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Digitalisering heeft al vele jaren een gro-

Het is daarbij geenszins de intentie geweest

te invloed op vrijwel alle facetten van onze

een wetenschappelijk onderzoek uit te voe-

samenleving. Ook in het Nederlandse ho-

ren. Dit artikel is dan ook op te vatten als

ger onderwijs is de invloed van digitalise-

een samenvatting van alle gesprekken die

ring sterk voelbaar. In het voorjaar van 2018

zijn gevoerd, en de conclusies die daaruit

heeft Fundatis een onderzoek rondom dit

getrokken kunnen worden. Naar aanleiding

thema uitgevoerd onder de Nederlandse

hiervan wordt een vijftal aanbevelingen ge-

universiteiten. In dit artikel wordt onder

daan. Deze aanbevelingen kunnen door de

digitalisering van het hoger onderwijs ver-

instellingen worden gebruikt om scherper

staan: de toepassing van digitale middelen

keuzes te maken en richting te bepalen bij

om de onderwijskwaliteit direct of indirect

het opzetten en uitvoeren van programma’s

te verbeteren.

en projecten rondom digitalisering van het

1

onderwijs.
Het hoofddoel van het onderzoek was het
in kaart brengen van de huidige stand van

Met de uitkomsten van het onderzoek, en de

zaken rondom digitalisering van het hoger

reflectie daarop, wordt getracht een prak-

onderwijs. Wat gaat er goed? Wat zijn de

tische bijdrage te leveren aan de gedachte-

knelpunten? Wat zijn de nieuwe inzichten?

vorming rondom dit thema. Er wordt daarbij

Door de bevindingen te bundelen wordt een

nadrukkelijk de verbinding gezocht met an-

algemeen beeld geschetst van de stand van

dere activiteiten die al in het Nederlandse

zaken rondom digitalisering van het onder-

hoger onderwijs worden uitgevoerd rondom

wijs aan de Nederlandse universiteiten. Om

digitalisering van het onderwijs, zoals de

tot deze bevindingen te kunnen komen heb-

Versnellingsagenda en het Versnellingsplan

ben we ervoor gekozen om per universiteit

opgesteld door de VSNU, VH en SURF en de

een semigestructureerd interview te houden

diverse initiatieven die de instellingen zelf

met de betreffende programmamanager

uitvoeren.

en/of projectleider op het gebied van digitalisering van het onderwijs.

1

Om de scope enigszins beperkt te houden hebben we ons bij dit onderzoek beperkt tot het onderzoeken

van de stand van zaken rondom digitalisering van het onderwijs bij de Nederlandse universiteiten.
Het lijkt ons zeer de moeite waard een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren onder Nederlandse
hogescholen, op een daarvoor geschikt moment.
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Hoofdstuk 2
Bevindingen
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Tijdens de gesprekken is een veelheid aan

van digitale middelen is bijvoorbeeld de inzet

onderwerpen rondom digitalisering van het

van een digitale stemtool in de collegezaal

onderwijs besproken. In onderstaande para-

met als doel het bevorderen van interactie

grafen worden de meest interessante bevin-

tussen docent en student. Een voorbeeld

dingen uitgewerkt.

van vernieuwing van een onderwijsconcept
met behulp van digitale middelen is bijvoor-

Digitale basisvoorziening of digitale
onderwijsinnovatie?

beeld de inzet van een serious game. Het

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er

met behulp van digitale middelen lijkt vooral

op alle bezochte universiteiten programma’s

gelegen in de vraag of er al dan niet sprake

en/of projecten worden uitgevoerd die zich

is van herontwerp van de cursus.

verschil tussen verbetering en vernieuwing

richten op digitalisering van het onderwijs.
We zien dat er zowel projecten worden uit-

In de gesprekken met de universiteiten is

gevoerd die zich richten op het realiseren van

gevraagd naar de focus van het digitalise-

digitale basisvoorzieningen, als projecten die

ringstraject. Op basis hiervan zijn de uni-

zich richten op digitale onderwijsinnovatie.

versiteiten globaal ingedeeld op een schaal
met aan de linkerkant ‘focus op digitale

Bij het realiseren van digitale basisvoorzie-

basisvoorzieningen’ en aan de rechterkant

ningen kan gedacht worden aan het imple-

‘focus op digitale onderwijsinnovatie’ (figuur

menteren van een digitale leeromgeving of

1). Ieder bolletje symboliseert een instelling.

digitale toetsvoorzieningen. Wat men onder

Deze afbeelding illustreert dat de focus per

digitale onderwijsinnovatie verstaat is vaak

instelling sterk kan verschillen. Hierbij gaat

lastiger te duiden. Wel komt duidelijk naar

het om de primaire focus, omdat er in veel

voren dat instellingen zowel het verbeteren

gevallen sprake is van gecombineerde pro-

van bestaande onderwijsconcepten, als het

gramma’s.

vernieuwen van onderwijsconcepten met behulp van digitale middelen beschouwen als

Gecombineerde programma’s zijn program-

digitale onderwijsinnovatie. Verbetering van

ma’s waarbinnen zowel projecten worden

een bestaand onderwijsconcept met behulp

uitgevoerd die zich richten op het realiseren

DIGITALE
BASISVOORZIENINGEN

DIGITALE
ONDERWIJSINNOVATIE

Figuur 1 | Primaire focus van digitaliseringstraject per universiteit
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van digitale basisvoorzieningen, als projecten

Financiële middelen

die zich richten op digitale onderwijsinnova-

Opvallend is dat tijdens de gevoerde ge-

tie. In sommige gevallen wordt ook binnen

sprekken gebrek aan financiële middelen

één project gefocust op zowel het realiseren

zelden wordt genoemd als belemmering

van een digitale basisvoorziening als het rea-

voor het opzetten en uitvoeren van digita-

liseren van digitale onderwijsinnovatie.

liseringsprogramma’s. De middelen voor
deze programma’s komen veelal uit de stu-

Een interessante bevinding in het kader van

dievoorschotmiddelen. Dit zijn middelen die

de digitaliseringsprogramma’s vloeide voort

worden ingezet ten behoeve van de kwali-

uit de vraag wat de belangrijkste aanjager is

teitsverbetering van het onderwijs en waar-

geweest voor het opzetten van een dergelijk

op de centrale medezeggenschap instem-

programma. Het merendeel van de universi-

mingsrecht heeft. Dit is een waarschijnlijke

teiten gaf aan dat één van de belangrijkste

verklaring voor het feit dat veel instellingen

redenen om een digitaliseringsprogramma

studenten – veelal via de studentgeledingen

te starten is gelegen in het feit dat men niet

van de medezeggenschapsorganen – na-

de ‘digitale strijd’ wil verliezen ten opzichte

drukkelijk bij de digitaliseringsprogramma’s

van andere Nederlandse of internationale

hebben betrokken. Daarnaast zijn er univer-

universiteiten. Digitaliseringsprogramma’s

siteiten die andere budgetten beschikbaar

worden dan ook veelal gezien als essentieel

stellen, of er is sprake van een combinatie

in de concurrentiestrijd met andere instellin-

van financieringsmethoden.

gen. Als we ons in de vervolgvraag verdiepen
wordt dit punt echter een stuk onduidelijker:

Zoals hierboven genoemd zijn de digitalise-

waarin lopen we dan precies achter en ten

ringsprogramma’s van veel universiteiten

opzichte van wie?

vaak gecombineerde programma’s: programma’s die zich zowel richten op het re-

Bestuurlijke agenda

aliseren van digitale basisvoorzieningen, als

Bij alle universiteiten staat digitalisering van

op digitale onderwijsinnovatie. Of, en in wel-

het onderwijs hoog op de bestuurlijke agen-

ke mate, studievoorschotmiddelen juist ook

da. Verdergaande digitalisering wordt veelal

binnen gecombineerde programma’s ge-

gezien als één van de belangrijkste middelen

bruikt worden voor het realiseren van digita-

in het ‘toekomstbestendig’ maken van het

le basisvoorzieningen was geen onderwerp

onderwijs. Dat het belang van digitalisering

van het onderzoek.

door de bestuurlijke lagen onderkend wordt
is onder meer af te leiden uit het gegeven
dat de stuurgroepen van de digitaliseringsprogramma’s en -projecten vrijwel allemaal
bemenst worden door centrale en/of facultaire bestuurders, aangevuld met directeuren ICT en/of CIO’s.
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Instellingen willen
de ‘digitale strijd’ niet
verliezen ten opzichte van
andere Nederlandse of
internationale universiteiten.
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Digitaliseringslab

van de belangrijkste doelgroep, leiden over

Vrijwel alle universiteiten beschikken over

het algemeen tot betere keuzes) en een

– of zijn in het proces van oprichting van –

verhoging van de geloofwaardigheid (de

een lab ten behoeve van onderwijsinnovatie

stem van studenten wordt direct gehoord

en docentondersteuning. Deze labs hebben

in plaats van een interpretatie daarvan door

verschillende verschijningsvormen: soms zijn

de betrokken medewerkers).

dit fysieke locaties, soms zijn dit virtuele

Veel instellingen geven aan dat de grootste

platformen. De doelstellingen van deze labs

uitdaging met betrekking tot de inzet van

bestaan veelal uit het bundelen van kennis,

studenten de continuïteit van deze inzet is.

ervaring en faciliteiten met betrekking tot

Vaak zijn studenten vanuit een bepaalde rol

onderwijsinnovatie. Er zijn vaak allerlei mo-

voor maximaal een jaar bij een digitalise-

gelijkheden voor docenten om actief aan

ringsprogramma of -project betrokken, ter-

de slag te gaan met digitale onderwijsin-

wijl de looptijd van dergelijke programma’s

novatie, zoals het maken van MOOC’s en

en projecten vaak een stuk langer is. Er gaat

kennisclips. Daarnaast hebben deze labs in

dan ook veel tijd en energie zitten in het ade-

veel gevallen een sociale functie: ze worden

quaat inwerken van de betrokken studenten

gezien als thuishaven van een ‘community’

en de overdracht naar de opvolgende stu-

rondom onderwijsinnovatie.

denten.

Inzet van studenten

Beperkte impact

Zoals hierboven al kort aangestipt hebben

Alle inspanningen ten spijt wordt aangege-

veel instellingen studenten betrokken bij hun

ven dat slechts een beperkt aantal docen-

digitaliseringsprogramma. Tussen instellin-

ten de mogelijkheden die digitalisering van

gen bestaan er echter grote verschillen over

het onderwijs biedt actief benut. Vaak gaat

hoe de inzet van studenten is vormgegeven.

het om de op iedere universiteit aanwezige

Bij sommige instellingen fungeren studenten

groep ‘innovators’ en ‘early adopters’: de re-

voornamelijk als klankbord en worden zij pe-

latief kleine groep docenten (±20%) die in-

riodiek op de hoogte gehouden rondom de

trinsiek gemotiveerd is om zo snel mogelijk

voortgang en resultaten van het digitalise-

met de geboden digitale mogelijkheden aan

ringsprogramma. Andere instellingen kiezen

de slag te gaan om daarmee de kwaliteit

voor een meer actieve rol voor studenten en

van hun onderwijs te verbeteren. De over-

betrekken hen actief bij het opzetten en uit-

grote meerderheid van de docenten (±80%)

voeren van het digitaliseringsprogramma.

maakt echter niet, of in (zeer) beperkte

Zo is er een universiteit die elk jaar een flink

mate, gebruik van de geboden digitale mo-

aantal studenten voor een jaar vrijstelt om

gelijkheden. De olievlekwerking waar men

actief mee te werken aan digitaliserings-

op hoopt voltrekt zich vaak langzamer dan

projecten. Als voordelen van deze aanpak

verwacht en de impact van digitaliserings-

worden veelal genoemd een verbetering van

programma’s en -projecten is dan ook vaak

de kwaliteit (meer perspectieven, vooral die

minder groot dan men had gehoopt.
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De olievlekwerking waar
men op hoopt voltrekt
zich langzamer dan verwacht.
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Reflectie en aanbevelingen

11 | Digitalisering Hoger Onderwijs

Uit bovenstaande bevindingen kan geconclu-

ger. Er lijkt dan ook ruimte te bestaan om de

deerd worden dat er sprake is van gunstige

impact van de digitaliseringsprogramma’s

omstandigheden wat betreft digitalisering

en -projecten verder te vergroten.

van het onderwijs: het belang van digitalisering wordt erkend, de financiële middelen

Om de impact van digitaliseringsprogram-

zijn beschikbaar, digitalisering wordt als een

ma’s en -projecten te verhogen is het van

belangrijk element gezien in het ‘toekomst-

belang dat de Nederlandse hoger onderwijs-

bestendig’ maken van het onderwijs, stu-

instellingen scherpe strategische en operati-

denten zijn betrokken en de benodigde prak-

onele keuzes maken rondom de inrichting en

tische faciliteiten zijn voorhanden. Al met al

uitvoering van digitaliseringstrajecten. Wat

een vruchtbare voedingsbodem. Toch wordt

betekent dit echter concreet? De volgende

er vaak een kritische noot geplaatst bij het

aanbevelingen zijn gebaseerd op de kennis,

resultaat van de inspanningen die worden

ervaring en inzichten die Fundatis de afgelo-

gepleegd om digitalisering van het onder-

pen jaren heeft opgedaan op het gebied van

wijs naar een hoger niveau te tillen. Er bloeit

digitaliseringsprogramma’s en -projecten in

nog te weinig en de oogst is nog wat ma-

het Nederlandse hoger onderwijs.

Er is sprake van gunstige
omstandigheden wat betreft
digitalisering van het onderwijs.
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1 | Maak een scherp onderscheid tussen het realiseren van digitale
basisvoorzieningen en digitale onderwijsinnovatie
Digitaliseringstrajecten worden nogal eens

steunende processen; digitale onderwijs-

als homogene trajecten gezien. Het is echter

innovatie focust zich op het realiseren van

van belang om te erkennen dat program-

didactische verrijking van de inhoud.

ma’s en projecten die zich richten op het
realiseren van digitale basisvoorzieningen

Aangezien beide trajecten wezenlijk van el-

wezenlijk verschillen van programma’s en

kaar verschillen is het niet verrassend dat

projecten die zich richten op digitale onder-

ze een verschillende aanpak vragen. Het ad-

wijsinnovatie. Daarbij is niet de naamgeving

vies is dan ook om een scherp onderscheid

doorslaggevend, maar de doelstelling van

te maken tussen het realiseren van digitale

het programma of project. Scherp gesteld,

basisvoorzieningen en digitale onderwijs-

het realiseren van digitale basisvoorzienin-

innovatie (figuur 2).

gen is gericht op verbetering van onder-

DIGITALISERINGSTRAJECTEN

DIGITALE
BASISVOORZIENINGEN
Focus: verbetering
ondersteunende processen

Figuur 2 | Onderscheid in digitaliseringstrajecten
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DIGITALE
ONDERWIJSINNOVATIE
Focus: didactische
verrijking van de inhoud

2 | Kies voor een aanpak die past bij het type uitdaging
Over het algemeen kan gesteld worden dat

Het gaat met andere woorden over het ac-

trajecten die zich richten op het realiseren

tief creëren van ruimte om te innoveren. Let

van digitale basisvoorzieningen zich be-

wel, het creëren van ruimte om te innoveren

ter lenen voor een (klassieke) projectmati-

is niet hetzelfde als een ruimte om te innove-

ge aanpak: SMART-doelstellingen, heldere

ren (lees: een (innovatie)lab)!

deadlines en strakke sturing op concrete,
tastbare en op voorhand gedefinieerde re-

Om ruimte voor digitale onderwijsinnovatie

sultaten. Dergelijke trajecten, mits goed uit-

te creëren en daarmee een grotere groep do-

gevoerd, kunnen ervoor zorgen dat de nood-

centen en studenten te bereiken is het van

zakelijke digitale basisvoorzieningen op tijd,

belang dat expliciet aandacht wordt besteed

binnen budget, binnen scope en op een op

aan de veel gehoorde bezwaren van docen-

voorhand vastgesteld kwaliteitsniveau wor-

ten om met digitale onderwijsinnovatie aan

den opgeleverd.

de slag te gaan. Deze veelgehoorde bezwaren zijn onder andere de hoge werkdruk (‘ik

Trajecten die zich richten op digitale onder-

heb er geen tijd voor’) en de beeldvorming

wijsinnovatie laten zich echter vaak minder

rondom digitale innovatie (‘digitale innovatie

goed op klassieke wijze structureren. De te

heeft weinig te maken met mijn werk’).

behalen resultaten zijn – aangezien het innovatie betreft – per definitie niet op voor-

Om die reden moet onder andere gezocht

hand vast te stellen. Een (klassieke) project-

worden naar manieren om tegemoet te

matige aanpak die sterk leunt op deze op

komen aan de hoge werkdruk, bijvoorbeeld

voorhand gedefinieerde resultaten lijkt dan

door het mogelijk te maken om ‘innova-

ook niet in alle gevallen de juiste keuze voor

tie-uren’ voor docenten vrij te kopen. Daar-

een traject dat zich richt op digitale onder-

mee kan voorkomen worden dat digitale on-

wijsinnovatie. Soms is een meer organische

derwijsinnovatie altijd in de avonduren door

aanpak een stuk kansrijker.

docenten moet worden gedaan, aangezien
deze werkzaamheden per definitie bovenop

Met een meer organische aanpak bedoelen

hun dagelijkse werkzaamheden komen. In-

we een aanpak die zich richt op het zo ef-

spiratie kan worden opgedaan in het primair

fectief mogelijk ‘laten ontstaan’ van digitale

onderwijs waar professionalisering en na-

onderwijsinnovatie. Innovatie ‘laten ont-

scholing van docenten een belangrijk onder-

staan’ betekent overigens geenszins passief

werp is in het kader van de CAO en door de

achteroverleunen en maar zien wat er ge-

PO-Raad hoog op de politieke agenda wordt

beurt. Integendeel, het vraagt om het actief

gehouden.

slechten van barrières die het voor een grote
groep docenten moeilijk maakt om zich met

Een andere mogelijkheid zou zijn om digitale

digitale onderwijsinnovatie bezig te houden.

onderwijsinnovatie standaard op te nemen
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in al bestaande docentprofessionaliserings-

Daarnaast is het aan te raden om actief de

trajecten als de BKO, SKO en LOL. Op die

beeldvorming rondom digitale onderwijs-

manier komt digitale onderwijsinnovatie

innovatie te beïnvloeden. Creëer een sfeer

niet bovenop de werkzaamheden van do-

waarin een ‘gefaald’ experiment net zoveel

centen, maar wordt het onderdeel van de

waarde heeft als een ‘geslaagd’ experiment.

professionaliseringstrajecten die docenten

Daarbij is het belangrijk dat expliciet aan-

tijdens hun loopbaan vaak toch al doorlo-

dacht wordt besteed aan het delen en leren

pen. Dit heeft mede tot gevolg dat digitale

van elkaars ervaringen èn het voortbouwen

onderwijsinnovatie een vanzelfsprekender

op die ervaringen. Juist daarin zit voor de in-

plek krijgt in het ontwerpproces van cursus-

stelling immers de waarde van innoveren en

sen en/of curricula en dat docenten in een

experimenteren.

veilige omgeving ervaring op kunnen doen,
begeleid door deskundigen op het gebied
van digitale onderwijsinnovatie.

Een gefaald experiment
heeft net zoveel waarde
als een geslaagd experiment.
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3 | Kies voor een besturing van het programma die past bij het type uitdaging
Het is belangrijk dat de besturing van het

soort ambassadeursgroep, bemenst door

programma past bij het type uitdaging. Een

personen die in staat zijn de innovatiecul-

sterk hiërarchisch ingericht programma met

tuur van de instelling positief te beïnvloeden.

een duidelijke opdrachtgever, stuurgroep,
projectleider en werkgroepen - ieder met hun

Dat betekent overigens niet dat er rondom

eigen rol en verantwoordelijkheid - kan ge-

digitale innovatietrajecten geen verwach-

schikt zijn voor het realiseren van digitale ba-

tingen mogen bestaan rondom de voort-

sisvoorzieningen. Het is duidelijke welke doe-

gang en effectiviteit van deze trajecten.

len worden nagestreefd, wie welke taak en

Het verschil is echter dat rondom digitale

rol heeft en er wordt gestuurd op het behalen

innovatietrajecten de verwachtingen zich

van de (inhoudelijke) resultaten binnen de ge-

meer zouden moeten richten op het proces

geven kaders (tijd, geld, kwaliteit en scope).

dan de inhoud, veel meer op hoe de resultaten gemeten worden dan wat de resultaten

Een dergelijke besturing lijkt minder effec-

precies zijn, veel meer op hoe er verder kan

tief voor trajecten die zich richten op digi-

worden gebouwd op de behaalde resultaten

tale onderwijsinnovatie. Een innovatietra-

dan de resultaten zelf.

ject richt zich op het actief promoten van de
gewenste innovatiecultuur. Niet het behalen

Kortom, de besturing van het programma

van de afgesproken producten en mijlpalen

dient aan te sluiten het type uitdaging en

staat centraal maar het realiseren van de

de geformuleerde doelstellingen. Dat geldt

verandering en de cultuur. Een centrale plek

voor zowel het richtinggevende niveau van

in het project is ingeruimd voor de uitwisse-

het project (stuurgroep) als ook het stu-

ling van ervaringen. Wat werkt wel en wat

rende en operationele niveau binnen een

werkt niet? Gedacht kan worden aan een

project/programma (figuur 3).

Richtinggevend

Figuur 3 | Besturingshiërarchie

Sturend

Operationeel
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4 | Voer de verschillende trajecten los van elkaar uit
Gezien de grote verschillen tussen trajecten
die zich richten op het realiseren van digitale
basisvoorzieningen en digitale innovatietrajecten kan het verstandig zijn om deze trajecten los van elkaar uit te voeren (figuur 4).

DIGITALE
BASISVOORZIENINGEN

Het los van elkaar uitvoeren van deze typen
trajecten kan ertoe leiden dat beide typen
de aanpak, het besturingsmodel en de verwachtingen van de eindgebruikers krijgen

DIGITALE
ONDERWIJSINNOVATIE

die ze verdienen. Vermenging van deze type
trajecten kan juist tot het tegenovergestelde leiden.
Het los van elkaar uitvoeren van trajecten

TIJD
Figuur 4 | Losse trajecten, parallel uitgevoerd

kan zich overigens ook in de tijd manifesteren. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden met een aantal plateaus: in het eerste
plateau wordt gefocust op het realiseren
van digitale basisvoorzieningen en in het
volgende plateau wordt gefocust op digita-

DIGITALE
ONDERWIJSINNOVATIE

le onderwijsinnovatie (figuur 5). Men kan er
uiteraard ook voor kiezen om deze plateaus
juist om te draaien en de resultaten van digitale onderwijsinnovatie als input te gebrui-

DIGITALE
BASISVOORZIENINGEN

ken voor de benodigde digitale basisvoorzieningen. Door de verschillende trajecten
in de tijd uit te zetten worden de (digitale)

TIJD

ambities niet verlaagd, ze worden enkel ge-

Figuur 5 |

temporiseerd.

Losse trajecten, getemporiseerd. Vice versa ook mogelijk
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5 | Communiceer duidelijk en zorg daarmee voor een
helder verwachtingspatroon bij alle stakeholders
De gemaakte keuzes rondom de inrichting
van

digitaliseringsprogramma’s

moeten

goed landen bij de verschillende stakeholders. Om die keuzes en de gevolgen daarvan
daadwerkelijk te laten landen is het essentieel dat hier op effectieve wijze over wordt
gecommuniceerd. Het realiseren van digitale
basisvoorzieningen terwijl de eindgebruikers
in de veronderstelling verkeren dat er een innovatietraject is gestart, leidt onvermijdelijk
tot niet-waargemaakte verwachtingen en
teleurstelling bij de eindgebruikers. Dit heeft
in veel gevallen een negatieve impact op het
gecreëerde draagvlak en de beeldvorming
rondom het digitaliseringstraject. Het verdient dan ook aanbeveling om per type traject een duidelijke boodschap te kiezen en
die consequent door te voeren.
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Tot slot
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Het is van belang om te beseffen dat bovengenoemde aanbevelingen in samenhang
met elkaar moeten worden gezien. Een gebalanceerde, integrale toepassing van deze
aanbevelingen kan leiden tot digitaliseringsprogramma’s en -projecten met een grotere
impact en daarmee tot een verhoging van de onderwijskwaliteit aan de Nederlandse
universiteiten. Daar zit volgens ons de echte winst van digitalisering van het hoger onderwijs.
Tot slot danken we van harte de deelnemende instellingen voor de waardevolle input die zij
hebben geleverd.

Meer weer weten over hoe de impact van het digitaliseringsprogramma
van uw instelling kan worden verhoogd?
Neem contact op met Anne Floor Erdman (directeur Fundatis)
via annefloor.erdman@fundatis.nl of met Fundatis via +31 30 68 75 522.
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Over Fundatis
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Fundatis is hét organisatieadviesbureau voor het hoger onderwijs en mbo.
Wij zijn deskundig op het gebied van digitaliseringstrajecten (LMS, digitaal
toetsen, digitale onderwijsinnovatie), onderwijsadministratie en -processen
(roostering, studentenadministraties), organisatieverandering (audits,
reorganisaties, inrichting shared service centra) en interim management
binnen het onderwijs. Onze medewerkers zijn zeer ervaren professionals
die de dossiers in het onderwijs grondig kennen. Onze professionals
werken samen met opdrachtgevers op een persoonlijke, professionele en
creatieve manier.

www.fundatis.nl
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