LLO Roadmap 2021
Onderstaande DOT’s zijn geformuleerd in overleg met het LLO regieteam. Wij focussen in 2021 op het versterken van het profiel van de VU op Leven Lang
Ontwikkelen (online en fysiek), en wat daarvoor nodig is als het gaat om een gezamenlijke organisatie. We kunnen namelijk niet aan de voorkant werken, zonder de
achterkant mee te nemen. De beleving van onze doelgroepen wordt niet alleen bepaald door wat ze fysiek waarnemen op een website of in een gebouw, maar ook
door de ondersteunende processen.
Bovendien zijn er een aantal ontwikkelingen, binnen en buiten de VU, waarvan wij als LLO het tempo niet bepalen, maar waar we wel graag op aangehaakt willen
zijn en blijven. Dit gaat onder meer over de ontwikkeling richting toekomstbestendige onderwijsvormen en de onderwijslogisitiek die daarmee samenhangt, maar
ook het erkennen en waarderen van wetenschappelijk personeel en LLO als onderdeel daarvan.
We zien het belang van een goede portfolioanalyse, maar geven hieraan in 2021 niet de prioriteit. Daar waar wij echter kansen zien in de markt om gezamenlijk
onze bijdrage te leveren op het gebied van LLO, willen wij vanuit ondernemerschap hierop in kunnen spelen. Er wordt overigens in 2021 wel gewerkt aan twee
vernieuwingen in het portfolio, die primair worden getrokken door een faculteit/dienst en waarmee wij in verbinding zijn.

DOT’s Leven Lang Ontwikkelen 2021

Sluit aan bij resultaatgebied

• Doorontwikkeling online platform VU voor professionals (technisch en inhoudelijk)

• VU profiel op LLO
• LLO organisatie
• LLO portfolio

• VU-brede online marketing campagne vanuit het platform VU voor professionals

• VU profiel op LLO
• LLO organisatie
• LLO portfolio

• Passende fysieke faciliteiten voor LLO onderwijs: haalbaarheidsstudie en vervolgacties

• LLO organisatie
• VU profiel op LLO

• Verkenning voor een samenhangende inrichting en organisatie voor alle LLO-onderdelen

• LLO organisatie

• Doorontwikkeling algemeen vormend onderwijs (HOVO/HOVI)
Deze DOT wordt getrokken door FGB/FGW.

• VU profiel op LLO
• VU portfolio

• Pilot met twee leergangen (bij SBE en FSW) conform A Broader Mind for Professionals
Deze DOT wordt getrokken door DURF.

• VU profiel op LLO
• VU portfolio

