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Opleidingen ontwikkelen en macrodoelmatigheid
•

NIDAP biedt een aantal diensten op het gebied van
opleidingsontwikkeling en macrodoelmatigheid.

•

De CANVAS quickscan richt zich op opleidingen of korte programma’s in
ontwikkeling. Het doel is om uw instelling te ondersteunen bij het
ontwikkelen van een propositie die aansluit op de marktvraag. NIDAP
onderzoekt (aan de hand van de beschikbare marktinformatie,
onderzoeken en databronnen en marktexpertise) in een beperkt aantal
uren in hoeverre de door u voorgestelde propositie aansluit op de
marktvraag. We gaan daarbij uit van de keuzes die u m.b.t. de
propositie maakt conform het CANVAS model.

Portfoliomanagement
/ Omgevingsanalyse

•

Wij bieden onderwijsinstellingen de mogelijkheid om een ‘QuickScan
macrodoelmatigheid’ door ons uit te laten voeren. Wij geven aan de
hand van deze QuickScan een vooradvies m.b.t. de te verwachten
arbeidsmarktvraag en de slaagkansen bij de aanvraag voor een nieuwe
opleiding. De quickscan doelmatigheid gaat uit van een beperkt aantal
uren en wordt daarom ingezet door hogescholen voorafgaand aan een
(tijdsintensief) volledig doelmatigheidsonderzoek.

•

NIDAP biedt ook alle onderzoeken om te komen tot een volwaardige
‘CDHO-proof’ macrodoelmatigheidstoets. Hierbij maakt NIDAP naast
alle benodigde onderbouwing en onderzoeken ook gebruik van een
unieke kwantitatieve arbeidsmarkt en vacaturedatabase analysetool.

Propositie ontwikkelen

Macrodoelmatigheid

Vooradvies

Onderbouwing
arbeidsmarktvraag

CANVAS quickscan
•

•

De onderwijsinstelling wordt gevraagd de
propositie van de te ontwikkelen opleiding
te beschrijven aan de hand van het CANVAS
model. Dit kan ook d.m.v. een CANVAS
sessie onder begeleiding van NIDAP.
NIDAP toetst in een beperkt aantal uren de
gemaakte keuzes in het CANVAS aan de
externe vraag. Dit mondt uit in een advies
m.b.t. hoe de opleiding aan te laten sluiten
op de externe vraag en de propositie te
verbeteren.

Macrodoelmatigheidsonderzoek
Quickscan macrodoelmatigheid
•
•
•
•

Inschatting van doorstaan van de
doelmatigheidsaanvraag (‘Vooradvies’)
Levert sheets/ overzichten die standaard in
de aanvragen kunnen worden opgenomen.
Advies over insteek
doelmatigheidsaanvraag, op basis van te
verwachte knelpunten.
Grote toegevoegde waarde: NIDAP
vacaturedatabase analyses.

•
•
•
•
•

Alle onderzoeken om te komen tot
een volwaardig
doelmatigheidsonderzoek.
Werkveldonderzoek (kwalitatief en
kwantitatief)
Instroomonderzoek
Kwantitatief arbeidsmarkt en vacature
analyse onderzoek (historisch)
‘CDHO proof’ ten behoeve van
succesvolle aanvragen.
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Bijlage: NIDAP – Methodiek voor portfoliomanagement
•
•

•

Onze diensten op het gebied van macrodoelmatigheid en
opleidingsontwikkeling passen binnen de NIDAP methodiek voor
portfoliomanagement.
Portfoliomanagement bestaat uit de periodieke analyse van het
bestaande portfolio, de besluitvorming t.a.v. het huidige portfolio en
productontwikkeling. NIDAP kan voor één of meerdere onderdelen
worden ingeschakeld.
De NIDAP methodiek ondersteunt onderwijsinstellingen bij een meer

•

vraaggestuurde en data-driven werkwijze. De methodiek wordt in ieder
project afgestemd op de specifieke doelen en wensen van de
hogeschool.
De NIDAP portfoliomanagement producten en diensten kunnen worden
toegepast voor diplomagerichte (NVAO geaccrediteerde opleidingen),
maar ook voor het management van (bijvoorbeeld) een cursorisch
aanbod of contractactiviteiten.

Portfoliostrategie
Portfoliomanagement
Portfolio-analyse

3. Besluitvorming t.a.v. bestaand portfolio
Interne analyse

1. Portfolio assessment
(Scorecard)

2. Omgevingsanalyse
MacMillan besluitvormingssessies

4. Productontwikkeling
Besluitvorming t.a.v. nieuw
te ontwikkelen programma’s

Propositie ontwikkelen
(CANVAS QuickScan)

Macrodoelmatigheid
(indien NVAO accreditatie)
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