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Onderwijslogistiek: samenhang in processen
In ons advieswerk staat vaak de werkwijze van de onderwijsondersteunende organisatie centraal. Dit leidt tot een intensieve analyse van de onderwijslogistieke processen en de functionele omgeving of organisatorische
context waarin deze werden uitgevoerd. Onze inzichten en leerpunten uit
deze adviestrajecten delen wij graag met u.
Als uitgangspunt hanteren wij, in navolging van de SIG Onderwijslogistiek
van Surf, de volgende definitie voor onderwijslogistiek: “Onderwijslogistiek
bewaakt de samenhang tussen processen, systemen, informatiestromen en
geproduceerde documenten in de hele cyclus van onderwijsontwikkeling tot
en met diplomering.”
In dit artikel gaan we nader in op die samenhang tussen de processen. We
gebruiken daarvoor een casus waarin een procesketenanalyse is uitgevoerd
bij een faculteit van een Nederlandse HO-instelling.

De drijvende kracht achter een analyse van
de effectiviteit van onderwijsondersteunende processen zit vaak in ontevredenheid of
tegenvallende prestaties. Er blijken bijvoorbeeld meer mensen nodig dan gedacht om
een diplomeringsproces te ondersteunen.
Of de doorlooptijd van een door de opleiding te verstrekken toelatingsbesluit van
een aankomend student duurt te lang. De
oorzaak van het probleem is onbekend en
er is behoefte om deze te achterhalen en
aan te pakken. Om te kunnen bepalen waar
de problemen ontstaan is een ketenanalyse
noodzakelijk.
Voor het uitvoeren van een ketenanalyse
gebruiken wij als basis het onderwijslogistieke model dat door de Special Interest
Group (SIG) Onderwijslogistiek onder de
paraplu van Surf is opgesteld. In dit model
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worden de diverse elementen waaruit de
totale ‘onderwijslogistiek’ bestaat benoemd
en worden de onderlinge afhankelijkheden
weergegeven. Het model blijkt een krachtig
instrument te zijn voor een procesketenanalyse, zoals we in dit artikel zullen
aantonen.
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Honingraatmodel
In figuur 1 is het onderwijslogistieke model
weergegeven. Het kent een drietal hoofdstromen:
1. Ontwikkeling De scope van deze processen is gericht op het ontwikkelen en organiseren van opleidingen, zodanig dat de
eindkwalificaties (competenties, kennis en
vaardigheden) van studenten kunnen
worden gehaald. De input voor Onderwijsontwikkeling komt van externe en interne
stakeholders, zoals de NVAO en het hogeschool/universitair- en faculteitsbestuur.
Daarnaast wordt het ook gevoed door
onderwijslogistieke randvoorwaarden en
programma’s van onderwijs en toetsing
zoals curriculum, studiehandleidingen en
toetsen.

2. Bedrijfsvoering De processen in dit deel
van het model richten zich op de (administratieve) organisatie van het onderwijs.
Deze lopen van voorlichting en toelating tot
aan diplomering. Daarnaast omvatten ze
ook het leveren van stuurinformatie voor
evaluatie en management die moet leiden
tot aanpassing van het onderwijs, procesverbetering en beleidsvorming. De procesonderdelen zijn voorlichting, werving en
intake van studenten, inzetplanning, roostering, toetsafname en resultaatinvoer,
diplomering en evaluatie.
3. Onderwijs De student staat in deze
processen centraal: vanaf de eerste aanmelding voor een opleiding, het inschrijven
en volgen van onderwijs tot het afstuderen.

Management
informatie

Toetsen en examens

Onderwijscatalogus

OER

Curriculum

Studieplan

Voorlichting en
werving

Evaluatie

Studievolg / (B)SA

Inzetplanning

Diplomering

Afstuderen

Toetsing

Cijfer registratie

Roostering

Matching & Toelating

Oriëntatie

ONDERWIJS

BEDRIJFSVOERING

ONTWIKKELING

Onderwijs

Inschrijven op
onderwijs

Aanmelding

Figuur 1: Onderwijslogistieke model SIG1
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Klik hier voor meer informatie over het model
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Belangrijke processen zijn het oriënteren en
aanmelden voor de studie, het verzorgen
van onderwijs, het intekenen op onderwijs
en toetsing en studieloopbaanbegeleiding
en diplomering.

Betrokkenen
Docenten zijn betrokken bij alle ‘honingraten’: van het ontwikkelen van het curriculum
en toetsen (rood) via matching & toelating
en diplomering en evaluatie (blauw) tot het
verzorgen van onderwijs (groen).
Studenten zijn de meest betrokken stakeholders bij het onderwijs (groen). Zij worden
daarbij ondersteund door studieadviseurs.
Directeuren onderwijs en opleidingsteams
zijn vooral betrokken in de kolom ontwikkeling (rood). In de kolom bedrijfsvoering
(blauw) opereren over het algemeen de

bureaus onderwijs, bureaus roostering,
administratief medewerkers, examencommissies en marketing en communicatie.

De ‘levenslijn’ van de
onderwijslogistiek
Het onderwijslogistieke model omvat alle
processen die binnen het (hoger) onderwijs
te herkennen zijn. Indien we echter met een
facultaire (lees hier ook academie, school,
domein etc.) bril naar het model kijken, dan
valt op dat er zoiets bestaat als de ‘levenslijn’ van de onderwijslogistiek. Die levenslijn
is een keten van essentiële processen. Deze
moeten in samenhang worden uitgevoerd
en bepalen daarmee de kwaliteit van het
totale onderwijslogistieke proces: de ontwikkeling, administratieve ondersteuning en
onderwijsuitvoering van een opleiding of
een verzameling opleidingen.
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Figuur 2: De ‘levenslijn’ van de onderwijs logistieke keten
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Vanuit de ontwikkeling van het curriculum
van een opleiding loopt deze naar de organisatie van het onderwijs, gaan studenten
vervolgens hun onderwijs volgen, resultaten
behalen en afstuderen. Als individuele
processen aan het begin van deze keten niet
op orde zijn, ontstaat een verstoring die
direct merkbare gevolgen heeft voor de
kwaliteit van de gehele procesketen. Zoals
een slechte versterker met hele dure highend geluidsboxen nooit tot een goed geluid
in de kamer zal leiden, zo zal een opleiding
waar het curriculum onvoldoende kan
worden ondersteund door systemen en
organisatie, kunnen leiden tot slechte
informatie over de studievoortgang met als
gevolg klachten van studenten en inefficiëntie bij de processen examinering of bepaling
van BSA. De keten is van ‘levensbelang’! De
directe impact van de processen op de
levenslijn is op korte termijn groter dan van
processen die geen onderdeel van de levenslijn uitmaken. Zo zullen de gevolgen van een
slecht lopend roosterproces op korte termijn meer stress bij meer personen opleveren dan het niet goed lopen van de onderwijsevaluaties.

Verschillende verwachtingen

De casus

De OOO zoekt naar mogelijkheden voor verbetering van de eigen processen en de
dienstverlening. De OOO heeft daarom zelf
al haar ca. 50 processen geanalyseerd en
beoordeeld (!). Vervolgens is een prioritering
gemaakt van de processen waar verbetering het meest gewenst is en het meeste
resultaat oplevert. Op basis hiervan is een
plan van aanpak gemaakt om tot oplossingen te komen. Op afzonderlijke processen
werden acties gezet en daarmee werden
ook successen geboekt. “Het gaat steeds
beter…”, hoorden we regelmatig. Tegelijkertijd was er ook behoefte aan nog meer
verbetering.

Bij de faculteit die in onze casus centraal
staat, is een aantal jaar geleden een reorganisatie doorgevoerd. Voorheen waren de
onderwijsondersteunende taken per cluster
van opleidingen georganiseerd. Destijds zijn
ze gecentraliseerd in één Onderwijs Ondersteunende Organisatie (OOO) voor de
gehele faculteit. De gedachte is dat centraliseren leidt tot efficiency door meer uniformering van processen. De faculteit was zich
er bij aanvang van bewust dat er enige tijd
overheen zou gaan voordat alle processen
soepel zouden verlopen. Een aantal jaren na
de reorganisatie besluit de leiding van de
faculteit tot een evaluatie.
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Bij het OOO is eerst een grondige analyse
uitgevoerd, door diepte-interviews en
documentanalyse. Uit die interviews komt in
de eerste plaats naar voren dat de OOO
buitengewoon hard werkt en constant
zoekt naar mogelijkheden voor verbetering.
Iedereen in de faculteit erkent dat ook.
Tegelijkertijd leven er binnen de OOO en
daarbuiten wèl verschillende verwachtingen. Het onderwijs (docenten, onderwijsinstituten) vindt dat de OOO te veel stuurt op
uniformering. Hun ervaring is dat standaardisatie door de OOO de norm is, waar
flexibiliteit vanuit het onderwijs de wens is.
Aan de andere kant ervaart de OOO dat
een beroep op maatwerk eerder de regel
dan de uitzondering is.
Deze andere gezichtspunten leiden tot
discussies. Uit het onderzoek blijkt dat er
geen opdracht met draagvlak bestaat voor
het OOO. Gaat het om uniformeren, of juist
om maatwerk?

Knelpunt analyse
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Knelpunten plotten op SIG-model
De processen met de meeste verbeterpotentie hebben we geplot op het Onderwijslogistieke model. Daardoor ontstonden
nieuwe inzichten. Het werd duidelijk dat de
meeste processen zich bevonden óp de
levenslijn van de onderwijslogistiek. Daarmee werd de gedachte gevoed dat verbetermogelijkheden ook wel eens tússen de
processen konden liggen; dat de oplossing,
of een deel daarvan, gevonden moest
worden in het bekijken van de kwaliteit van
de totale keten.

levenslijn liggen, of daar direct aan grenzen.
Ook een tweetal andere zaken valt direct op:
 Veel processen rondom diplomering (aan
het einde van de keten) zijn als verbeterproces aangemerkt. Bij navraag bleek ook
dat de hoogste werkdruk bij dit proces lag.
 	
Processen in het begin van de levenslijn,
het fundament van de totale keten, zijn
vaak oranje of rood; hier ligt veel potentie
voor verbetering.

In figuur 3 hebben we de processen met
verbeterpotentieel, zoals door de OOO zelf
gedefinieerd, geplot op het onderwijslogistieke model. Wat direct opvalt, is dat veel
van de processen (rode vlakken) op de

Het denken in ketens leert dat de zwakste
schakel de kwaliteit van het geheel bepaalt.
Een zwakke schakel in de levenslijn, heeft
direct effect op de totale kwaliteit van de
onderwijslogistiek.

Ketendenken verlegt de prioriteit
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Figuur 3: Kritieke processen in relatie tot levenslijn
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De basis wordt gelegd bij het opstellen van
het curriculum, dat wordt vastgelegd in de
Onderwijs- en Examenregeling (OER). Alle
daarna volgende processen zijn hiervan
afhankelijk. Onhelderheid van het OER kan
bijvoorbeeld grote gevolgen hebben, zoals
extra controlewerk bij het diplomeerproces. Als de oorzaak van een probleem
eerder in de keten ligt, dan zullen verbeteringen in bijvoorbeeld het rooster- of
cijferproces relatief weinig vruchten afwerpen voor hun vervolgprocessen en voor de
(administratieve) afhandeling van de
totale onderwijslogistiek.

Hoge autonomie
Uit nadere analyse van de knelpunten werd
duidelijk dat de opleidingen in sterke mate
autonoom zijn in het bepalen van het
curriculum. Overwegingen van bedrijfsmatige aard spelen een beperkte rol bij het
samenstellen van een curriculum. Een
aantal voorbeelden: sommige opleidingen
hanteerden een lintroostering (semester)
terwijl de andere een blokroostering van 10
weken hanteerden. Een ander voorbeeld:
bij het samenstellen van een curriculum
werd niet bekeken of het studenten informatie systeem (SIS) de curricula kan
ondersteunen. Dat leidt dan vaak tot veel
handmatig werk achteraf. Een laatste
voorbeeld: door de sterke studentgerichtheid, krijgen studenten veel ruimte bij het
invullen van het eigen vakkenpakket. Dat
zorgt ervoor dat een examencommissie
een veel zwaardere en tijdrovender rol
krijgt bij het vaststellen van de diplomawaardigheid van het programma.

Onuitgesproken verwachtingen
Doordat bedrijfsmatige overwegingen een
kleine rol spelen in de inrichting van het
onderwijs, voert de OOO veel maatwerk
uit. De onderwijsorganisatie ervaart
daarvan geen ‘pijn’, omdat het maatwerk
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vaak buiten het blikveld van de onderwijsorganisatie blijft. De verschillende beelden
bij de opdracht van het OOO worden hier
wel helder. Alle betrokkenen gaan uit van
de eigen invalshoek, wat vervolgens leidt
tot (onuitgesproken) verwachtingen. Er
wordt gezocht naar manieren om de eigen
behoefte ingevuld te krijgen. Meestal lukt
dat uiteindelijk wel (de OOO beweegt mee,
en lost het ad-hoc, individueel, met handwerk op). Feitelijk is er dus voortdurend
sprake van maatwerk en uitzonderingen op
de regels, zonder dat dit wordt besproken.

Een gezamenlijke stap vooruit
De analyse van de keten haalt de achterliggende problematiek naar boven. De
behoefte aan flexibiliteit en maatwerk aan
onderwijszijde, botst met de opdracht en
inrichting van de OOO, namelijk uniformeren en standaardiseren. De grote vrijheid
bij de opleidingen, leidt tot complexe regels
en handwerk bij de OOO. De spanning
blijft bestaan als onderwijs en OOO niet
samen optrekken en begrip hebben voor
elkaars belangen. Dat vraagt erom dat
bedrijfsmatige overwegingen en haalbaarheid in vroeg stadium worden meegenomen in door opleidingen te maken keuzes.
Het besef dat het harmoniseren van
facultaire afspraken en processen uiteindelijk juist ruimte biedt voor flexibilisering,
geeft veel mogelijkheden voor meer structurele verbeteringen. Het neerzetten van
een stabiele basis met duidelijke regels,
leidt tot een situatie waarvan iedereen kan
profiteren. Zo kan de faculteit écht een
volgende stap zetten in optimalisatie van
de onderwijslogistiek. Zo heeft het onderzoek voor de OOO en de faculteit ook
gewerkt. Doordat helderheid en een
gedeeld beeld ontstonden van de gebrekkige werking van de keten, kon er samen
worden gezocht naar oplossingen. Dat
brengt uiteindelijk de OOO én de faculteit
een stap voorwaarts.
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Tips voor een goede ketenanalyse van onderwijslogistieke processen
 Identificeer je onderwijslogistieke processen en beoordeel waar de grootste
knelpunten zitten.
 Prioriteer de geïdentificeerde processen (hoog, middel, laag).

Plot de processen inclusief de prioriteit op het onderwijslogistieke model.

	
Analyseer het beeld: Wat valt je op? Zijn er clusters zichtbaar of ketens waar
knelpunten samenkomen?
 	
Probeer het beeld te verklaren: Loopt een proces moeizaam door slechte input
of doordat het proces zelf niet op orde is?

	
Daal af in de keten: waar ligt de oorzaak? Wees er alert op dat problemen die
zich aan het einde van de keten manifesteren, een oorzaak kunnen hebben in
het begin.

	
Bepaal de beste manier om de oorzaak van het probleem weg te nemen.
Soms zal de eigenaar/veroorzaker een andere organisatorische geleding zijn.
Zoek in dat geval dan naar de samenwerking.

	
Voer dit proces uit met zowel mensen aan tafel van het onderwijs, als van de
onderwijsondersteuning!

Judith Donkers en Robert van ’t Sant zijn beiden
al vele jaren actief in het MBO en Hoger Onderwijs
op het gebied van het verbeteren van processen in
de bedrijfsvoering, vaak in rollen als adviseur of
projectleider.
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