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Het programma Transitie Educatieve Opleidingen is erop gericht om een toekomstbestendig en 
flexibel opleidingsmodel te realiseren, waarmee studenten tijdens en na hun opleiding meer keuzes 
kunnen maken om zich te oriënteren, te verbreden of te specialiseren. Door dit samen met alle 
educatieve opleidingen van Fontys te doen, kunnen we op een multidisciplinaire wijze sneller inspelen 
op ontwikkelingen in het werkveld, zijn we in staat om leraren een breder carrièreperspectief mee te 
geven en bieden we studenten meer ruimte om eigen keuzes te maken die passen bij de leraar die zij 
willen worden. Het programma betreft een onderwijstransitie en een organisatietransitie. 
 
Voor de transitie is vier jaar uitgetrokken. In het eerste jaar (2021/2022) staat het ontwerpen centraal. 
Op basis van reeds gestarte pilots zijn er al wel beelden van mogelijkheden om te werken met een 
flexibel onderwijsmodel, maar we willen in de ontwerpfase nog diverse vragen nader verkennen. 
Zoals: wat verstaan we precies onder flexibel onderwijs? Wat zijn de consequenties daarvan voor de 
interactie tussen leren, onderzoeken en ontwikkelen van het werkveld,  Hoe geven we het proces van 
toetsing vorm en wat vraagt het van de studentenbegeleiding? En wat betekent dit voor het samen 
opleiden in de interactie tussen leren, onderzoeken en ontwikkelen van het werkveld? Bij dit 
ontwerptraject zijn docenten, studenten en werkveld nauw bij betrokken. Het resultaat hiervan mondt 
uit in scenario’s met uitgangspunten, die het vertrekpunt vormen voor de volgende fase, de 
ontwikkelfase (2022/2023). 
 
Wat ga je doen? 
Om de bovenstaande vragen te beantwoorden en te komen tot scenario’s voor verdere ontwikkeling, 
willen we aan de slag met breed samengestelde ontwerpteams, met medewerkers vanuit de 
betrokken Fontysinstituten. Eén ontwerpteam richt zich op de onderwijstransitie voor de 
bacheloropleidingen, één op de masteropleidingen en één op de Associate Degrees. Verder is één 
team gericht op ondersteunende processen en één team op het opleidingenportfolio. De 
ontwerpteams hebben de opdracht om ontwerpsessies met interne en externe betrokkenen te 
organiseren, uit te voeren en uitkomsten te analyseren en verwerken tot scenario’s.  
 
Tijdpad van het ontwerptraject is september 2021 t/m maart 2022. In maart 2022 presenteren de 
ontwerpteams de uitkomsten van het ontwerptraject in de vorm van scenario’s voor zowel de 
onderwijs- als de organisatietransitie. In aanloop naar het studiejaar 2022-2023, worden de 
ontwerpteams betrokken bij de totstandkoming van het Transitieplan Ontwikkelfase 2022-2023.  
 
Wie zoeken we? 
Voor de ontwerpteams zoeken we zes medewerkers uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 
beroepsonderwijs en buitenschools onderwijs. De taakinzet bedraagt 240 uur per persoon voor de 
periode van 1 september 2021 tot 1 september 2022, waarvan het merendeel van de inzet in de 
periode tot en met maart 2022 zal plaatsvinden.  

 Voor de ontwerpteams onderwijstransitie zoeken we vier leraren die affiniteit hebben met 
onderwijsontwerpprocessen, bekend zijn met actuele ontwikkelingen in het onderwijs en ervaring 
hebben met het begeleiden van leraren in opleiding.  

 Voor het ontwerpteam ondersteunende processen zoeken we een medewerker die nauw 
betrokken is bij stagetrajecten en ervaring heeft met inrichting en uitvoering van ondersteunende 
procesen. 

 Voor het ontwerpteam opleidingenportfolio zoeken we een onderwijsprofessional die ervaring 
heeft met onderzoek en interesse heeft in analyse van vraag en aanbod van educatieve 
leerroutes in relatie tot wensen en behoeften van het werkveld. 

 
Interesse?  
Voor vragen, meer informatie of om je aan te melden voor één van de ontwerpteams, kun je contact 
opnemen met Martin de Wolf (programmadirecteur): m.dewolf@fontys.nl / 08850-74948.  

mailto:m.dewolf@fontys.nl

