“Onderwijsvisie leidde tot eigentijdse studieomgeving, passend
bij de ambitie van de opleiding.”
Patrick Eckringa
Directeur Fontys Hogelschool Communicatie
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Snelle transformatie leeromgeving; een
goede voorbereiding is het halve werk
De fysieke omgeving van Fontys Hogeschool
Communicatie sloot niet langer aan bij de
opleiding en het beroepenveld waar studenten
terecht komen. Thema’s als samenwerking,
transparantie en kennisdeling stonden centraal
in de transformatie. Vanuit de onderwijsvisie
en het vak communicatie is gewerkt aan een
visiedocument dat uiteindelijke leidde tot een
eigentijdse studieomgeving, passend bij de
opleiding.

Kort tijdsbestek

‘Urban professionalism’

Waardering

Onder leiding van Laride is in verschillende
sessies met een werkgroep stilgestaan bij
vragen als ‘wat wil je met je onderwijs?’ of
‘hoe wil je samenwerken?’. Ook de ambitie
van de opleiding en het beroepenveld waar
studenten terecht komen speelden een rol.
Het visiedocument is gevisualiseerd met een
ideeënpagina op Printerest. Via mindmapping
is een keuzetraject doorlopen en is uiteindelijk
een moodboard ontstaan, dat vervolgens is vertaald naar een sfeer: ‘urban professionalism’.
Maar huisvesting is meer dan alleen een nieuwe
sfeer. De werkplekken van de docenten zijn
verplaatst. Deze liggen nu centraal naast het
open studielandschap. Zo kunnen studenten en
docenten elkaar eenvoudig vinden voor afstemming of overleg. Ook de whipe-board wanden
van het studielandschap nodigen uit tot ideeën
uitwisseling en kennisdeling.

Om de beleving van de nieuwe werkplekken
te kunnen meten is er voor de verbouwing
een 0-meting gehouden. Hierin waardeerden
studenten hun oude werkplek met een 5.91 en
docenten/medewerkers met een 6.09. Uit een
recente meting blijkt dat de waardering voor de
nieuwe werkplekken is gestegen naar respec
tievelijk 6.54 en 7.8.

Het transitieproces stond onder behoorlijke
druk. In februari 2014 vonden de eerste visie
sessies plaats in de wetenschap dat vóór 1
januari 2014 de verbouwing klaar moest zijn.
De degelijke voorbereiding leidde tot een strak
uitvoeringstraject. De belangrijkste keuzes
waren immers al gemaakt. Laride begeleidde
de fysieke transitie, die in de kerstvakantie
plaatsvond.

Verder komen dan gedacht
“Samen met de Dienst Huisvesting hebben
wij onder leiding van Laride gewerkt aan een
visiedocument, dat we vervolgens vertaald
hebben naar een programma van wensen.
Laride durfde kritische vragen te stellen
en kwam met goede ideeën. Dat heeft ons
verder gebracht, dan we van te voren hadden
bedacht.”
Patrick Eckringa, directeur Hogeschool Communicatie
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