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Inleiding



Waarom het fasemodel?
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Voorwaarden voor framework
• Aansluiten bij de taal van PPS’en

• Aansluiten bij de denkwereld van de partners

• Voldoende flexibel om diversiteit van PPS’en aan te kunnen

• Gaat niet alleen om hbo of mbo: centraal moet de PPS (= ecosysteem) staan

• Hoe kom je tot een minimum viable ecosysteem, hoe schaal je vervolgens dit 
ecosysteem op en kun je vervolgens dit ecosysteem transformeren en 
disrupten (trendsetter worden)
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Gebaseerd op bestaande modellen
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✓Gebaseerd op development framework dat gebruikt wordt door bedrijven

✓Gebaseerd op lean startup denkwijze

✓ Voldoende flexibel om diversiteit van PPS’en aan te kunnen

✓Sinds 2012 uitvoerig getest, gebruikt en doorontwikkeld binnen de context van PPS in mbo en hbo!



PPS ontwikkel framework / groeimodel

5 ontwikkelfases of ‘niveaus’ beschreven 
aan de hand van 4 dimensies                  

elk bestaand uit 4 criteria
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Starten

Doorontwikkelen

Verduurzamen

Valideren

Ontwikkelen
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5



5 ontwikkelfases of ‘niveaus’
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De PPS met zijn ecosysteem stelt zijn eerst businessplan op waarin de WHY van de PPS beschreven wordt. De 
PSS weet hoe het zich wil onderscheiden van andere (uniekheid) en heeft duidelijk omlijnde ideeën over: het 
aanbod aan de eerste doelgroepen, het te hanteren businessmodel en de positionering en profilering in de 
markt. Een ondernemende programmamanager en kernteam zijn aangesteld en potentiële partners zijn 
geïdentificeerd (ecosysteem). Er is een plan van aanpak, waarin de activiteiten van het volgende niveau in 
detail zijn uitgewerkt, inclusief de daarvoor benodigde middelen (mensen, tijd en geld) en infrastructuur.

Starten
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De aannames in het businessplan zijn getest en gevalideerd aan de hand van interacties 
met de beoogde doelgroepen en partners. De eerste ‘klanten’ en ‘partners’ hebben zich 
gecommitteerd om samen met de PPS de eerste producten en diensten te testen. Er zijn 
niet alleen minimum viable proposities maar er is ook een minimum viable ecosysteem 
gevormd. De pilots om het bestaansrecht van de PPS te valideren in de markt, kunnen 
van start gaan. Het kernteam en de organisatie staan klaar. Er is commitment voor de 
benodigde middelen en infrastructuur en financiële investeringen.

Starten

Ontwikkelen
Niveau 1

Niveau 2

5 ontwikkelfases of ‘niveaus’
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De eerste pilots hebben de uniekheid en de toegevoegde waarde 
van de PPS gevalideerd. De PPS wordt (h)erkend in de markt en 
heeft zich een positie verworven in het ecosysteem. Er zijn 
aanvullende producten en diensten gedefinieerd en een volgende 
groep klanten en partners heeft zich gemeld. Er zijn duidelijk 
omlijnde plannen voor het opschalen van de PPS. De organisatie en 
de partners (ecosysteem) die daarvoor nodig zijn, zijn opgelijnd. 
Kortom: de PPS is klaar om te schalen.

Starten

Valideren

Ontwikkelen
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

5 ontwikkelfases of ‘niveaus’



11

De PPS is niet meer weg te denken en is 
onderdeel van een steeds groter wordend 
ecosysteem. De PPS is opgeschaald en biedt een 
breed pakket aan producten en diensten aan op 
het gebied van onderwijs, toegepast onderzoek 
en innovatie van de beroepspraktijk, die elkaar 
onderling versterken. De organisatie is 
uitgegroeid tot een professionele organisatie 
met de vereiste kennis en ervaring en heeft 
diverse bedrijfsmatige processen ingericht om de 
kwaliteit en continuïteit van de organisatie te 
kunnen garanderen.

Starten

Verduurzamen

Valideren

Ontwikkelen
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

5 ontwikkelfases of ‘niveaus’
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De PPS met het daarbij 
behorende ecosysteem is een 
benchmark voor andere 
PPS’en en is een trendsetter. 
De PPS weet zich steeds te 
vernieuwen en speelt pro-
actief en adequaat in op 
kansen en bedreigingen uit de 
markt. De PPS is 
zelfvoorzienend en heeft ook 
voldoende middelen om 
samen met partners nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen en 
tot een succes te maken. De 
zelflerende organisatie is 
effectief en efficiënt. De PPS 
is de spil van een groot 
ecosysteem en weet als geen 
ander bruggen te slaan en 
synergiën te creëren tussen 
toegepast onderzoek, 
onderwijs (van po tot wo) en 
de beroepspraktijk.

Starten

Doorontwikkelen

Verduurzamen

Valideren

Ontwikkelen
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

5 ontwikkelfases of ‘niveaus’



4 dimensies, 16 criteria
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Activities
& Offering

Activiteiten 
& Aanbod

Onderwijs

Toegepast Onderzoek

Innovatie van de Beroepspraktijk

Infrastructuur

Markt

Ecosysteem

Doelgroepen

Positionering & Profilering

Klantrelaties & Kanalen

Business

Business model

Kosten en Baten

Financiering

Risico management & Control

Mensen, 
Partners & 
Organisatie

Kernteam

Organisatie

Partners

Governance



Wat omvat het framework?

• Per criterium per niveau beschrijven wat nodig is 
om naar het volgende niveau te gaan, dus wat 
nodig is op het einde van het betreffende niveau

• Criteria zijn ook kapstokken aan de hand waarvan 
bevindingen en aanbevelingen weergegeven 
kunnen worden

• Gemiddeld 5 omschrijvingen per criterium 

• Geeft profiel weer van een PPS

• 5x16 is voor breed publiek

• framework met detailvragen alleen voor reviewers
(gevaar van zelfevaluatie)
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