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FUTURE PROOF ONDERWIJS: STIP OP DE HORIZON1 
Visie voor de langere termijn op opleiden van professionals in het hoger onderwijs 

juli 2014; Hogeschool van Amsterdam; Namens de schrijvers: Veronica Bruijns; Ria Jacobi. 

 

Vooruitblikken naar het onderwijs van de toekomst is altijd ongewis. Hoe de samenleving er 

over 10, 20 of 30 jaar uitziet is immers moeilijk te voorspellen. Wat we kunnen doen is relevante 

trends signaleren en deze vertalen naar de toekomst. Maar er zullen ook vernieuwingen zijn, 

waar we nu nog geen idee van hebben.  

 

Ook al is het onmogelijk om volledig te zijn, toch starten we deze notitie met een ruwe schets 

van enkele trends. Wat speelt er op de arbeidsmarkt, in de regio Amsterdam, wat zijn 

(toekomstige) behoeften en kenmerken van studenten? Veel van deze trends zullen bekend 

voorkomen. Ze vormen al jaren input voor onderwijsvernieuwing. Maar veelal blijven 

vernieuwingen geïsoleerde eilandjes, drijvend op de inzet van enthousiaste voorlopers.  

 

Misschien zit het vernieuwende daarom niet in de toekomstvisie op het onderwijs, maar in de 

wijze waarop deze visie te realiseren is. Hoe krijgen we veranderingen werkelijk goed van de 

grond en hoe blijven ze duurzaam? Volgens Rotmans (2014) gaat het om het bewerkstelligen 

van een fundamentele omslag in denken, organiseren en handelen2. Dat lukt volgens hem alleen 

als (1) ‘niche-partijen’ en veranderingsgezinde ‘regime-spelers’ elkaar vinden en samenwerken, 

(2) het aloude adagium van ‘kennis is macht’ vervangen wordt door ‘kennisdeling is macht’, (3) 

er diverse hybride samenwerkingsvormen ontstaan, (4) het blauwdrukdenken vervangen wordt 

door een stip op de horizon, en er (5) consistent beleid over een langere periode is.  

 

Deze notitie beperkt zich vooralsnog tot het beschrijven van de stip op de horizon op basis van 

trends op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in de regio Amsterdam en ontwikkelingen in de 

studentpopulatie. De organisatievraag zal in een volgende fase aan de orde zijn.  

 

 

1. De arbeidsmarkt 
 

Volgens de WRR (2013)3 is de kernopdracht voor de samenleving het creëren van een 'lerende 

economie'. Dat betekent dat kennis en vaardigheden kunnen circuleren, niet alleen in 

onderwijsinstellingen, maar binnen en tussen allerlei instellingen, organisaties en bedrijven. Een 

lerende economie is, aldus de WRR, 'een economie die is gebaseerd op het aanpassings- en 

absorptievermogen van alle individuen, bedrijven, organisaties en overheden'. De WRR ziet drie 

opgaven voor de toekomst: (1) de productiviteitsopgave: meer doen met minder mensen en 

minder kapitaal, (2) de internationale verwevenheid, en (3) de innovatieopgave. Innovatie vindt 

plaats in de hele keten (ieders inbreng is van belang); de omloopsnelheid wordt steeds groter en 

op voorhand staat niet vast welk type kennis en vaardigheden de meeste toegevoegde waarde 

hebben. De lerende economie zal ingrijpende gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt in 

onvoorspelbaarheid, homogeniteit en complexiteit. 

                                                           
1 Samenstellers/schrijvers: Lucie te Lintelo, Antoinette van Berkel, Veronica Bruijns Ria Jacobi, Elly 
Mathijssen, Olga Wortman, Marcelle Peeters (Hogeschool van Amsterdam) 
2 Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde, in lezing ‘Onderwijs in transitie’, 24 februari 2014, Utrecht. 
3 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Naar een lerende economie, 2013 
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Onvoorspelbare arbeidsmarkt 

Wetenschap en technologie transformeren voortdurend de manier waarop we werken en leven 

en dit vraagt weer om sociale innovaties (Nowotny, 2012). Productie-  en organisatieprocessen 

veranderen in hoog tempo, functie-inhouden veranderen mee, beroepen verdwijnen en er 

komen nieuwe voor in de plaats. De problemen van de toekomst zijn nog niet bekend, en 

daarmee ook de benodigde kennis en vaardigheden niet (WRR, 2013).  

Bauman4 spreekt in dit verband van een vloeibare samenleving. Daarin wordt ons leven niet 

langer bepaald door een traject van een levenslange, eenduidige beroepspraktijk. Grenzen 

tussen vakdisciplines, functies en kennisdomeinen zijn vloeibaar geworden en nemen steeds 

nieuwe vormen aan. Welten5 heeft het gedachtengoed van Bauman verder uitgewerkt en zegt op 

Science guide: 'Tegen de achtergrond van deze snelle golfbewegingen van de vloeibare 

samenleving, dreigt het hbo slechts nog een mastodont te worden uit tijden waarin een 

beroepspraktijk duidelijk in te kaderen was”. Welten geeft aan dat veel opleidingen inmiddels 

niet meer denken in termen van traditionele beroepen, maar uitgaan van praktische 

kennisdomeinen. Maar deze kennisdomeinen blijven vaak streng afgebakend, vastgelegd in 

specifieke, meetbare competentie. Elk stukje kennis of gedrag van de studenten moet vervolgens 

worden afgevinkt. De ene soliditeit wordt daarmee ingeruild voor een andere. In een vloeibare 

samenleving werkt dit contraproductief, het maakt “studenten lui en inflexibel en verstoken van 

de creativiteit en visie die de vloeibare markt vereist”. 

 

Als hoger onderwijs moet voorbereiden op “activiteiten die nu nog niet bestaan, met producten 

die wij nu nog niet kennen, in een wereld die wij niet kunnen voorspellen”6, dan pleit dat 

enerzijds voor permanent leren en anderzijds voor het aanleren van een manier van werken die 

studenten helpt om later onbekende vraagstukken op een goede manier aan te pakken. De 

arbeidsmarkt vraagt om een type werknemer die creativiteit en verbeelding combineert met 

pragmatisme (Bussemaker, 2014). Die kan samenwerken met mensen met diverse 

achtergronden. Die zich ontwikkelt tot een ‘creatieve dwarsdenker en constructieve neezegger’ 

(Bussemaker, 2014) ofwel een ‘competente rebel’ (Nowotny, 2012; Van der Boom, 2013). En 

hoewel misschien niet op voorhand te zeggen is welke kennis de meeste toegevoegde waarde zal 

hebben, is een onderzoekende aanpak en ‘kennis als grondhouding’7 essentieel. Studenten 

moeten bovendien leren kansen te zien, nadenken over hoe iets beter, sneller of goedkoper kan 

(WRR, 2013). Dit soort zaken leren ze niet door hieraan eenmalig aandacht te besteden, maar 

door studenten voortdurend met de gewenste manier van werken te confronteren, aan de hand 

van verschillende vraagstukken. Welke vraagstukken dit betreft, is daarbij minder van belang. 

Daarin zou de student (meer) kunnen kiezen.  

 

  

                                                           
4 Zygmunt Bauman (1925) emeritus hoogleraar in de sociologie aan de universiteiten van Warschau, Tel-Aviv en 
Leeds is een van de meest vooraanstaande en invloedrijke sociale denkers ter wereld. Hij schreef een aantal 
publicaties over de huidige en toekomstige samenleving waaronder Liquid Modernity (2000).  
5 Ruud Welten, Saxion- lector en docent Ethiek aan de Universiteit Tilburg, op ScienceGuide, 7 februari 2013 
6 Dymph van der Boom, Universiteit en Hogeschool van Amsterdam, in haar Dies Natalis, 2013 
7 Mensen moeten in staat zijn snel nieuwe kennis op te nemen en productief te maken (WRR, 2013). Van Lieshout 
(2013) noemt dit het vermogen om kennis te signaleren, die te verbinden met andere kennis en op de juiste wijze 
toepassen (‘absorptievermogen’). Economische groei heeft vooral te maken met deze wijze van omgaan met kennis, 
het hoeft dus niet altijd te gaan om nieuwe kennis.  
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Beroepen zijn niet homogeen 

De beroepsstructuur en -cultuur die de (beginnende) beroepsbeoefenaar in het verleden kon 

corrigeren en ondersteunen zijn, zoals Bauman betoogt, meer vloeibaar en diffuser geworden. 

De pas afgestudeerde hbo'er zal - meer nog dan voorheen - de eigen aanpak en omgeving van het 

werk mee moeten creëren. De beroepsbeoefenaar moet zich kunnen aanpassen en over het 

vermogen beschikken om kennisdomeinen te overschrijden. Het multidisciplinair benaderen 

van (beroepsgerelateerde) vraagstukken is een wezenlijk onderdeel van een ontwikkelstrategie.  

Schmidt8 spreekt over de ‘mythe van de homogene arbeidsmarkt’. Beroepen en functies kennen 

nu al meer variatie dan een opleiding doet voorkomen. Schmidt pleit daarom in het kader van 

toetsing voor een compensatieregeling: een student hoeft niet overal even goed in te zijn. Maar 

in het kader van talentmanagement is het zinvoller deze ‘mythe van de homogene arbeidsmarkt’ 

te vertalen naar: een student kan kiezen op welke aspecten van het beroep hij zich wil 

ontwikkelen en profileren. Dat is stimulerender dan onvoldoendes mogen halen op onderdelen 

waarin hij niet goed is. Als de ene functie de andere niet is, waarom moet elke student dan wel 

hetzelfde leren? 

Op basis van het bovenstaande kunnen we stellen dat het hbo haar doel mist wanneer ze 

studenten op een solide manier voorbereidt op beroepen die echter zelf in hoog tempo aan het 

veranderen zijn (of zelfs verdwijnen). Terwijl tegelijkertijd nieuwe kansen, veelal cross-overs 

tussen voorheen gescheiden kennisdomeinen, zich aandienen. Vakkennis en vakmanschap blijft 

van groot belang, maar dit ontwikkelt zich naar een body of knowledge voor een bepaalde sector 

of branche, die de afzonderlijke beroepen overstijgt. 

 

Beroepstaken worden steeds complexer 

De complexiteit van veel beroepstaken neemt steeds meer toe en daarmee ook de eisen die aan 

afgestudeerden worden gesteld. Gevolg is dat er steeds meer kennis en vaardigheden in die 

zelfde vierjarige opleiding gestopt wordt. De kans op een oppervlakkige benadering is dan groot 

en de vraag is of dit het leren en de motivatie (en de kennis en kunde) ten goede komen. 

 

Naast het kennisdomein van 'het beroep' en de erbij behorende specifieke vaardigheden (de 

harde kern van het 'vak’), zijn algemene vaardigheden van belang die de hbo'er in de 

beroepsgerelateerde omgeving kan inzetten. Daarbij denken we aan: onderzoekend vermogen, 

probleemoplossend vermogen, innovatief vermogen, samenwerken en reflectief vermogen.  

 

Om succesvol te kunnen opereren in deze steeds veranderende contexten is naast vakmanschap 

in enge en brede zin een aantal persoonlijke eigenschappen bepalend. Deze eigenschappen zijn 

onder meer motivatie, nieuwsgierigheid, gedrevenheid, doorzettingsvermogen, veerkracht, 

kunnen omgaan met autoriteit, zelfbewustzijn, gevoel voor sociale normen. 

 

Zou een student niet mogen kiezen op welke aspecten hij zich wil profileren en inhoudelijke 

diepgang aanbrengen, mits duidelijk is dat permanent leren een vanzelfsprekende noodzaak is 

geworden? 

 

                                                           
8 Henk Schmidt, hoogleraar Psychologie en oud-rector magnificus Eramus Universiteit, lezing HvA, oktober 2013. 
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Conclusie. Vanuit het arbeidsmarktperspectief is te beargumenteren dat de student, meer dan 

nu het geval is, zijn eigen leertraject zou mogen samenstellen. Het kan dan gaan om keuzes in 

beroepsvraagstukken, keuzes in inhouden en keuzes in te realiseren eindkwalificaties (mits het 

eindniveau zoals uitgewerkt in Dublin Descriptoren en hbo-standaard leidend is). Op basis van 

het bovenstaande zal variëteit in profielen gaan ontstaan tussen sectoren en beroepsgroepen. In 

bepaalde sectoren, zoals communicatie, ict, kunnen individueel samengestelde beroepsprofielen 

ontstaan. In andere sectoren zoals de gezondheidszorg blijven gereguleerde beroepen bestaan, 

waarbij in het beroepsprofiel vastligt wat een beroepsfunctionaris moet kunnen en hoe hij 

activiteiten uitvoert. Voor alle leertrajecten geldt dat het gaat om: 1) vakmanschap, 2) algemene 

hbo vaardigheden en competenties, en 3) een onderzoekende en ondernemende grondhouding. 

 

 

2. Ontwikkelingen in de regio Amsterdam 

 
De HvA stemt haar onderwijs en onderzoek af op de behoeften en kansen van de stad en de 

metropoolregio Daarover vindt continue overleg plaats met de stakeholders, waaronder de 

gemeente, het Amsterdamse bedrijfsleven, onder andere via de Amsterdam Economic Board 

(AEB), andere hbo- en mbo-instellingen in de regio (Platform Onderwijs en arbeidsmarkt, 

regionaal mbo-hbo-overleg) en met de maatschappelijke instellingen. De HvA verbindt zich 

nadrukkelijk met zowel de economische als de maatschappelijke vraagstukken van de 

metropoolregio en de samenhang tussen beide terreinen. 

De Amsterdam Economic Board heeft in 2011 een Kennis & Innovatieagenda voor de 

metropoolregio Amsterdam (MRA) ontwikkeld, gericht op 2020. De Board heeft de ambitie om 

in 2020 tot de kopgroep van Europese steden te behoren die ‘als global gateway de economische 

hotspots van Europa zijn’. Daarbij wordt geconstateerd dat: “In de kenniseconomie wordt de 

economische kracht van regio’s in toenemende mate bepaald door het aanwezige 

arbeidspotentieel. Menselijk kapitaal – in de vorm van kennis, vaardigheden en creativiteit – is 

vereist voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten (en combinaties daarvan). 

Menselijk kapitaal is de belangrijkste factor geworden voor bedrijven bij het kiezen van een 

vestigingslocatie. Tegelijkertijd is er een wereldwijde markt voor (top-)talent: kennis is mobiel. 

Grootstedelijke regio’s hebben een grote aantrekkingskracht op talent vanwege het aanbod van 

werk, kennis en cultuur. Op deze fronten moeten grootstedelijke regio’s het verschil maken in de 

internationale war for talent. De MRA heeft op dit punt een sterke uitgangspositie met de stad 

Amsterdam als magneet voor expats en studenten. Naast het aantrekken van talent, 

ligt er een grote uitdaging voor de MRA om het aanwezige potentieel aan talent veel beter te 

benutten”9.  Om de ambities te realiseren is een van de doelstellingen van de Board beter en 

gerichter toponderwijs. 

 

Een andere ontwikkeling is dat Amsterdam, in de woorden van Maurice Crul10, als eerste stad in 

Nederland aangeduid worden als een majority-minority city: een stad waarin alle etnische 

groepen een minderheid zijn. Uit de gegevens over de bevolkingssamenstelling van 2011 blijkt 

dat in Amsterdam 49% van de bevolking autochtoon is. Voor de oude meerderheidsgroep komt 

                                                           
9 Amsterdam Economic Board, Kennis en Innovatieagenda, 2011 
10 Auteur van: Superdiversiteit: een nieuwe kijk op migratie, 2013 
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geen nieuwe meerderheidsgroep in de plaats. De groep die wordt aangeduid met ‘migranten’ of 

‘allochtonen’ is daar simpelweg te divers voor. Steden als New York, Los Angeles en Toronto 

gingen ons hierin voor. In deze steden bestaat geen dominante etnische meerderheidsgroep 

meer. Migratie en vergrijzing leiden in de Europese steden op termijn tot hetzelfde fenomeen. 

Steden worden, om met de Amerikaanse Socioloog Steve Vertovec te spreken, superdivers. 

 

Conclusie. Vanuit economisch perspectief hanteert de Amsterdam Economic Board voor 2020 

hoge ambities voor de metropoolregio Amsterdam en ziet daarin een belangrijke rol weggelegd 

voor het hoger onderwijs. Vanuit sociologisch perspectief neemt de diversiteit van de inwoners 

toe. Ook dit is een belangrijke factor voor het hoger onderwijs. 

 

 

3. De (toekomstige) studenten 

 
Iedere student heeft een combinatie van kenmerken en eigenschappen die hem of haar uniek 

maakt. Iedere student wil daarin erkend worden Het betekent niet dat studenten enorm van 

elkaar verschillen; het gaat vaak om nuances en gradaties. Jongeren vinden het bijvoorbeeld 

steeds meer vanzelf sprekend om een massaproduct te personaliseren. Het blijft echter wel een 

massaproduct. Het gaat om het idee zaken een eigen invulling te kunnen geven. 

Het denken in doelgroepen werkt daarbij belemmerend. We focussen ons daarbij op één 

kernmerk van de student en baseren daar een aparte leerroute of specifiek aanbod op. 

 

Individuele verschillen worden bepaald door kenmerken als vooropleiding, sociale en culturele 

achtergrond, ambitie, motivatie en talenten. Zo zijn er studenten die een studie combineren met 

een andere activiteit, zoals topsport, een baan of een eigen onderneming. Er zijn (steeds meer) 

studenten die beschikken over een gediagnosticeerde leer- of gedragsstoornis of een fysieke 

functiebeperking, die vanuit het basis- en middelbaar onderwijs inmiddels gewend zijn dat 

hiermee rekening wordt gehouden (Onderwijsraad, 2013). Er zijn studenten die extra 

ondersteuning op bepaalde gebieden nodig hebben en studenten die zich willen onderscheiden. 

Er zijn studenten die al een heel duidelijk beeld hebben wat ze willen gaan bijdragen aan de 

samenleving en er zijn studenten die alle opties nog open willen houden.  

 

Verschillen tussen studenten op basis van kenmerken zijn niet stabiel. Zo zien we dat vwo'ers in 

het voortgezet onderwijs meer training hebben gehad in cognitieve en algemene vaardigheden 

dan havo-  of mbo-studenten. Daarbij komt dat zij, vergeleken met de havo-student een jaar 

langer de tijd hebben gehad  om deze vaardigheden te oefenen en de bijbehorende inhoudelijke 

kennis en algemene vaardigheden te verwerven. Dit maakt dat ze beter zijn toegerust voor de 

studie in het hbo. Na de propedeuse vervagen deze verschillen tussen vwo-ers en havo-mbo 

studenten echter in toenemende mate.  

 

Het bieden van onderwijs kan hierbij aansluiten door te differentiëren in aspecten die voor 

studenten belangrijk zijn en in te spelen op hun wensen en behoeften. De individuele 

mogelijkheden van de student zouden veel meer het vertrekpunt van onderwijs moeten zijn. 

Tegelijkertijd is er behoefte aan regie en structuur. Dit kan studenten motiveren en haalt hen uit 

hun comfortzone. Het halen van bepaalde doelstellingen (eindkwalificaties) staat centraal, niet 

het uitgangspunt dat iedereen dezelfde doelstellingen op dezelfde manier en in dezelfde 
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tijdspanne bereikt. En als dat laatste wel gewenst is, is een betere differentiatie naar niveau een 

minimale vereiste (WRR, 2013). Als studenten bovendien steeds meer zelf financieel moeten 

bijdragen aan hun opleiding dan zullen ze kritischer worden en willen zij meer invloed op wat 

en hoe ze leren.  

Conclusie. Nu steeds meer mensen een hoger onderwijsdiploma halen, is bovendien de 

noodzaak voor studenten om zich te onderscheiden ook groter geworden. Inspelen op 

verschillen tussen studenten wordt nu vaak gedaan door verschillende doelgroepen een 

verschillende leerroute aan te bieden (3-jarige VWO route, excellentieroute, topsportroute, 

afstudeervarianten etc.). Maar dit is uiteindelijk een heilloze weg. Het veronderstelt dat 

studenten op één kenmerk te onderscheiden zijn en dat daar één (vaste) route het beste op past. 

Het maakt het onderwijs inflexibel en kostbaar. 

 

 

4. Ontwikkelingen ict/social media 
 

De toekomstige student heeft te maken met een snel veranderende digitale wereld. Waar in 

andere segmenten (muziek, journalistiek) revoluties plaatsvinden, blijft onderwijs qua 

verandering nog wat achter (Robert Dijkgraaf: In een maatschappij die totaal binnenstebuiten is 

gekeerd, blijft de schoolklas al eeuwenlang hetzelfde’ NRC 9/10 nov 2013).  

Nieuwe digitale en sociale communicatietechnieken vormen een toegangspoort tot de wereld. 

Ten eerste de communicatie zelf: vragen, antwoorden, informatie wordt via allerlei online 

netwerk doorgegeven. Ten tweede verandert het de inrichting van onderwijs: colleges worden 

online gevolgd, instructie online gegeven via flipping the classroom. Digitale media is niet alleen 

een tool (apps, video, toetstool). Inzet van digitale media in het onderwijs is ook een driver voor 

het vormgeven van een nieuwe onderwijsomgeving. Bijvoorbeeld: 

 Directe feedback genereren: zo maakt learning analytics het mogelijk inzicht te krijgen in de 

digitale voetsporen van studenten, leer- of werkprocessen zijn transparant geworden 
waardoor bijv. directe feedback kan worden gegeven; 

 Co-creërend leren: via online community tools samenwerken online en daardoor zelf invloed 
hebben op producten; 

 Adaptief leren: met 1 op 1 devices inspelen op individuele leervragen en –behoeften 

bijvoorbeeld op maat feedback of instructie geven; 

 Flexibel leren: plaats en tijdonafhankelijk leren op afstand leren; niet alles hoeft meer in een 
fysiek gebouw plaats te vinden; 

 Game based leren: via simulaties hypothese c.q. vaardigheden testen; 

 Online leren: bijv MOOCs maken het mogelijk om modules (of delen ervan) in je onderwijs te 
integreren 

 

De ontwikkelingen rondom digitale media kenmerken zich door: (a) de snelheid van 

ontwikkeling: de iPad s nog maar 4 jaren jong en (b) het bereik van de massa: via MOOCs hebben 

velen toegang tot onderwijs. Het hbo staat voor de opgave digitalisering steeds meer te 

vervlechten in haar onderwijs. Het gaat dan niet alleen om het digitaliseren zelf maar om welke 

mogelijkheden digitaliseren ons biedt. En die mogelijkheden voor het inrichten van onderwijs 

zijn het ontwerpen van: 

- persoonlijk leren en ondersteunen van de persoonsvorming: sneller inspelen op de uniekheid van 
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de student, vraaggerichtheid ipv aanbod, student volgen in leerproces en geven van directe 

feedback, het eigen leren kunnen sturen; 

- samenwerkend leren/netwerk leren: het leren in (diverse) learning communities; het samen 

(digitaal) werken aan leerproducten en -resultaten; 

- hybride leren: over grenzen heen leren; afstandsleren , mixed leren, vakoverstijgend denken en 

doen (ontschotten van onderwijs); het kunnen realiseren van transfer in het onderwijs (door de 

inzichtelijkhied van processen kan beter integraal gewerkt worden) 

Alle genoemde drivers maken flexibel onderwijs mogelijk. 

Conclusie. Leren kan plaatsvinden in een virtuele of fysieke omgeving; tijd en plaats 

onafhankelijk, binnen en buiten de instelling. De muren tussen de fysieke en de virtuele wereld 

vervagen en wordt steeds meer blended (=gemixt). Ict middelen maken het mogelijk om een 

uitgekiende mix van leren in een virtuele en fysieke omgeving te realiseren. Studenten kunnen 

leren waar, wanneer en met wie ze willen. Informaliseren betekent dat de strikte grenzen tussen 

formeel en informeel leren vervagen. Bij informaliseren is nog een belangrijk element te 

noemen: het toegankelijk en open beschikbaar maken van onderwijs(-content) of het zelfs te 

hergebruiken. Bijvoorbeeld door informele online cursussen, waarbij certificaten kunnen 

worden verkregen. Voorwaarde voor een goede inzet ervan is dat iedereen de veelheid van 

informatie goed kan duiden op betrouwbaarheid (een vaardigheid die digital literacy –digitale 

geletterdheid- wordt genoemd). 

 

5. Visie op onderwijs: personaliseren 

 
Uit voorgaande maken we op dat personaliseren van het onderwijs een belangrijkste opdracht is 

voor de komende jaren. Zowel de arbeidsmarkt, de regio Amsterdam, de student als de ict 

ontwikkelingen vragen dat van ons. Ook in onze visie op leren en onderwijzen is het 

ontwikkelen van de talenten en ambities van studenten ons uitgangspunt. Personaliseren van 

het onderwijs betekent dat de student (binnen bepaalde kaders) invloed heeft op de inhoud, de 

werkvorm, de leermiddelen, de toetsing, de tijd, de plaats en het tempo van het leren.  

 

De student is dus aan zet, weliswaar met het doel competenties te ontwikkelen die horen bij het 

startniveau van een hbo'er in een bepaalde beroepssector(gerelateerde) praktijk. In ieder 

vakgebied en het bijbehorende kennisdomein zijn hardere, generieke  competenties te 

onderscheiden (de body of knowledge en skills) en competenties die kunnen variëren al naar 

gelang de ambitie en persoonlijke eigenschappen van studenten. Een duidelijk omschreven 

harde kern (core competenties) blijft belangrijk. Om voorbereid te zijn op de economie van de 

toekomst zijn echter naast 'vakmanschap in beweging' ook algemene vaardigheden en 

persoonlijke eigenschappen van belang. 

 

Bij een gepersonaliseerde leerroute gaat het om keuzes op twee niveaus: 

1.  De student kiest uit een aanbod -binnen en buiten de opleiding, binnen en buiten de instelling 

– en stelt zo zijn persoonlijke leertraject samen.  

2. De student kan binnen een onderwijseenheid differentiëren in inhoud, leermiddelen, 

werkvormen, opdrachten en toetsing, tijdstip, tempo en/of plaats. De inzet van ICT is hierin 
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essentieel. De principes van universal design of learning 11 kunnen op dit niveau als inspiratie 

dienen.  

 

In de mate van personaliseren zijn verschillende gradaties aan te brengen, paragraaf 5 gaat hier 

nader op in.  

 

Onderstaand gaan we op drie aspecten van personaliseren nader in: samenwerken, effectiviteit, 

vakmanschap. We bouwen hiermee voort op de drie sleutelbegrippen uit het HvA visiedocument 

Learning Tomorrow; Nieuw media in het onderwijs (2013): personaliseren, samenwerken en 

informaliseren. 

 

 

Samenwerken met (ver)binding als uitgangspunt 

Meer rekening houden met de individuele student mag niet ten koste gaan van de sociale 

binding (individueel ≠  alleen). Samen leren is één van de kaders waarbinnen gepersonaliseerd 

leren plaatsvindt. Samen werken en leren is ook op de arbeidsmarkt belangrijk. Innovaties 

vinden namelijk steeds meer plaats in de hele keten, in netwerken (WRR, 2013). Samen leren is 

vooral zinvol als mensen verschillende capaciteiten en perspectieven meebrengen. Dat betekent 

dat studenten niet alleen met medestudenten van de eigen opleiding samen leren (waarbij 

studenten zoveel mogelijk een verschillende taak en rol hebben), maar ook met studenten van 

andere opleidingen, met de beroepspraktijk en met docenten en lectoren.  De insteek is: 

iedereen brengt kwaliteiten in en iedereen is lerende.  

 
Personaliseren moet wel effectief zijn 

Meer invloed van de student op wat en hoe hij wil leren moet de motivatie en het leren ten 

goede komen.  Maar dat betekent niet dat leren vrijblijvend is of dat een consumptieve houding 

acceptabel is. Het gaat wel om effectief leren, zowel qua inhoud als qua proces. Inhoudelijk 

hanteren we binnen de HvA drie effectieve inhouden: 

- vakspecifieke professionaliteit van de sector/branche 

- generieke professionaliteit zoals innovatie, ondernemerschap, creativiteit, sociale 

competenties , management/leiderschap, interdisciplinariteit, maatschappelijke 

betrokkenheid 

- kennisontwikkeling op het gebied van praktijkgericht onderzoek12 

Personaliseren moet qua proces gepaard gaan met zoveel mogelijk evidence based werken. Als 

op voorhand niet duidelijk is wat werkt, zal experimenterend en onderzoekend vastgesteld 

moeten worden wat wel en niet werkt. De inzet van learning analytics maakt effectief leren 

mogelijk.  

 

                                                           
11 Universal Design for Learning (UDL)is a set of principles that provides teachers with a structure to develop 

instruction to meet the diverse needs of all learners. A research-based framework, UDL suggests that each student 

learns in a unique manner so a one-size-fits-all approach is not effective. By creating options for how instruction is 

presented, how students express their ideas, and how teachers can engage students in their learning, instruction can be 

customized and adjusted to meet individual student needs. 

 
12 M. Janssen, Excellentieprogramma’s in de HvA, 2012 
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Vakmanschap als resultaat 

Onderwijs bereidt de student voor op het verwerven van een plek op de arbeidsmarkt en het 

ontwikkelen van de eigen verdiencapaciteit. Het gaat zowel om het oplossen van de 

vraagstukken van nu als om het kunnen vormgeven van de vraagstukken van de toekomst. Als 

een student meer mogelijkheden heeft om zijn eigen leertraject samen te stellen, zijn beide 

componenten van belang. Voorbereiding op de arbeidsmarkt van nu betekent dat studenten 

kerntaken kunnen uitvoeren op basis waarvan ze direct inzetbaar zijn in een functie.  

Vakspecifieke en generieke professionaliteit is daarbij het doel, waarbij studenten bruikbare en 

goed onderbouwde beroepsproducten opleveren. Voorbereiding op de arbeidsmarkt van straks 

betekent dat het onderwijs ook (deels) een vrijplaats is om te experimenteren. Kruisbestuiving 

tussen opleidingen/domeinen is daarbij interessant. Het resultaat dat de student oplevert is in 

dat geval onzeker, maar de wijze waarop hij hieraan gewerkt heeft is bepalend voor het leren. 

Onderzoekend vakmanschap is dan de leidraad. Kortom: ook in een gepersonaliseerd leertraject 

staat professioneel en onderzoekend vakmanschap voortdurend centraal.  

 

Conclusie 

 

Samengevat zijn de kernwoorden van het onderwijs van de toekomst: 

 personaliseren 

 samen leren 

 effectief leren 

 professioneel en onderzoekend vakmanschap 

 

 

6. Een gepersonaliseerd leertraject: drie scenario’s 

Zoals bovenstaand aangegeven zijn in de mate van personaliseren verschillende gradaties aan te 

brengen. In onderstaande matrix zijn drie scenario’s uitgewerkt op drie aspecten met 

verschillende gradaties: invloed en ruimte op de inhoud, de vorm en de leeropbrengsten. 

Vervolgens worden de drie scenario’s nader toegelicht. 

 

 

Een gepersonaliseerd curriculum 

 Beperkt 
 

Ruime mate 
 

Maximaal  

 Prosumer Co-creator Selflearner 
Invloed en ruimte 
op de inhoud 

Student maakt keuze uit 
aanbod van leertrajecten, 
waarbij de inhoud gegeven 
is, met vooraf bepaalde 
keuzeruimte 

Student bepaalt in overleg 
met de instelling 
leertraject, maakt daarbij 
een keuze uit de 
mogelijkheden en heeft 
invloed op de inhoudelijke 
invulling, binnen een 
gegeven structuur 

Student stelt zelf zijn 
leertraject samen op 
basis van eigen profiel; 
kiest uit verschillende 
instellingen, aanbieders 
en bronnen en laat zich 
certificeren 

Invloed en ruimte 
op de vorm 

Student heeft invloed op 
bepaalde vormaspecten 

Student bepaalt in overleg 
met de docent(en) de 

Student is zelf 
verantwoordelijk voor 
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(b.v. wijze van 
samenwerking, 
leermiddelen) binnen de 
gegeven werkvorm en de 
kaders van de docent(en) 
en binnen de structuur van 
het leertraject 

werkvorm, leermiddelen, 
de wijze van samenwerken 
met medestudenten en de 
toetsing, binnen de 
structuur van het 
leertraject 

de vormgeving en met  
wie hij/zij samenwerkt 
en betrekt in het eigen 
leertraject 

Invloed en ruimte 
op de 
leeropbrengst 

Student ontwikkelt de 
competenties die zijn 
voorgeschreven in smalle 
of brede 
opleidingsprofielen; bij 
brede profielen heeft de 
student ruimte om eigen 
accenten te leggen 

Student bepaalt in overleg 
met opleiders de eigen 
competentieontwikkeling 
in relatie tot smalle en 
brede opleidingsprofielen 

Student bepaalt zelf de 
competenties die 
aansluiten bij het eigen 
profiel, al dan niet 
gebaseerd op een 
opleidingsprofiel 

 N.B.: de termen prosumer, co-creator en selflearner zijn typering van de varianten. Ze zijn niet bedoeld 

om doelgroepen te bepalen.  

 

De prosumer past het beste bij de inrichting van het onderwijs en de onderwijsorganisatie die 

we goed kennen. De instelling stelt leertrajecten samen op basis van beroepsprofielen en de 

student kiest voor een bepaald leertraject met meer of minder keuzeruimte. Voor een beperkt 

aantal beroepen zal het beroepsprofiel nauw omschreven blijven, omdat de uitoefening hiervan 

duidelijk omschreven kennis en vaardigheden vereist; de meeste andere beroepen krijgen een 

vrijere invulling met brede beroepscompetenties voor de 21ste eeuw. De leertrajecten worden 

ontwikkeld op basis van smalle en brede beroepsprofielen. Vormen van activerend en 

producerend onderwijs motiveren studenten tot leeractiviteiten.  

De instelling biedt een totaalpakket van inhoud, toetsing, structuur en begeleiding met beperkte 

ruimte voor de student voor eigen invulling. Deze opzet sluit aan bij het accreditatie-eisen, 

landelijke afspraken (opleidingsprofielen), regelgeving en bestaande verwachtingen over hoe 

onderwijs eruit moet zien. Op bepaalde gebieden is verruiming van de afspraken en regelgeving 

noodzakelijk (b.v. brede opleidingsprofielen). 

 

De co-creator oefent veel invloed uit op het leertraject; zowel op de inhoud als de vorm. De co-

creator bouwt voort op de prosumer. Er is een ruime keuze is brede en smalle 

opleidingsprofielen als eindniveau. De lerende heeft veel invloed op de inhoud en uitvoering. 

Studenten kunnen combinaties maken binnen en tussen leertrajecten van de opleiding(en). 

Tevens kunnen onderdelen van leertrajecten buiten de hogeschool worden aangeboord. 

Studenten kunnen bijvoorbeeld samen met medestudenten, docenten/onderzoekers en 

medewerkers van bedrijven en publieke instellingen innovatieve en toepasbare kennis creëren 

voor de beroepspraktijk. Dit scenario vraagt om andere vormen van onderwijsorganisatie en om 

andere onderwijsconcepten, zoals democratisch onderwijs en chaordisch onderwijs. Bij 

democratisch onderwijs participeren studenten als volwaardige leden van de 

onderwijsorganisatie en bepalen ze samen met docenten/begeleiders/coaches de inhoud en 

uitvoering van hun leertraject. Bij chaordisch onderwijs bepaalt de docent/begeleider/coach de 

structuur van het onderwijs (tijdspanne, opbrengst, deadlines); de studenten hebben vrijheid 

hoe ze dit verder invullen in strategieën om kennis te vergaren, toetsing, 

samenwerkingsverbanden, te benutten bronnen en middelen. Ook deze vormen van onderwijs 

sluiten aan bij accreditatie-eisen, landelijke afspraken en met -enige aanpassingen- aan 

regelgeving. Qua verwachtingen wijkt dit scenario af van de gebaande paden. De verschuiving 
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ligt met name in het voorop stellen van de interactie, dialoog, onderhandeling tussen lerenden 

en begeleiders. Het leertraject is ‘slechts’ middel. 

 

De selflearner is het meest vergaande scenario en komt het meest in de richting van de 

‘competente rebel’. In dit scenario is de student volledig zelf aan zet. Hij stelt zijn eigen 

leertraject samen op basis van informele en formele trajecten in wisselende 

samenwerkingsverbanden. Hij maakt optimaal gebruik van open source education en zelf 

gekozen digitale tools. Beroepen zijn dusdanig vloeibaar dat vastgelegde opleidingsprofielen in 

veel beroepssectoren niet meer realistisch zijn. De lerende kan nog wel kiezen voor een bepaald 

opleidingsprofiel om zich te certificeren voor een specifiek beroep, maar dat is niet noodzakelijk. 

Het c.v. van de lerende vormt in feite het diploma. Onderwijsinstellingen ontwikkelen zich tot 

clearing houses, waar lerenden bepaalde diensten en services kunnen afnemen, waaronder 

leerervaringen, coaching, certicifering, facilitering (ruimte, middelen). De lerende neemt datgene 

af waar hij op dat moment behoefte aan heeft. Dit scenario speelt optimaal in op leven lang leren. 

Onderscheid tussen voltijd en deeltijd is in dit scenario niet meer aan de orde. Het wijkt in grote 

mate af van regelgeving, accreditatie, landelijke afspraken en wat we verwachten van hbo 

opleidingen. Ook wijkt het in grote mate af van de wijze waarop het onderwijs wordt bekostigd. 

Voor de kortere termijn is dit op grotere schaal geen realistisch scenario. Echter, op individuele 

schaal en met de ict middelen die we tot onze beschikking hebben is dit scenario morgen al in 

praktijk te brengen. 

 


