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Wat maakt dat ons huidige onderwijsmodel onder druk staat?

Jan van Tartwijk: 
“Klassikaal onderwijs is 
anno 2020 nog steeds 
redelijk dominant”
RTL nieuws, 3 januari 2020



Kunnen we ons onderwijs anders organiseren?

Bron: UWV



Kunnen we ons onderwijs anders organiseren?

Bron: 
onderwijsatlas 2019

Krimp regios



Kennen deze problemen ook 

onderwijslogistieke aspecten?

Krimp

Onderwijs
model

Leraren
tekort + 

werkdruk



Logistiek
Inrichting, monitoren en bijsturen 

van het (leer)proces dat iemand doorloopt. 

Leveren we waarde
• op de gewenste tijd? 
• op de gewenste plaats?
• in de gewenste omvang?
• tegen de afgesproken kosten?



Logistiek = het proces centraal

Input transformatieproces Output

Wat wil je 
bereiken?

Wat is nodig om dit te 
bereiken?

Waarmee wil je 
dit bereiken?



Groepsopdracht Knelpunten

Onderwijs 
model

Krimp 
regio

Werkdruk 
+ leraren 

tekort

Beschrijf een logistiek proces waarin dit knelpunt onderdeel is



Onderwijs: wat is het probleem?

1: Voorkomen ketenverliezen

2: Bewuste keuzes over variatie

Processen



Kern van probleem onderwijsland?

1: Ketenverliezen

ontstaan door
• gebrekkige afstemming, onnodige herhaling

• sub-optimalisatie

• ontbreken van verantwoordelijkheid voor grensvlak



Tweede kern van het probleem?

2: Variatie

• Onvermijdelijke variatie

• Vermijdelijke variatie



Variatie

Reactie
Snelheid

Efficientie

Hoog

HoogLaag

Verspilling
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Groepsopdracht Processen

Onderwijs 
model

Krimp 
regio

Werkdruk 
+ leraren 

tekort

Vormen ketenverliezen of variatie onderdeel van jullie probleem?



Kunnen we leren van anderen?

1: Logistiek = in beweging komen

Casus: Diamantcollege Groningen, 
voortgezet speciaal onderwijs



Kunnen we leren van anderen?

Betere samenwerking in het onderwijsproces met leerling;

Meer professionaliteit in specialistische onderwijszorg;

Betere borging van opgebouwde kennis en school-identiteit;

Verminderen gevoeligheid voor ziekte en wisselingen personeel.

Wat wil je 
bereiken? Output



Kunnen we leren van anderen?

Leerlingen met specifieke behoeften (structuur, autonomie, etc);

Leerkrachten met specifieke deskundigheid en behoeften;

Professionele ondersteuners van leerkrachten of leerlingen.

Waarmee wil je 
dit bereiken? Input



Kunnen we leren van anderen?

Welke bottlenecks zijn er in de huidige werkwijze?

Welke beperkingen willen we (blijven) respecteren?

Welke bevoegdheden verschuiven we?

Welke ondersteuning van het proces is daarbij noodzakelijk?

Wat is nodig om dit te 
bereiken?



Groepsopdracht Speciaal onderwijs

Onderwijs 
model

Krimp 
regio

Werkdruk 
+ leraren 

tekort

Hoe kan onderwijslogistiek deze school helpen doel te bereiken?



Theory of constraints en Change
Het Doel 
Goldratt

Welk doel streeft je na?

Welk knelpunt staat dat in de weg?

Hoe kun je meer bereiken met dit
knelpunt ?

Hoe kun je het knelpunt wegnemen?



Theory of constraints en Change
Het Doel 
Goldratt

Wat wil je verbeteren? (kernprobleem)

Wat moet er gaan ontstaan? (oplossing)

Hoe realiseren we de verbetering?

• Argumentatie (logica)
• Urgentie (dreiging)
• Enthousiasme (doel)
• Eigenaarschap (regie)
• Leren & experimenteren



Groepsopdracht Veranderen

Onderwijs 
model

Krimp 
regio

Werkdruk 
+ leraren 

tekort

Waar ligt de bottleneck om verandering te bereiken? 
Welke veranderingsaanpak werkt?



Boodschap “Anders organiseren”

Leer met een procesbril naar onderwijs te kijken

Leer met de juiste ondersteuning voor het proces

Leer samen te veranderen



Bedankt voor jullie aandacht!

www.janriezebos.nl j.riezebos@rug.nl
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