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Inleiding

Inleiding
Leren in tijden van verandering. Dat was de titel van het
instellingsplan uit 2012 van de Open Universiteit. Anno
2017 is deze titel nog steeds zeer actueel en betekenisvol.
De wereld verandert in een razend tempo, op vele terreinen en dimensies. Universiteiten moeten met passende
antwoorden en innovatieve oplossingen komen, zowel
in onderzoek als in onderwijs. De Open Universiteit gaat
deze uitdaging vol overtuiging aan. We maken werk van
leven lang leren, we doen vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek, en bovenal zoeken én leggen we
de verbinding met onze kennissamenleving.

Terug- en vooruitblik
Hoger onderwijs toegankelijker maken
en houden
De Open Universiteit is in de jaren ‘80 opgericht met het
doel hoger onderwijs toegankelijker te maken en te houden door innovatief te werk te gaan. In het begin boden
we ons afstandsonderwijs vooral op papier aan, en dat
is aldoor aangepast aan veranderende omstandigheden.
Inmiddels hebben we ons onderwijs online gezet, gebaseerd op een eigen visie waarbij flexibel en effectief studeren hand in hand gaan. Hierin geholpen door ons onderwijswetenschappelijk onderzoek dat we ten dienste van
de maatschappij breed inzetten. In het vorige instellingsplan hebben we gekozen voor een krachtige profilering
als universiteit voor deeltijdonderwijs. Op het gebied van
onderwijs zijn we in de eerste plaats een aanbieder van
goed studeerbare wetenschappelijke opleidingen waarvan een groot deel van de cursussen ook los te volgen is.
Essentieel daarbij is dat het onderwijs zo is vormgegeven
dat het studenten in staat stelt om hun studiedoelen op
een efficiënte en aansprekende wijze te bereiken. In dat
perspectief is een nieuw onderwijsmodel ontwikkeld,
gebaseerd op het concept van gepersonaliseerd activerend online onderwijs. Dit model is geïmplementeerd in
alle masteropleidingen (start 2014) en vervolgens in alle
bacheloropleidingen (start 2016, doorlopend tot in het
studiejaar 2018-2019). Kenmerken zijn flexibiliteit (zelf
plaats en tempo bepalen) in combinatie met, meer dan
voorheen, structuur en ondersteuning voor studenten in
de vorm van vaste startmomenten, vaste tentamendata,
het studeren in grotere eenheden (minimaal 5 EC), de
vorming van cohorten/leergemeenschappen, en het werken in een nieuwe door de Open Universiteit ontwikkelde
digitale leer- en werkomgeving (DLWO), onder de naam
yOUlearn.

De recente vernieuwingen in het onderwijs
lijken goed geland
De invoering van het nieuwe onderwijsmodel is volgens
planning verlopen. Uit evaluatieonderzoek blijkt dat het
studierendement binnen het vernieuwde masteronderwijs
is toegenomen. Bij het bacheloronderwijs zijn de eerste
resultaten ook positief. Uit de evaluaties blijkt ook dat er
nog verbeterpunten zijn en dat meer activerende elementen in het online onderwijs moeten worden gebracht.
De tevredenheid van studenten over het onderwijs blijft
hoog, al zien we ook dat sommige studenten meer keuzevrijheid in het onderwijs willen. In 2015 is yOUlearn als
DLWO succesvol geïntroduceerd bij alle masteropleidingen. In 2016 zijn daar de bacheloropleidingen aan toegevoegd. Sinds het in gebruik nemen van yOUlearn worden
periodiek aanpassingen doorgevoerd om de omgeving te
verbeteren resp. om de functionaliteit ervan te vergroten
op basis van gebruikservaringen en onderzoeksinzichten.
Met de onderwijsvernieuwing van de afgelopen jaren
heeft de Open Universiteit een stevig fundament gelegd.
Op dat fundament bouwen we in de komende jaren
voort. Daarnaast willen we ons onderwijs in inhoud en
vorm sterker laten aansluiten bij de behoefte van onze
doelgroepen, en een aanbod van kortere programma’s
ontwikkelen voor hen die niet een volledig bachelor- of
mastertraject willen of kunnen doen.

Meer nadruk op onderzoek in faculteiten en
het Welten-instituut
In de afgelopen jaren was de inzet om het disciplinair
onderzoek binnen de verschillende wetenschapsgebieden
kwalitatief en kwantitatief op een hoger plan te tillen.
Daartoe zijn onderzoekstimuleringsgelden aangewend.
Inmiddels bereiden de wetenschapsgebieden visitaties
van hun onderzoek voor. De wetenschappelijke output
en valorisatie van het onderzoek zijn daarbij van belang.
Het wetenschappelijk personeel heeft nu gemiddeld 30%
van hun aanstelling beschikbaar voor wetenschappelijk
onderzoek. De output neemt toe, kwalitatief en kwantitatief, evenals het aantal promoties. In de komende jaren
versterken we dit disciplinaire onderzoek bij de faculteiten verder en zetten we in op meer multidisciplinaire
samenwerking.
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Het onderwijswetenschappelijk onderzoek is geconcentreerd in het Welten-instituut, ons onderzoekscentrum
voor leren, doceren en technologie. Het onderzoek van
het Welten-instituut geniet brede erkenning en verdient
een verdere impuls. Een belangrijk aandachtspunt daarbij
is het in praktijk brengen van de inzichten van het Welteninstituut in de onderwijsvernieuwing van de Open Universiteit zelf, en het Nederlandse hoger onderwijs in het
algemeen.

Trots maar nog niet tevreden…
De Open Universiteit heeft een aantal jaren geleden gekozen voor een krachtige profilering als universiteit voor
deeltijdonderwijs. De ingeslagen weg werkt. Dat blijkt
niet alleen uit eigen onderzoek en evaluaties; ook externe
beoordelingen bevestigen dit beeld, zoals onder meer
blijkt uit het positieve eindoordeel bij de prestatieafspraken, het behalen van de instellingstoets kwaliteitszorg en
de hoge scores die onze opleidingen steeds behalen in de
Nationale Studenten Enquête (NSE).
We zijn trots op de behaalde resultaten, maar tegelijkertijd hebben we de ambitie om de impact van de Open
Universiteit in onze kennissamenleving verder te vergroten. Dat doen we door, vanuit een duidelijke onderscheiden positie in het Nederlandse universitaire bestel, het
onderwijs verder te verbeteren en te vernieuwen en meer
studenten te bereiken, het onderzoek te versterken en
open te staan voor nieuwe uitdagingen.
Dit instellingsplan is daarvoor het strategisch kader.
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Identiteit

Identiteit
Kern: toegankelijkheid en vernieuwing
wetenschappelijk onderwijs
De Open Universiteit staat voor de toegankelijkheid en
vernieuwing van het wetenschappelijk onderwijs. Dat is
als publiek bekostigde universiteit onze bijzondere opdracht in het hoger onderwijsbestel. Openheid zit in ons
dna. We stellen geen vooropleidingseisen voor het
bacheloronderwijs en maken het wetenschappelijk onderwijs toegankelijk voor wie flexibel moet of wil studeren,
bijvoorbeeld naast werk of andere bezigheden.
We onderzoeken, verbeteren en ontwikkelen voortdurend
nieuwe onderwijsmethoden en technieken en delen onze
kennis en ervaring. In ons onderwijs en onderzoek maken
we intensief gebruik van de mogelijkheden die internet
biedt. Gepersonaliseerd activerend online onderwijs is
ons onderwijsmodel. Hiermee kunnen studenten flexibel
én gestructureerd studeren. Door de verwevenheid van
het onderwijs met ons (multi)disciplinair onderzoek is
een vruchtbare wisselwerking ontstaan met de dagelijkse
praktijk waarin onze studenten leven en werken.

Maatschappelijke ontwikkelingen impuls
tot vernieuwing
De Open Universiteit wil maatschappelijk relevant zijn.
Aansluitend bij de dynamiek van ontwikkelingen in de
samenleving willen we vanuit onze kerncompetentie van
toegankelijk onderwijs en onderwijsinnovatie blijven
vernieuwen.

Sociale mobiliteit en onbenut talent
In de afgelopen decennia is de Nederlandse bevolking
steeds hoger opgeleid. Had in de jaren zestig maar 2%
een hbo- of wo-opleiding voltooid, dat is nu 28%. En bij
jongeren tot 35 jaar is zelfs 40% hoger opgeleid. Daarmee
is het Nederlandse hoger onderwijs breed toegankelijk.
Toch haalt niet iedereen die de benodigde capaciteiten en
ambitie heeft een universitaire graad. Sommigen hebben
door omstandigheden niet de juiste vooropleiding voor
een academische studie elders. Stapelen van opleidingen
is moeilijker geworden. Anderen gaan wel studeren aan
een universiteit, maar vallen uit. Jaarlijks verlaten duizenden vwo’ers het hoger onderwijs zonder een wo- of hbodiploma. Sinds de doorstroommaster is afgeschaft, volgen
minder bachelorstudenten een wo-master.
En voor wie een functiebeperking heeft, is voltijdonderwijs
soms een te grote opgave. Zo blijven talenten onderbenut:
een verlies voor het individu én voor de samenleving.

Daarom blijven we als Open Universiteit ons krachtig inzetten voor de toegankelijkheid van het wetenschappelijk
onderwijs voor bachelor- en masterstudenten.

Kennis moet steeds sneller vernieuwd worden
Alleen een initiële opleiding voldoet niet meer voor een
levenslange carrière. Jonge afgestudeerden die de arbeidsmarkt betreden, moeten van meet af aan hun kennis op
peil houden. Iedereen zal zich moeten blijven ontwikkelen.
In die groeiende behoefte aan actuele kennis ziet de Open
Universiteit als specialist in online deeltijdonderwijs zowel
vanuit onderwijs- als onderzoekperspectief een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Naast het aanbod voor
bachelor- en masterstudenten gaan wij daarom gericht
korte programma’s aanbieden voor hen die - al dan niet na
een eerdere academische studie - in die vorm hun kennis
willen actualiseren, verbreden of verdiepen.

Arbeidsmarkt verandert voortdurend: nieuwe
beroepen
Digitalisering en automatisering maken veel banen blijvend overbodig. Dit geldt voor banen met routinematige
taken, maar ook voor banen van hoger opgeleiden. De
technologische vooruitgang vereist dat we moeten opleiden voor beroepen die nu nog niet bestaan. Dit maakt
dat combinaties van vaardigheden als kritisch denken,
samenwerken en digitale geletterdheid in de banen van
morgen belangrijk zijn. Het raakt het academisch werk- en
denkniveau waartoe wij opleiden.
Vanuit arbeidsmarktperspectief is de behoefte aan permanente opbouw van actuele kennis en specifieke vaardigheden van groeiend en blijvend belang.

Krimpend aanbod universitair deeltijdonderwijs
De mogelijkheden om in deeltijd universitair onderwijs
te volgen, zijn beperkter geworden. Universiteiten in
Nederland concentreren zich op het voltijdonderwijs
waarin de laatste jaren het aantal studenten fors is gestegen. Dit had gevolgen voor het aanbod. Er zijn minder
deeltijdopleidingen en in veel ervan studeren maar een
klein aantal studenten. Alhoewel de neergaande trend
lijkt te stabiliseren, is - gezien de behoefte aan ‘leven lang
leren’ - een vernieuwende impuls noodzakelijk. De Open
Universiteit neemt die handschoen op, denkend vanuit de
behoeften van de student en inspelend op de maatschappelijke ontwikkelingen, in vorm en inhoud.
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Groeiende inzet digitale technologie in
onderwijs
Digitalisering en internet maken ook nieuwe manieren
van onderwijs mogelijk. Wereldwijd wordt geëxperimenteerd en naar nieuwe toepassingen gezocht. Denk daarbij
niet alleen aan MOOC’s, maar bijvoorbeeld ook aan
flexibele leerpaden, geautomatiseerde feedback of nanodegrees. In Nederland willen de universiteiten sterk inzetten op het gebruik van digitale technologie in het hoger
onderwijs. Dat sluit naadloos aan bij onze ambitie. Vanaf
haar start heeft de Open Universiteit een voortrekkersrol
op dit terrein en zij wil die ook blijven vervullen.

Samenleving weegt noodzaak en nut van
onderzoek
In de huidige open maatschappij is innovatief, toegankelijk en maatschappelijk relevant onderzoek meer dan ooit
belangrijk. De totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda is daarop gebaseerd. Het onderzoek van de
Open Universiteit richt zich al decennia op onderwijsinnovatie en is daarin toonaangevend. Onderdeel van de
onderzoeksopdracht is de verspreiding en toepassing van
de onderzoeksresultaten in het Nederlandse onderwijs.
Daarnaast is de betrokkenheid van studenten bij ons
disciplinair onderzoek bijzonder. Enerzijds dragen zij vaak
vanuit hun werksituatie onderzoeksvragen aan, anderzijds
kunnen ze nieuwe wetenschappelijke inzichten gelijk in
de praktijk brengen.

Missie
De Open Universiteit is in de jaren ’80 opgericht om het
academisch onderwijs voor een brede groep toegankelijk
te maken en het hoger onderwijs te vernieuwen. Kijkend
naar de maatschappelijke ontwikkelingen is ruim dertig
jaar later deze ‘raison d’être’ als publiek gefinancierde
universiteit voor initieel en vervolgonderwijs nog altijd
zeer actueel.
Voor de komende jaren is onze aangescherpte missie:
De Open Universiteit is dé deeltijduniversiteit van
Nederland en Vlaanderen, biedt hoogwaardig, gepersonaliseerd en activerend online onderwijs versterkt met
maatschappelijk relevant onderzoek en draagt bij aan
de vernieuwing van het hoger onderwijs.
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Dit houdt in dat:
- ons onderwijs aansluit bij de behoeften van studenten
en de samenleving;
- ons onderwijs state-of-the-art is, zowel qua vorm als
qua inhoud;
- ons onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verweven
zijn;
- wij inzetten op vernieuwing van het onderwijs, zowel
bij ons als bij anderen;
- wij sturen op maatschappelijke relevantie en impact;
- wij samenwerken met partners in het hoger onderwijs
en andere relevante partijen.
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Onderwijs
Toegankelijk deeltijdonderwijs
De Open Universiteit biedt toegankelijk universitair deeltijdonderwijs voor volwassenen. Daarin ligt onze kracht
en daarmee vervullen we een complementaire rol in het
publieke universitaire bestel.
Andere universiteiten hebben in de afgelopen jaren hun
deeltijdaanbod ingeperkt en de focus gericht op voltijdonderwijs aan jongeren (vwo-gediplomeerden en buitenlandse studenten). Daar komt bij dat sommige drempels
opwerpen door (steeds) strenger te selecteren.
Anno 2017 is de Open Universiteit de belangrijkste aanbieder van universitair deeltijdonderwijs in Nederland.
Circa 70% van de deeltijdstudenten ingeschreven aan
een Nederlandse universiteit, studeert aan de Open
Universiteit.

Onderwijs voor meerdere doelgroepen
met gedifferentieerde onderwijsvragen
Wij richten ons op volwassen studenten die (weer) willen
studeren. Meer in het bijzonder gaat het hierbij om:
- volwassenen die studeren met werk of andere activiteiten (willen of moeten) combineren;
- volwassenen die pas op latere leeftijd voor het eerst
universitair onderwijs kunnen of willen volgen;
- volwassenen die geen toegang hebben tot het traditionele hoger onderwijs (bijv. omdat ze niet de juiste vooropleiding hebben);
- groepen die specifieke aandacht nodig hebben
(bijv. studenten met een functiebeperking);
- afstromers van andere universiteiten.
Er is en blijft een manifeste vraag naar volledige wobachelor- en masteropleidingen in deeltijd. Daarnaast
blijkt uit onderzoek dat er een sterk toenemende onderwijsbehoefte is bij volwassenen enige tijd na het volgen
van een initiële opleiding (op hbo- of wo-niveau). Dit
komt onder meer door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de technologische vooruitgang. Van mensen
wordt verwacht dat zij steeds langer in het arbeidsproces
participeren, terwijl de daarvoor benodigde kennis en
inzichten steeds sneller veranderen.
Deze groeiende onderwijsbehoefte is in eerste instantie
niet zozeer gericht op het volgen van (opnieuw) een volledige opleiding, maar op korte, gerichte onderwijstrajecten
op wo-niveau. In onze snel veranderende kennissamenleving zullen steeds meer mensen de behoefte hebben
om meerdere keren in hun leven dergelijke (vaak korte)
onderwijstrajecten te volgen.

Studeren in deeltijd, op afstand en toch
persoonlijk
We koesteren onze complementaire en unieke positie in
het onderwijsbestel. Door de bestaande opleidingen
voortdurend te verbeteren, streven we ernaar dat de
studie optimaal ingepast kan worden in een leefsituatie
waar de wekelijkse beschikbare studietijd vaak gering is.
Onze ambitie is dat we dé deeltijduniversiteit zijn waar
mensen een bachelor of master kunnen behalen door
online, en toch in verbondenheid, op een gepersonaliseerde wijze te studeren in eigen tijd, plaats en in een
tempo dat past bij hun levenspatroon. Naast bachelor- en
masteropleidingen bieden we onderwijs op wetenschappelijk niveau voor mensen die in het kader van leven lang
leren een studiebehoefte hebben, maar (nog) niet een
hele opleiding willen doen. Dit aanbod moet steeds goed
zijn afgestemd op de behoefte in de samenleving. Om
deze positie te verwezenlijken houden we ons onderwijs
zowel wat betreft vorm als inhoud state-of-the-art en
maken we gebruik van de nieuwste onderwijstechnologische inzichten en mogelijkheden voor actief online
studeren. De face-to-face-bijeenkomsten vinden zo dicht
mogelijk bij de studenten plaats en tentaminering wordt
op een efficiënte manier georganiseerd. Hierbij zijn en
blijven onze studiecentra belangrijk; ze vormen één van
de kanalen waarmee we in rechtstreeks contact met onze
studenten en belangstellenden staan.
Als Open Universiteit hebben we toegankelijkheid van
onderwijs hoog in het vaandel staan, en hanteren we waar
mogelijk de principes van open education. Dit willen we
doen in samenwerking met partners in het hoger onderwijs om zo ook breder bij te dragen aan de innovatie van
het hoger onderwijs.

Wat gaan we doen?
Om beter aan te sluiten bij de behoeften van onze studenten blijven we ons onderwijs vernieuwen. In de planperiode richten we ons op:
- doelgroepen beter leren kennen;
- implementatie onderwijsmodel in BaMa voltooien en
verder verbeteren;
- ontwikkeling korte programma’s;
- uitbreiden wo-cursusaanbod en opleidingsaanbod,
inclusief afstudeervarianten;
- snellere onderwijsontwikkeling voor flexibeler aanbod;
- yOUlearn doorontwikkelen;
- met open education het academisch onderwijs toegankelijker maken;
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- innovatie door samenwerking in het hoger onderwijs;
- studenten faciliteren door verbetering van ondersteunende processen en systemen.

Onze doelgroepen beter leren kennen
Om gefundeerde keuzes te kunnen maken bij de verdere
ontwikkeling van ons onderwijsaanbod gaan we systematisch kennis over de Nederlandse behoefte aan onderwijs
en het vigerende aanbod opbouwen. We willen bij de
onderwijsontwikkeling snel en gericht kunnen inspelen
op de leerbehoefte van onze doelgroepen, zowel qua
inhoud als vorm. Analyse van nationale en internationale
onderzoeken geven waardevolle inzichten, maar de feedback van onze huidige studenten en alumni is ook een
belangrijke informatiebron. Verder zullen we ook actief in
contact treden met relevante partijen zoals overheid en
werkgevers. Hierdoor zijn we in staat om maatschappelijk
relevante keuzes te maken waarover en voor welke doelgroepen we programma’s dienen te ontwikkelen of aan
te passen. Dat geldt niet alleen voor korte programma’s,
maar ook voor onze bachelor- en masteropleidingen.
Op deze manier willen we continu aansluiten bij latente
behoeften en nieuwe relevante thema’s, en deze op een
efficiënte manier ontsluiten.

Implementatie onderwijsmodel in BaMa
voltooien en verder verbeteren
Met een nieuw ontwikkeld onderwijsmodel heeft de Open
Universiteit zich de afgelopen jaren vooral gericht op het
aanbieden van studeerbare bachelor- en masteropleidingen. Deze opleidingen zijn zo ontworpen dat studenten
worden begeleid in het behalen van een diploma binnen
de nominale studietijd. De kenmerken van het nieuwe
model van gepersonaliseerd activerend online onderwijs
hebben de volgende vier dimensies:
1. intake: onze studenten krijgen een goede oriëntatie op
wat academisch onderwijs aan de Open Universiteit wel
en wat het niet inhoudt, zodat ze met de juiste verwachtingen starten (en soms: niet starten) aan het eerste
onderdeel van hun studie;
2. didactiek: onze studenten gaan, waar mogelijk en
gewenst samen lerend, actief met de leerstof aan de
slag. Ze krijgen regelmatig feedback van de docent en
hun studiebelasting wordt zo goed mogelijk gespreid;
3. binding: onze studenten gaan deel uitmaken van de
academische gemeenschap doordat we contacten met
docenten en medestudenten faciliteren;
4. organisatie: wij bieden onze studenten overzicht door
het onderwijs in een vaste structuur aan te bieden en
waar gewenst en mogelijk cohorten studenten te
onderscheiden die gelijktijdig starten en ongeveer in
hetzelfde tempo studeren.

14

Van de vernieuwde master- en bachelorprogramma’s zijn
de rendementen gestegen en stromen studenten in de
meeste opleidingen sneller door. De cursussen kennen
een realistische studielast en een duidelijk tijdpad met
deadlines, wat maakt dat studenten ‘aan de bal blijven’.
Het onderwijs kent goede studentbeoordelingen en de
tevredenheid van studenten blijft groot. Er zijn echter ook
nog verbeterpunten:
- intake: onze studenten maken veelal heel gericht en
doelbewust een keuze voor een bepaalde studie. Toch
zien we vaak dat studenten het ook lastig vinden goede
keuzes te maken en te bepalen of het studeren op academisch niveau voor hen is weggelegd. Een online zelftoets om bij deze keuzes te helpen, zal de komende tijd
worden ontwikkeld en gevalideerd.
- didactiek: het aanbieden van gepersonaliseerd activerend
online onderwijs en het bevorderen van actief leren van
studenten vergen een eigentijdse didactiek gebaseerd
op de nieuwste onderwijsontwerpmethodieken,gecombineerd met de inzet van technologische middelen,
bijvoorbeeld ten aanzien van tentaminering, en het
gebruik maken van multimediale toepassingen. Ook
moeten we de nieuwe werkwijze verder ontwikkelen en
een andere manier van het benaderen van studenten,
o.a. uitgaande van datagedreven technologieën die de
data uit de online leersystemen analyseren en benutten.
- docentcompetenties: in ons onderwijs is de docent veel
prominenter dan voorheen aanwezig, wat maakt dat
van de docent andere competenties worden verwacht.
Het verzorgen van virtuele klassen en het stimuleren
van samenwerkend leren zijn van belang, als ook het
geven van feedback op de leerprestaties van de studenten en het leiden van face-to-face onderwijsbijeenkomsten. De docent is in het nieuwe onderwijs zichtbaarder
voor de studenten, meer proactief naar de student
toe en dient de prestaties en de studievoortgang van
de studenten actief te volgen en studenten daarin te
ondersteunen.

Ontwikkeling korte programma’s
Korte programma’s binnen het publieke onderwijsbestel
zijn het antwoord op de steeds snellere kennisveroudering in een maatschappij die juist steeds meer kennis eist.
De Open Universiteit wil mensen gedurende hun hele
carrière relevante programma’s aanbieden waarmee ze
adequaat op academisch niveau hun kennis en vaardigheden kunnen actualiseren, verdiepen en/of verbreden.
Om de korte programma’s goed aan te laten sluiten op de
leefsituatie en de doelen van deze studenten zijn uitgangspunten dat korte programma’s:
- voorzien in een behoefte in de samenleving en
specifieke doelgroepen met specifieke leerbehoeftes
adresseren;
- beperkt in omvang zijn;
- in beginsel zo ingericht zijn dat zij integraal deel kunnen
uitmaken van een wo-bachelor- of masteropleiding van

de Open Universiteit. Elk programma op zichzelf leidt
voor studenten tot een betekenisvolle hoeveelheid
bruikbare kennis en vaardigheden;
- bij afronding een certificaat opleveren;
- voor studenten een opstap kunnen zijn naar een langere
studieroute die uiteindelijk tot een wo-getuigschrift
kan leiden.

Uitbreiden aanbod wo-opleidingen met
afstudeervarianten en nieuwe opleidingen
We luisteren naar de maatschappelijke behoefte en naar
onze studenten en alumni die als ambassadeurs de opgedane kennis en vaardigheden inzetten in de praktijk.
Zo blijven we inhoudelijk actueel en verbonden met de
concrete praktijk in andere gebieden van de samenleving.
Dit kan leiden tot nieuwe afstudeervarianten van de bestaande masteropleidingen.
Volwassen studenten moeten regie en verantwoordelijkheid hebben over hun leerproces. Bij het ontwerp van
opleidingen houden we hiermee rekening. Studenten
moeten bijvoorbeeld zelf voor een groot deel volgorde
en tempo in hun studiepad kunnen bepalen. Om de
herkenbaarheid van het diploma voor studenten en hun
werkgevers te waarborgen bevat de opleiding een stevig
en voor werkgevers herkenbaar basisdeel, en daarnaast
een groot keuzedeel waarin de student ruimte krijgt om
zijn/haar eigen leerproces vorm te geven en specifieke
interesses te volgen.
Ook het kunnen inbrengen van eerder opgedane kennis
en ervaring is van grote betekenis voor opleidingstrajecten
van volwassenen. Door rekening te houden met eerder
verworven competenties kunnen zij efficiënter studeren.
Het is van belang dat de waarde van deze kennis en
ervaring erkend wordt voor elke individuele student. De
Open Universiteit biedt studenten al de mogelijkheid om
met eerder verworven competenties (EVC) vrijstelling te
krijgen voor onderdelen van een opleiding. Wij willen ook
onderzoeken op welke manier EVC structureler ingebracht
kan worden in ons onderwijs. Dit verhoogt de toegankelijkheid van de programma’s en verstevigt de aantrekkelijkheid van leven lang leren.
We zoeken naar mogelijkheden om nieuwe, innoverende
en geaccrediteerde opleidingen te ontwikkelen die studenten nog meer regie over hun leertraject bieden en
waarin verschillende disciplines kunnen worden gecombineerd. Een deel van onze doelgroep wil een brede
bacheloropleiding waarin men verschillende vakgebieden
kan bestuderen, bijvoorbeeld recht en cultuurwetenschappen, of management en psychologie. Ook de arbeidsmarkt vraagt steeds nadrukkelijker mensen met specialistische kennis in combinatie met een brede basis. Mensen
die in staat zijn om te zien welke andere expertise nodig
is om complexe vraagstukken op te lossen en met andere
experts kunnen samenwerken. Hiermee geven we een
specifieke invulling aan onze innoverende taak.

Tot slot: schakelprogramma’s zijn een belangrijk middel
om de toegankelijkheid van academisch onderwijs te
waarborgen. Wij bieden ze niet alleen voor onze eigen
masteropleidingen, maar in samenwerking ook voor die
van de andere universiteiten. Voor rechtswetenschappen
bestaat er bijvoorbeeld een dergelijk samenwerkingsverband (Schakelzone recht), en voor verschillende academische pabo’s is het schakelprogramma van onderwijswetenschappen de basis voor de academische vorming
van leraren in opleiding. De Open Universiteit wil dit uitbreiden en bij meer opleidingen van andere universiteiten
of hogescholen (delen van) schakeltrajecten verzorgen.

Snellere onderwijsontwikkeling voor
flexibeler aanbod
Om beter aan te kunnen sluiten bij de steeds veranderende
leerbehoeften in de samenleving, zal de Open Universiteit
het proces van ontwikkelen en aanbieden van onderwijs
stap voor stap vernieuwen en versnellen. Zeker bij korte
programma’s is een korte ‘time-to-market’ met behoud
van kwaliteit van groot belang. Daarom willen we de nieuwe werkwijze eerst gebruiken om korte programma’s te
ontwikkelen. Met de opgedane kennis en ervaring kunnen
we vervolgens onderdelen uit de bestaande opleidingen
(cursussen) op dezelfde snelle, efficiënte en kwalitatieve
wijze ontwikkelen en reviseren.
In het nieuwe onderwijsontwikkelproces wordt de expertise op verschillende terreinen bij elkaar gebracht: naast
inhoud en onderwijskundig ontwerp bijvoorbeeld ook
kennis van de onderwijsbehoefte en het bestaande aanbod en met optimale inzet van de mogelijkheden die
technologie, waaronder de digitale leer- en werkomgeving
yOUlearn, biedt. De docenten gaan we ten volle faciliteren
bij de ontwikkeling en bij de begeleiding van het onderwijs, inclusief de inzet van multimedia, game-elementen
en andere interactiviteit. In multidisciplinaire teams
werken docenten dan aan activerend online onderwijs,
waarbij onderwijskundige ontwerpexpertise en inhoudelijke kennis worden gecombineerd met deskundigheid
op het gebied van multimediaal ontwerpen en behoeftenonderzoek.
Het ontwerpen van multimediaal onderwijsmateriaal
vraagt om nieuwe standaarden. In de ontwikkeling hiervan zal met name het Welten-instituut participeren. Vanuit
de nieuwste onderwijskundige en technologische inzichten wordt het onderwijs ontworpen volgens de principes
van gepersonaliseerd activerend online onderwijs. De
facilitaire ondersteuning bij de productie van dergelijk
multimediaal onderwijs zal op een kwalitatief hoog niveau
gebracht worden. Hierdoor kunnen docenten zich meer
concentreren op hun kerntaken: doceren, onderwijsontwikkeling en onderzoek doen. Ook voor studenten biedt
deze technologie grote voordelen: het maakt het mogelijk
om steeds effectiever en meer tijds- en plaatsonafhankelijk te studeren.
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yOUlearn doorontwikkelen
Om de vier dimensies van ons onderwijsmodel te ondersteunen hebben we onze digitale leer- en werkomgeving
(yOUlearn) ontwikkeld. Bij een doorontwikkeling van ons
onderwijs wordt ook yOUlearn verder verbeterd en uitgebreid om nauw te kunnen blijven aansluiten bij de structuur en didactiek die nodig is om toonaangevend onderwijs te verzorgen. Het is een platform waarin mensen met
verschillende studiedoelen kunnen studeren en samenwerken met elkaar én met de docenten en onderzoekers
van de Open Universiteit. De informatie over de leeractiviteiten die yOUlearn genereert, willen we met ‘learning
analytics’ inzetten voor beter studeerbaar onderwijs.
We willen yOUlearn beschikbaar stellen voor andere
onderwijsaanbieders, zodat onze innovaties voor een
breder publiek ingezet kunnen worden.

Met open education academisch onderwijs
toegankelijker maken
We willen als Open Universiteit op zo’n wijze richting
geven aan ‘open education’ dat we met open online onderwijs bijdragen aan de flexibilisering van het hoger onderwijs en een leven lang leren mogelijk maken. Gezien het
maatschappelijk belang van deze thematiek is samenwerking binnen Nederland, maar ook internationaal aan de
orde.
Korte programma’s of onderdelen ervan, maar ook onderdelen van het bachelor- en masteronderwijs, zullen we
zo ontwerpen dat ze open beschikbaar kunnen worden
gesteld voor gebruik door studenten, al dan niet in een
aanbod van andere onderwijsinstellingen. Gedacht kan
worden aan het aanbieden van MOOC’s, publieke online
masterclasses of gedeelten van onze cursussen. Op deze
wijze kan ons onderwijs door een breed publiek worden
genoten en kunnen mensen geïnspireerd raken om een
gehele opleiding te volgen. Deze open elementen in het
onderwijs kunnen tevens worden gebruikt voor onderzoek gericht op onderwijskundige schaalbaarheid, functionaliteit en kwaliteit, alsmede voor het uittesten van
nieuwe functionaliteit van yOUlearn. Natuurlijk maken wij
in ons onderwijs waar het toegevoegde waarde heeft ook
gebruik van de open educational resources van andere
aanbieders.

16

Innovatie door samenwerking in het hoger
onderwijs
De Open Universiteit wil samen met andere instellingen
voor hoger onderwijs werken aan de innovatie van het
hoger onderwijs en haar onderwijskundige expertise delen op het gebied van gepersonaliseerd activerend online
onderwijs. Voor toekomstbestendig universitair onderwijs
moeten we als samenleving een antwoord hebben op de
steeds groeiende vraag naar snellere kennisvernieuwing.
Er is ook een groeiende behoefte aan flexibele leerroutes.
We willen betere mogelijkheden bieden om verworven
kennis en competenties te verzilveren. Passend bij deze
tijd zijn we bezig met de transformatie naar een online
universiteit zodat mensen altijd en overal kennis kunnen
verwerven, actualiseren, verdiepen of verbreden. Het
didactisch concept hiervoor is wezenlijk anders dan het
concept voor contactonderwijs, en dat geldt ook voor
de ondersteuning van dit onderwijsproces. Als Open
Universiteit willen we graag onze kennis en ervaring delen
en een voortrekkersrol vervullen om met de ook elders
aanwezige expertise samen stappen te zetten in de innovatie van het hoger onderwijs. De breedte in kennisbehoefte en de vernieuwingen in het onderwijs (in ontwerp,
structuur en technologie) zijn belangrijke stimulansen
voor samenwerking.
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Onderzoek en
valorisatie

Onderzoek en valorisatie
Stand van zaken
Sinds 2012 heeft de Open Universiteit veel aandacht besteed aan de versterking van haar onderzoeksactiviteiten.
In 2013 beoordeelde de visitatiecommissie het onderwijskundig onderzoek als zeer goed, zowel wat betreft kwaliteit, productiviteit als maatschappelijke relevantie, waarbij
de internationale zichtbaarheid en reputatie hoog werden
gewaardeerd. Dit onderzoek is in 2014 ondergebracht in
het Welten-instituut, in de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen. Alle faculteiten hebben de afgelopen
jaren onderzoekprogramma’s gedefinieerd die focus
geven aan het onderzoek in elk van de verschillende
wetenschappelijke disciplines. Dit disciplinair onderzoek
is belangrijk voor ons onderwijs, met name het masteronderwijs. Daarbij zijn eerste aanzetten gemaakt tot multidisciplinaire samenwerking. Zo heeft de faculteit Management, Science & Technology één onderzoeksprogramma
waarin de wetenschapsgebieden management, informatica en natuurwetenschappen zijn gecombineerd. De
onderzoeksprogramma’s van de Open Universiteit zijn:
- Learning and Teaching in Technology-enhanced
Environments (faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen - Welten-instituut);
- Waarde en waardering van cultuur (faculteit Cultuur- en
rechtswetenschappen – Cultuurwetenschappen);
- Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving
(faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen – Rechtswetenschappen);
- Learning and Innovation in Resilient Systems (faculteit
Management, Science & Technology);
- The Interaction between Implicit and Explicit Strategies
for Behaviour (faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen – Psychologie).
Door onder meer het programmatisch werken, het inzetten van stimuleringsgelden voor onderzoek en het meer
tijd vrij maken voor het doen van onderzoek, is de zichtbaarheid in zowel nationale als internationale netwerken
sterk verbeterd, is het aantal publicaties per fte sinds
2012 toegenomen, het aantal gerealiseerde promoties
gestegen en is een goede start gemaakt met het verbeteren van het wervend vermogen (tweede en derde
geldstroom).
Belangrijk is het samenspel tussen de wetenschappers en
onze masterstudenten en de aard van deze relatie. Een
stijgend aantal masterstudenten maakt in hun werk zowel
gebruik van, als draagt bij aan het wetenschappelijk onderzoek. Bij promovendi duidt het grote aandeel buitenpromovendi (met een verdubbeling sinds 2011) eveneens op
een krachtige verbinding met diverse maatschappelijke
sectoren. Deze verbinding wordt tevens gezien in de

talrijke (inter)nationale en regionale samenwerkingsverbanden, waarbij de vele Europese samenwerkingsverbanden van het Welten-instituut en de samenwerking in het
BISS-institute (Business Intelligence & Smart Services) en
met de Brightlands Smart Services Campus mooie voorbeelden zijn.

Nieuw onderzoeksprofiel met als
dimensies: digital, accessible, learning
& innovation
De ambitie is om, complementair aan het krachtige onderwijsprofiel van de Open Universiteit, de reputatie als
onderzoeksuniversiteit te vergroten en een onderscheidend onderzoekprofiel te tonen waaruit ook blijkt dat ons
onderzoek van hoogwaardige kwaliteit is en maatschappelijk relevante thema’s adresseert die aansluiten bij de
Nationale Wetenschapsagenda (NWA). We willen intern en
met (inter)nationale partners samenwerken aan multidisciplinaire onderzoeksthema’s.
Voor het profiel en het onderzoeksportfolio van de Open
Universiteit is een viertal dimensies geformuleerd die deze
ambitie verder vormgeven: Digital, Accessible, Learning
en Innovation (DALI).
- Digital – Het onderzoek dat we doen heeft waarde voor
onze digitale samenleving. Onderzoek dat gaat over
thematieken als big data, smart services, rechtshandhaving in digitale werelden, en technologische toepassingen in verschillende settingen, zoals het onderwijs
en de zorg. Maar ook zal in de onderzoeksmethodiek
digitale technologie een prominente plaats krijgen,
bijvoorbeeld het gebruik van sensoren en de mogelijkheden die eye-tracking onderzoek biedt om leren te
faciliteren.
- Accessible – De resultaten van het onderzoek van de
Open Universiteit zullen voor een breed publiek toegankelijk zijn. Dit betekent ook dat het onderzoek goed
moet aansluiten bij de vragen uit de praktijk. De koppeling met onze studenten die veelal werken en hun
afstudeeronderzoek in hun werkomgeving uitvoeren, is
daarbij van belang. Toegankelijkheid zit in ons dna en
zal ook voor onderzoek een onderscheidend principe
kunnen zijn.
- Learning – Onderzoek naar leren en naar onderwijsarrangementen die het leren bevorderen is een van de
kernonderzoeksthema’s van de Open Universiteit. Het
ondersteunen van leren, gebruik makend van technologie en didactiek afgestemd op het online leren, zal in
de komende tijd verder zijn weg vinden. Daarnaast is
ook de rol van de docent en de inzet van technologie in
het onderwijs een aandachtspunt.
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- Innovation – Processen van culturele, maatschappelijke
en technologische vernieuwing bestuderen we vanuit
meerdere disciplinaire perspectieven. Daarnaast doen
we toepassingsgericht en vraaggestuurd innovatieonderzoek dat uitgevoerd wordt met partners in verschillende werkvelden. In de eerste plaats betreft het
innovaties van het hoger onderwijs. Belangrijk is ook
dat innovaties beter worden uitgerold; daarbij valt te
denken aan toepassingen van big data en smart services
in allerlei sectoren.
Het richten van ons onderzoek op deze dimensies en het
opzetten van meer multidisciplinair onderzoek maakt dat
expertise kan en moet worden gecombineerd.
Onderzoekgroepen die momenteel klein in omvang zijn,
bundelen zo hun krachten. Samenwerking, ook met het
Welten-instituut laat de wetenschappelijke en maatschappelijke impact stijgen. Om die impact verder te vergroten
en de drempel naar kennis te verkleinen, worden de principes van ‘open science’ omarmd. Dit alles is er op gericht
in de komende jaren een grotere zichtbaarheid van ons
onderzoek, meer wervend vermogen in tweede en derde
geldstroom en dus groei in projecten en menskracht
(waaronder promovendi) te realiseren.
Het Welten-instituut is en blijft gericht op baanbrekend
onderzoek naar het leren en doceren in met technologie
verrijkte omgevingen. Dit onderzoek kent thema’s als
learning analytics, seamless learning, open education, assessment for learning, biopsychology of learning, teacher
professionalisation, motivation and learning, measuring
learning processes and serious gaming. Deze thema’s
bieden de voedingsbodem om in samenhang nieuwe
leerarrangementen te ontwerpen die passen bij de hedendaagse digitale samenleving. Inzet is om de inzichten tot
praktijk te brengen, zeker ook in ons eigen onderwijs.
Om deze inhoudelijke en richtinggevende onderzoeksambitie te realiseren is het van belang dat de onderzoeksinfrastructuur en ondersteuning binnen de universiteit
up-to-date is. Hiertoe versterken we de infrastructuur die
onderzoekers ontzorgt en faciliteert, maar ook impulsen
geeft en bijdraagt aan de kwaliteit en efficiëntie.

Wat gaan we doen?
In de planperiode willen we inzetten op:
- versterken van multidisciplinair onderzoek op basis van
disciplinair onderzoek;
- verstevigen onderwijswetenschappelijk onderzoek;
- vergroten maatschappelijke relevantie en valorisatie;
- stimuleren werving tweede en derde geldstroom;
- verlagen drempel open science en open access;
- uitbouwen onderzoeksondersteuning.
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Met disciplinair onderzoek als basis multidisciplinair onderzoek versterken
Voor het onderwijs is goed disciplinair onderzoek een
voorwaarde. In de afgelopen jaren heeft de aandacht voor
het programmatisch onderzoek binnen de faculteiten
geleid tot hoogwaardig onderzoek. Door de omvang van
de Open Universiteit zijn de lijnen kort en kunnen onderzoekers elkaar gemakkelijk vinden. Dit is een aantrekkelijk
uitgangspunt voor het bevorderen van multidisciplinair
onderzoek en het samen de vleugels verder uitslaan naar
meer (inter)nationale samenwerking. Daarbij zullen ook
nadrukkelijk masterstudenten en buitenpromovendi een
rol spelen, want zij zijn veelal in de praktijk werkzaam
en borgen zo deels de valorisatie van het onderzoek. De
komende jaren zal ons stimuleringsfonds voor onderzoek
worden ingezet om multidisciplinaire onderzoeksprojecten op te zetten over maatschappelijk relevante thema’s
waarbij de DALI-dimensies zullen worden ingevuld. De
uitdaging is deze projecten in samenhang zo te formuleren
dat ze tevens goed blijven passen binnen de facultaire
onderzoeksprogramma’s, daar dit de te visiteren eenheden
zijn. De thema’s zullen ook moeten aansluiten bij de
routes geformuleerd in de Nationale Wetenschapsagenda.
Momenteel wordt er binnen die routes al onderzoek
gedaan in consortia. Bij het uitwerken van de thema’s en
projecten zal verder gezocht worden naar nationale en
internationale aansluiting. De lat voor deze projecten zal
wat betreft output, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk, hoog worden gelegd.

Verstevigen onderwijswetenschappelijk
onderzoek
De Open Universiteit heeft een sterke basis opgebouwd in
het onderwijsgerelateerd onderzoek dat is ondergebracht
in het Welten-instituut. In de komende periode willen we
dit onderzoek een nieuwe impuls geven. Resultaten van
dit onderzoek vinden nu nog te weinig hun toepassing in
het hoger onderwijs, waaronder ook ons eigen onderwijs.
De expertise op het gebied van onderwijsinnovatie kan
gerichter worden ingezet ten behoeve van (verbetering
van) het onderwijs in brede zin. Daarom versterken we
in de komende jaren de verbinding van het onderwijswetenschappelijk onderzoek met innovaties in het hoger
onderwijs in het algemeen en specifiek met ons eigen
onderwijs. Dit zal tevens nieuwe impulsen geven aan onze
onderwijsontwikkelfunctie.

Vergroten maatschappelijke relevantie en
valorisatie
Bij de totstandkoming en invulling van de onderzoeksprogramma’s in de afgelopen periode is bewust aansluiting
gezocht en gevonden bij de maatschappelijke uitdagingen
in de Nationale wetenschapsagenda. We blijven deze
aansluiting zoeken, zeker ook in het kader van de op te
zetten multidisciplinaire projecten en de samenwerking
met andere instellingen voor hoger onderwijs en maatschappelijke partners.
In de keuze van multidisciplinaire thema’s is de impact
van onderzoek op de maatschappij van groot belang.
Voorbeeld hiervan zijn de UNESCO-leerstoelen (een op
het terrein van Open Education en een op het terrein van
Sustainable Development) die in de afgelopen jaren aan
hoogleraren van de Open Universiteit zijn toegekend. Een
ander voorbeeld is het Cyber Science Center, een samenwerking van de Open Universiteit met de NHL Hogeschool
en de Politieacademie. Er zal worden gestuurd op thema’s
zoals big data en het inzetten van learning analytics voor
het verbeteren van het onderwijs. De samenwerking in
het Business Intelligence & Smart Services Institute (BISS)
en met de Brightlands Smart Services Campus onderstreept onze ambitie.
Bij de Open Universiteit studeren mensen die veelal werk
en studie combineren. Het onderzoek dat ze in het kader
van hun studie doen, past binnen onze programma’s en
is vaak verbonden met hun dagelijks werk. De resultaten
van dat onderzoek bieden vaak oplossingen voor de uitdagingen in die omgeving en dragen zo direct bij aan de
toepassing van academische kennis. Voor de Open Universiteit is dit een belangrijk kanaal van kennisvalorisatie, dat
nog meer aan impact zal winnen omdat in de komende
periode meer masterstudenten betrokken zullen worden
in het onderzoek en we ook onze alumni betrokken willen
houden bij ons onderzoek. Ook hebben we een relatief
groot aantal buitenpromovendi; deze mensen combineren
onderzoek en een baan elders. Deze studenten en promovendi verdienen een intensieve en gestructureerde begeleiding, die we met de Graduate School willen versterken
en structureren.

Stimuleren werving tweede en derde
geldstroom

Dit wordt gedaan door, in het kader van het stimuleringsfonds, onderzoekers ruimte te geven om te acquireren,
scholing te bieden en gerichte ondersteuning voor hen
op te zetten. Het vergroten van tweede- en derdegeldstroomprojecten moet tevens de samenwerking met
andere instellingen zowel regionaal, nationaal als internationaal versterken, daar in deze projecten veelal in consortia wordt gewerkt. Dit zal de reputatie van de Open
Universiteit als onderzoeksinstelling ten goede komen.

Drempel open science en open access
verlagen
Vanuit onze identiteit en missie zijn wij een warm voorstander van open science en open access. Zaken als transparantie ten aanzien van ethische toetsing, databorging,
het beschikbaar maken van data voor derden en ‘full disclosure’, zijn essentieel. Producten van ons wetenschappelijk onderzoek zouden in beginsel openbaar toegankelijk
moeten zijn. Denk hierbij aan protocollen, vragenlijsten,
coderingsschema’s, geanonimiseerde data van onderzoeksobjecten (personen, instellingen), analysescripts,
analyse-output en publicaties (open access). Om dit te
bereiken ontwikkelen we beleid binnen de grenzen van
onze financiële mogelijkheden.

Onderzoeksondersteuning uitbouwen
In de afgelopen jaren is een start gemaakt met het beleid
(centraal en facultair) voor onderzoeksondersteuning en
het inrichten van een goede onderzoeksinfrastructuur.
Gezien de inhoudelijke en groeiambitie ten aanzien van
onderzoek is deze infrastructuur essentieel om onderzoekers te faciliteren en de administratieve last te beperken.
Zo zijn er onder meer administratieve eenheden die hulp
bieden bij het verzorgen van aanvragen in de tweede en
derde geldstroom en is er een vliegende start gemaakt
met de ethische commissie. In de komende periode zal
onder meer worden ingezet op informatievoorziening
(aanschaf Current Research Information System - CRIS),
het versterken van de procedures en richtlijnen voor ethische toetsing van al het onderzoek (ook van studenten),
het uitwerken van procedures en tools voor databorging,
ondersteunende software voor subsidiewerving, wetenschapscommunicatie en beleid ten aanzien van open
science.

Om het onderzoek dat we doen en de impact van het
onderzoek te verbeteren, is het van belang fondsen te
werven om zo de massa te vergroten en de theorievorming rondom maatschappelijk relevante thema’s te versterken. In de komende periode zal worden ingezet op het
substantieel vergroten van het wervend vermogen.
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Verder in vereende
kracht

Verder in vereende kracht
In de vorige hoofdstukken hebben we vanuit onze missie
per onderdeel steeds weergegeven waar onze ambitie
ligt en wat we gaan doen. Tegelijkertijd zijn we ons ervan
bewust dat ambitie gekoppeld dient te zijn aan realisme.
We kunnen immers niet alles tegelijk.
Om onze opdracht nu én in de toekomst te kunnen
blijven uitvoeren is het belangrijk dat we als organisatie
meer proactief werken. We realiseren ons terdege dat we
samen, medewerkers - management - bestuur, het verschil
maken tussen succesvol zijn of niet.
Het uitvoeren van dit instellingsplan zien we als een uitdaging voor medewerkers en organisatie.
Essentieel is dat alle medewerkers zich goed betrokken
weten in die uitvoering en daarmee in de verdere ontwikkeling van de Open Universiteit, en dat iedereen in staat
is daaraan een betekenisvolle bijdrage te leveren. In dat
perspectief gaan we meer aandacht besteden aan strategische personeelsplanning, het verruimen van scholingsen loopbaanfaciliteiten en het vergroten van duurzame
inzetbaarheid van medewerkers. We hebben oog voor de
hoge werkdruk en zullen maatregelen nemen om deze
te verminderen. Resultaten uit het eind 2017 gehouden
medewerkersonderzoek zullen worden vertaald naar gerichte acties. Waar nodig zal in extra menskracht worden
geïnvesteerd.
Het is van belang dat we efficiënt werken en dat we het
vermogen van onze organisatie om zich aan te passen
aan veranderende omstandigheden vergroten. We gaan
werken met jaarplannen (afgeleid van een meerjarenplan)
die meer richting geven aan prioritering, planning en
begroting van activiteiten. De processen voor planning en
control en systemen voor het leveren van managementinformatie worden vernieuwd of verbeterd om effectievere sturing mogelijk te maken. Ook de IT-voorzieningen
zullen naar een volgend niveau gebracht worden. Een
ander middel is clustering van taken, zoals bij de ontwikkeling van korte onderwijsprogramma’s. De clustering
zal de slagkracht en snelheid van handelen vergroten,
hetgeen de flexibiliteit van de organisatie ten goede
komt. Tegelijkertijd wordt door clustering de druk op de
staande organisatie verminderd. Ketens als marketing
en dienstverlening aan studenten gaan we efficiënter en
van begin tot eind als geheel organiseren. Door nauwere
samenwerking met interne en/of externe partners zullen
deze ketens integraal worden verbeterd.

Door meer proactief te werken zijn we in staat om ambitie
en realisatie nauwkeuriger op elkaar af te stemmen en
tijdig bij te stellen.
Dit alles leidt tot een aantrekkelijk, maar ook uitdagend
werkklimaat en een organisatie waarin samenwerking en
vertrouwen belangrijk zijn en waar wordt geïnvesteerd in
de kwaliteit van mensen en middelen.

‘Action without vision is only passing time. Vision without
action is merely daydreaming. But vision with action can
change the world.’
Nelson Mandela
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