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Dag collega,
Ook zonder kenniskring gaat het werk van het lectoraat gewoon door. Deze nieuwsbrief staat
geheel in het teken van onderwijslogistiek en onderwijsflexibilisering, twee thema’s die de
laatste jaren steeds belangrijker zijn geworden in het hoger onderwijs en het MBO. Thema’s
ook waaraan bestuurders en beleidsmakers mijns inziens veel meer aandacht zouden moeten
besteden, al was het maar omdat ze essentieel zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, die
vandaag zo ter discussie staat.

Masterclass Onderwijslogistiek
Op 11 april en 10 mei verzorg ik een masterclass Onderwijslogistiek voor de SURFacademy in
Utrecht. In deze masterclass komen aan de orde:
•
•
•
•
•

Wat verstaan we onder onderwijslogistiek?
Welke knelpunten treden op in de traditionele keten van planning en roostering en
welke oorzaken hebben die knelpunten?
Welke alternatieve ketens van planning en roostering zijn er en welke problemen lossen
die op?
Welke vormen van onderwijsflexibilisering bestaan er en welke eisen stellen die aan de
keten van planning en roostering?
Welke rol speelt standaardisering om tot schaalbare vormen van onderwijsflexibilisering
te komen?

Naast interactieve presentaties zal er gewerkt worden met praktische opdrachten. Van de
deelnemers wordt gevraagd tussen de beide sessies een mini-survey uit te voeren in hun eigen
organisatie m.b.t. een zelf gekozen onderwijslogistieke vraagstelling. Tijdens de tweede dag
zullen er ’s middags enkele best practices gepresenteerd worden. De bedoeling van de
masterclass is o.a. dat er een verbeteragenda voor onderwijslogistiek ontstaat waar SURF de
komende tijd mee aan de slag kan gaan. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. De kosten zijn € 200,-.
Aanmelding is nog mogelijk via http://www.surf-academy.nl/programma/event/?id=441.

Docentvrij roosteren bij de PABO in Zwolle
Bij onze Zwolse PABO heb ik het afgelopen jaar een mini-experiment begeleid met een
alternatieve vorm van planning en roostering. Het betrof de roostering voor de contactdagen
van de afstandsopleiding. De traditionele keten van planning en roostering bestaat eruit:
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•
•
•
•
•
•

dat eerst de vakken en lesuren (het studieprogramma) worden vastgesteld,
dat het aantal groepen studenten wordt bepaald,
dat vakken/lesuren en groepen verdeeld worden over de docenten,
dat docenten hun dagelijkse beschikbaarheid voor het onderwijs opgeven,
dat aan elk vak een range van lokalen worden toegewezen,
en dat er afspraken over roostermomenten zijn gemaakt.

Daarna gaan al deze gegevens het roosterproces in en komt er i.h.a. een rooster uit waar
iedereen ontevreden over is. Vaak moeten verschillende roosters tijdens het roosterproces of
nog daarna op elkaar worden afgestemd om overlap van docentinzet en lokalenbezetting te
voorkomen. Dat laatste was bij de PABO ook het geval voor de roosters van voltijd/deeltijd
enerzijds en contactdagen afstandsleren anderzijds. Gevolg was grote moeite om de
contactdagen bij afstandleren goed bezet te krijgen met docenten.
In het mini-experiment hebben we nu enkele zaken omgedraaid. Voordat het roosterproces bij
voltijd/deeltijd gaat lopen, is er (voor het hele jaar) een docentvrij lesrooster voor contactdagen
afstandsleren opgesteld. Dit lesrooster is naar de vakgroepen gegaan die de docenten erop
hebben ingezet. Deze gegevens zijn vervolgens meegenomen in het plannings- en
roosteringsproces van voltijd/deeltijd. Gevolg is dat de bezettingsproblemen rond de
contactdagen afstandsleren vrijwel uit de wereld zijn. Je ziet hier hoe een alternatieve inrichting
van de keten van planning en roostering, hoe gering van omvang ook, een hoop problemen kan
voorkomen. In de interviews die ik hierover met betrokkenen heb gehouden, kwam naar voren
dat de vakgroepen in de persoon van de vakgroepvoorzitters het prettig vinden een meer
directe invloed te hebben op het eindstadium van het rooster door zelf de personele inzet te
regelen op een bestaand rooster. Docentvrij roosteren is in dit geval dus succesvol verlopen.
Het verslag over het onderzoekje dat ik deed naar dit experiment is te vinden op de website van
het lectoraat: http://www.licto.nl/article.php?articleID=44.

Onderwijsflexibilisering bij de Hogeschool Utrecht
De Hogeschool Utrecht heeft onderwijsflexibilisering nog altijd hoog in het vaandel staan. In de
vestiging Amersfoort gaat daarom de komende jaren een programma draaien om vormen van
onderwijsflexibilisering te ontwikkelen die in een later stadium bruikbaar kunnen zijn voor de
hele HU. Om onderwijsflexibilisering en vraaggestuurd onderwijs te faciliteren zijn enkele
onderwijsstandaarden ingevoerd. Zo zullen per 2014 alle onderwijseenheden binnen de HU een
omvang van 5 EC of een veelvoud daarvan hebben. Dat gaat naar verwachting combinaties van
door studenten te kiezen vakken tot een volwaardig studieprogramma vergemakkelijken. Voor
het innovatieprogramma in Amersfoort is een stuurgroep gevormd waarvoor ik uitgenodigd
ben, er als adviseur lid van te worden. Dat is een interessante klus waar ik graag mijn bijdrage
aan lever. Onderwijsflexibilisering in het hoger onderwijs, hoewel daar momenteel landelijk
weinig belangstelling voor is, zal ook de komende jaren weer terugkomen op de agenda’s van
hogescholen en universiteiten. De maatschappelijke ontwikkeling maakt het nu eenmaal
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onvermijdelijk dat het hoger onderwijs zijn rigide organisatiepatronen gaat vervangen voor een
flexibeler onderwijslogistiek. Van HU-Amersfoort zul je de komende tijd ongetwijfeld meer gaan
vernemen.
Met vriendelijke groeten,
Peter van 't Riet
-------------------Dr. S.P. van 't Riet | Lector ICT en Onderwijsinnovatie
Hogeschool Windesheim | Postbus 10090 | 8000 GB Zwolle | Tel. 088-4699775
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