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Leren Digitaliseren; Transitie-agenda
Ria Jacobi 
Digitaliseren als breekijzer voor de gewenste transitie in het hoger onderwijs

Versnellingsplan; Derk Loorbach; Erasmusuniversiteit; DRIFT

https://drift.eur.nl/nl/


‒Leren
digitaliseren
• Vraag: Hoe slimmer en sneller 
naar een HO voor de toekomst? 

• De wereld verandert, 
alternatieven dienen zich aan; 
bestaande kaders zijn ontoereikend:

• Nieuwe grenzen zijn nodig: 
hier samen vorm aan geven

• Oproep: Ga in gesprek!
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‒Kerngedachte bij
transitie

• De samenleving organiseert zich rondom bepaalde 
maatschappelijke functies: mobiliteit, zorg, onderwijs, 
energie, klimaat, landbouw

• Tot nu toe optimaliseren we deze systemen (o.a. door 
innovatie)

• Echter systemen lopen vast. 
We zijn niet (goed) meer in staat een antwoord te geven op 
nieuwe opgaven. 

• Een fundamentele (systeem)verandering is nodig.

En transitie:
- verloopt chaotisch, onzeker, met macht en belangen en

weerstand> niet lieair
- heeft geen directe antwoorden op vraagstukken
- vraagt reflectie en herbezinning

Het multilevel perspectief (Loorbach et al)
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‒

Welke systeemgrenzen hebben we in het HO: waar voelen we de druk? 
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Vraag



‒

Dominante denken HO

• Historie: van industriële- naar 
informatiesamenleving

- denken in optimaliseren en doorstromen en 
efficiëntie

• Leren een efficiënt proces. Uit zich in:
- denken in: in-, door- en uitstroom (uitval)
- diploma verschaft toegang tot arbeidsmarkt
- afgebakende opleidingen van gelijksoortig 
niveau (vast programma)
- regulier(student) en volwassen onderwijs

• Tegen grenzen aan (persistente problemen):
- onvermogen aan te passen aan arbeidsmarkt 
en samenleving
- werkdruk, prestatiedruk, studiestress 
- kloof hoog – laag opgeleiden

We voelen het schuren; we zien de trends, verschuiving 
en innovaties. Druk op het systeem.
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‒Presteren
>
plezier in leren

Aandacht voor de bedoeling van 
HO:
• plezier in leren;
• aanzet tot maatschappelijke -

academische vorming;
• toegang tot kennis in de wereld.
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‒
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Doorbraakprojecten / Transitiepaden



‒Toekomsgericht HO
Zes leidende principes

https://www.scienceguide.nl/2022/01/docentprofessionalisering-goed-mogelijk-via-grootschalige-online-
cursussen/?utm_source=ScienceGuide&utm_campaign=da409b857c-

EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_26_09_26&utm_medium=email&utm_term=0_2542a63b36-da409b857c-78901117 8

Leren in het werk. Plezier hebben in leren.

1. Lerenden geven hun eigen leerpad vorm 
2. Leren gebeurt blended
3. HO instelling als thuisbasis
4. Er is een gemeenschappelijke infrastructuur 
5. Docenten werken samen in teams vanuit diversiteit aan rollen 
6. Instellingen zijn gericht op en verbonden met de maatschappij

Kompas voor beweging; ruimte voor ideeën voor variatie in verbondenheid

https://www.han.nl/onderwijsondersteuning/leren-werken-met-ict/online-blended-onderwijs/


‒

Leren digitaliseren?

Veelal digitaliseren ingezet voor 
optimalisatie. 
Oproep is: 
>Digitalisering in te zetten voor 
gewenste transitie: het breekijzer. 
>Dit doelgericht doen en met regie en 
visie.

https://www.bnr.nl/onderwijs/10465667/studentenvakbonden-
online-onderwijs-steeds-vaker-ingezet-als-bezuiniging 9



‒

— Hoe kunnen we regie geven op digitalisering zodat het een breekijzer is om tot gewenste transitie te komen?
- Hoe benaderen wij digitalisering: als onderdeel van het ‘probleem’ of als deel van de oplossing?
- Welke doorbraakprojecten geven al een ‘inkijkje’ op de gewenste transitie binnen Inholland? 
- Wat hebben deze ‘projecten’ nodig om tot bloei te komen (voor langere termijn)?

— Hoe samen de grenzen verleggen en het gesprek verder brengen?
- Is een visie op digitalisering nodig?
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Nieuwe grenzen samen vormgeven?!
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