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Ontwikkelagenda Onderwijs voor Professionals (OvP): 
(Door)ontwikkeling van onderwijs voor professionals 

REBO BT (September 2020)  
 

I. Achtergrond 
De faculteit REBO werkt al vele jaren aan postacademisch en executive onderwijs, met als 
resultaat een sterk en gedifferentieerd aanbod (geaccrediteerde Ma-programma’s, open 
aanbod, in company trajecten, maatwerk) en een eigen organisatie (acquisitie-vermogen, 
back office ondersteuning). Dat noemen we OvP 1.0.  

De laatste jaren is er gewerkt aan het verbreden van OvP, binnen de faculteit REBO. Daar 
zijn enkele interdepartementale en interfacultaire dwarsverbanden bij gekomen. OvP-
programma’s worden vaker mede tussen departementen en in relatie tot maatschappelijke 
vraagstukken vormgegegven. Dit alles wordt mede via de nieuwe facultaire service 
organisatie (FSO) ondersteund. Dat noemen we OvP 2.0.  

In deze Ontwikkelagenda geven we aan hoe we een stap verder kunnen gaan, hoe we 
een next level kunnen bereiken – hoe we onderwijs voor professionals mede in relatie tot 
andere faculteiten (zoals GW) en strategsiche thema’s (zoals Institutions for Open Societies) 
alsmede de agenda OvP van de UU verder kunnen uitbouwen. Dat noemen we OvP 3.0.  

 
II. Huidige aanpak 
- Departementen in the lead: Het aanbod en de dienstverlening concentreert zich 

sterk binnen en rond USBO, terwijl er ook bij RGL en U.S.E. ontwikkelingen en 
kansen zijn. 

- Traditionele (sturings)constellatie: multidisciplinaire verbindingen, bijv. via hubs, 
zijn in ontwikkeling, waarbij werkwijzen/sturing/regie niet direct aansluiten op 
ontwikkelingen in de markt, en nieuwe partnerrelaties/constructies ontstaan. 

- Beperkte (inter)facultaire regie: De universiteit en faculteit stellen kaders en 
bieden expertise en ondersteuning rond tarieven, huisstijl, marktverkenning en -
strategie, onderwijsconcepten voor professionals en facilitaire zaken. Nieuwe 
initiatieven en inhoudelijke invulling liggen primair bij de departementen. 

- Universitaire realiteit: Executive onderwijs is nog niet overal een kerntaak, waardoor 
het bovenop of naast volle taakstellingen van wetenschappers komt. De 
voorzieningen zijn niet optimaal en niet toekomstbestendig (zoals faciliteiten). Tot 
slot is er lang niet overal sprake van marktgerichte ‘OvP-culturen’ die ruimte geven 
aan ondernemerschap en de bijbehorende (gecalculeerde) risico’s. 

 
III. Naar nieuwe aanpak (OvP 3.0) 

Op dit moment heeft de faculteit REBO een sterke positie in executive onderwijs. De 
combinatie van ondernemerschap, vervlechting met de kernthema’s van onderwijs en 
onderzoek, en de wijze van organiseren is succesvol. Maar we zullen onze positie verder 
moeten versterken, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met de toenemende aandacht voor 
maatschappelijke impact als kernactiviteit en voor Onderwijs voor professionals (OvP) ligt 
het voor de hand dat meerdere aanbieders actief gaan worden. Dat houdt ons scherp en 
geeft de benodigde alertheid om onze sterke positie vast te houden en zo mogelijk verder 
te versterken. Bovenal is deze toenemende aandacht een krachtige katalysator om ons 
executive onderwijs naar een next level te brengen. We lopen de belangrijkste ingrediënten 
langs. 
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IV. Ontwikkelprincipes 
Voor alles is van belang om enkele principes te expliciteren die richting geven aan de 
ontwikkeling, en om dan ontwikkelroutes te bepalen. Deze rusten op onze eigen ervaringen 
en ervaringen elders.  

• Inhoud en kennis centraal: in onze ‘research driven university’ gaan we uit van 
kennis, expertise, onderzoeksthema’s en proberen we die mede via onderwijs en 
impact verder te brengen. We zijn niet op zoek naar ‘cash cow’ projecten. 

• Vervlechting onderzoek-onderwijs-impact, ook multidisciplinair: we zijn op zoek naar 
kansen voor leergangen en projecten waarbij relaties worden gelegd tussen 
onderzoekers/docenten, disciplines, thema’s en maatschappelijke vraagstukken.  

• Ondernemende mentaliteit en actie: het inspelen op (markt)kansen vraagt om 
academisch ondernemerschap, waarbij zaken zorgvuldig gaan (bijv. afsluiten 
contracten, besluiten rond partners) en zaken goed geregeld worden, maar dat moet 
wel met snelheid en sensitiviteit gebeuren. Daar horen gecalculeerde risico’s bij. 

• Via en tussen disciplines: veel gebeurt en loopt al via de disciplines, en dat blijft zo, 
maar voor het detecteren van (markt)kansen, het versterken van verbindingen 
tussen de disciplines, en het over de grenzen van de faculteit heen opereren (i.h.k.v. 
hubs en strategische thema’s) kan aanvullende actie nodig zijn. 

• Eenheid en verscheidenheid: al het huidige executive onderwijs gaat sinds 2,5 jaar 
onder de vlag van ‘REBO executive’ naar buiten. We hanteren een uniforme 
tariefstructuur, eenduidige look and feel, een heldere marketingstrategie en keuze 
voor communicatiemiddelen. Er is maatwerk, qua programma’s en partners. 

• Toekomstbestendige ondersteuning: een ondersteuning van acquisitie, 
programmering en partnerships die past bij de vervlechting onderwijs-onderzoek-
impact, en bij multidisciplinaire dwarsverbanden (ST’s, hubs, etc.) 

 
V. Doelen 
1. Meer aanbod, i.c. meer programma’s, modules, etc. REBO ontwikkelt nieuw OvP- 

aanbod voor professionals: bij departementen, tussen departementen, i.s.m. hubs en 
met andere faculteiten en de strategische thema’s. Meer key players haken aan.	

2. Betere inhoudelijke dekking over disciplines en themagebieden heen. Inhoud, 
ontwikkelvragen van professionals en vragen uit de markt staan centraal.	

3. Krachtiger portfolio’s en ontwikkelkansen voor professionals. We bieden 
toegevoegde waarde boven op het volgen van programma’s en creëren duurzame 
relaties en netwerken met professionals.	

4. Meer eigenaarschap. REBO neemt regie en voortouw en werkt tegelijk aan 
eigenaarschap bij bestuurders, programmaleiders en docenten/onderzoekers.	

5. Meer ‘OvP-cultuur’. Meer medewerkers raken betrokken, spelen in op kansen. 
Docenten/onderzoekers zijn betrokken, programmaleiders zijn actief. 

 
VI. Hoe? 

Op veel van onze uitgangspunten scoren we als het om OvP gaat goed. Maar op enkele 
punten hebben we te maken met de wet van de remmende voorsprong. Onze faciliteiten 
zijn inmiddels minder dan die van (nieuwe) concurrenten; onze control is op sommige 
punten nogal rigide; we zijn huiverig om kosten voor baten uit te laten gaan; onderwijs 
voor professionals wordt nog niet overal binnen de faculteit als essentiële kerntaak gezien, 
maar als ‘iets erbij’, op ad hoc basis; ons acquisitievermogen is gering en te afhankelijk van 
een kleine groep collega’s. We zien de volgende acties voor ons, voor de overgang naar 
OvP 3.0. Diverse acties sluiten aan op UU-ontwikkelingen en (inter)nationale initiatieven. 
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a. Ondernemerschap nieuwe stijl (extern) 
We creëren nieuw aanbod op basis van marktvraag en bouwen de OvP-portfolio uit: 

- Multi-partijen samenwerking. Succesvolle leertrajecten voor professionals zijn 
dikwijls gebouwd op een arrangement waarin meerdere partijen samenwerken: de 
financier, werkgevers, werknemers en aanbieders. Arrangementen werken als rollen 
helder zijn en partijen zich verenigen rond gedeelde doelstellingen en expertise. 

- Participeren in vouchersystemen. Vouchersystemen hebben als voordeel dat ze direct 
ten goede kunnen komen aan de professional die ze inzet. Dat betekent dat ze 
eigenaarschap beleggen bij de partij waar dat hoort: de professional zelf. Dit sluit aan 
op landelijke gedachten aangaande vouchers en onderwijs voor professionals. 

- Portfolio’s. Om opleiding en scholing waarde te geven en aantrekkelijk te maken 
moeten professionals de mogelijkheid krijgen om op een gestructureerde manier 
portfolio’s te maken. Deze portfolio’s kunnen onderdeel zijn van een arrangement 
per sector of per vakgebied. Portfolio’s kunnen onderdeel zijn van 
loopbaangesprekken met coaches en loopbaanadviseurs. 

- Learning levels. Opleidingen moeten in een sector waarde vertegenwoordigen. Dat 
kan door portfolio’s te koppelen aan learning levels: puntensystemen die zowel 
laagdrempelig als transparant zijn en middels ‘gamification’ technieken uitdagen om 
in verder te geraken. We ontwikkelen een eigen waarderingssysteem voor OvP. 

- Learning communities. Professionals leren vooral ook van elkaar. Kennisoverdracht is 
essentieel, maar kenniscirculatie ook. Dat kan in learning communities c.q. 
leergemeenschappen met aandacht voor peer to peer learning en een grote rol voor 
alumni. LinC (Leiderschap in Cultuur) is een belangrijk voorbeeld. 

- Co-creatie. Succesvolle trajecten kijken voorbij bestaand aanbod en stimuleren 
vragers en aanbieders om in co-creatie maatwerkopleidingen ter hand te nemen. Dit 
vraagt investeringen in tijd en geld en een lange termijn optiek. Het stimuleren van 
co-creatie draagt bij aan een cultuur waarin scholing verankerd is. 

 
b. Ondernemerschap nieuwe stijl (intern) 

In het strategisch plan voor de UU wordt stevig ingezet op het verder ontwikkelen van 
impactactiviteiten. Binnen REBO vinden al veel initiatieven plaats, maar tegelijkertijd is er 
nog een behoorlijk weg te gaan om OvP volwaardig te positioneren, als onderdeel van onze 
strategische portefeuille. Een deel van de oplossing zit intern in de randvoorwaardelijke 
sfeer, zoals: 

- Capaciteit vrijmaken. De opties om niet te participeren in OvP-trajecten zijn te 
makkelijk voorhanden. REBO zal aan de voorkant meer ruimte moeten maken voor 
de inzetbaarheid van wetenschappers.  OvP zal daar waar mogelijk een normaal 
onderdeel van een taakstelling worden. 

- Doorzettingskracht. OvP-trajecten zullen via een eigen ondernemende 
(verantwoordings)lijn tot stand kunnen komen, met behoud van 
verantwoordelijkheden en mandateringslijnen. Snelheid van handelen, 
concurrerend vermogen en risico’s aangaan zijn sleutelbegrippen. 

- Faciliteren product- en dienstenaanbod. Departementen en onderzoeksgroepen 
zullen gefaciliteerd kunnen worden bij het nadenken over OvP-trajecten, het 
verkennen van de markt en het formuleren van diensten. Dit kunnen we doen via 
brainstormsessies, spreekuren, pressure cooker sessies en innovatieve toolkits. 

- Bepalen van ‘targets’. Er zullen stimulansen moeten zijn om resultaten te halen. 
Dat kan mede via het impactbestuur (met vertegenwoordigers van de 
departementen) en het REBO BT worden geregisseerd. Denk aan een jaarlijkse REBO-
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meeting met nieuwe OvP-initiatieven, een cyclus met OvP-plannen, etc. 
- Opleiding t.b.v. de staf. We hebben dringend behoefte aan meer acquisitievermogen, 

meer ‘hybride’ collega’s die in staat zijn te schakelen tussen wetenschap, praktijk en 
OBP, strak projectmanagement en marktvaardigheden op verschillende levels. We 
kunnen een klasje introduceren. 

- Ketenbenadering. Niet onze eigen structuur is maatgevend maar het type vraag en de 
beschikbare expertise en vaardigheden aan onze kant. Het initiatief van de UU- 
decaan OvP om per faculteit een overleggroep Onderwijs voor Professionals op te 
zetten stimuleert samenwerking, ook binnen REBO. 

- Investeringsruimte. Ondernemerschap vergt investeringen, zowel in medewerkers als 
in tijd. Kosten gaan voor de baten uit. Dit laatste maakt dat afwegingen om in te 
stappen dikwijls als te risicovol worden gezien. Hierdoor blijven kansen onbenut; 
prikkels ontbreken. Investerings- en innovatiemiddelen kunnen initiatieven 
stimuleren en de eerste risico’s afdekken. 

 
VII. Organisatie 

We hebben dringend meer én specifiekere capaciteit nodig om onze ambities te realiseren. 
Voor een deel kunnen we zelf collega’s opleiden, via een ‘klasje’, inclusief bijpassende 
cultuur en socialisatie. Maar wat is er verder nodig? 

- Regie, mede via een goed gepositioneerde ‘trekker’ van OvP. Op korte termijn is 
regelcapaciteit, versterkt ondernemerschap, ambassadeurschap en ketenregie 
noodzakelijk. Daartoe zal de bestaande capaciteit worden uitgebreid en worden 
omgezet in een nieuwe rol. Primaire verantwoordelijkheid betreft de 
doorontwikkeling van OvP, de vertaling van de REBO-visie naar samenwerking en 
synergie in departementen, UU centraal en hubs en focusgebieden. Hij/zij is 
aangesloten op en sparring partner en contactpersoon voor het UU programma 
OvP. 

- Ondersteuning. OvP-ondersteuners zullen nauw samenwerken met de andere met 
impact verbonden collegae binnen REBO, incl. medewerkers impact (zoals 
projectmanagement, business developer(s), communicatie, career officers). Dat 
loopt binnen de FSO mede via het Samenwerkingsteam Impact. Procedureel en 
financieel kent OvP onderscheiden regimes. 

- Faciliteiten. Huisvesting, ruimtes voor OvP, plekken voor ontmoetingen, labs, 
et cetera, zijn belangrijk. Dat krijgt vorm, mede in relatie tot het SHP van de 
UU. 
 


