
 
Factsheet Tweedaagse training 
Flexibilisering & Onderwijslogistiek 
Onderwijsinstellingen in het mbo en ho willen in toenemende mate hun onderwijs flexibiliseren om 
beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften in het werkveld en de samenleving. Als 
flexibilisering wordt ingezet in het onderwijs dan wordt er vaak vanuit gegaan dat de 
onderwijslogistieke afdelingen vanzelf volgen. Maar zijn de mensen, de processen en systemen 
wel voldoende voorbereid? Heeft iedereen eenzelfde beeld van de weg die moet worden afgelegd 
en het einddoel? Is de impact op alle onderwijslogistieke aspecten in beeld? En hoe zorg je ervoor 
dat iedereen in dezelfde richting beweegt, aangehaakt is en blijft?  

Werkwijze en leeropbrengsten  
Samenwerking tussen onderwijs en onderwijslogistiek is een cruciale factor voor het succes van 
flexibel onderwijs. In deze tweedaagse training vergroten wij het zicht op elkaars werelden 
(onderwijsflexibilisering en onderwijslogistiek) en beogen wij de onderlinge samenwerking te 
bevorderen. In deze training gaan we in op alle onderwijslogistieke aspecten van het onderwijs. 
We behandelen het thema flexibilisering van het onderwijs en kijken samen naar de impact ervan 
op de onderwijslogistieke processen (van inschrijving, planning en studievolg, tot de diplomering), 
systemen en organisatie. We kijken naar wat er nu is en waar de instelling naartoe wil. Tot slot 
bespreken we met elkaar de stappen die nodig zijn binnen de onderwijslogistiek om de 
flexibilisering optimaal te ondersteunen.  

Aan het eind van de training hebben deelnemers:  

• Inzicht en kennis van de laatste trends en landelijke ontwikkelingen op het gebied van 
flexibilisering van het onderwijs. 

• Een gezamenlijk beeld ontwikkeld ten aanzien van flexibilisering en onderwijslogistiek 
binnen de eigen instelling of organisatieonderdeel. 

• Overzicht van de impact van flexibilisering op alle onderwijslogistieke onderdelen en 
betrokkenen binnen de instelling of organisatieonderdeel. 

• Een impactanalyse voor de onderwijslogistiek gemaakt voor de eigen instelling of 
organisatieonderdeel. 

• Een stappenplan gemaakt om flexibilisering en onderwijslogistiek binnen de eigen 
instelling of organisatieonderdeel verder te brengen. 

Voor wie?  
Deze training is in-company en bedoeld voor management en medewerkers van mbo of ho-
instellingen en zowel voor onderwijs als onderwijsondersteunende medewerkers.

Denk hierbij onder andere aan:  

• Adviseurs Onderwijs en Kwaliteit 
• Onderwijsmanagers 
• LLO-adviseurs 
• Docenten 
• Onderwijsdirecteuren 

Hoofden, directeuren en managers van de 
ondersteunende diensten:  

• Bedrijfsvoering 
• Bureau Onderwijslogistiek 
• Administratief Centrum 
• ICT/Informatiemanagement 
• Studentzaken 
• Plan- & Roosterbureau  



Inhoud en aanpak 
Voorafgaand aan de training vindt er een intake plaats om de leerwensen inzichtelijk te krijgen, 
zodat we de training op maat kunnen maken.  

Dag 1:  
• Wat is flexibiliseren? Wat is de relatie met onderwijslogistiek. 
• Waarom flexibiliseren? Nut of noodzaak. 
• Vormen van flexibilisering. 
• Landelijke ontwikkelingen.  
• Visie en ambitie op het gebied van flexibilisering.  
• Eigen rol en de andere rollen.  
• De impact op de logistieke keten. 
• Impactanalyse. Een integrale benadering van de impact op de logistieke keten.  

Tussen dag 1 en 2 is er een online reflectiesessie met de trainer. De deelnemers gaan in deze 
periode ook aan de slag met een tussentijdse opdracht.  

Dag 2:  
• Resultaten impactanalyse.  
• Praktijkverhalen. 
• Innovatie of verandering?  
• Hoe organiseer je verandering?  
• Succes- en faalfactoren.  
• Aanpak en stappenplan. Een eerste aanzet tot verandering.  
• Afronding.  

In de periode na de training plannen we samen een adviesgesprek in over de implementatie 
van het stappenplan.  

Praktisch 
Om de training volledig te kunnen benutten staat de instelling of het organisatieonderdeel aan 
het begin van een flexibiliseringstraject. De instelling of het organisatieonderdeel wil graag zicht 
hebben op de gevolgen voor de onderwijslogistieke organisatie, processen en systemen om 
vanuit dit integrale beeld mogelijke vervolgstappen te bepalen.  

• Een trainingsgroep bestaat uit 8 – 12 personen. 
• De training bestaat uit 2 dagen (in 4 weken tijd). 
• De kosten zijn €8.000,- excl. btw per groep (dit is exclusief arrangementskosten). 

o Neem contact met ons op voor een prijsopgave op maat.

 


