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Disclaimer

• Ik spreek op persoonlijke titel.

• Ik maak gebruik van mijn ervaringen binnen de opleidingen waar ik heb gewerkt, in verschillende 
functies, binnen de hogeschool Rotterdam.

• Speciale dank aan Peter Karstel, Cees van der Kraan en Mark Wiersma voor het stimuleren en 
meedenken. 

• “Het raam waardoor je kijkt bepaalt de wereld die je ziet..”





Agenda

• Excuses voor mijn Engels.. (de titel verklaard)

• De wereld verandert:
• Trends en hun mogelijke invloeden op werk en onderwijs
• Dilemma’s
• Over stabiele vragen en problemen in een veranderende context

• Vragen voor het hoger onderwijs:
• Wie zijn de opleiders van de toekomst?
• En waarvoor leiden zij op?

• Afsluiting:
• Zijn wij nog relevant in 2030? 
• Wat zou onze positie moeten zijn ten opzichte van andere aanbieders van onderwijs? 
• Kunnen wij dat?

• Afsluiting

Foto: Daniel Lobo bajo licencia Creative Commons



Over agility: ik kon geen Nederlandse vertaling vinden

the agility de beweeglijkheid (v) ; de
roerigheid (v) ; de woeligheid (v) ; 
de levendigheid (v) ; de kunstgreep
(m) ; de wendbaarheid (v) ; de
slagvaardigheid (v)



Kijken in de toekomst

• Voorspellen is moeilijk, vooral waar het de 
toekomst betreft

• “One of the soundest rules I try to remember
when making forecasts in the field of 
economics is that whatever is to happen is 
happening already”

• You can see a lot, just by looking.

http://www.youtube.com/watch?v=xHWTLA8WecI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=xHWTLA8WecI&NR=1


Megatrend: verschuiving economische activiteit in de tijd





We worden wereldwijd steeds ouder



CBS bevolkingsprognose 2014-2060 (uit 2013)

Zie voor meer details ook http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm




De aard van bedrijvigheid verandert



De opkomst van de deeleconomie



De technologie blijft zich ontwikkelen, steeds sneller en diverser. 



Nieuwe technologie maakt nieuwe manieren van produceren en consumeren mogelijk.

• Enkele voorbeelden van ‘sociale’ gevolgen:
• Reshoring: dichter bij de markt produceren

• Tussenlagen verdwijnen want we kunnen het zelf regelen (verdwijnen reisbureaus en delen van de 
detailhandel, Uber pop).

• Meer mensen kunnen ‘professionele resultaten’ boeken als gevolg van de kwaliteit van het gereedschap 
(bijvoorbeeld fotografie)

• De concurrent kan ook in India of China wonen en werken.



Technologie: de gebruiker bepaalt



Uit BCG-studie NL 2030, contouren van een nieuw verdienmodel



Waarom vinden we steeds nieuwe dingen uit en veranderen we steeds? 

• Kan het?
• Kan het gezonder?
• Kan het duurzamer?
• Kan het veiliger?
• Kan ik meer zekerheid (controle, veiligheid) krijgen?
• Kan het sterker? Groter? Kleiner?
• Kan het goedkoper?
• Kan het sneller?
• Kan het met minder inspanning?
• Kan het leuker (speelser)?
• Kan het luxer (chiquer)?

• Word ik er gelukkiger van?



De arbeidsmarkt anno 2015: https://www.mturk.com/mturk/welcome

https://www.mturk.com/mturk/welcome




Stelling: job crafting en ondernemerschap worden de 
belangrijkste vaardigheden

• Job crafting bestaat uit de acties die werknemers 
nemen om hun werk vorm te geven en 
herdefiniëren. 

• Job crafting houdt in het aanpassen van de grenzen 
van het werk (zowel fysiek als cognitief), en het 
aanpassen van de relatie tot het werk. Mensen 
worden niet gezien als passieve ontvangers van 
informatie van hun werk omgeving, maar juist actief 
in het interpreteren van hun werk en daarmee 
overeenkomstig het vormgeven hiervan. 

• Bron: wikipedia



The share economy or de share the scraps 
economy?



Strategische personeelsplannen van organisaties, belangrijkste issues:

• Right size (geen vacatures of boventalligheid, lage frictiekosten)

• Right shape (voldoende kritieke competenties en opvolging)

• Right costs (beheersbare arbeidskosten)

• Right agility (wendbaarheid, veerkracht, flexibiliteit). 

• Bron: strategische personeelsplanning, hoe pak je dat aan? In tijdschrift voor HRM 1 2014,  retrieved from http://tijdschriftvoorhrm.nl/gerard-evers-en-charissa-freese/

http://tijdschriftvoorhrm.nl/gerard-evers-en-charissa-freese/


Toekomst arbeidsmarkt

• Groei vraag vanuit consumenten

• Afgeleide vraag: productiecapaciteit, huisvesting, onderhoud

• Uitbreidingsvraag arbeid

• Vervangingsvraag arbeid



Dilemma: neergang of groei van de consumptie? 

• Neergang, omdat
 Mensen steeds minder geld hebben om uit te geven (daling vrij besteedbaar 

inkomen) omdat ze lager betaald worden dan vroeger 
 Trends in de ‘nieuwe economie’:

 beschikbaarheid belangrijker is dan bezit, waardoor het bezit van 
consumptiegoederen zal afnemen.

 Vervanging van betaalde door onbetaalde arbeid: doe-het-zelf economie en 
vrijwilligerswerk

• Groei, omdat:
 Nieuwe generaties hebben weer nieuwe behoeften waarop ingespeeld kan 

worden. 
 Grootscheepse inkomensoverdracht tussen generaties in de rijke gebieden van 

de wereld: sterven en erven

http://www.bnr.nl/nieuws/782690-1407/salaris-hbo-ers-
met-361-euro-per-maand-gedaald

http://www.bnr.nl/nieuws/782690-1407/salaris-hbo-ers-met-361-euro-per-maand-gedaald


Stelling: het doel van het HBO is niet om mensen een hoger inkomen te laten verdienen



Bron: Onderwijs als nieuwe sociale scheidslijn? De gevolgen van onderwijsexpansie voor sociale mobiliteit, de waarde van diploma's en 
het relatieve belang van opleiding in Tolsma, J. & Wolbers, M. H. J. 2010 In : Tijdschrift voor Sociologie. 31, 3, p. 239-259 21 p.

• “Omdat de opwaardering van de beroepsarbeid geringer is geweest dan de opgetreden 
onderwijsexpansie, is er een proces van diploma-inflatie ontstaan op de arbeidsmarkt. 

• Tegenwoordig hebben vooral de hoogst opgeleiden last van diploma-inflatie. Daardoor is de invloed 
van het behaalde opleidingsniveau op de bereikte beroepspositie van individuen afgenomen. 

• De meritocratisering op de arbeidsmarkt stokt. Het belang van het onderwijs als sociale scheidslijn ten 
opzichte van sociale herkomst is dan ook, in tegenstelling tot wat de moderniseringsthese stelt, niet 
toegenomen in de Nederlandse samenleving.” 

Iets anders gezegd..



Hoger opgeleiden zijn anders.. (maar wat is oorzaak en wat is gevolg?)

Bron: Gescheiden werelden – Bovens, Dekker, Tiemeijer; SCP/WRR Den Haag, 2014



Stelling: 

• Van het hoger beroepsonderwijs mag worden verwacht dat het de verschillen in 
Nederland verkleint. 



Dilemma: uitstel of afstel van de vervangingsvraag? 

• Uitstel: Mensen blijven langer doorwerken als gevolg van:
 stijging pensioengerechtigde leeftijd, 
 daling vermogen, behoefte aan hoger inkomen later, 
 toegenomen vitaliteit

• Uitstel: Werkgevers houden werknemers langer in dienst omdat:
 Werknemers zijn goedkoper voor werkgevers na pensionering (geen verzekeringspremies)
 Geen automatisch ontslag mee als gevolg van nieuwe wetgeving 

(http://www.nrc.nl/carriere/2015/03/12/makkelijker-doorwerken-na-pensioen/) 
 Relatief hoge medewerkertevredenheid en laag ziekteverzuim bij ouderen

• Afstel: mensen worden niet vervangen als gevolg van: 
 Andere manier van organiseren van werk (lean management, etc.) : als hun baan meer een ‘nice to have’ dan een 

‘need to have’ karakter had (denk aan stafdiensten die eigen werk creëren: wie zit te wachten op bepaalde 
informatie of bepaalde activiteiten? Hoe relevant zijn deze activiteiten?

 Vervangen van mens door technologie

http://www.nrc.nl/carriere/2015/03/12/makkelijker-doorwerken-na-pensioen/




Dilemma: vaste langjarige arbeidsrelaties of tijdelijkheid troef? 

• Vast, want:
• een houdbaar concurrentievoordeel vinden 

organisaties vooral in een cultuur van innovatie, 
kwaliteit etc. . Voor het koesteren en voeden van een 
cultuur heb je langjarige relaties nodig met de 
‘cultuurdragers’. 

• Flexibel, want:
• Opkomst nieuwe concurrenten, hyperconcurrentie, 

working apart together, toename zzp-ers, nomadisch 
werken, toenemende volatiliteit en onzekerheid 
vergroot behoefte aan flexibele schil.



De arbeidsmarkt van de toekomst: 
‘60% of the best jobs in the next ten years haven’t been invented yet’ — Frey, 2012



• Voorlopige conclusie: Ik weet het niet



Er is geen sprake van een tijdperk van verandering, maar van verandering van een tijdperk. – Jan 
Rotmans

1. De samenleving kantelt van een verticaal geordende, centraal aangestuurde, top down 
samenleving naar een horizontale, decentrale bottom up samenleving.

2. De structuur van de economie verandert van centraal en analoog naar decentraal en digitaal.

3. Tenslotte tekent zich een machtswisseling af: van bovenaf naar onderaf, aangestuurd door 
burgerinitiatieven.



We zijn goed bezig met zijn allen..

Maar we moeten wel goed blijven kijken..









Voorbeeld nieuwe Nederlandse concurrentie: de HEMA-academie





Blijven nadenken over ontwikkeling

• Hoe geven we inhoud aan ons curriculum op basis van de veranderingen in de ar 
in de wereld?

• Over welke vragen moeten onze studenten tijdens hun studie nadenken?

• welke skills zijn nodig? op welk niveau? 

• welke waarde kennen wij toe aan kennis van een bepaald vakgebied (wat is de 
betekenis van Theorie (model, etc.) in een curriculum)?

• op welke manier creëren we binding met de leerdoelen en 'een gevoel van 
eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling' (zowel student als docent)? Welke 
werkvormen nodig? Fysieke of virtuele campus?

• wat is, nu de voorgaande vragen beantwoord zijn, een 'goede docent' (die 
bijdraagt aan de ontwikkeling van student en maatschappij)?: activiteiten, rollen, 
waarden? 





De T-shaped professional (zie: http://tsummit2014.org/t) 

http://tsummit2014.org/t




How You Think 

“We’re less concerned about grades and transcripts and more interested in how 
you think. We’re likely to ask you some role-related questions that provide insight 
into how you solve problems. Show us how you would tackle the problem 
presented--don’t get hung up on nailing the “right” answer. 

(bron: http://www.google.com/about/careers/lifeatgoogle/hiringprocess/) 

http://www.google.com/about/careers/lifeatgoogle/hiringprocess/


The European Frame Competences of life long learning work for Key Competences for Lifelong Learning 
identifies and defines  eight key competences necessary for personal fulfillment, active citizenship, social 
inclusion and employability in a knowledge society: 

• 1. Communication in the mother tongue; 

• 2. Communication in foreign languages; 

• 3. Mathematical competence and basic competences in science and technology; 

• 4. Digital competence; 

• 5. Learning to learn; 

• 6. Social and civic competences; 

• 7. Sense of initiative and entrepreneurship; 

• 8. Cultural awareness and expression. 

• Each  of  the  competences  mentioned  include  elements  of  initiative,  creativity, decision making, risk 
assessment, decision making and self management of feelings.

• Bron: wikinomics page van eu (project life long learning)



Doelen van onderwijs (Gert Biesta)

• Bij kwalificatie draait het om het opdoen van kennis en vaardigheden die je in je 
latere leven nodig hebt. 

• Socialisatie is de vorming tot lid van een gemeenschap, het overnemen van 
bestaande normen en waarden. 

• Bij subjectwording draait het juist om de persoonlijke vorming tot een 
zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch individu.



http://www.youtube.com/watch?v=fzxCi20mYdE
http://www.youtube.com/watch?v=fzxCi20mYdE


Hoger onderwijs voor iedereen?

• Voor welke (aankomende) studenten willen we betekenisvol zijn?
• Motivatie (intrinsiek/extrinsiek)?
• Kennis en vaardigheden (taal, rekenen, planningsvaardigheden, zelfdiscipline)
• Potentie om eindniveau te halen?
• Mensen die onze kernwaarden onderschrijven (aspireren)?

• Voor welke organisaties willen we betekenisvol zijn?
• Interesse in aangaan van lange termijn dienstverbanden?
• Bereid te co-creëren in de ontwikkeling van (mogelijke) medewerkers?
• ?

• Wat willen we betekenen voor de wereld?
• Opleider van mensen met arbeidmarktrelevante kennis en competenties?
• Ontwikkelaar van waardenvolle mensen (Bildung) die waarde toevoegen voor organisaties en hun stakeholders?
• Lokale community die bijdraagt aan het ‘leren’ van haar omgeving (gemeente, zorginstellingen, bedrijfsleven, etc.)
• Wereldverbeteraar die bijdraagt aan het oplossen van de ‘grand challenges’ door onderzoek en samenwerking in projecten?



Verandering begint bij onszelf..



Bron: A Teacher Education Model for the 21st Century, A Report by the National Institute of Education, Singapore gevonden op http://www.nie.edu.sg/files/spcs/TE21_Executive%20Summary_101109.pdf

http://www.nie.edu.sg/files/spcs/TE21_Executive%20Summary_101109.pdf


Stelling: de HBO-sector heeft te veel opleidingen

• Toelichting:

• De hogescholen zijn bezig met een majeure operatie om – een veel geuite wens van politiek en bedrijfsleven 
– de herkenbaarheid van het opleidingenaanbod te vergroten door het aantal bacheloropleidingen (ca. 65) 
te verminderen. In de plaats daarvan komen onderwijsorganisatorisch brede(re) opleidingen zoals ook door 
de Verkenninscommissie Van Pernis is geadviseerd.

• Ook heeft die verbreding tot doel HBO Techniek enerzijds aantrekkelijker te maken voor studenten en 
anderzijds de responsiviteit van hogescholen te vergroten om sneller te kunnen inspelen op de grote 
dynamiek in het (regionale) bedrijfsleven en in de kennisdomeinen. 

• Om die responsiviteit te vergroten dient de eigen programmeerruimte van een hogeschool met name op 
regionaal niveau te worden vergroot. Niet door nieuwe (smalle) opleidingen te starten maar door brede 
opleidingen (met eigen profileringsdifferentiaties) te ontwikkelen en met het (regionale) werkveld vorm te 
geven.

http://www.vereniginghogescholen.nl/hbo-sectoren/techniek/1552-hbo-techniek-initiatieven-2002-2014-inzake-groei-hbo-afgestudeerden-met-techniekprofiel

http://www.vereniginghogescholen.nl/component/content/article/29/891
http://www.vereniginghogescholen.nl/hbo-sectoren/techniek/1552-hbo-techniek-initiatieven-2002-2014-inzake-groei-hbo-afgestudeerden-met-techniekprofiel


Stelling: we willen te veel en worden steeds inflexibeler

• Hoe meer we afspreken en hoe meer we meten, hoe meer we ons moeten verantwoorden en hoe minder 
flexibel we worden. 

• Voorbeelden van symptomen:
• Beleidsbeloften
• RCHOO-afspraken
• Lijstjesmanie: de ziekte van vergelijken (sturen op NSE, keuzegids, etc.)



De beleidscascade..

• Een burger roept iets

• Een journalist pikt het op

• Een politicus vindt iets

• Een minister belooft beleid

• Een beleidsmaker maakt beleid

• Het beleid wordt vastgesteld (wet en 
regelgeving)

• Het beleid wordt geïmplementeerd



De beleidscascade: het multiplier effect 

• Op basis van wijzigingen in wetgeving stelt de NVAO nieuwe 
criteria vast.

• De NVAO-criteria worden nader ingevuld door VBI’s.

• VBI-handreikingen worden nader ingevuld door stafafdelingen 
van hogescholen.

• Handreikingen van de stafafdelingen worden nader ingevuld 
door curriculumcommissies en toetscommissies.

• Leerdoelen, rubrics en toetsmatrijzen worden opgesteld door 
docenten.

• Ingevulde beoordelingsformulieren worden gearchiveerd.

• Onvoldoende scripties worden bewaard en geregistreerd?



Stelling: onze steeds beter opgeleide docenten verdienen meer vertrouwen en regelruimte



Cultuur: welke waarden zijn dominant? 

• Rock Values

• Consistentie

• Transparantie

• Betrouwbaarheid

• Vergelijken van performance (benchmarken)

• Whirlpool Values

• Keuzevrijheid

• Diversiteit

• Dynamisme
• Spontaniteit

• Autonomie

Charles Hampden Turner’s dilemma space



En welke manier van organiseren past hierbij?

http://www.pwc.com/us/en/technology-forecast/2013/issue2/features/new-cloud-development-styles.jhtml

http://www.pwc.com/us/en/technology-forecast/2013/issue2/features/new-cloud-development-styles.jhtml


Stelling: toetsen op hoofdlijnen in plaats van details maakt de HBO-er niet minder beroepsbekwaam



Afscheid van de mandarijnencultuur?

• De alleswetende docent?

• De dictatuur van de canon: een BOKS is niet alles. 

• De dictatuur van de toetsmatrijs. Toetsen op een hoger 
abstractieniveau?

• Een afgestudeerde is geen ‘standaardproduct’



Voorlopige conclusies over de ontwikkeling van het HBO?

Van 
• Kennisinstituut
• Opleiding voor een vak
• Curriculum gestuurd
• Vakgebieden
• Faculteit
• Controle
• Toetsmatrijzen
• BOKS 
• Kennis 
• Lang cyclisch
• wantrouwen
• Weten

Naar
• Hogeschool
• Ontwikkeling voor het (werkzame) leven
• Leerling gestuurd 
• Praktijkthema’s
• Lerende gemeenschap
• Ruimte
• Learning outcomes
• Relevante vragen stellen
• Denken 
• Kort cyclisch
• vertrouwen
• Niet weten



Niet weten en haar consequenties: over agility en ontwikkeling van het HBO



Er is verschil..



“Geef mij de moed om die dingen te 
aanvaarden, die ik niet kan 
veranderen;
Geef mij de kracht om die dingen te 
veranderen die ik moet veranderen;
Geef mij de wijsheid om het verschil 
te zien tussen die twee.”
- Franciscus van Assisi
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