke beoordeling.

 - Validering van eerdere leeropbrengsten.

 - Het inzetten van drie vormen van leren: individuele zelfstudie, leren via experts en samenwerkend leren.

 - Het inzetten van blended learning: leren in de (beroeps)praktijk, leren op de hogeschool en online leren.

 - Inzet van ICT bij het realiseren van leeruitkomsten, begeleiding en beoordeling.

 - Het werken met leercoaching.

 - Het werken met een onderwijsovereenkomst.

De flexibilisering richt zich op de dimensies tempo, tijd, plaats, programma en toetsing.

Binnen deze generieke uitgangspunten hebben opleidingen veel vrijheid bij de concrete invulling van de flexibele 

deeltijdopleidingen. Dat leidt tot verschillen in de concrete invulling. Sommige opleidingen geven het onderwijs 

vraaggestuurd vorm met een grote mate van flexibiliteit. Bij andere opleidingen is er nog sprake van een vaste 

lessenreeks. Deze verschillen zijn mede het gevolg van het werkveld, dat actief betrokken is bij het herontwerp van de 

opleidingen. Bovendien blijken veel studenten behoefte te hebben aan structuur en duidelijkheid. Dat heeft bij een 

aantal opleidingen geleid tot een verschuiving van een meer vraaggestuurde naar een meer aanbodgestuurde opzet van 

de opleiding. Ook verschillen de kenmerken en behoeften van de studenten van de verschillende opleidingen. Zo is er 

vanuit het werkveld van de opleiding social work de vraag om medewerkers versneld op te leiden van mbo-niveau naar 

hbo-niveau. Deze studenten beschikken bij de start van de opleiding al over veel kennis. Studenten van de opleiding 

Tuinbouw & Agribusiness willen hun kennis verdiepen en hebben geen behoefte aan versnelling. De instroom van 

studenten sociaal-juridische hulpverlening bestaat voor een groot deel uit 18-jarigen, die naast de opleiding gaan 

werken maar nog geen werkervaring meenemen. 

Om de opleiding af te stemmen op de kenmerken en behoeften van de studentenpopulatie zijn er persona’s opgesteld. 

Daarnaast wordt bij intakegesprekken expliciet aandacht besteed aan de vraag of de flexibele deeltijdopleiding bij de 

student past. 

Uitgangspunten onderwijslogistiek

Er zijn geen specifieke onderwijslogistieke uitgangspunten geformuleerd voor de flexibele deeltijdopleidingen. 

Hogeschoolbreed wordt gekeken wat er nodig is voor flexibele deeltijdopleidingen op het gebied van 

informatievoorziening. Daarnaast wordt er gewerkt aan het vervangen van het plan- en roostersysteem. Studenten volgen 

steeds minder les in een klas en steeds meer een persoonlijke route. Bovendien geven studenten aan meer vooruit te 

willen kunnen plannen. Daarom zet Inholland in op een jaarrooster, dat vrijwel alle activiteiten voor de studenten omvat. 
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Organisatie en aanpak

Aanvankelijk waren de opleidingen in the lead. Om de samenhang tussen de aanpak van de verschillende opleidingen 

te borgen en vraagstukken op het gebied van onderwijslogistiek gezamenlijk aan te pakken, is kort na de start een 

hogeschoolbreed programma ingericht, waarin de projectleiders van de pilots, de hogeschoolbrede projectleider, 

vertegenwoordigers uit de onderwijslogistiek, onderwijskundigen en een jurist deelnemen. Het programma loopt tot 

eind 2020. 

Vanuit het programma zijn er sessies georganiseerd over leeruitkomsten, het onderwijsconcept van de flexibele 

deeltijdopleidingen en leerwegonafhankelijk toetsen. De projectleiders van de afzonderlijke pilots zijn zelf 

verantwoordelijk voor de scholing van de docenten. 

 

Programmeren onderwijs en toetsen

Per locatie is er een serviceorganisatie, die onder meer een roosterbureau en een toetsorganisatie omvat. Er zijn korte 

lijnen tussen de serviceorganisaties en het onderwijs op de betreffende locatie.

Op basis van de door de opleidingen aangegeven aantallen studenten en het aantal aangegeven onderwijsuren wordt 

per locatie en per cohort de ruimtevraag bepaald.

De opleiding Social Work kampt als grootste flexibele deeltijdopleiding met ruimtetekorten op bepaalde locaties. 

Verwacht wordt dat dergelijke knelpunten toenemen bij de groei van het aantal studenten aan de flexibele 

deeltijdopleidingen en alleen kunnen worden opgelost door herziening van de onderwijslogistieke aanpak op de 

verschillende locaties. Daarnaast wordt er bij Social Work momenteel een pilot uitgevoerd, waarbij studenten digitaal 

aan lessen kunnen deelnemen. Dit biedt studenten de mogelijkheid om van afstand lessen te volgen. Aandachtspunt is 

hoe dit zich verhoudt tot community vorming en samen leren.

 

Op het gebied van toetsen is een ontwikkeling te zien, waarbij steeds meer sprake is van digitale beoordeling van 

werkstukken en digitaal toetsen.

Lessen en aandachtspunten

Een eerste les is het belang om alle belangrijke actoren bij de ontwikkeling te betrekken. Inholland heeft dat 

vormgegeven door middel van een instellingsbreed programma als schil om de verschillende pilots van de individuele 

opleidingen. Belangrijke succesvoorwaarde hierbij is het organiseren van draagvlak door de stuurgroep met directeuren 

en stafhoofden en een goede verbinding met het CvB. Dit heeft de implementatie bevorderd en het schakelen tussen 

domeinen en stafdiensten vergemakkelijkt.

Een tweede les is het belang van een gedeelde visie die voldoende ruimte biedt aan opleidingen.

Een derde les is dat de opzet van de flexibele deeltijdopleidingen moet aansluiten bij kenmerken en behoeften van de 

studentenpopulatie én dat de studenten moeten passen bij de flexibele opleidingen. Om te zorgen dat de opleidingen 

bij de kenmerken en behoeften van studenten aansluiten heeft Inholland gewerkt met persona’s. Om te zorgen dat 

studenten passen bij de flexibele deeltijdopleidingen wordt hier bij de intake nadrukkelijk aandacht aan besteed.

Een vierde les is het belang van een gedeelde taal. Bij Inholland wordt het vocabulaire van de flexibele 

deeltijdopleidingen overgenomen door de reguliere deeltijdopleidingen en de voltijdopleidingen. Een voorbeeld is dat 

er in plaats van competenties wordt gesproken over leeruitkomsten, waarmee de focus verschuift van ‘wat moet een 

student allemaal behalen om iets aan te tonen’ naar ‘wat is de uiteindelijke uitkomst van het leren’.

Er worden op dit moment geen grote logistieke problemen ervaren met de flexibele deeltijdopleidingen. Voor de 

toekomst – als het aantal deelnemers toeneemt – is de logistieke organisatie, en met name het roosteren het 

ruimtegebruik, mogelijk wel een aandachtspunt. 
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4.5 Hogeschool Leiden 

Algemene beschrijving 

Bij Hogeschool Leiden participeren twee deeltijdopleidingen in de pilot voor flexibele deeltijdopleidingen: de Pabo 

(faculteit Educatie) en de opleiding Management in de Zorg (faculteit Management & Bedrijf). Daarnaast zijn andere 

opleidingen van de faculteit Educatie, de tweedegraads lerarenopleidingen Omgangskunde en Gezondheidszorg 

en Welzijn (Lero) en de Vrijeschool Pabo (VSP), ook bezig met de ontwikkeling van leeruitkomsten en flexibele 

deeltijdopleidingen. In totaal nemen bij Hogeschool Leiden circa 400 studenten aan deze opleidingen deel.

In deze casestudie wordt ingegaan op de flexibilisering van de Pabo en bij de opleiding Management in de Zorg (MiZ).

Onderwijskundige uitgangspunten   

Er zijn geen hogeschoolbrede onderwijskundige uitgangspunten voor flexibele deeltijdopleidingen. De 

onderwijskundige uitgangspunten hebben dus betrekking op de afzonderlijke opleidingen.

De twee opleidingen die aan de pilot voor flexibele deeltijdopleidingen meedoen verschillen qua doelgroep en qua 

onderwijskundige uitgangspunten. 

De opleiding MiZ is een vorm van nascholing. De doelgroep bestaat uit werkenden binnen de zorg, die een 

opleiding tot manager in de zorg volgen. Zij leren vooral op hun eigen werkplek. De opleiding hanteert hele scherpe 

leeruitkomsten in de vorm van beroepsproducten, waarin vorm en criteria zijn vastgelegd. De studenten kunnen bij 

deze opleiding zelf kiezen waar en wanneer ze onderwijs volgen. Het komt voor dat een docent een student pas ziet bij 

het toetsingsmoment. 

Bij de Pabo is sprake van omscholing, waarbij studenten die veelal niet uit het onderwijs komen een 

onderwijsbevoegdheid halen. Studenten hebben meer keuzevrijheid dan bij MiZ met betrekking tot de vraag hoe ze 

een leeruitkomst aantonen. Qua eindproduct is er veel vrijheid, de beoordelingscriteria zijn echter wel scherp. In een 

leerovereenkomst leggen studenten vast op welke kennis en ervaring (lessen, oefenen in de praktijk, zelfstudie) ze 

op gaan doen alvorens ze de leeruitkomsten gaan aantonen. Het onderwijs is vraaggestuurd, met de docent in een 

coachende rol en vraagt een grote mate van zelfstandigheid van de student.

Bij zowel bij MiZ als bij de Pabo kunnen studenten een gepersonaliseerde leerroute samenstellen doordat er veel 

keuzevrijheid is met betrekking tot het wel of niet volgen van vakken, de plaats waar geleerd wordt, het tempo en de 

leeromgeving. De flexibilisering is in beide gevallen gericht op de dimensies tempo, tijd, plaats en programma. Bij de 

dimensie toetsing lopen de beide opleidingen uiteen. MiZ hanteert voor de toetsing beroepsproducten die een vaste 

toetsvorm kennen, bij de Pabo (en de andere opleidingen van de faculteit Educatie) is de toetsvorm (op de landelijk 

verplichte kennisbasis toetsen na) vrijer. 

Inmiddels wordt gewerkt aan een hogeschoolbrede visie op flexibilisering.

 

Uitgangspunten onderwijslogistiek

De onderwijslogistieke ondersteuning is grotendeels belegd onder verantwoordelijkheid van de faculteiten,  

de systeemtechnische inrichting wordt hogeschool breed aangestuurd.

Bij de start van de ontwikkeling van de flexibele deeltijdopleidingen waren er geen uitgangspunten of kaders 

voor de onderwijslogistieke inrichting van het onderwijs. Dat belemmerde de samenwerking tussen faculteiten en 

diensten. Inmiddels is duidelijk dat de ontwikkeling naar meer differentiatie en flexibilisering een gezamenlijke 

infrastructuur vereist met onder andere een onderwijscatalogus, de mogelijkheid van inschrijven op onderwijs en 

toetsen en een gestructureerde informatiehuishouding. Bovendien zijn een visie en een uitvoeringsagenda nodig om 

onderwijs en diensten beter te laten samenwerken bij de organisatie van flexibel onderwijs en flexibel inschrijven op 
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onderwijs en toetsen. Een eerste stap is gezet met het project Optimalisatie inschrijven op toetsing, dat nodig was 

om de vernieuwing van het voltijdsonderwijs bij de faculteit Management & Bedrijf te faciliteren. Op basis van de 

uitkomsten van dat project wordt de komende twee jaar gewerkt aan een instellingsbrede visie en een bijbehorende 

uitvoeringsagenda en een gezamenlijke infrastructuur.

Organisatie en aanpak 

Er is gekozen voor een decentrale aanpak, waarbij de faculteiten in the lead zijn. Er is geen instellingsbreed 

programma ingericht, wel zijn er uitwisselingsmomenten tussen de betrokken opleidingen. Inmiddels wordt er via 

verschillende projecten en werkgroepen gewerkt aan een hogeschoolbrede visie op flexibel deeltijdonderwijs en aan 

een gezamenlijke infrastructuur (o.a. onderwijscatalogus en inschrijven op onderwijs en toetsen). 

Programmeren van onderwijs en toetsen

In het studiejaar 2018-2019 is de verantwoordelijkheid voor het roosteren gedecentraliseerd naar de faculteiten en zijn 

de roostermakers overgegaan van de toenmalige dienst Onderwijs- en Studentzaken naar de faculteiten.

De manier waarop het programmeren van onderwijs en toetsen voor de flexibele deeltijdopleidingen is vormgegeven, 

verschilt per opleiding. 

Bij MiZ kunnen studenten het hele jaar door de (digitale) beroepsproducten inleveren en hoeven ze zich niet in te 

schrijven voor het onderwijs of de toetsen. 

Bij de Pabo moeten studenten zich voor het onderwijs en de toetsen inschrijven via de digitale leeromgeving.  

Vanwege een afwijkende inschrijftermijn en -frequentie en afwijkende regels met betrekking tot het aantal kansen voor 

landelijke toetsen, verloopt dit inschrijfproces buiten het instellingsbrede programma Osiris. De opleiding geeft het 

aantal studenten dat aan een toets deelneemt door aan het toetsbureau. Pabostudenten kunnen producten waarmee ze 

aantonen te voldoen aan de leeruitkomsten twee keer per jaar op een zelfgekozen moment aanleveren.  

De kennistoetsen worden vier keer per jaar aangeboden, waarvan studenten twee mogelijkheden mogen gebruiken. 

Het roosteren van het onderwijs en het indelen van studenten is een verantwoordelijkheid van de opleiding. 

Opleidingen vragen bij het facultaire roosterteam voor een ochtend- of middagblok een aantal lokalen aan op basis 

van studentaantallen en eerdere ervaringen in opkomst bij de lessen. Met name de Pabo loopt tegen de grenzen van 

de beschikbare capaciteit aan. Er wordt zo veel mogelijk geroosterd in de avonduren, omdat er dan meer lokalen 

beschikbaar zijn, maar dan vormt docentbeschikbaarheid een knelpunt.

Hogeschool Leiden is bezig met de ontwikkeling van een gezamenlijke onderwijslogistieke infrastructuur.

Lessen en aandachtspunten

Een eerste les is dat samenwerking tussen faculteiten en tussen faculteiten en diensten op het gebied van 

onderwijslogistiek voor flexibele deeltijdopleidingen noodzakelijk is. Deze samenwerking is bij Hogeschool Leiden niet 

van tevoren georganiseerd door een programma, maar vormgegeven toen er behoefte aan was. Wel is vanaf de start 

actief ingezet op het stimuleren van kennisuitwisseling tussen de betrokken opleidingen (o.a. via peer reviews) op het 

gebied van leeruitkomsten en formatief toetsen. Inmiddels is de behoefte aan een instellingsbrede infrastructuur - 

voor zowel het voltijd- als het deeltijdonderwijs - zo groot dat gekozen is voor een instellingsbrede uitvoeringsagenda. 

Een tweede les is dat een hogeschoolbrede visie op flexibilisering en op de onderwijslogistieke consequenties daarvan 

nodig is, als gedeeld referentiekader en gedeeld perspectief en om helderheid te creëren over de rollen van de 

betrokkenen. Bij aanvang van de pilot was dit nog niet nodig, maar nu het aantal studenten toeneemt wel.  

Belangrijk aandachtspunt voor een dergelijke visie is de samenhang tussen het deeltijd- en voltijdonderwijs.  

Bij Hogeschool Leiden waren ontwikkelingen in het voltijdonderwijs bij de faculteit M&B en problemen op het gebied 

van roosteren de belangrijkste redenen om te werken aan een gezamenlijke onderwijslogistieke infrastructuur.
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Als succesvoorwaarden worden genoemd:

 - Het uitvoeren van onderwijsinnovaties door het opleidingsteam. Het gesprek over de gewenste inrichting van 

het onderwijs draagt bij aan alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Aandachtspunt hierbij is overigens dat ook 

vertegenwoordigers van de diensten tijdig betrokken moeten worden en dat er ook tussen het onderwijs en de 

ondersteuning een gedeelde taal en een gedeelde visie moet worden ontwikkeld. 

 - Het beleggen van de sturing waar de verantwoordelijkheid ligt. Dat betekent dat de docenten en 

onderwijsontwikkelaars binnen de instellingsbrede kaders de ruimte moeten krijgen om de vernieuwing van 

het onderwijs vorm te geven, dat medewerkers van faculteiten en diensten samen moeten zorgen voor de 

afstemming tussen de onderwijskundige en de onderwijslogistieke aspecten van de onderwijsvernieuwing en dat 

het management moet zorgen voor duidelijke kaders en voldoende faciliteiten (o.a. tijdig uren vrijmaken voor 

docenten, onderwijsontwikkelaars en onderwijslogistieke medewerkers om te participeren in de vernieuwing van het 

onderwijs).

 - Het stimuleren van wederzijds begrip tussen docenten en onderwijslogistieke medewerkers. Als voorbeeld is 

genoemd dat docenten inzicht moeten hebben in de consequenties van blended learning voor onderwijslogistiek. 
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4.6 NHL Stenden

Algemene beschrijving 

NHL Stenden komt voort uit de fusie van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Stenden Hogeschool. Zij hebben 

een gezamenlijke aanvraag ingediend voor de pilots voor flexibele deeltijdopleidingen. Vanaf 1 januari 2018 zijn de 

beide programmateams samengevoegd.

In deze casestudie ligt de focus op de hogeschoolbrede aanpak van flexibilisering bij NHL Stenden.

Voor de fusie waren er 44 deeltijdopleidingen met 3500 studenten. De opleidingen met hetzelfde CROHO-nummer zijn 

samengevoegd en er heeft een herschikking plaatsgevonden van opleidingen binnen en tussen de academies. 

Onderwijskundige uitgangspunten  

NHL Stenden gaat uit van het onderwijsconcept van Design Based Education, met als elementen: design thinking, 

multidisciplinair samenwerken, duurzaam onderwijs, international en intercultureel, en persoonlijk leiderschap.

Figuur 9: Design Based Education

In de visie van NHL Stenden op het deeltijdonderwijs staan gepersonaliseerd leren en co-creatie centraal. Bij 

gepersonaliseerd leren vormt de leervraag van de student het uitgangspunt. Wat zijn de ambities en motieven van de 

student? Is er een noodzaak of wens tot om- of bijscholing of om interesse in verdieping of verbreding van kennis? 

De student kan zelf een leerarrangement en een leerroute samenstellen. De leerroute is afhankelijk van de huidige 

kennis en ervaring in relatie tot wat een diploma of certificaat vraagt. In het leerarrangement wordt afgesproken welke 

vakken of lessen de student gaat volgen, en op welke manier de student de leeruitkomst wil gaan aantonen. 
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Figuur 10: Onderwijskundig kader Flexibel onderwijs NHL Stenden, juli 2018

De flexibilisering richt zicht op de dimensies tempo, tijd, plaats, programma en toetsing.

Bij de vormgeving van flexibel onderwijs onderscheidt NHL Stenden 5 aspecten:

 - Oriëntatie/intake en afspraken.

 - Onderwijsleeromgeving.

 - Toetsing, validering en waardering.

 - Ondersteuning en begeleiding.

 - Onderwijslogistiek. 

Op basis van deze aspecten heeft NHL Stenden de Quality Scan8 ontwikkeld: een instrument (gebaseerd op de 

FlexScan van Cinop) waarmee opleidingen vast kunnen stellen in welke mate zij studenten de mogelijkheid bieden tot 

gepersonaliseerd leren. Daarbij worden vier varianten onderscheiden: 

1. Pure standaardisatie: het curriculum ligt vast.

2. Standaard voor maatwerk: het curriculum ligt vast en er is beleid vastgesteld voor het maken van uitzonderingen.

3. Standaardisatie op maat: er is binnen het curriculum sprake van een vaststaand onderwijsarsenaal (ten behoeve 

van leeruitkomsten), op basis waarvan studenten hun leerarrangementen kunnen samenstellen.

4. Flexibel gepersonaliseerd: er is geen vaststaand curriculum. De student bepaalt in overleg met de opleiding hoe 

zijn of haar leerweg eruitziet. Individueel maatwerk is hierbij het uitgangspunt. 

Voor het flexibele deeltijdonderwijs zet NHL Stenden tenminste in op de derde variant. Elke flexibele deeltijdopleiding 

moet een curriculum ontwikkelen dat hieraan voldoet.

In co-creatie worden opleidingsdoelen binnen leerarrangementen verbonden met leerdoelen van de student en 

vraagstukken vanuit het werkveld/de werkgever. Dat betekent dat de opleiding, de student en het werkveld invloed 

hebben op (de inhoud en resultaten van) het leerproces van een student. De wijze waarop deze co-creatie wordt 

vormgegeven en de mate waarin de student en het werkveld betrokken zijn bij het ontwerp, de uitvoering, de 

beoordeling en/of evaluatie van de leeruitkomsten kan uiteenlopen.

8 Bron: Flexgid NHL Stenden, juli 2018



46

Het flexibel onderwijs vindt plaats in vier leercontexten:

 - Contactonderwijs: een vaste groep studenten op een vast tijdstip in een lokaal met een docent.

 - Collaborative learning: een groep studenten ondersteunt elkaar bij het leren. Plaats, tijd en samenstelling van deze 

groep zijn niet gespecificeerd. Er kan sprake zijn van contactonderwijs, maar de groep kan ook asynchroon en op 

afstand samenwerken, al dan niet in combinatie met docenten of onderzoekers. 

 - Individueel: een student voert zelfstandig leeractiviteiten uit en bepaalt zelf tijd en plaats.

 - Werkplek: leeractiviteiten zijn gekoppeld aan de (sociale) omgeving van de werkplek van de student. 

Er is bewust gekozen om online leren niet als aparte leercontext te definiëren. De inzet van ICT ondersteunt het 

leerproces en kan in alle leercontexten een rol spelen. 

Figuur 11: inzet ICT in leercontexten blended learning

Elke student wordt begeleid door een studiecoach, die zich richt op het leerarrangement dat de student volgt en niet 

op de inhoudelijke onderdelen van de opleiding. 

Uitgangspunten onderwijslogistiek

De onderwijslogistiek is decentraal ingericht bij NHL Stenden. Hogeschoolbreed zijn er geen richtlijnen vastgesteld 

voor de inrichting van de onderwijslogistiek voor de flexibele opleidingen. Academies of opleidingen kunnen hier zelf 

invulling aan geven. 

Vanuit de programmalijn backoffice van het programma flexibel onderwijs (zie hieronder) worden de opleidingen en 

academies ondersteund bij de ontwikkeling van flexibel onderwijs. De ondersteuning betreft onder andere roostering 

en toetsing.

Organisatie en aanpak 

NHL Steden hanteert een programmatische aanpak. Er is een programma flexibel onderwijs ingericht met zeven 

programmalijnen: onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg, toetsing en validering, professionalisering, frontoffice, 

backoffice en programmamanagement. 
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Figuur 12: Programma Flexibel onderwijs. 

Onder de programmalijn backoffice vallen de module evaluaties door studenten, het CRM-systeem, Blackboard en 

maatregelen om bij te dragen aan de organiseerbaarheid van de flexibele deeltijdopleidingen. De programmalijn 

backoffice ondersteunt daarnaast de teams die zijn ingericht per academie, waar HRM, roostering en toetsing zijn 

ondergebracht. Ook wordt vanuit deze programmalijn voorlichting gegeven aan partijen als het UVW en Noordenlink9, 

zodat zij werkzoekenden kunnen attenderen op de mogelijkheden van flexibel onderwijs.

Programmeren onderwijs en toetsen

De roostermakers werken elk voor een academie. De opleidingen geven aan de roostermakers door op welke dagen en 

momenten ze lessen willen aanbieden, waar vervolgens een lokaal bij wordt geroosterd. 

Er wordt niet gewerkt met inschrijven op vakken. Studenten schrijven zich alleen in voor de opleiding. Daardoor komt 

het voor dat er bij lessen heel weinig studenten aanwezig zijn. Hier wordt niet op gestuurd. Doordat studenten zich 

eind augustus nog kunnen inschrijven voor een opleiding, is het aantal studenten pas laat bekend. Dat vraagt veel 

flexibiliteit in de inzet van docenten. Er wordt nog niet gestuurd op het ruimtegebruik. Mogelijk gaat dat veranderen, als 

er problemen ontstaan met de beschikbaarheid van ruimtes.

NHL Stenden is bezig om de leerarrangementen op te nemen in het studentinformatiesysteem (SIS), om in beeld te 

brengen welke studenten bij welke activiteit aanwezig zijn. Ook wil NLH Stenden de aantonings- of toetsingsvorm in het 

SIS opnemen. Knelpunt is dat de systemen zijn ingericht op voltijdonderwijs. 

NHL Stenden wil een cafetaria-model ontwikkelen voor het volgen van onderwijsactiviteiten waarin de leeruitkomsten 

worden behandeld. Ambitie is dat studenten kunnen kiezen uit drie onderwijsactiviteiten die op hetzelfde moment 

aangeboden worden. Dat vereist extreme flexibiliteit van de inroostering en van de docenten.

9 Noordenlink is een P&O samenwerkingsverband van een aantal grote werkgevers in Noord-Nederland: https://noorderlink.nl/
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Binnen Blackboard is per student de ‘portfolio’-functie ingericht voor validering van de leeruitkomsten. Hier kunnen 

studenten leeruitkomsten aantonen met zowel materialen uit eerdere ervaringen als met wat ze tijdens de opleiding hebben 

geleerd. Er vindt alleen validering plaats na de poort. Voor aanvang van de studie wordt er wel een advies gegeven over 

welke leeruitkomsten de studenten al kunnen aantonen en welke onderdelen zij nog moeten volgen. 

De organisatie van de toetsing verschilt per opleiding. De meeste opleidingen organiseren de toetsing in lijn met het 

voltijdonderwijs, waarbij aan het eind van iedere periode een toetsweek plaatsvindt. Bij een aantal opleidingen kunnen 

studenten zelf aangeven wanneer ze een leeruitkomst willen aantonen of een toets willen maken. Daarnaast zijn er 

opleidingen, zoals lerarenopleidingen, die te maken hebben met verplichte landelijke kennisbasistoetsen.

Lessen en aandachtspunten

Een eerste les is het belang van draagvlak bij de betrokkenen. Het flexibele onderwijsconcept wordt gedragen door 

het management, de medewerkers en studenten. De studenten zijn enthousiast over de flexibele opleidingen. Waar 

flexibilisering eerst belegd was bij projectleiders, zijn er steeds meer teamleiders die flexibel onderwijs in de portefeuille 

hebben. Bovendien willen niet flexibele opleidingen de uitgangspunten van de flexibilisering overnemen en participeren 

in de ontwikkeling van flexibel onderwijs. Het programmateam heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Er wordt veel 

geïnvesteerd in kennisdeling en uitwisseling van ervaringen, onder meer via de Lunch & Learn bijeenkomsten waar 

docenten, team- en projectleiders vanuit de opleidingen en vertegenwoordigers van het programma op verschillende 

thema’s ervaringen uitwisselen. Na afloop van de pilot wordt het kennisdelen voortgezet in een community Leven Lang 

Leren. 

Een tweede les is het belang van een uitgewerkte visie op flexibel onderwijs, inclusief de gevolgen voor de 

onderwijslogistiek. NHL Stenden heeft met het onderwijsconcept van Design Based Education, de visie op flexibel onderwijs 

en de uitwerking in de verschillende varianten van flexibel onderwijs een uitgewerkte en gedragen visie ontwikkeld, waarin 

het perspectief van de onderwijslogistiek is meegenomen. 

Derde les is het belang van het verbinden van onderwijs en onderwijslogistiek. Dit is geborgd door de opzet van het 

programma met een programmalijn backoffice.

Als aandachtspunten zijn genoemd:

 - Doordat studenten zich eind augustus nog kunnen inschrijven voor een opleiding, is pas laat bekend hoeveel 

studenten een opleiding volgen. Dat vraagt veel flexibiliteit van de inzet van docenten en van het rooster.

 - Op een aantal onderdelen, waaronder toetsing, domineert het model van het voltijdonderwijs nog. 

 - Het is een opgave om te zorgen dat studenten op de werkplek een leerwerkplek krijgen en niet alleen als 

medewerkers worden ingezet. Bij de duale opleidingen wordt gewerkt met een onderwijsarbeidsovereenkomst (OAO) 

om te waarborgen dat studenten echt een leerplek hebben. 
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4.7 Politieacademie

Algemene beschrijving

De Politieacademie bestaat uit zo’n 1200 opleidingen, verdeeld over twee onderdelen: het basis politie onderwijs (BPO) 

en het vakspecialistisch politie onderwijs (VPO). Binnen het VPO wordt een groot aantal trainingen en opleidingen 

aangeboden, variërend van eendaagse trainingen tot specialistische trajecten.

Deze casus betreft het cluster Forensisch Onderzoek (FO). Het onderwijs in forensisch onderzoek maakt deel uit 

van de basisopleiding (de beroepstaak ‘het behandelen van opsporingsverzoeken’ als onderdeel van de kerntaak 

‘noodhulp verlenen’). Daarnaast zijn er vervolgopleidingen, die zich richten op verschillende typen plaats delict. In 

het verleden was er een opbouw in niveaus, waardoor het lang kon duren voor studenten de gewenste specialisatie 

hadden afgerond. Door flexibilisering van het onderwijs op het gebied van forensisch onderzoek, wil de Politieacademie 

deze tijd verkorten. De flexibilisering van het onderwijs in forensisch onderzoek is daarnaast gericht op het beter 

organiseren van de onderwijslogistieke keten.

Onderwijskundige uitgangspunten

Bij de opzet van de nieuwe inrichting van het onderwijs in forensisch onderzoek worden de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

 - Meer praktijkgericht leren.

 - Studenten kunnen hun eigen leerroute volgen. 

 - Studenten kunnen uit het beschikbare aanbod de modulen kiezen die ze nodig hebben om een bepaald examen af 

te leggen. 

 - Studenten die beschikken over relevante kennis en ervaring kunnen vrijstelling krijgen (via een EVC-traject) of 

direct examen doen. 

 - Het geclusterd en samenhangend aanbieden van de verschillende modulen.

 - Zorgen voor samenhang tussen vakken een expertises. 

 - Bewaken van de samenhang in leerlijnen. 

 - De afsluiting van een onderdeel gebeurt door middel van een portfolio, een simulatie en/of een kennistoets.

De flexibilisering is gericht op de dimensies tempo, tijd, plaats en programma (incl. werkvormen).

Figuur 13: Opleidingsarchitectuur Forensische Opsporing 
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Uitgangspunten onderwijslogistiek 

Er zijn geen specifieke onderwijslogistieke uitgangspunten geformuleerd voor flexibilisering. Binnen het 

politieonderwijs is sprake van een complexe logistieke keten, waar verschillende onderdelen van de politieorganisatie 

(de eenheden, het Politie Diensten Centrum en de Politieacademie) bij betrokken zijn. De Politieacademie is 

afhankelijk van de dienstverlening van het Politie Diensten Centrum, dat de opleidingsvragen vanuit de eenheden 

bundelt. Deze onderwijslogistieke structuur belemmert flexibel onderwijs, terwijl aan de andere kant de roep om meer 

flexibiliteit in het politieonderwijs sterk is.

Organisatie en aanpak 

Er is een programma Toekomstbestendig Opsporingsonderwijs ingesteld, dat fungeert als pilot voor de ontwikkeling van 

een nieuwe opleidingsarchitectuur voor al het politieonderwijs. Hierbij wordt de onderwijslogistiek vanaf het begin 

meegenomen. Doel is het (opsporings)onderwijs flexibeler en toekomstbestendiger te maken. Dit is een complexe 

operatie, vanwege het grote aantal opleidingen en de vele betrokken partijen. Bovendien zijn procedures binnen de 

politieorganisatie niet primair gericht op onderwijs. 

De nieuwe opleidingsarchitectuur voor het opsporingsonderwijs is ontwikkeld in samenwerking met alle docenten 

van de afdeling Forensisch Onderzoek. Iedere week komen de programmamanager en de coördinator met het hele 

docententeam samen om het nieuwe curriculum te ontwikkelen en te onderzoeken wat docenten nodig hebben op het 

gebied van professionalisering. Het centrale roosterbureau wordt meegenomen bij de ontwikkeling van het onderwijs, 

waarbij gekeken wordt naar de planning van het onderwijs en de mogelijkheden binnen de systemen. De ontwikkeling 

van het onderwijs loopt voor op wat er systeemtechnisch mogelijk is. Voor knelpunten in systemen en processen wordt 

in samenwerking naar oplossingen gezocht. 

Programmeren onderwijs en toetsen

De benodigde capaciteit vanuit de Politieacademie wordt bepaald door de vraag uit de politieorganisatie. De 

Politieacademie past het opleidingsaanbod en de capaciteit van de opleidingen aan op de verwachte vraag. Als de 

vraag toeneemt worden er strategische planners ingezet om te bezien of de opleidingsvraag organiseerbaar is in 

termen van ruimte en aantallen docenten. Op basis daarvan wordt het aanbod bepaald, waarna het aanbod online gaat 

en de inschrijvingen voor de opleidingen opengaan. Dit systeem functioneert nog niet optimaal, want soms blijkt dat 

er toch te weinig aanmeldingen zijn voor een aangeboden opleiding. Het verbeteren van de afstemming tussen vraag 

en aanbod is een opgave. Het cluster Forensisch Onderzoek heeft inmiddels een verbeterslag gemaakt in de uitvraag 

van gewenst onderwijs bij de eenheden. 

Het cluster Forensisch Onderzoek maakt deel uit van het team Specialistisch Opsporingsonderwijs binnen het 

vakspecialistisch onderwijs. Ieder cluster heeft een eigen planner, die de roosterinformatie aanlevert bij het centrale 

roosterbureau. Het roosterbureau werkt met een jaarplanning en wil roosterinformatie vroegtijdig (liefst een half jaar 

of jaar voor de start van het onderwijs) beschikbaar hebben. Dat sluit niet aan bij de behoefte aan meer flexibilisering.

Inschrijving op het onderwijs gaat nu nog via verschillende systemen die niet goed op elkaar aansluiten. Opgaven zijn 

het harmoniseren van het inschrijven op onderwijs en de ontwikkeling van een onderwijscatalogus. 

Lessen en aandachtspunten 

Een eerste les is het afstemmen van het onderwijs op kenmerken en behoeften van de doelgroep. Door de 

flexibilisering is het onderwijs op het gebied van forensisch onderzoek beter afgestemd op de variatie in de instroom 

van de studenten en kan het opleidingsprogramma worden afgestemd op de achtergrond en meegebrachte kennis van 

de individuele student. Door dit vraaggestuurde onderwijsmodel is er meer aansluiting op de politiepraktijk, waardoor 

er sneller en dynamischer opgeleid kan worden. Aandachtspunten zijn het verbeteren van de uitvraag van de behoefte 

bij de politiepraktijk en actieve communicatie over wat het flexibele onderwijs inhoudt.
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Een tweede les is het hanteren van een specifieke opleiding als pilot voor een systeemverandering. De 

opleidingsarchitectuur en de onderwijslogistieke vormgeving die zijn ontwikkeld voor de opleiding forensisch 

onderzoek zijn ook bruikbaar voor andere onderdelen van het politieonderwijs.

Een derde les is het actief betrekken van de onderwijslogistiek bij de ontwikkeling van het flexibele onderwijs. 

Het programmateam heeft het centrale roosterbureau vanaf het begin betrokken bij de aanpak. Waar systemen 

belemmeringen vormden voor de gewenste aanpak, wordt samen gezocht naar oplossingen.

Als aandachtspunten zijn genoemd:

 - Het professionaliseren van docenten, zodat ze toegerust zijn voor de nieuwe onderwijsvorm. Er worden 

onderwijskundigen ingezet om dit samen met docenten vorm te geven.

 - De onderwijslogistieke organisatie van de rooster- en inschrijfprocessen en de bijpassende systemen moeten 

geoptimaliseerd worden en beter aansluiten bij de nieuwe onderwijsvorm.

 - Het beter in beeld brengen van de scholingsbehoeften binnen de politiepraktijk. 
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4.8 Hogeschool Rotterdam

Algemene beschrijving

Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) omvat 12 lerarenopleidingen VO, de Pabo en de Academische Pabo met een 

totaal aantal van 4200 studenten. 

Binnen IvL zijn de lerarenopleidingen Engels, Frans, Duits en Nederlands bezig met de ontwikkeling van flexibel 

onderwijs. Aan de flexibele deeltijdopleidingen nemen 270 studenten deel.

Onderwijskundige uitgangspunten

De visie van Hogeschool Rotterdam op flexibel deeltijdonderwijs omvat de volgende punten:

 - Leeruitkomsten staan vast, maar de leerweg kan per student variëren. 

 - Didactiek en begeleiding sluiten aan bij de kennis en ervaring, die de student opdoet in de eigen beroepspraktijk.

 - Begeleiding op de werkplek en op de opleiding zijn afgestemd op de leervraag van de student. 

 - De opleiding is kennis- en praktijkgericht; blended learning en werkplekleren worden ingezet om vraaggericht 

opleiden mogelijk te maken.

 - Leren in kleine leergroepen op basis van ervaring, leervraag en motivatie. 

 - Leergroepen hebben een vaste begeleider vanuit de opleiding.10

De leerwensen van de student vormen de basis voor zijn persoonlijke leerroute. De opleidingen stemmen 

de begeleiding hierop af. Daarbij wordt gebruik gemaakt van blended learning, vanuit de visie dat leren in 

deeltijdonderwijs kan plaatsvinden in een samenhangende mix van leeractiviteiten in drie leeromgevingen: online, op 

de werkplek (beroepspraktijk) en op school (contactonderwijs). De samenstelling van de mix van leeractiviteiten in de 

verschillende omgevingen kan per student verschillen om flexibiliteit in tempo, tijd, plaats, programma en toetsing 

mogelijk te maken.  

De student stelt zijn eigen leerweg samen en gaat hierover in gesprek met de studieloopbaancoach. In deze gesprekken 

ondersteunt en adviseert de studieloopbaancoach de student over de volgorde van leeruitkomsten waaraan de student 

werkt en welke leeractiviteiten hij hierbij kan ondernemen. Dit wordt vastgelegd in een onderwijsovereenkomst.

De lerarenopleidingen zijn opgebouwd uit acht eenheden van leeruitkomsten die elk bestaan uit circa 5 leeruitkomsten 

per eenheid. De eenheden van leeruitkomsten worden getoetst op de niveaus Oriëntatie, Verdieping en Visie. Na 

inschrijving bespreekt de student met zijn studieloopbaancoach of er leeruitkomsten zijn die hij kan aantonen door het 

direct afleggen van leerwegonafhankelijke toetsen. Deze flexibele kant van toetsing is nog volop in ontwikkeling. 

De eenheden van leeruitkomsten zijn verdeeld over de leerlijnen Vak en Beroep. Studenten die de leeruitkomsten 

Beroep kunnen aantonen (studenten met een lesbevoegdheid in een ander vak) richten zich op de eenheden van 

leeruitkomsten van de leerlijn Vak. Studenten die de leeruitkomsten Vak aan kunnen tonen (native speakers of 

studenten die een verwant vak hebben gestudeerd) richten zich vooral op de leeruitkomsten Beroep.

Wanneer de student leeruitkomsten van een bepaalde eenheid kan aantonen, kan hij of zij starten met de eenheid 

van leeruitkomsten op een hoger niveau. De student kan tegelijkertijd studeren in verschillende fases van de beide 

leerlijnen.

10  Bron: ‘Aanvraag kwalitatieve toetsing Experiment flexibilisering hbo voor de bacheloropleidingen tweedegraads    
 lerarenopleiding.’
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Figuur 14: Inrichting leerlijnen cluster Taalonderwijs Hogeschool Rotterdam
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Uitgangspunten onderwijslogistiek

Vanuit het perspectief van de onderwijslogistiek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de 

programmering van de flexibele deeltijdopleidingen: 

 - Het programma moet roosterbaar zijn.

 - Efficiency in het programma.

 - Samenvoegen van kleine groepen.

 - Het programma moet passen binnen de afgestemde weekindeling.

Aanvankelijk lag bij de ontwikkeling van de flexibele deeltijdopleidingen de focus op de onderwijskundige aspecten. 

De gevolgen voor de onderwijslogistiek, de inschrijving en het rooster zijn later pas meegenomen. Er wordt bewust een 

risico genomen dat de logistieke processen in het begin nog niet vlekkeloos zullen verlopen. Omdat het vooralsnog 

gaat om een beperkt aantal opleidingen en een klein aantal studenten, is dat risico beheersbaar. Als het aantal 

flexibele deeltijdopleidingen en het aantal studenten dat deelneemt aan die opleidingen toeneemt, is het van belang 

dat er een gedegen logistiek plan is ontwikkeld. 

Organisatie en aanpak 

De ontwikkeling van flexibele deeltijdopleidingen wordt getrokken door de opleidingen. Daarbij zijn de 

onderwijsmanagers in the lead. Binnen elke opleiding werkt een projectgroep aan flexibilisering van het onderwijs. Het 

bedrijfsbureau van IvL is in de loop van het proces aangehaakt bij de projectgroepen. 

Op hogeschoolniveau worden er leernetwerken en bijeenkomsten georganiseerd voor uitwisseling tussen de vijf 

academies met flexibele deeltijdopleidingen. Dit betreft de instituten voor Verpleegkunde, Economie, Social Work, 

Technisch Beroepsonderwijs en de Lerarenopleidingen. 

Programmeren van onderwijs en toetsen

Verschillende eenheden van leren worden op verschillende tijdstippen aangeboden. Het aanbod is zo ingericht dat de 

student het aanbod van de eerste helft van de week kan combineren met het aanbod van de tweede helft van de week. 

Daardoor kunnen de eerste twee jaar en de laatste twee jaar gelijktijdig gevolgd worden. De student kan in eigen 

tempo werken. De opzet van het rooster maakt het mogelijk te versnellen. 

Op dit moment is het onderwijs voor de flexibele deeltijdstudenten ingeroosterd in de middag (13:00 - 17:00 uur) en 

de avond (18:00 - 21:00 uur). Vanaf het studiejaar 2020-2021 worden de lessen voor de flexibele deeltijdstudenten 

alleen overdag aangeboden. Enerzijds omdat de ervaring is dat studenten zich ’s avonds minder goed kunnen 

concentreren, anderzijds vanwege problemen met het inroosteren van docenten in de avonden. Deze verandering zal 

leiden tot meer druk op de beschikbare ruimtes en tot inhuur van externe ruimtes. 

Bij IvL wordt niet gewerkt met inschrijving op de vakken voorafgaand aan het opstellen van het rooster. Er wordt 

een vast rooster gemaakt. Studenten kunnen in het rooster zien welk vak wanneer wordt aangeboden en schrijven 

zich vervolgens in voor een vak, waarmee ze zich automatisch inschrijven voor de eerste toetsmogelijkheid. Voor een 

herkansing dient de student zichzelf apart in te schrijven.

In studie-informatiesysteem Osiris worden alle vakken voor het hele jaar opengezet. Er zijn vakken die ieder blok (vier 

keer per jaar) worden aangeboden en geroosterd. Dat betekent dat als studenten zich voor een vak inschrijven, de 

opleiding en het bedrijfsbureau niet kunnen zien wanneer de student dit vak gaat volgen. 

Op dit moment zijn er nog veel schriftelijke toetsen die worden geroosterd in week 9 en 10 van ieder blok, dus 

direct na de laatste lesweek. Er is dus sprake van een kortcyclisch programma waarbij de toetsen snel volgen op 

het onderwijs en er weinig herkansingen worden aangeboden. Steeds meer flexibele opleidingen gaan werken met 

portfolio’s en assessments. Deze staan (net als de vakken) het hele jaar open in Osiris en kunnen op elk moment 

ingeleverd worden.
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De ruimtebehoefte wordt door de opleiding en het roosterbureau gezamenlijk ingeschat op basis van het 

studentenaantal van de hele opleiding. Er wordt nog niet gericht gestuurd op het ruimtegebruik en de ruimtebehoefte. 

Dat zal in de toekomst, bij toename van het aantal studenten en bij het flexibel inrichten van het 3e en 4e jaar van de 

opleiding, wel het geval zijn.

Het bedrijfsbureau van IvL monitort en evalueert de logistieke uitvoering van de flexibele deeltijdopleidingen en doet 

zo nodig voorstellen voor aanpassingen.

Lessen en aandachtspunten

Een eerste les is het belang van afstemming van de flexibele deeltijdopleiding op de behoeften van studenten en 

het bieden van mogelijkheden tot maatwerk en versnelling. Door de opzet van het programma in twee lijnen (Vak en 

Beroep) en de programmering, kunnen studenten onderdelen van de eerste twee leerjaren gelijktijdig volgen. Dat gaat 

ook gelden voor de laatste twee leerjaren. Door variatie in toetsing (niet alleen schriftelijk maar ook assessments 

en portfolio) en in leercontexten hebben studenten meer keuzemogelijkheden bij het werken aan en aantonen van 

leeruitkomsten. Aandachtspunt is in hoeverre studenten behoefte hebben aan versnelling. In de praktijk blijkt de 

combinatie van de opleiding met een baan en een gezinsleven eerder tot vertraging te leiden. Anderzijds zijn er ook 

studenten die vakken uit een hoger jaar volgen. Hierbij is goede studiebegeleiding, die studenten helpt bij het bepalen 

wat ze kunnen aantonen op basis van eerdere ervaringen, cruciaal.

Een tweede les is het belang van goede samenwerking tussen onderwijs en logistiek. Bij IvL zijn er binnen de 

onderwijsteams vertegenwoordigers voor de onderwijslogistiek. Zij zijn aanspreekpunten en sparringpartners voor het 

bedrijfsbureau en werken goed samen.

Als aandachtspunten zijn genoemd:

 - De vraag of het nieuwe programma roosterbaar is, of er voldoende ruimte is om de studenten en lessen te 

huisvesten en hoe hierop gestuurd kan worden.

 - De informatievoorziening: op dit moment kan in het inschrijfsysteem niet gezien worden wanneer in het jaar de 

student een vak gaat volgen. Bij toename van het aantal flexibele opleidingen en het aantal studenten dat aan 

deze opleidingen deelneemt, is het handmatige werk dat hiervoor nodig is niet meer te realiseren.
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4.9 Saxion

Algemene beschrijving

Saxion heeft al het deeltijdonderwijs ondergebracht in de Saxion Parttime School (SPS). Het principe achter de 

SPS is het benutten van gemeenschappelijkheid. Het aanbod van de SPS is Saxion breed. De SPS werkt samen met 

de academies van Saxion. Er studeren zo’n 1600 studenten aan de SPS. In het voorjaar van 2019 zijn de flexibele 

deeltijdopleidingen geaccrediteerd. 

Onderwijskundige uitgangspunten

Er is een onderwijsvisie voor deeltijdopleidingen ontwikkeld, die erop gericht is het onderwijs modulair aan te kunnen 

bieden. Daarbij worden de volgende onderwijskundige uitgangspunten gehanteerd:

 - Flexibiliteit in tempo en volgorde.

 - Een modulaire opzet van alle opleidingen, met daar waar zinvol gemeenschappelijk onderwijs. De student kiest zijn 

eigen tempo door meer of minder modulen te volgen.

 - Er wordt gewerkt met beroepsproducten. Studenten kunnen een beroepsproduct op verschillende manieren 

valideren: a. het beroepsproduct voor de start van de opleiding laten valideren door een extern valideringsbureau, 

b. een module volgen en de toets afleggen en c. vrijstelling voor een bepaalde module krijgen van de 

examencommissie. 

 - Bij de vormgeving van opleidingen wordt uitgegaan van opleidingsprofielen en landelijke standaarden binnen 

sectoren.

 - Het onderwijs is blended en bestaat uit een online leeraanbod, werkplekleren en samenwerking tussen studenten 

op de hogeschool. De SPS zoekt naar een goede balans tussen online onderwijs en contactmomenten.

 - Losse modulen volgen als cursist is mogelijk.

De flexibilisering is gericht op de dimensies, tempo, tijd, plaats, programma en toetsing.

Voor elke deeltijdopleiding wordt een standaardroute gedefinieerd. Studenten kunnen hiervan afwijken en de 

modules volgen die ze op dat moment het meeste nodig hebben. Om dit mogelijk te maken worden er zo min 

mogelijk eisen gesteld aan de volgorde van het programma (leerlijnen en ingangseisen). De modules zijn op te delen 

in a. sectormodules (worden 4x per jaar aangeboden), b. clustermodules (worden 2x per jaar aangeboden) en c. 

opleidingsmodules (worden 1x per jaar aangeboden). Doordat modules op meerdere momenten en soms op meerdere 

locaties worden aangeboden, worden studenten maximale mogelijkheden geboden om hun eigen leerroute vorm te 

geven. 

Vanuit de opleidingen wordt er per vakgebied een docenten ontwikkelteam samengesteld dat onder leiding van 

een lector de module vormgeeft. Hierbij is een ICT-onderwijsexpert betrokken om het digitale aspect van blended 

learning vorm te geven. De SPS huurt van de academies docenten in om de modules te ontwikkelen en te verzorgen. 

Deze docenten vormen het moduleteam, waarin één docent eindverantwoordelijk is als module eigenaar. Binnen het 

moduleteam werken alle docenten vanuit dezelfde online leeromgeving, met dezelfde opzet van de module en met 

hetzelfde lesmateriaal, zodat het onderwijs van een module op alle momenten en locaties gelijk is.

Het uitgangspunt voor het volgen van een module bij de SPS is dat iemand werkzaam is in een relevante 

praktijkomgeving. Studenten die zich aanmelden maar geen relevante werkplek hebben worden geadviseerd eerst een 

relevante werkplek te zoeken, voor ze met de opleiding starten. Hiermee wil de SPS waarborgen dat studenten de 

kennis die in de opleiding wordt opgedaan direct koppelen aan de praktijk.

Toetsing vindt nog vaak plaats aan de hand van rubrics. Er wordt gezocht naar een meer flexibele vorm van toetsing 

om de leeruitkomst te kunnen aantonen.
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Uitgangspunten onderwijslogistiek

Uitgangspunt is dat de SPS de gehele logistieke organisatie van de flexibele deeltijdopleidingen op zich 

neemt. Daarnaast adviseert de SPS over het aanbieden van modules en de verdeling van de modules over het 

studiejaar in verband met de instroomcijfers.

Organisatie en aanpak

Geleidelijk is de SPS opgezet en zijn deeltijdopleidingen vanuit de academies hier onder gebracht. Op dit 

moment werkt Saxion hogeschoolbreed aan een programma dat zich richt op het ontwikkelen van een Saxion 

onderwijsmodel waarin ook de onderwijslogistieke inrichting uitgewerkt wordt. De SPS hoopt dat daarmee de 

logistieke processen tussen de voltijd en deeltijd, en in de samenwerking tussen academies meer op een lijn 

komen. Op dit moment hebben de academies hun eigen werkprocessen.

Programmeren onderwijs en toetsen

Bij het roosteren is het onderwijs leidend is, en niet de docentbeschikbaarheid. Eerst worden de modulen 

geroosterd, daarna worden daar ruimtes en docenten bij gezocht. De studenten schrijven zich in voor 

de opleiding, waarna ze zich kunnen inschrijven voor de verschillende modules en de bijbehorende 

toetsgelegenheden. Één jaar van tevoren wordt het rooster vastgesteld. In het curriculum ligt vast welke 

modulen de student dient te volgen, de student kiest zelf het moment dat hij/zij de module wil volgen. 

Studenten kunnen hun eigen leerroute en hun eigen rooster samenstellen met behulp van een digitaal 

planbord. Zij bespreken hun keuzes met de studieloopbaanbegeleider. De afspraken worden vastgelegd in de 

onderwijsovereenkomst en vervolgens verwerkt in de digitale leeromgeving. 

Lessen en aandachtspunten

Een eerste les is het belang van samenwerking tussen onderwijs en onderwijslogistiek. Binnen de SPS 

zijn er heel korte lijnen tussen de coördinator vanuit het onderwijs en de coördinator onderwijslogistiek. 

Een aandachtspunt vormt het verbeteren van de lijnen tussen de SPS en de academies. De academies zijn 

gewend hun eigen logistiek te regelen en zijn geneigd bij docentinzet voorrang te geven aan het eigen 

onderwijs. Vooral voor de vakspecifieke opleidingsmodules is het soms lastig voor de SPS om genoeg 

docenten geroosterd te krijgen. Het is van belang de onderwijslogistieke processen voor de voltijd- en de 

deeltijdopleidingen zo veel mogelijk te harmoniseren. Op dit moment lopen de logistieke processen van SPS 

niet synchroon met die van de academies, waardoor veel schakelen noodzakelijk is.

Een tweede les betreft het organiseren van standaardisatie. Het onderwijs van de SPS wordt gekenmerkt door 

een sterke mate van standaardisatie en modularisering. Dat sluit niet aan bij de cultuur en werkwijze in het 

onderwijs. Het is van belang de organisatie hierbij goed mee te nemen. 

Een derde les is het gesprek te voeren met studenten over de gewenste mate van flexibilisering en de 

mogelijkheden die flexibele deeltijdopleidingen bieden. Op dit moment volgen veel studenten nog het 

standaard programma, waardoor de mogelijkheden van de flexibele deeltijdopleidingen nog niet optimaal 

benut worden. De SPS zoekt naar een goede balans tussen een flexibel programma en de wens van een 

aanzienlijk deel van de studenten om het standaard programma te volgen.
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4.10 Hogeschool Utrecht 

Algemene beschrijving

Van Hogeschool Utrecht (HU) doen 36 opleidingen mee met de pilot voor flexibele deeltijdopleidingen. Samen tellen deze 

opleidingen 2400 studenten.

Deze casestudie betreft de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IV).

Onderwijskundige uitgangspunten

Flexibilisering sluit aan bij de onderwijsvisie van de HU, die bestaat uit de volgende elementen:

 - Co-creatie met de beroepspraktijk.

 - Onderzoek als kennisbasis.

 - Gepersonaliseerd leren met eigen regie voor de student.

 - Didactiek van ervarend leren. 

 - Studenten leren (veelal in leerteams) zo veel mogelijk aan de hand van authentieke beroepsopdrachten in een blended 

leeromgeving. 

De elementen uit de onderwijsvisie zijn vertaald naar ontwerpdimensies, die een globale richting geven voor het ontwerp van 

de flexibele deeltijdopleidingen. Hogeschoolbreed zijn er generieke onderwijskundige kaders meegegeven aan de flexibele 

deeltijdopleidingen: 

 - Eenheden van leeruitkomsten moeten uit 15 of 30 EC bestaan (ten behoeve van de mogelijkheid tot uitwisselen van 

modules).

 - Minimaal 2 en maximaal 4 startmomenten per jaar.

 - Een vastgesteld aantal toetsmomenten per jaar.

Binnen deze kaders hebben de opleidingen veel vrijheid om de flexibele deeltijdopleidingen in te richten, zodat geleerd kan 

worden van de ervaringen met de verschillende aanpakken. 

De aanpak van de opleidingen verschilt. Sommige opleidingen nemen het bestaande ontwerp als uitgangspunt voor 

flexibilisering, anderen ontwerpen een geheel nieuwe opleiding. Ook de mate waarin het onderwijs is gepersonaliseerd en de 

mate waarin studenten co-designers van hun opleiding zijn of hun opleiding zelf vormgeven loopt uiteen. 

De opleiding IV heeft gekozen voor het ontwerpen van een geheel nieuwe opleiding. De flexibilsering van de opleiding IV 

richt zich op de dimensies tempo, tijd, plaats en programma.

De opleiding IV heeft het curriculum opgebouwd in thema’s, die gekoppeld zijn aan kerntaken. Studenten kunnen hun eigen 

leerpad bepalen. De contactmomenten met de studenten zijn vraaggestuurd. Er worden zo min mogelijk standaard lessen 

aangeboden. Studenten moeten voorafgaand aan de lessen leervragen stellen. De inhoud van de les wordt zoveel mogelijk 

aangepast aan de leervragen. Deze aanpak vraagt veel van zowel de studenten als van de docenten en leercoaches.

De opleiding IV werkt met leerwegonafhankelijk beoordelen en toetsen: alle studenten moeten alle leeruitkomsten en thema’s 

aantonen. De een zal dat sneller kunnen doen dan de ander vanwege de ervaring en achtergrond. De ervaring is dat studenten 

veel ervaring meenemen vanuit de praktijk en dat zij vooral op theoretisch gebied nog iets dienen te leren en aan te tonen. 

Uitgangspunten onderwijslogistiek

Er zij geen specifieke onderwijslogistieke uitgangspunten voor de flexibele deeltijdopleidingen. De opleiding IV heeft vanaf 

het begin van het ontwerpproces onderwijslogistieke vraagstukken meegenomen in het ontwerp door na te denken over hoe 

de roostering en inschrijving eruit zou komen te zien. Niet alle opleidingen van de HU hebben de onderwijslogistiek direct 

meegenomen in het ontwerp.
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HU-breed wordt er nagedacht over de vraag hoe de onderwijslogistiek verschillende vormen van flexibel en 

gepersonaliseerd onderwijs kan faciliteren en aan kan sluiten bij de verschillende studentroutes. Daarbij vormt de 

analyse van de verschillende studentroutes, waarbij bepaald wordt wat ze nodig hebben aan onderwijslogistieke 

ondersteuning, het vertrekpunt. Op basis daarvan worden organisatieprincipes, scenario’s en een aanpak voor de 

nieuwe opzet van de onderwijslogistiek ontwikkeld.

Organisatie en aanpak

De ontwikkeling van flexibel deeltijdonderwijs vindt plaats in de lijn.

Er is een hogeschoolbreed projectteam gevormd voor de ontwikkeling van flexibele deeltijdopleidingen. Dit 

projectteam houdt zich o.a. bezig met onderwijslogistieke vraagstukken, zoals het inschrijven op onderwijs en toetsen, 

en met kennisdeling en het leren van elkaar. Het projectteam stemt structureel af met de onderwijsmanagers. Leden 

van het projectteam hebben contacten met vertegenwoordigers van de diensten. 

Programmeren onderwijs en toetsen

Ieder instituut heeft een eigen roostercontactpersoon die lokalen roostert en aanvraagt. De instituten werken met 

contigenten met eigen lokalen. Er worden drie werkvormen geroosterd: hoor/werkcollege, leerteam en spreekuur. Op 

het leerteam na worden deze werkvormen geroosterd zonder docenten. De opleidingen delen vervolgens de docenten in 

bij de geroosterde werkvormen. 

De opleiding IV heeft de lesdag op de maandag. Tussen 10u en 12u is er contacttijd geroosterd voor de leerteams 

(studenten) met de leercoach (docenten). Voor de roostering per thema wordt een inschatting gemaakt van het aantal 

studenten dat aanwezig is, het aantal benodigde spreekuren en het aantal benodigde uren hoor/werkcollege. Deze 

inschatting wordt gebaseerd op de leerovereenkomst en de inschrijving van studenten op thema’s. Naar studenten 

wordt expliciet aangegeven dat ze in de leerovereenkomst duidelijk moeten aangeven welke thema’s ze wanneer willen 

volgen zodat de docentbeschikbaarheid geregeld kan worden. 

De opleiding IV wil op aanvraag toetsen. Dat bleek op dit moment nog niet te organiseren voor de centrale 

toetsorganisatie en voor docenten. Daarom wordt vooralsnog getoetst in de toetsweken, waarbij ieder blok een 

toetsmogelijkheid wordt aangeboden voor elke toets. Verwachting is dat toetsen op aanvraag eenvoudiger wordt als 

toetsen digitaal worden afgenomen.

Lessen en aandachtspunten

Een belangrijke les is het belang van de combinatie van een instellingsbrede visie, ruimte voor opleidingen om 

flexibele opleidingen vorm te geven en het leren van elkaar. Door de ruimte die opleidingen geboden is, is er sprake 

van diversiteit in de onderwijskundige aanpak tussen opleidingen en kunnen de opleidingen veel van elkaar leren. Het 

instellingsbrede projectteam speelt bij de kennisdeling een belangrijke rol.

Als aandachtspunten zijn genoemd:

 - De flexibele deeltijdopleiding wijkt sterk af van de voltijdopleiding IV. Het gaat om twee compleet verschillende 

manieren van kijken naar leren en onderwijs. Aandachtspunt is hoe met die verschillen moet worden omgegaan.

 - De flexibele deeltijdopleiding IV vraagt veel van studenten en docenten. Een deel van zowel de studenten als 

de docenten heeft daar moeite mee en heeft een voorkeur voor meer klassieke vormen van onderwijs. Door de 

intensieve voorbereiding die van studenten gevraagd wordt, is het studiesucces hoger, maar de studenttevredenheid 

is gedaald.

 - Vraag is in hoeverre de flexibele opleiding IV in deze vorm schaalbaar is. Zo zou de roostering van 

leerteambijeenkomsten, die in kleine ruimtes in plaats van klaslokalen plaatsvinden, een probleem kunnen gaan 

opleveren.

 - Tot slot is het de vraag of de onderwijslogistiek de benodigde flexibiliteit kan faciliteren. Een voorbeeld is de 

centrale toetsorganisatie, die toetsen op aanvraag nog niet kan organiseren. 
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4.11 Windesheim

Algemene beschrijving 

In de strategische koers 2017-2022 heeft Windesheim drie ambities geformuleerd, waarvan de eerste ambitie luidt: een 

eigen leerroute voor elke student: persoonlijk, uitdagend, flexibel.

Windesheim heeft 11 deeltijdopleidingen met in totaal zo’n 2000 studenten, die meedoen aan de pilot voor flexibel 

deeltijdonderwijs.

In deze casestudie wordt ingegaan op de visie en de aanpak van Windesheim op het gebied van flexibilisering en 

worden voorbeelden gegeven van het domein Business, Media en Recht (BMR).

Onderwijskundige uitgangspunten 

In de onderwijsvisie van Windesheim zijn drie principes leidend:11

1. Iedere student is uniek.

2. Complexe praktijkvragen zijn leidend.

3. Leren doen we samen.

?
Complexe praktijkvragen 

zijn leidend
leren doen 
we samen

Iedere student 
is uniek

Figuur 15: Onderwijsvisie Windesheim

Windesheim zet in op studentgedreven personalisering door flexibilisering van het onderwijs. De basis vormt een 

persoonlijke leerroute voor elke student:12

 - Elke student, jongvolwassene en professional, wordt uitgedaagd een persoonlijke leerroute uit te zetten. Deze 

leerroute is de uitkomst van de best mogelijke match tussen enerzijds het persoonlijke talent van de student en 

anderzijds de behoeften en eisen van het (toekomstig) werkveld, beroep of mix van beroepen waar de student zich 

aan wil verbinden.

 - Om deze verbinding aan te (leren) gaan start elke student met een intake of assessment en wordt hij/zij gedurende 

zijn/haar leerroute begeleid door een bij hem/haar passende studieloopbaanbegeleider.

 - Tijdens hun studie worden studenten uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen en hun leef- en denkwereld 

te vergroten. Meer en meer worden studenten vormgever van hun eigen leerroute en leerproces. De invulling van 

een curriculum en de gekozen didactiek en (toets)vorm worden afgestemd op de individuele student. 

 - Studenten leren samen maar ook alleen, on- en offline, op de campus en op de werkplek, thuis of in het 

buitenland. De nadruk binnen de campus ligt op activerende en sociale werkvormen, vooral gericht op betekenis 

geven aan (elders) opgedane kennis. 

 - Tijdens hun studie maken studenten deel uit van kleinschalige communities. Deze zijn bij voorkeur divers en 

multidisciplinair samengesteld. Hierin ontwikkelen zij zich tot waardenvolle professionals. Windesheim ondersteunt 

11  Onderwijsvisie Windesheim. Bron: https://www.windesheim.nl/over-windesheim/strategisch-beleid

12  Bron: Strategische koers Hogeschool Windesheim 2017 – 2022, 7 juli 2017
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de ontwikkeling van een moreel kompas met ruimte voor de waarden van onze democratische samenleving, 

duurzaamheid, respect voor de medemens, solidariteit en het omgaan met (culturele) diversiteit.

 - Geen enkele student op Windesheim valt onnodig uit. Iedere student verdient een passend diploma (AD, bachelor 

of master) of certificaat. Voor zowel diploma’s als certificaten geldt dat ze hbo-waardig zijn en voor hoge kwaliteit 

staan. Waar nodig wordt de student begeleid in een alternatieve studiekeuze of in de overgang naar werk en 

een Leven Lang Leren. Behalve diploma-gericht aanbod, worden ook losse modules aangeboden. Hiermee sluit 

Windesheim aan bij de human capital agenda van de regio.

 - Docententeams zijn zo samengesteld dat ze als groep breed en flexibel inzetbaar zijn om optimaal in te spelen op 

de persoonlijke leerroutes van studenten. Zij zijn spil in een lerend netwerk. De docententeams verbinden theorie, 

praktijk en werkveld. Interdisciplinair denken en handelen zijn vanzelfsprekend, naast specialistische kennis van 

een bepaald werkveld. 

 - De organisatie van het onderwijs is zo ingericht dat elke student zijn of haar studietraject zo succesvol mogelijk 

kan doorlopen. De route die studenten volgen en de daarbij horende begeleiding staan centraal in de wijze waarop 

Windesheim het onderwijs organiseert en de digitale omgeving inricht.

Elke opleiding heeft zijn eigen vertrekpunt en zijn eigen stip op de horizon. De wijze waarop een opleiding handen en 

voeten geeft aan het onderwijsconcept kan sterk verschillen. 

Het ideaal van een eigen leerroute voor iedere student geldt niet alleen voor de flexibele deeltijdopleidingen, maar 

voor al het onderwijs. Inmiddels heeft Windesheim ervoor gekozen om hogeschoolbreed in te zetten op het werken met 

leeruitkomsten, ook voor alle voltijd opleidingen. 

 

De flexibilisering richt zich op de dimensies tempo, tijd, plaats, programma en toetsing. 

Uitgangspunten onderwijslogistiek 

Bij het ontwikkelen van flexibele deeltijdopleidingen werden nog geen onderwijslogistieke uitgangspunten gehanteerd. 

Gestart werd met de onderwijskundige inrichting van de opleiding. Pas later werd aandacht besteed aan de 

inzetplanning en onderwijslogistieke aspecten (m.n. roosterbaarheid). Planners en roostermakers zijn wel betrokken 

bij de uitwerking van de plannen, maar dit vond niet op een gestructureerde manier plaats. Inmiddels wordt ingezet op 

het maken van afspraken over de organisatie van flexibele deeltijdopleidingen. 

Om studentgedreven personalisering mogelijk te maken, is Windesheim bezig met het herontwerpen van de processen. 

Daarbij worden onderwijs volgen (student), onderwijs aanbieden (onderwijsteam) en onderwijs organiseren 

(ondersteuning) als aparte en met elkaar verbonden processen georganiseerd. Uitgangspunt is dat de student 

(in plaats van het onderwijsteam) de regie heeft. Daartoe worden de processen studentgedreven ingericht. De 

onderwijscatalogus vormt de verbindende schakel. De onderwijscatalogus ontsluit het aanbod voor de student en bevat 

de regels of de proceslogica voor het onderwijs. Hiervoor gebruikt Windesheim de metafoor van de dienstregeling. Op 

grond van dit model wordt het applicatielandschap heringericht.

Organisatie en aanpak 

Aanvankelijk werd een open bottom up benadering toegepast. Naast de pilots met flexibele deeltijdopleidingen konden 

medewerkers subsidie aanvragen voor experimenten. Inmiddels is een programma ingericht om afspraken te maken over 

de werkwijze bij flexibele deeltijdopleidingen. De programmamanager fungeert als verbindingsofficier om de lopende 

experimenten op een lijn te brengen met de visie en ambitie. Ook zijn er vijf aanjagers betrokken om hogeschoolbreed 

de processen beter te organiseren, zij vormen samen het innovatieteam. Vanuit het programma zijn er hogeschoolbrede 

platforms ingericht om van en met elkaar te leren. Ook worden vanuit het programma professionaliseringsactiviteiten 

op het gebied van coaching voor docenten aangeboden. 

Bij domein BMR zijn er diverse werkgroepen georganiseerd waarin aan verschillende aspecten van flexibel onderwijs 

wordt gewerkt door betrokkenen uit zowel het onderwijs als de onderwijslogistiek. 
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Op instellingsniveau is er bovendien een programma ingericht voor het studentgedreven inrichten van de processen. 

Programmeren onderwijs en toetsen 

Aanvankelijk hebben de opleidingen eigen keuzes gemaakt met betrekking tot het programmeren van het onderwijs en 

toetsen. Inmiddels is geconcludeerd dat deze keuzes te veel uit elkaar liggen. Het herontwerp van de processen en de 

invoering van de onderwijscatalogus zullen leiden tot meer eenheid. Het plannen en roosteren zal op domeinniveau 

georganiseerd worden. 

De organisatie van de toetsing verschilt per domein. Bij het domein BMR wordt relatief veel gewerkt met digitale 

toetsen en het inschrijven van studenten op toetsen. Andere domeinen maken nog weinig gebruik van digitale 

toetsen, omdat de toetsbanken nog niet goed gevuld zijn.

Bij het Windesheim Business College (WBC) stellen studenten zelf hun curriculum samen. Zij kunnen kiezen uit 

verschillende vakken van de opleidingen binnen het domein BMR. Daarvoor moeten ze zich wel inschrijven voor de 

meerdere opleidingen. 

Het inschrijven op onderwijs wordt georganiseerd door de opleiding en vraagt veel handwerk. Studentgedreven 

personalisering en een eigen leerroute voor elke student vraagt dat studenten zelf kunnen kiezen welke vakken 

ze volgen. Daarvoor moeten ze weten wat het onderwijsaanbod is en wanneer het wordt aangeboden. Dat vereist 

invoering van een onderwijscatalogus en inschrijven op onderwijs en toetsen. 

Lessen en aandachtspunten

Een eerste les is het belang van een goed evenwicht tussen een bottom up en een meer top down gerichte aanpak. 

Aanvankelijk werd de invulling van de hogeschoolbrede visie en ambitie overgelaten aan de opleidingen, waardoor 

er een grote variëteit ontstond op zowel onderwijskundig als op onderwijslogistiek gebied. Daarmee dreigde de 

ambitie van een eigen leerroute voor elke student in het gedrang te komen. Zonder het organiseren van samenhang 

en standaardisatie is studentgedreven personalisering niet mogelijk. Windesheim heeft daarom aanvullend op de 

aanpak binnen de opleidingen gekozen voor een hogeschoolbreed programma flexibilisering en een herontwerp van 

de processen, waarbij de onderwijscatalogus, die het aanbod ontsluit en de onderwijsregels en de onderwijslogica 

expliciteert, een kernelement vormt. Hiermee wordt de benodigde uniformiteit in de aanpak gewaarborgd, waardoor 

studenten vakken van verschillende opleidingen kunnen volgen. 

Een tweede les is het belang van draagvlak en een gedeeld perspectief. Doordat de ambitie van een eigen 

leerroute voor elke student niet alleen geldt voor flexibele deeltijdopleidingen en doordat alle opleidingen werken 

met leeruitkomsten, worden breed draagvlak voor de aanpak en synergie tussen flexibel deeltijdonderwijs en 

voltijdonderwijs gestimuleerd.

Als succesvoorwaarden zijn benoemd: 

 - Een heldere onderwijsvisie. 

 - Het faciliteren van kennisdeling via hogeschoolbrede platforms. 

 - Een instellingsbreed programma met een programmamanager en aanjagers in een verbindende, stimulerende en 

faciliterende rol. 

 - Het herontwerpen van processen en invoering van een onderwijscatalogus om studentgedreven personalisering te 

faciliteren.

Als aandachtspunten zijn genoemd: 

 - De aansluiting van flexibel onderwijs op de behoeften van studenten: een deel van de studenten maakt relatief 

weinig gebruik van de beschikbare flexibiliteit.

 - Inschrijven op onderwijs en toetsen is nog niet optimaal georganiseerd.
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4.12 Hogeschool Zuyd

Algemene beschrijving

Bij hogeschool Zuyd zijn de volgende opleidingen bezig met het ontwikkelen van flexibel deeltijdonderwijs: 

verpleegkunde, business studies, engineering en social work. In totaal gaat het om zo’n 700 studenten.

Onderwijskundige uitgangspunten

Er is een hogeschoolbrede visie op flexibel deeltijdonderwijs geformuleerd met bijbehorende kaders. Deze kaders bieden 

ruimte aan opleidingen om het flexibel onderwijs via verschillende varianten vorm te geven. In de meest gebruikte 

variant begint een groot deel van de studenten met een vast programma en leren ze stapsgewijs meer regie te nemen 

over hun eigen leerproces. De meeste studenten blijken een voorkeur te hebben voor een vast programma. Daarnaast is 

het mogelijk voor studenten om, in overleg met hun leercoach, zelf een leerroute uit te stippelen.

De flexibilisering richt zich op de dimensies tempo, tijd, plaats en programma.

De flexibele deeltijdopleidingen van hogeschool Zuyd hebben als uitgangspunt dat de student tijd- en 

plaatsonafhankelijk kan leren. Dus niet alleen op de hogeschool, maar ook thuis, op de werkplek of via de online 

leeromgeving. Eerdere ervaringen kunnen gebruikt worden om leeruitkomsten aan te tonen. Hogeschool Zuyd werkt 

niet met EVC’s of vrijstellingen. De student moet alle leeruitkomsten aantonen. Wel kan een student op basis van 

eerdere ervaringen leeruitkomsten sneller aantonen en daarmee de opleidingsperiode verkorten. 

De student en opleiding stellen een (verplichte) leerovereenkomst op. Minimaal twee keer per jaar vindt een gesprek 

plaats tussen de student en de leercoach met betrekking tot de voortgang en status van de leerovereenkomst. De 

leercoach geeft geen inhoudelijk oordeel over de beroepsproducten die de student gebruikt om een leeruitkomst aan 

te tonen maar kan wel aangeven of het voldoende is om door te gaan naar het portfolio assessment. Het portfolio-

assessment is de enige summatieve toetsvorm in de flexibele deeltijdopleidingen, met uitzondering van vaststaande 

basisregistraties vanuit verschillende werkvelden (denk aan de BIG-registratie bij Verpleegkunde) die summatief 

getoetst moeten worden. Daarnaast wordt veel gebruikt gemaakt van peerreview en andere formatieve feedback 

gedurende de opleiding. 

Uitgangspunten onderwijslogistiek

Voor de flexibele deeltijdopleidingen zijn er geen specifieke onderwijslogistieke uitgangspunten geformuleerd.

 

Organisatie en aanpak

Flexibilisering van de opleidingen vindt plaats in de lijn. Bij iedere opleiding is een kernteam gevormd, bestaande uit 

de teamleider en een aantal docenten met veel kennis van flexibilisering. 

Hogeschool Zuyd heeft een programma flexibel onderwijs ingericht, dat bestaat uit een programmamanagement van 

twee personen, die ondersteund worden door experts op het vlak van onderwijs, toetsing, blended learning en ICT. 

Het programmanagement coördineert en faciliteert, onder meer in de vorm van professionalisering (b.v. trainingen 

voor docenten en werkplekbegeleiders die als assessor en/of en coaches worden ingezet) en het opstellen van 

handleidingen voor onderwijsteams (o.a. over coaching, blended learning, toetsing en assessment). 

Daarnaast is er een programma ingericht voor het verbeteren van onderwijslogistiek, met speciale aandacht voor 

planning en roostering. Het programmamanagement flexibel onderwijs is als adviseur aan dat programma verbonden. 

Daardoor wordt geborgd dat bij het verbeteren van de onderwijslogistiek ook rekening wordt gehouden met de flexibele 

deeltijdopleidingen.

Programmeren onderwijs en toetsen

Iedere opleiding heeft een eigen inzetplanner. De roostermakers vallen centraal onder het facilitair bedrijf. 
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Momenteel loopt een pilot om de samenwerking tussen de inzetplanner en roostermaker te verbeteren. Inzet van het 

programmamanagement flexibel onderwijs is om de roostermakers eerder bij het curriculumontwerp te betrekken in een 

adviserende rol.

Studenten schrijven zich in voor de modulen die ze willen volgen. Hogeschool Zuyd is bezig met de ontwikkeling 

van een ‘webshop’, waar studenten zich kunnen inschrijven op losse modulen en zo hun eigen programma kunnen 

samenstellen.

Tijdens het assessment bepalen assessoren of de leeruitkomst op voldoende niveau is aangetoond. De student 

verzamelt in het e-portfolio alle bewijsstukken voor het assessment. De assessments vinden plaats op vaste momenten. 

Zeker als het aantal studenten toeneemt, draagt het werken met vaste momenten voor assessments bij aan de 

organiseerbaarheid van het flexibele deeltijdonderwijs. 

Lessen en aandachtspunten

Een eerste les is het belang van een groep docenten met expertise en een gedeelde taal op het gebied van flexibel 

deeltijdonderwijs. Door de aanpak via kernteams is er per opleiding een aantal docenten met expertise op het gebied 

van flexibel deeltijdonderwijs die een gedeelde taal spreken. Professionalisering en de ontwikkeling en het gebruik 

van een gedeelde taal worden bovendien gestimuleerd door de ondersteuning door het programmamanagement, onder 

meer op het gebied van professionalisering en handreikingen. Aandachtpunt is het breder verspreiden van de expertise 

en de gedeelde taal over docenten, leercoaches en onderwijslogistieke medewerkers die een rol spelen bij het flexibel 

deeltijdonderwijs. 

Tweede les is belang van faciliteren en het zorgen voor samenhang. Hogeschool Zuyd heeft een 

programmamanagement ingericht dat opleidingen en docenten ondersteunt en zorgt voor samenhang tussen 

onderwijskundige en onderwijslogistieke aspecten van flexibilisering. Doordat het programmamanagement flexibel 

onderwijs als adviseur betrokken is bij het programma voor het verbeteren van de onderwijslogistiek, wordt bij het 

verbeteren van de onderwijslogistiek rekening gehouden met de flexibele deeltijdopleidingen.

Als aandachtspunten zijn genoemd: 

 - De doorontwikkeling van blended learning door toename van het aantal modules in de online leeromgeving. 

 - Het vergroten van de studeerbaarheid van flexibele deeltijdopleidingen, onder meer door studenten specifieke 

studievaardigheden voor flexibel onderwijs aan te leren, waardoor ze beter in staat zijn zelf regie op hun opleiding 

te voeren. Hierbij spelen de leercoaches een belangrijke rol.
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 Bijlage 1: overzicht geïnterviewde  
 personen  

Hogeschool Naam Functie

Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen

Richard Lens

Carola Daumen

Marcel Penners

Projectleider roosteren

Projectleider flexibilisering lerarenopleidingen

Adviseur onderwijslogistiek

Hogeschool Leiden Astrid Augustinus

Anneke Perdaems

Robin Vos

Projectleider flexibilisering hogeschool breed

Projectleider flexibele deeltijd Educatie en docent 
lerarenopleidingen

Projectleider optimalisatie inschrijven op toetsen

Hogeschool Avans Frank Vriens

Erik Blokland

Beleidsadviseur en onderwijs-kundige flexibele deeltijd

Programmamanager onderwijslogistiek

Hogeschool van Amsterdam Anne van Wingerden

Martijn Vieleers

Onderwijs coördinator lerarenopleiding Nederlands

Medewerker onderwijsbureau

NLH Stenden Hans den Dulk 

Karen Fokkers 

Programmamanager flexibel onderwijs

Projectleider backoffice

Hogeschool Rotterdam Corine van Arragon 

Winnie Hofmeester 

Hoofd bedrijfsbureau Instituut voor Lerarenopleidingen

Projectleider flexibilisering cluster talen Instituut voor 
Lerarenopleidingen

Hogeschool Zuyd Ed Bosschaart Beleidsadviseur Zuyd Professional

Hogeschool Utrecht Joris Colijn Onderwijsmanager Integrale Veiligheidskunde en 
projectleider experiment leeruitkomsten

InHolland Jeroen Scholten Linde 

Peter Haemers 

Onderwijskundig adviseur en projectleider flexibele 
deeltijd

Informatiemanager

Saxion Marianne van Oene 

Roos Geerinck

Coördinator onderwijslogistiek Saxion Parttime School

Docent en coördinator flexibele deeltijd

Politieacademie Bertwin Dijk 

Roy Hengeveld 

Programmamanager afdeling Forensisch onderzoek

Coördinator afdeling Forensisch onderzoek

Windesheim Mark Boiten

Ed Nanlohy 

Marjolein Achterkamp

Irma Franken 

Programmaleider ambitie 1: een eigen leerroute voor 
elke student

Manager bedrijfsvoering domein Business, Media en 
Recht

Projectleider leeruitkomsten en flexibele toetsing

Teamleider digitaal toetsen B
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