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Onderwijs en huisvesting

Bij ons gaat het om breed toegankelijk hoger onderwijs van, voor en in de dynamische en internationaal georiënteerde metropool Amsterdam. Flexibel 
in ruimtetoedeling van opleidingen vanwege de schommelingen in instroom per jaar. Ruimte voor diversiteit aan labs - van poli voor gezondheid en 
3D lab techniek tot citizen lab creatieve industrie/knowledge mile - die mede gedeeld worden met bedrijven, organisaties en instellingen uit de stad. 

Ieder talent kan bij ons terecht voor een opleiding die introduceert in en kwalificeert voor een verantwoordelijke rol als professional, of dat nu is binnen 
een bedrijf, instelling of organisatie of als zelfstandig ondernemer. Een opleiding die ook bijdraagt aan persoonlijke vorming, zodat ieder van onze 
afgestudeerden zelfkritisch en kritisch bij kan dragen aan de samenleving. Dit vraagt om ruimte voor ontmoeting, gesprek en debat. 

Daartoe zijn we een open gemeenschap van beroepsgerichte professionals en professionals in opleiding. Alle politieke en religieuze opvattingen 
krijgen ruimte en kunnen met respect voor elkaar besproken worden. Maar we zijn geen politieke of religieuze organisatie. Niet de verschillen, maar de 
dialoog, de wederzijdse openheid en wat ons bindt is binnen de HvA leidend.
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Nieuwsgierige professionals

Uit het instellingsplan van de Hogeschool van Amsterdam halen wij de 
volgende kernwoorden die een plek in de huisvestingsvisie verdienen:

– aansluiten op metropoolregio Amsterdam:

 innovatievermogen

 ambities van de stad

 praktijkgericht onderzoek 

– veranderingen in het onderwijs:

 flexibilisering 

 blended learning

 learning communities

– kwaliteit van mensen:

 docententeams zijn het hart van de HvA

 aantal onderwijsgevenden (met beroepspraktijk) verhogen

 verhouding OP / student maximaal 1:25

– kwaliteitszorg:

 klein binnen groot

 studenttevredenheid 

 verlaging huisvestingslasten 

 duurzaamheid
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HvA verandert en de huisvesting moet dat faciliteren

In de huisvestingsvisie staat de onderwijsvisie van de Hogeschool 
van Amsterdam (HvA) centraal. Als basis hiervoor hebben het 
Instellingsplan 2015-2020 “Nieuwsgierige Professionals”, 
verschillende interne en externe onderzoeken en interviews met 
sleutelfiguren binnen de HvA gediend. 

Ook als het onderwijs verandert en verder digitaliseert blijft het 
face-to-face onderwijs belangrijk. Er vindt een verschuiving plaats 
van overdracht van kennis naar toepassing, analyse, synthese en 
evaluatie. Dat zijn veel actievere onderwijsvormen met een andere 
(informelere) ruimtevraag als gevolg.

Kern van het huisvestingsplan is om een flexibel aanbod van 
gebouwen te realiseren dat het onderwijs faciliteert in 
onderwijsvernieuwing en robuust is voor veranderingen. De enige 
constante is verandering. 
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Huidig ruimteaanbod
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We zien vooral nog een traditioneel 
werkplekconcept in de gebouwen. 
Gemiddeld is er 0,96 werkplek per FTE.

Ruimtesoorten
(117.600 m² FNO)Wat is de identiteit van de HvA? Heeft een student 

binding met de HvA, de campus, de faculteit of de 
opleiding? En hoe vertaalt zich dat in de (aankleding) 
van de ruimte? Sommige gebouwen zijn best anoniem, 
met name de nieuwere gebouwen. 

De huidige werkplekindeling nodigt niet overal 
uit tot ontmoeting tussen student en docent. 
Studenten en docenten zitten veelal gescheiden. 
Dit geldt zowel voor de oudere (NTH) als 
nieuwere locaties (WBH). In het BPH en LWB 
nodigt de indeling meer uit tot ontmoeting. 

Door de ruimtenormering is het voor faculteiten 
interessant om bijzondere onderwijsruimtes aan te 
vragen. Een deel van de bijzondere 
onderwijsruimtes (m.n. vaklokalen) kan 
multifunctioneler ingezet worden.

De bezetting van de onderwijsruimtes is laag 
(58,5%). Dit terwijl er druk op de roostering 
staat. Roosterefficiency moet omhoog. 

De gemiddelde werkplekbezetting is laag 
(41,8%), tevens is er op de piekmomenten 
nog voldoende capaciteit over. Hier is een 
efficiëntieslag te behalen.

De restauratieve voorzieningen van de HvA zijn 
netjes en ruim opgezet, maar weinig divers en relatief 
duur voor de studenten. 

Per opleiding is vaak ook nog een 
algemene (ontmoeting)ruimte. Deze ruimte 
geeft invulling aan het klein binnen groot. 
Dat is waar de student en docent zich thuis 
voelt. 

De leegstand over de gehele 
vastgoedportefeuille van de HvA is 
3.350 m² FNO (2,85%).



Toekomstige ruimtevraag

7

De werkplekindeling moet passen bij de diverse 
activiteiten van de gebruikers. Een docent geeft 
les, onderzoekt, begeleidt studenten, kijkt na en 
werkt zelfstandig. Daar horen verschillende 
ruimtes bij op verschillende momenten van de 
dag.

Ruimtesoorten
(117.600 m² FNO) Dit worden meer en meer ruimtes met identiteit die 

gebruikt worden als mixed-zone voor samenwerken en 
ontmoeten in het onderwijs.

Ambitie om meer de verbinding met het 
bedrijfsleven te leggen en onderzoek sterker te 
verankeren. Er zal meer vraag zijn naar ruimte 
waar studenten, docenten, onderzoekers en 
bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten en samen 
kunnen werken. Bijvoorbeeld door inspirerende 
labs, expositieruimte en kenniscentra.

De speerpunten van de HvA: Amsterdam creative
industries, urban education, urban management, urban
technology en urban vitality moeten verbinding leggen 
tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. 

De staf, diensten en bestuur worden bij voorkeur 
in directe nabijheid van het onderwijs gehuisvest 
om de binding te houden.

Er liggen kansen om ruimtes multifunctioneler te gebruiken. 
Bijvoorbeeld mixed-zones van onderwijsruimte, ontmoetings-
ruimtes en aanlandplekken om even je werk af te maken.

Initiatieven als blended learning, MOOC (Massive 
Open Online Course), scrum en learning communities
hebben grote invloed op de vraag naar en invulling 
van huisvesting. De focus van het onderwijs verschuift 
naar toepassing, analyse, synthese en evaluatie. Dat 
zijn veel actievere onderwijsvormen met vraag naar 
kleinschaligere onderwijsruimtes. De vraag naar 
formele onderwijsruimtes (college- en theorielokalen) 
nemen af. Meer ruimte om actief te onmoeten.

Studenten nemen veel meer zelf regie over plaats 
en tijd en manier van studeren. Diverse typen 
werkomgevingen geven student de ruimte om het 
werk zo in te richten als hem of haar dat past. 
Docenten zijn makkelijk toegankelijk om te helpen 
en te inspireren als dat nodig is. 



Huisvestingsvisie

1. Onderwijs vernieuwt
Blended learning, learning communities, flipping the classroom en MOOC’s veranderen de ruimtevraag. Onderwijsvormen worden actiever.

2. Enige constante is verandering
Flexibiliteit in huisvesting is een must; groei en krimp is op te vangen in de gebouwen maar klein binnen groot blijft het uitgangspunt.

3. Beter benutten 
De huidige voorraad is ruim genoeg. De benutting van werkplekken en onderwijsruimtes moet omhoog.

4. Top locaties
De huidige voorraad is flexibel inzetbaar, van goede kwaliteit en is zeer goed OV-bereikbaar.

5. Smart buildings
Experimenteren met technologische ontwikkelingen om gebruikers te leiden naar de beste werkplek.

6. Focus op onderwijs
Elke euro aan huisvesting kan niet besteed worden aan onderwijs. Naar een financieel gezond en robuust stelsel.
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1. Onderwijs vernieuwt

Onderwijsvernieuwing zoals blended learning en learning communities vragen een andere indeling en mix van ruimtes. Ruimtes moeten flexibel gebruikt kunnen 
worden. Er ontstaat meer behoefte aan informele, multifunctionele ruimtes. 

De mate en het tempo waarin onderwijsvernieuwing wordt doorgevoerd verschilt per faculteit. Daarom is het idee om te starten met een aantal vooruitstrevende 
opleidingen en faculteiten.

9Bron: Steelcase education, active learning spaces



1. Onderwijs vernieuwt

10

De toekomstige ruimtevraag is anders dan het huidig ruimtegebruik. Op hoofdlijnen zien wij de 
volgende ontwikkeling (in aantal en m²) voor de volgende ruimtetypen: 

Kantoorruimte --
Theorielokalen -
Vergaderruimte +
Facilitaire ruimte +
Studieruimte ++

Bron: Planon & Measuremen, 2016



1. Onderwijs vernieuwt
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Door onderwijsvernieuwing ontstaat een andere ruimtevraag. Minder formele onderwijsruimte en meer ruimte voor actieve onderwijsvormen. Studenten en 
docenten vinden hun weg in de informele onderwijs-, werk- en ontmoetingsplekken. Die informele zone is zeer divers om zowel groepswerk als geconcentreerd 
werken mogelijk te maken. Dit is de mixed-zone O+O+O (onderwijs+onderzoek+ontmoeten). 

Deze multifunctionele zone bestaat uit de volgende ruimtetypen: zelfstudieruimte, restaurant, meeting point, leercentrum en mediatheek. Deze neemt in 
hoeveelheid (aantal en m²) toe, maar is multifunctioneel. Per saldo is er minder ruimte nodig omdat het aantal formele onderwijsruimtes en werkplekken daalt.

Bron: Planon, 2016

Theorielokalen
(nu: 19.209 m²)

Kantoorruimte
(nu 29.081 m²)

Mixed-zone 
O+O+O

(nu: 20.746 m²)

Mixed-zone 
O+O+O

(toekomst)
Kantoorruimte

(toekomst)
Theorielokalen

(toekomst)

-

--
+



2. Enige constante is verandering
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studenten
voltijd
42.000

Onderwijsvormen veranderen, maar ook het aantal gebruikers verandert. Op hoofdlijnen zien wij de volgende ontwikkelingen: 

deeltijd
4.000

bestuur
staf 

145 FTE

diensten
425 FTE

docent 
onderwijs
1.775 FTE

bedrijfsleven

onderzoek
150 FTE

duaal
350

ondersteunend 
onderwijs
425 FTE

onderz. 
50 FTE

+/- 10% studentenaantallen moet op 
te vangen zijn in huidige ruimte

# FTE groeit, door sterkere 
verankering onderzoek in 
onderwijs HvA

# FTE groeit, 
ratio docent/student 1:25

verdeling voltijd, deeltijd en duaal 
blijft langjarig ongeveer gelijk

# FTE krimpt op termijn, door 
efficiëntieslag en ICT-ontwikkelingen

# FTE krimpt op termijn, door 
efficiëntieslag en ICT-
ontwikkelingen

groeiende verbinding, dus meer 
gebruikers (bijv. startups, labs)



2. Enige constante is verandering

Opleidingen krimpen en groeien en onderwijsvormen veranderen. Liefst wil je dat zonder grote verbouwingen kunnen faciliteren. Je kunt je voorstellen dat het 
makkelijker schuiven is binnen grotere vlekken. Nu zien we dat elke opleiding alle functies op de eigen verdieping heeft. Die kleine korrelgrootte geeft beperkingen 
bij het opvangen van pieken in het gebruik. Ook ontbreekt de schaal om een echt diverse werk en studie omgeving te creëren. Dat is schematisch weergegeven in 
onderstaande figuur. 
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vak-
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theorie-
lokaal

kantoor

overleg

opleiding 1

opleiding 2

project-
ruimte
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zelf-
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stilte
plek

ontmoeten facilitair
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lokaal
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lokaal

kantoor
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project-
ruimte
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ontmoeten facilitair



2. Enige constante is verandering - huisvestingsconcept

Op een energieke campus is er interactie tussen medewerkers, studenten, onderzoekers. Een werkbare schaal voor flexibiliteit en diversiteit ligt op ongeveer 5.000 
studenten. Op die schaal is het mogelijk om de algemene onderwijsruimtes te bundelen en te delen. Elke opleiding (>2.000 studenten) heeft een eigen thuishonk, 
waar studenten hun docenten en ondersteunend personeel van de opleiding weten te vinden. Met de specifieke uitstraling van die opleiding.

Dit loopt geleidelijk over in een mixed-zone O + O + O (onderwijs, onderzoek en ontmoeten) die een mix bevat aan stilte-, zelfstudie-, werk- en aanlandplekken 
voor studenten, docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel. Hier vind je de inspirerende uitwerkingen uit onderzoeksprogramma’s en de 
samenwerkingen voortkomend uit de speerpunten van de HvA. Bijvoorbeeld het 3D-lab van Faculteit Techniek en het Citizen lab van de Faculteit Digitale Media en 
Creatieve Industrie. Het onderwijs en onderzoek ontmoeten het bedrijfsleven ook in de mixed-zone. Hier is ruimte voor startups en het bedrijfsleven om intensief 
samen te werken in de onderzoeksprogramma’s en speerpunten van de HvA.
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college-
zalen

theorie-
lokalen

vak-
lokalen

project-
ruimtes

> 2.000 studenten

kantoor & 
overleg

(opl 1)

kantoor & 
overleg

(opl 2)

mixed-zone
O + O + O > 5.000 studenten



3. Beter benutten
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Bron: Measuremen, onderwijsbezetting 2016-2017 blok 1, 
links: onderwijsbezetting door de week bij FBE (representatief als gemiddelde) 
rechts: werkplekbezetting door de week bij FBE (representatief als gemiddelde)

De huidige gebouwenvoorraad is ruim genoeg. Bezettingsgraadmetingen laten namelijk zien de onderwijsruimtes gemiddeld 58,5% bezet (met een piek van 
81,4%) zijn en de werkplekken gemiddeld 41,8% bezet (met een piek van 56,7%) zijn. En dat in een week vroeg in het jaar. We verwachten hiermee de echte 
piekbezetting in beeld te hebben. 

Onderwijsruimtes Werkplekken

Gemiddelde bezettingsgraad HvA: 58,5% 
Piekbezetting HvA: 81,4%

Gemiddelde bezettingsgraad HvA: 41,8%
Piekbezetting HvA: 56,7%



3. Beter benutten - onderwijsruimtes
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Bij de benutting van de onderwijsruimtes zijn verschillende werkelijkheden. Bij het roosteren is de druk op de onderwijsruimtes hoog. Er lijkt te weinig ruimte. Uit de 
bezettings- en benuttingsgraden blijken de ruimtes beperkt bezet en benut. Uit de huidige ruimtes kan meer gehaald worden. 

Er wordt 100% ingeroosterd, maar uiteindelijk maar 81,4% gebruikt op de uiterste piek. Dat is ook logisch want onderwijs is niet altijd voorspelbaar. Ook treedt een 
stapeling van risicobuffers op bij het roosteren. Dat zouden we kunnen voorkomen door roostering deels decentraal en deels centraal te organiseren. 

Campusmanagement Decentraal plannen door onderwijs

30% van de ruimtes ver van tevoren roosteren door roosteraars
‘de schaarse middelen’ – collegezalen, tentamenzalen, vaklokalen, …

70% van de ruimtes verdeeld over opleidingen en vrij inzetbaar
‘algemene onderwijsruimtes’ – theorielokalen, projectruimtes, …

Vastgoedeigenaar Opleidingsmanagers en docenten

– Roosteren van de 30% schaarse middelen voor het hele jaar
– Jaarlijks verdelen van de 70% algemene onderwijsruimtes op basis van aantal 

studenten en prestaties van afgelopen jaar

– Gemakkelijk ruimtes uit te wisselen tussen opleidingen in zelfde gebouw
– Stimuleren van last-minute gebruik zonder reservering
– Prikkel om risicobuffers tegen te gaan

Krijgt feedback op:
‒ % bezetting en benutting
‒ aantal wijzigingen van roostering
‒ reisafstanden van student
‒ % binnen eigen gebouw 

Krijgt feedback op:
‒ verdeling onderwijs over de dag, week, blok, het jaar.
‒ aanvraag ruimte versus daadwerkelijk gebruik
‒ aantal contacturen met studenten
‒ aanwezigheid studenten op de campus
‒ onderwijsmix (college, werkcollege, …)



3. Beter benutten - onderwijsruimtes
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Een goede analogie voor het samenspel tussen de verschillende gebruikers in het roosterproces is die van het reisbureau, de luchtverkeersleiding en de reiziger. 
Dit past binnen de gedachte van centraal campusmanagement en decentraal plannen door het onderwijs zelf.  

Reisbureau Luchtverkeersleiding Reiziger

Reserveert de reizen die gewild zijn
(ver van tevoren, zekerheid)

Optimaliseert de bezetting van het vliegveld en het 
vliegtuig 

Ontvangt reisinfo van globaal naar specifiek voor de 
gereserveerde reis en kan gemakkelijk last-minute 
boeken (vliegveld, check-in, vertrekhal, gate) 

Opleidingsmanagers en roosteraars Vastgoedeigenaar Student, docent en medewerker

30% van de ruimtes - de ‘schaarse middelen’ 100% van de ruimtes – campusmanagement 30% van de ruimtes – gereserveerde reis
70% van de ruimtes – decentraal last-minute
100% – flexibel, tot last-minute in te zetten

Ver vooruit worden de schaarse middelen voor het 
gehele collegejaar ingepland.  

Verantwoordelijkheid voor optimaal ruimtegebruik.  Week van tevoren weten in welk gebouw je moet 
zijn, lokaal kan nog wijzigen.



3. Beter benutten - werkplekken

Activiteit Gericht Werken betekent in het algemeen dat de 1:1 verhouding tussen medewerker en werkplek wordt losgelaten en dat de manier van werken 
centraal staat in de wijze van ondersteunen/ huisvesten. Er wordt een variëteit aan werkplekken aangeboden, waaruit een medewerker op basis van zijn 
taken op dat moment of zijn persoonlijke voorkeur kan kiezen: een rustige plek voor geconcentreerd, stil werken (‘rust’), een groepswerkplek voor 
samenwerken (‘ruis’), of een meer informele omgeving waar overleg en afstemming centraal staat (‘bruis’). 

Omdat het aantal werkplekken kleiner is dan het aantal medewerkers en omdat niet iedereen tegelijkertijd een werkplek gebruikt, wordt minder ruimte 
gebruikt terwijl meer kwaliteit kan worden geboden. De andere manier van werken past bij de wens van de organisatie om meer dynamiek, kennisdeling, 
(informeel) ontmoeten en kruisbestuiving te faciliteren. Er wordt tevens toekomstbestendigheid en flexibiliteit in huisvesting gerealiseerd. 

Uitgangspunt is dat docenten en studenten elkaar ontmoeten op de plek waar de kern van het onderwijs is gevestigd. Door de onderwijsactiviteiten per 
campus (Amstel, Sport, Gezondheid) te laten plaatsvinden, is een ontmoetingsplek in die kern van groot belang. Een ontmoetingsplek die open is, 
transparant, uitnodigt tot dialoog en waar medewerkers en studenten zich thuis voelen.

Naast een ontmoetingsplek voor docenten en studenten is het voor medewerkers onderling van belang dat zij elkaar kunnen ontmoeten, in rust en 
relatieve stilte kunnen werken wanneer dat nodig is en een plek hebben waar zij zich thuis voelen. 

18
Bron: Steelcase education, active learning spaces

RUIS BRUISRUST



3. Beter benutten - werkplekken
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Bron: Rijkswerkplekken, Rijksvastgoedbedrijf
links: traditionele inrichting
rechts: fysieke werkomgeving Rijk (FWR) inrichting



4. Top locaties
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Amstelcampus
47.300 m² FNO

Leeuwenburg
27.100 m² FNO

Fraijlemaborg
13.600 m² FNO

Nicolaes Tulphuis 
Gezondheid campus
16.200 m² FNO

Dr. Meurerhuis
Sport campus
11.300 m² FNO

Knowledge mile

Metrolijn 54 (richting Gein)

De HvA is zeer goed bereikbaar voor studenten, 
docenten en medewerkers. De locaties moeten een 
goede OV-bereikbaarheid hebben en de 
voorzieningen van goede kwaliteit zijn om 
studenten te behouden.

Uitgangspunt is dat de huidige voorraad ruim 
voldoende is om iedereen te kunnen huisvesten. 
Het is mogelijk om de ruimtes veel efficiënter te 
gebruiken door meer flexibiliteit in te bouwen.

- Op de Amstelcampus zijn alle gebouwen zeer 
recent gerenoveerd/gebouwd en hebben een 
modern karakter. Het echte thuis van de 
studenten vinden wij daar echter nog niet. 

- De Leeuwenburg ziet er van buiten verouderd 
uit, maar heeft op de verdiepingen 
onderwijskarakter.  

- De Fraijlemaborg is kwalitatief een prima 
onderwijsgebouw, het mist alleen wel wat 
karakter.

- Het Nicolaes Tulphuis is deels verouderd. 
Recent is o.a. geïnvesteerd in één vleugel van 
het gebouw wat een kwaliteitsimpuls tot gevolg 
heeft gehad.

- Het Dr. Meurerhuis is modern, past bij de 
leerlingen en ademt sport.



4. Top locaties - gebouwen
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bereikbaarheid functionaliteit representativiteit courantheid energielabel

Wibauthuis

Theo Thijssenhuis

Koetsier-Montaignehuis

Muller-Lulofshuis

Kohnstammhuis

Studio HvA

Benno Premselahuis

Fraijlemaborg

Leeuwenburg

Dr. Meurerhuis

Nicolaes Tulphuis

A 

A 

E

E

A

A

A

C

A

D

A



5. Smart buildings

De Hogeschool van Amsterdam hecht veel waarde aan praktijkgericht onderzoek. Smart buildings past binnen de speerpunten urban education, urban
management, urban vitality en urban technology. We maken de eigen gebouwen tot onderzoeksgebied en bekijken de mogelijkheden van:

22

– energieverbruik verlagen door sensoren die aanwezigheid detecteren:
licht, klimatisering, apparatuur etc.

– roostering real-time regelen:
“is er nog een projectruimte in het Wibauthuis beschikbaar?”

– beschikbaarheid werkplekken op elk moment inzien:
“is er nog wel plek in de bibliotheek bij die fijne stilteplekken?”

– interactieve wayfinding:
“waar zit die leraar van Aviation? is hij aanwezig? hoe kom ik daar?”

– slimmere en flexibele roosters door ICT-toepassingen
“ik kan digitaal direct een afspraak met mijn docent inplannen”



6. Focus op onderwijs

Elke euro die aan onderwijshuisvesting besteed wordt, kan niet 
besteed worden aan onderwijs. Dit vraagt om efficiency in 
huisvesting. Tegelijkertijd kan huisvesting bijdragen aan hoge 
kwaliteit van onderwijs en is het een visitekaartje bij het werven van 
studenten. Er moet dus een balans zijn in huisvesting en financiën.

Om te komen tot een financieel gezond en robuust stelsel moeten in 
ieder geval de volgende eisen worden gehanteerd:

– huisvestingslasten naar maximaal 10% van begroting* 
(in lijn met benchmark 10 grootste hogescholen)

– solvabiliteit groter dan 30%

– liquiditeit boven de grens van 0,5

* huisvestingsnorm = huisvestingslasten (eigenaarsdeel) / totale baten
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Bron: bewerking van DUO, huisvestingsnorm van de 10 grootste hogescholen



Dilemma’s en besluiten

Tijdens de ontwikkeling van de huisvestingsvisie is een aantal dilemma’s uitvoerig op tafel gekomen. De oplossingen voor deze dilemma’s hebben een centrale plek 
binnen de huisvestingsvisie gekregen. 

1. Ordening: naar opleiding (speerpunten) of naar faculteit?

In toekomstige huisvestingsbeslissingen worden samenwerkingen tussen opleidingen bepalend voor de locatie van huisvesten. Een relatiediagram geeft zicht op 
gewenste nabijheid. Gezamenlijk onderzoek in de speerpunten kan dan ook nabij en heel zichtbaar worden gehuisvest. De veelheid aan relaties tussen 
opleidingen zal het niet in alle gevallen mogelijk maken om opleidingen bij elkaar te huisvesten. Decanen geven aan dat ze in dat geval de onderzoekers dicht 
bij de eigen opleiding willen huisvesten. 

2. Cultuur HvA: is er wel voldoende draagvlak voor onderwijsvernieuwing en het nieuwe huisvestingsconcept?

Er zijn tempoverschillen als het gaat om onderwijsvernieuwing. Daarom wordt gekozen voor geleidelijke implementatie. Faculteiten die tempo willen maken met  
onderwijsvernieuwing worden als eerste pilotprojecten gebruikt. In specifieke invulling van het huisvestingsconcept is maatwerk mogelijk. 

3. Roostering: centraal of decentraal?

Dit is een schijnbare tegenstelling. In praktijk is het een combinatie van beide. Gebruik blijven maken van decentrale oplossingsvermogen, maar schaarse 
middelen centraal roosteren. Op de korte termijn (rooster volgend jaar) de nadruk leggen op decentrale verantwoordelijkheid bij de opleiding voor efficiënt 
gebruik van de onderwijsruimtes. Op langere termijn moet het roosteringsysteem onderwijsvernieuwing faciliteren. Slimme algoritmes op basis van real-time 
inzicht in benutting en bezetting zorgen dan voor de roostering.
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