
 
Uitnodiging en praktische informatie 
 
 
 
 
Geachte relatie, 
 
 
20 maart 2014 is het dan eindelijk zover: de derde bijeenkomst van Kennisplatform Lean Six Sigma in 
het Onderwijs. 
 
Deze editie is georganiseerd door Plus Delta Onderwijs in samenwerking met HPBO (Het Platform 
Beroepsonderwijs) en het belooft – gezien het programma en de inhoud van de workshops – een zeer 
inspirerende dag te worden! 
 
In dit document vindt u praktische informatie om u goed voor te bereiden op deze inspiratiedag in 
Zwolle. 
 
Heeft u voor de 20

ste
 maart nog aanvullende vragen?  

 
Neem dan even contact op met Joris van de Lindeloof via email adres: j.vandelindeloof@plusdelta.nl  
 
 
Wij zien er naar uit! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Huub Schmitz - HPBO 
Jan-Willem Vos – HPBO 
Joris van de Lindeloof – Plus Delta Onderwijs 
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Dagprogramma  
 

Tijd Activiteit Locatie Toelichting 

08:45 – 12:00u Scania bezoek 
 

Scania Zwolle 
 
 

08:45  Ontvangst Scania Production 
Zwolle BV 
09:00 Welkomswoord 
09:15  Plenaire presentatie  
10:00  Fabrieksbezoek 
11:30  Evaluatie 
11:30 Vertrek (uitloop tot 12:15u) 

 
12:00 – 13:30u Verplaatsing en 

lunch 
Deltion college 
Grand Café Amadeus 
 

Ontvangst in Grand Café Amadeus 
Gezamenlijke lunch en tijd om 
gezellig te netwerken 
 

13:30 – 14:30u Ronde 1 Deltion college 
Diverse zalen 

Keuze uit diverse workshops (zie 
programma workshops) 
 

14:45 – 15:45u Ronde 2 Deltion college 
Diverse zalen 

Keuze uit diverse workshops (zie 
programma workshops) 
 

16:00 – 17:00u Plenaire afsluiting Deltion college 
Grand Café Amadeus 
 

Plenaire afsluiting en borrel 
 

 

Adresgegevens 
 

Scania Production Zwolle B.V.    
Russenweg 5 
8041 AL Zwolle 
(Vrij parkeren bij de ingang op het parkeerterrein) 

Deltion college 
Mozartlaan 15  
8031 AA Zwolle 
(Vrij parkeren in P2)  
 

 

Middagprogramma workshops 
 

Workshop ronde 1 - 13:30 – 14:30u Workshop ronde 2 - 14:45 – 15:45u 

Lean in logistiek bij Onderwijsgroep Tilburg 
 

Lean in logistiek bij Onderwijsgroep Tilburg 

Starten met Lean, een rondetafelgesprek 
 

Lean roosteren bij de HAN 

Lean by Leijgraaf 
 

Lean by Leijgraaf 

Inzicht in drijfveren om te verbeteren 
 

Inzicht in drijfveren om te verbeteren 

 
Tijdens de lunch kunt u een keuze maken voor een van de workshops of het rondetafelgesprek.  

 
  



Toelichting op de workshops 
 
Tijdens de lunch kunt u een keuze maken voor een van de workshops of het rondetafelgesprek.  

 
 
Lean in logistiek bij Onderwijsgroep Tilburg  
Ronde 1 en 2 
 
Onderwijsgroep Tilburg heeft het tegengaan van verspillingen tot een van haar strategische 
doelen gemaakt. Nog voor de start van het lopende schooljaar is besloten dat over een jaar 
een aanzienlijk deel van de opleidingen en ondersteunende diensten met het tegengaan van 
verspillingen en de implementatie van Lean bezig moeten zijn. De opleiding logistiek loopt 
een beetje voorop. Daar is men in 2013 al gestart. De eerste resultaten worden aan u 
gepresenteerd in de workshop. 
 
 
 
 
Starten met Lean, een rondetafelgesprek  
Ronde 1 
 
In het onderwijs is het gebruikelijk om projecten op te zetten en 
uit te voeren. Starten met Lean is echter geen project, het is 
een organisatieverandering, die nooit ophoudt. Het kan immers 
altijd beter.  
 
In dit rondetafelgesprek dagen Jacqueline Hofstede (directeur van het Lean Innovation 
Network) en Joris van de Lindeloof (partner bij Plus Delta Onderwijs) u uit om aan de hand 
van diverse prikkelende stellingen van gedachten te wisselen over de waarde en 
toepasbaarheid van Lean binnen de onderwijssector. 
 
 
 
 
Lean roosteren bij de HAN 
Ronde 2 
 
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
(HAN) heeft een lectoraat Lean, waar twee lectoren aan verbonden zijn. Naast onderzoek 
doen, werken ze vooral voor het MKB, maar ook voor het onderwijs binnen de HAN. Zo is 
het lectoraat betrokken geweest bij het maken van roosters, waarbij zij hun kennis over Lean 
hebben ingebracht. De uitkomsten daarvan worden in de workshop aan u gepresenteerd. 
   
 
 
  



 
Lean by Leijgraaf 
Ronde 1 en 2 
 
 
De continue verbetercyclus van ROC de 
Leijgraaf luidt: ‘met het oog op wat onze 
studenten beter willen, doorlopend samen ons onderwijs blijven bekijken en onze doelen 
bijstellen met het oog op wat onze studenten beter willen, doorlopend samen….’ 
 
In deze workshop neemt Tom Brouwer, projectmanager Personeel en Onderwijsontwikkeling 
bij ROC de Leijgraaf, u mee in de ontdekkingen bij De Leijgraaf bij het toepassen van Lean. 
De appetizer van de workshop wordt gevormd doordat u persoonlijk ervaart hoe een 
gedragen probleemanalyse ontstaat. Met deze (beleefde!) analyse als uitgangspunt 
verkennen we de continue verbetercyclus en de ervaringen die ROC de Leijgraaf nu opdoet. 
Die ervaringen variëren van de zoektocht naar een doorbraak tot aan de implementatie van 
de analyseresultaten en de verwezenlijking van een intern Lean netwerk. 
 
 
 
 
Inzicht in drijfveren om te verbeteren 
Ronde 1 en 2 
 
Er zijn veel onderwijsorganisaties in 
Nederland die van mening zijn dat de 
kwaliteit van het onderwijs verbeterd kan en 
moet worden. De urgentie is aanwezig en er 
is draagvlak voor verandering. Veranderen 
gaat desondanks niet gemakkelijk. Naast een gestructureerde verbetermethodiek is de 
cultuur en het gedrag van mensen binnen een school van doorslaggevend belang bij het 
doorvoeren van verbeteringen.  
 
In deze workshop maakt u kennis met de drijfveren analyse van Management Drives. Elly de 
Lorijn en Norbert Rens laten zien hoe inzicht in drijfveren u kan helpen de mens als 
succesfactor in te zetten in het proces van continu verbeteren. 
  



Route naar Scania Production Zwolle B.V.    
 
Scania Production Zwolle B.V.    
Russenweg 5 
8041 AL Zwolle 
  
 

 
Met eigen vervoer naar Scania 
 
Komende uit de richting Amersfoort/Apeldoorn (A28/A50): 
- direct over de IJsselbrug afslag Zwolle-zuid (nr. 18)  
- rotonde driekwart volgen richting Industrieterrein Voorst  
- bij de stoplichten rechtsaf 
- 1e weg linksaf, dit is de Russenweg  
- 1e gebouw links  
 
Komende uit de richting Ommen/Meppel (A28): 
- afslag Zwolle-zuid (nr. 18)  
- onderaan de afslag direct rechts richting Industrieterrein Voorst  
- bij de stoplichten rechtsaf  
- 1e weg linksaf, dit is de Russenweg  
- 1e gebouw links 

 

Scania 
Russenweg 5 
8041 AL Zwolle 

 



 
Openbaar vervoer naar Scania 
 
Bus dienstregeling naar Scania vanaf Zwolle CS:  Lijn 5 richting Westenholte,  Blaloweg/Voorsterweg 
 
Vertrektijden bus (wijzigingen in dienstregeling voorbehouden): 

 08:53 aankomst Blaloweg/Voorsterweg 09:00 

 09:08 aankomst Blaloweg/Voorsterweg 09:15 

 12:38 aankomst Blaloweg/Voorsterweg 12:45 

 13:08 aankomst Blaloweg/Voorsterweg 13:15 

Lopen: 4 minuten naar Russenweg 5 Scania Production Zwolle BV. 
 

 
 
 
 

 Vrij parkeren op het terrein van Scania  

Looproute na aankomst 
Blaloweg/Voorsterweg 

Scania 
Russenweg 5 
8041 AL Zwolle 

 



Route van Scania naar Deltion college 
 
Deltion college 
Mozartlaan 15  
8031 AA Zwolle 
Parkeren kan in parkeergarage P2. 
 

 
 
De afstand van Scania naar Deltion college bedraagt zo’n 1,5 kilometer.  
 
Als u met het openbaar vervoer bent gekomen en met de auto wilt meerijden naar Deltion college, 
meldt u dan ’s ochtends even bij iemand van de organisatie (Huub, Jan-Willem of Joris). 
 

 Vrij parkeren in parkeergarage P2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alvast een hele plezierige bijeenkomst gewenst! 

Scania 
Russenweg 5 
8041 AL Zwolle 

 

Deltion college 

Mozartlaan 15  
8031 AA Zwolle 

 


