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Werkplaats Organiseren van flexibel onderwijs, 10 februari 2020 
 
Inleiding 
 
Op 10 februari 2019 heeft het programma Goed Georganiseerde School een werkplaats 
georganiseerd over het organiseren van flexibel onderwijs. Tijdens de werkplaats is 
gesproken over de conclusies van de door het programma uitgevoerde casestudies naar 
het organiseren van flexibel onderwijs en is samengewerkt aan de aanpak van concrete, 
door de deelnemers ingebrachte vraagstukken. 
 
Deelnemers van verschillende hogescholen en met diverse functies 
Tijdens de werkplaats waren de volgende hogescholen vertegenwoordigd: Hogeschool 
van Amsterdam, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Ede, 
de Politieacademie, Hogeschool Zuyd, Windesheim en Avans Hogeschool. Er waren onder 
andere projectleiders, onderwijskundigen, teamleiders, onderzoekers, directeuren en 
roosterprocescoördinatoren aanwezig. Zowel het onderwijs als de onderwijslogistiek 
waren vertegenwoordigd.  
 
Het programma 
 
Het programma van de werkplaats zag er als volgt uit: 
 
1. Kennismaking. Tijdens de kennismaking gaven alle deelnemers aan aan welk 

vraagstuk ze wilden werken.  
2. Presentatie casestudies. Ronald Ulrich (programmamanager Goed Georganiseerde 

School) presenteerde de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar het 
organiseren van flexibel onderwijs.   

3. Selectie thema’s en vormen groepen. Op basis van de vraagstukken formuleerden we 
een paar hoofdthema’s. Vervolgens konden de deelnemers kiezen bij welk thema ze 
wilden aansluiten. 

4. Vraagstuk uitdiepen en ideeën uitwisselen. De themagroepen begonnen deze ronde 
met het uitwisselen van ideeën en suggesties voor elkaars vraagstukken. Vervolgens 
kozen de groepen één vraagstuk om verder uit te werken. 

5. Plan van aanpak uitwerken. In de laatste ronde werkten de deelnemers aan een plan 
van aanpak voor het vraagstuk wat ze gezamenlijk hadden uitgediept of voor hun 
eigen vraagstuk.  
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Casestudies Organiseren van flexibel onderwijs 
 
De sheets van de presentatie en het rapport zijn bijgevoegd bij de mail.  
 
Inventarisatie thema’s 
 
De volgende onderwerpen voor nadere uitwerking werden geïnventariseerd: 
- Toetsing en examinering. 
- Flexibel programmeren van onderwijs en toetsen. 
- Hoe zorg je dat je tijdig informatie voor het rooster krijgt? 
- In welke mate en hoe moet je standaardiseren om variëteit te faciliteren? 
- Wat vraagt organiseren op het niveau van leereenheden aan informatievoorziening 

(welke informatie heeft de student nodig, wat moet je minimaal registreren)? 
- Validering. 
- Hoe zorg je voor robuuste processen en systemen? 
- Hoe organiseer je marktbewerking? 
- Hoe zorg je voor het waarborgen van het eindniveau en hoe houd je inzicht in de 

route van de student? 
 
Deze onderwerpen werden samengevat in een aantal hoofdthema’s, waar de subgroepen 
mee aan de slag gingen: toetsing en examinering, flexibel programmeren, 
standaardiseren, de gevolgen voor ICT/systemen en organiseren rond eenheden.   
 

  
 
Belangrijkste conclusies  
 
Student journey als uitgangspunt en samenwerking onderwijs en ondersteuning 
Over het algemeen zien we dat bij alle thema’s het belang van de student journey en 
goede samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning terugkomt. De student journey 
brengt in beeld wat de behoeften zijn van de student en waar deze tegenaan loopt. Het 
uitgaan van de student journey ene en gedeeld beeld van die student journey zijn van 
belang om te bepalen welke kant je op wilt, maar ook om de neuzen van onderwijs en 
ondersteuning dezelfde kant op te krijgen. Dat helpt in de samenwerking. Daarbij zijn 
een duidelijke beschrijving van rollen en verantwoordelijkheden en het tijdig betrekken 
van beide partijen van belang. 
 
Hieronder beschrijven we de belangrijkste observaties, conclusies en acties per thema. 
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Organiseren rond eenheden: welke informatie heeft de student nodig bij 
studeren aan de hand van onderwijseenheden? 
 
Student journey 
De deelnemers geven aan dat het belangrijk is om uit te gaan van de student journey om 
de juiste informatie te bieden. Het is nodig keuzemogelijkheden kenbaar te maken, zodat 
de student combinaties en routes kan kiezen. Voor het proces betekent dit dat je samen 
met een student moet oriënteren, adviseren, afspraken maken, uitvoeren en evalueren. 
 
Studiecoach ter ondersteuning 
De groep op het thema organiseren rond eenheden werkte met de metafoor van een 
reisbureau. Aan de hand van deze metafoor hebben de deelnemers een aantal 
uitgangspunten opgesteld. Zo helpt een reisbureau met het bepalen van het doel van de 
reis, de randvoorwaarden en de benodigde middelen. In de onderwijscontext betekent dit 
dat een student met studiecoach bepaalt wat hij wil bereiken en wat hij daarvoor nodig 
heeft. Samen met de coach wordt ook jaarlijks geëvalueerd hoe het gaat. Belangrijke 
vraag hierbij is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de student en de opleiding. 
 
Onderwijscatalogus als reisgids 
Flexibel studeren vereist een ‘reisgids’ (onderwijscatalogus), waarin de 
keuzemogelijkheden én de consequentie van keuzes zijn beschreven. Zo krijgt de 
student inzicht in de routes die kunnen worden doorlopen.  
 
Het doel van de onderwijscatalogus is helderheid over bestemming en route zodat de 
student zelf een route kan samenstellen of een keuze kan maken uit arrangementen. 
 
Bij het maken van de catalogus moeten onderwijs en ondersteuning vanaf het begin 
beiden betrokken worden.  
 
Ook moet geredeneerd worden vanuit het perspectief en de behoeften van de student 
(de student journey).  
 
In de onderwijscatalogus staan de leeromgeving en werkvormen beschreven (groep of 
individueel). Dit betekent dat het belangrijk is dat helder is welke leerstijl en 
leeromgeving bij de student past.  
 
Naast informatie over de mogelijke routes is het ook belangrijk dat voor de student 
duidelijk is wat de planning is en wat de behaalde resultaten zijn.  
 
Selectie studenten 
Voordat iemand aan een reis begint is het belangrijk om vast te stellen of je ‘fit genoeg 
bent voor de reis’. Dit geldt ook voor studenten. Daarom moet er helderheid zijn over 
wat van studenten wordt verwacht (advisering en eventuele ingangseisen). 

 
Betrek de werkgever 
Belangrijk aandachtspunt is de rol van de werkgever, omdat die de ruimte voor de reis 
van de student (mogelijk) beperkt. Uitdaging is de werkgever goed te betrekken.  
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Standaardiseren: in hoeverre is standaardisering van onderwijslogistieke 
processen nodig om opleidingen en studenten ruimte te geven voor 
flexibilisering?  
 
Standaardiseren van basisprocessen en -systemen 
Flexibilisering vereist standaardisering van basisprocessen en -systemen. Dat is nodig om 
uitwisseling tussen opleidingen mogelijk te maken, om houvast te bieden voor studenten 
én docenten, om een kader te hebben om ‘u vraagt, wij draaien’ te beperken en om te 
zorgen voor robuuste processen die meetbaar en controleerbaar zijn. Dit gaat in de 
eerste plaats om het herinrichten en standaardiseren van processen en daarvan afgeleid 
om het standaardiseren van systemen. De focus bij het standaardiseren moet liggen op 
zaken als inschrijven op modules, toetsing, monitoren van studievoortgang door 
studenten, lestijden en roosteringen. Waarbij je kan beginnen met laaghangend fruit 
(b.v. beter benutten van ruimtes). Zorg ook voor goede informatie en analyses t.b.v. het 
maken van keuzes. Vraag is of instellingsbrede standaardisatie haalbaar is. Als dat niet 
mogelijk is, is standaardiseren op faculteitsniveau een alternatief.  
 
Samenwerking belangrijk 
Standaardiseren gaat mogelijk gepaard met weerstand vanuit de opleidingen. Belangrijk 
is om het standaardisatieproces met onderwijs en onderwijslogistiek gezamenlijk te 
doorlopen. Onderwijs en onderwijslogistiek zijn een Siamese tweeling. Beperk het 
overlegcircuit en laat onderwijslogistiek bij standaardisatie in the lead. Als elke opleiding 
het onderwijslogistieke proces zelf mag bepalen, krijg je een enorme variatie waar de 
student de dupe van wordt. 
 
Veranderaanpak en student journey 
Ook bij deze groep werd het belang van het uitgaan van de student(journey) benadrukt: 
processen moeten leiden tot vrijheid en gemak voor studenten. Er is een zorgvuldige 
veranderaanpak nodig, waarbij alle partijen zich richten op de student. Dit kan worden 
ondersteund door een leergemeenschap te organiseren van medewerkers uit de 
onderwijslogistiek en het onderwijs.  
 
Gedeeld perspectief 
Bij standaardiseren zijn een stip op de horizon en een gedeeld perspectief cruciaal. 
Zonder gezamenlijk perspectief is standaardisering niet goed mogelijk. In een decentrale 
organisatie dient een dergelijke visie bottom up ontwikkeld te worden.  
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ICT/systemen: hoe stem je ICT-dienstverlening af op het onderwijs?  
 
Het onderwijs als vliegveld 
Deze groep werkte met de metafoor van 
het vliegveld met de opleiding als 
vliegtuigmaatschappij. De student is een 
reiziger met bagage (variërend van alleen 
handbagage tot grote off size koffers). 
Goede logistieke afhandeling vereist een 
booking systeem, een timetable, 
informatievoorziening (over uitval etc.) en 
bagageafhandeling. Nodig zijn centrale en 
eenduidige systemen voor 
informatievoorziening en registratie. Dat 
vereist consensus over basisdiensten en 
systemen. 
 
Helderheid rollen en verantwoordelijkheden  
In onderwijscontext betekent deze metafoor dat onderwijs en ondersteuning niet los van 
elkaar kunnen opereren. Het is raadzaam de rollen af te stemmen en helderheid te 
creëren over eigenaarschap en verantwoordelijkheden. Beiden moeten ruimte hebben 
hun eigen expertise in te brengen en er moeten vanuit de onderwijslogistiek kaders 
gegeven worden aan het onderwijs. 
 
De rollen van beiden verschillen per fase, maar gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid zijn 
wezenlijk. Daarbij is het van belang te voorkomen dat onderwijs en ondersteuning te 
veel op elkaars terrein komen. Ook dat vraagt helderheid over rollen en 
verantwoordelijkheden. Het bestuur moet regie voeren op de samenwerking. 
 
Flexibel programmeren van onderwijs en toetsen  
 
Tijdig juiste informatie door intekenen, prognoses en afspraken en regels 
Ten behoeve van de inzet- en roosterplanning is het belangrijk tijdig te beschikken over 
betrouwbare informatie. Hoe zorg je hiervoor? Vraag studenten in te schrijven op 
modules en toetsen en integreer de inschrijfmodules met de planmodules.  
 
Daarnaast is het maken van goede prognoses zeer nuttig. In 80-90% van de gevallen 
kun je in januari al bepalen hoeveel studenten je kan verwachten. Onderzoek ook wat 
gemiddeld genomen het haalbare moment is voor inschrijven, zodat een betrouwbare 
prognose kan worden gemaakt. 
 
Ook hier is het belangrijk gezamenlijke afspraken te maken. Formuleer bijvoorbeeld 
bedrijfsregels waarin is vastgelegd wanneer data beschikbaar moet zijn voor planning en 
roostering. Als je deze regels hebt, is het noodzakelijk hier ook op te handhaven.  
 
In Xedule kunnen de keuzes/routes van studenten worden beschreven, op basis waarvan 
het rooster kan worden gemaakt. In Xedule kan je met de tool Match docentloos 
roosteren of met MyX studentloos roosteren op basis van onderwijsfaciliteiten en 
docenten. 
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Toetsing en examinering 
 
Waarborgen eindniveau door toetskader en volgsystemen  
Een belangrijke vraag bij flexibilisering is het waarborgen van het niveau. Dit kan 
bijvoorbeeld door aan te geven welke competenties er aan het eindniveau zijn verbonden 
en als eis te stellen dat je alle competenties moet hebben afgedekt. Ook kunnen 
leeruitkomsten worden gekoppeld aan beroepspresentaties. Hiervoor is het noodzakelijk 
een afstudeerprogramma / toetshuis te definiëren. Hierin leg je geen vaste studieroutes 
vast, maar geef je aan wat de niveaus zijn en hoeveel en welke toetsen en werkvormen 
op welk niveau moeten worden afgelegd. Om te bepalen of een student hieraan voldoet, 
is een volgsysteem nodig. Op basis daarvan kunnen studenten bewijzen dat ze kunnen 
afstuderen.  
 
Roosteren en organiseren van flexibel toetsen 
Het flexibel roosteren van toetsen vraagt iets van lokalen- en surveillantenplanning. Het 
is daarom raadzaam kaders te ontwerpen om richtlijnen aan te geven. Daarnaast zou je 
ervoor kunnen kiezen zo min mogelijk schriftelijke tentamens aan te bieden en in plaats 
daarvoor te kiezen voor portfolio’s, assessments of online toetsen. Ook kan je kiezen 
voor formatieve toetsing of minder toetsen door grotere EC-eenheden te hanteren.  
 
Het is belangrijk dat studenten inzicht hebben in voortgang en openstaande toetsen. 
Daarnaast geven de deelnemers aan dat het kan helpen om toetsen niet in te delen op 
cohorten, maar te werken met individuele routes of bijvoorbeeld met tracks (versnellers- 
en vertragers-track).  
 
Roadmap voor toetsing en examinering met ruimte voor standaardisatie en eigenheid 
De deelnemers hebben zich ook gebogen over de vraag hoe ze een roadmap kunnen 
opstellen voor toetsing met ruimte voor standaardisatie en eigenheid. De volgende 
ideeën kwamen daarbij naar voren: 
- Maak gebruik van grotere onderwijseenheden voor alle opleidingen, die inwisselbaar 

zijn. 
- Eigenheid kan je inrichten door per opleiding zelf te laten bepalen hoe de 

toetsproducten eruitzien. 
- Niveaubepaling kan volgens eenzelfde taxonomie. Per jaar bepaal je het niveau.  
- Altijd een koppeling verplicht stellen tussen leeruitkomst (EC) en toets. Dus niet met 

deeltoetsen gaan werken, tenzij hiervoor EC gegeven worden. 
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Overige aandachtspunten 
Andere aandachtspunten bij flexibel programmeren van onderwijs en toetsen waren: 
- Aandacht voor community vorming in de programmering. Bijvoorbeeld door een 

kerngroep of basisklas en flexibele leergroepen.  
- Differentiëren in het aanbieden van modulen (meer/minder populaire vakken). 
- Docentinzet bij onzekerheid over het aantal studenten. 
 
Evaluatie werkplaats 
 
De deelnemers geven aan de principes uit het rapport zinvol en bruikbaar te vinden. Ook 
leveren de gesprekken nieuwe kennis op: de deelnemers leren van elkaar. De 
deelnemers willen graag op de hoogte worden gehouden via de Teamsite van Goed 
Georganiseerde School.  
 
Vanaf april houden we ons netwerk ook op de hoogte via een programmawebsite. 
 


