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‘Het prachtige risico van onderwijs’ luidt de titel van een van Gert Biesta’s 
invloedrijke boeken. Dit risico is het onderwijs zelf: het risico iets te leren; op 
onvermoede inzichten te stuiten; geconfronteerd te worden met andermans 
ideeën; aan het twijfelen te raken; te ontdekken dat de wereld groter is dan je 
dacht. Onderwijs mag schuren, verbazen en af en toe best een beetje knetteren. 
Dit is precies de bedoeling van de voorliggende publicatie. De bijdragen 
in deze bundel zijn geschreven op verzoek van het College van Bestuur 
van Hogeschool Rotterdam, met het doel de hogeschoolgemeenschap te 
prikkelen, tot denken aan te zetten en de horizon te verbreden in aanloop naar 
het opstellen van de strategische agenda ’21-‘26. 

We zijn de auteurs van de bijdragen buitengewoon erkentelijk voor het feit 
dat zij hun nek hebben durven uitsteken en zich gewaagd hebben aan een 
sprong in de toekomst van het hoger onderwijs. Niemand weet met zekerheid 
wat die toekomst brengt. Dat ontslaat ons echter niet van de plicht ons zo 
goed mogelijk over het heden te informeren, opdat we die toekomst met 
een vooruitziende blik tegemoet kunnen treden. Deze bundel zal ons als 
hogeschool hierbij helpen. De bundel vormt een  samenballing van expertise 
over het hoger onderwijs van lectoren en (hoofd)docenten  van Hogeschool 
Rotterdam, waarvan we hopen dat ook collega’s buiten onze hogeschool er 
hun voordeel mee doen. We nodigen eenieder van harte uit kennis te nemen 
van zijn inhoud. De beste kennis ontstaat immers in een open, collaboratief 
proces. Laat deze publicatie daar een voorbeeld van zijn.      

Ron Bormans
Zakia Guernina
Wijnand van den Brink 
 
Rotterdam, december 2020

  Voorwoord 
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Veranderingen in de wereld gaan razendsnel, worden onvoorspelbaar en 
hebben steeds meer impact. Technologie, media, klimaatverandering, 
migratie, wereldeconomie en geopolitiek versnellen, vergroten en veranderen 
de interactie in sociale en natuurlijke systemen. Eén technologische doorbraak 
kan het werk van miljoenen mensen ingrijpend veranderen of zelfs doen 
verdwijnen, één tweet kan een democratie beïnvloeden, één hete zomer kan 
het poolklimaat voorgoed veranderen, één internetonderneming kan meer 
waard zijn dan haar concurrenten met een traditioneel businessmodel en 
één virus kan de maatschappij wereldwijd ontwrichten en vele slachtoffers 
maken.

Ook het hoger onderwijs functioneert in deze context, en de versnellende 
dynamiek is voelbaar in de klas, in de docentenkamer en aan de 
bestuurstafel. Dat vraagt om keuzes in het hier en nu: hoe bevorderen 
we inclusiviteit, hoe gaan we om met discussies in de klas die aan de 
grondwaarden van de democratische rechtsstaat raken en hoe investeren 
we in onderwijsleertechnologie? Maar het vraagt ook om keuzes voor de 
toekomst: welke rol pakken publieke hogescholen op het gebied van leven 
lang ontwikkelen, hoe breed of flexibel kunnen onderwijsprogramma’s worden 
zonder kwetsbare studenten kwijt te raken en welke rol moeten onderwijs en 
onderzoek spelen in de aanpak van maatschappelijke opgaven? De keuzes in 
deze vraagstukken gaan met een grote verantwoordelijkheid gepaard, want 
ze gaan letterlijk en figuurlijk om de toekomst van jonge mensen. 

Hogeschool Rotterdam werkt aan een nieuwe strategische agenda. Hoe kan 
in omstandigheden met zo veel ‘unknown unknowns’ aan een organisatie 
richting worden gegeven? Duidelijk is dat een lineaire strategie, gebaseerd 
op extrapolaties van het heden, niet langer werkt. Sommige organisaties 
kiezen ervoor om niets te doen en niet langer een strategie op te stellen. Zij 
laten zich liever meevoeren op de maalstroom van de ontwikkelingen. Dat is 
wellicht te overwegen voor kleine ondernemingen, maar niet voor een grote 
organisatie als een hogeschool, met bijbehorende verantwoordelijkheden 
naar studenten, medewerkers, het werkveld en andere stakeholders. Niets 
doen is voor hen geen optie, maar een traditionele strategie voeren evenmin. 
In de huidige volatiele wereld is het strategieproces minstens zo belangrijk 

  Inleiding
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als het strategische plan. Het plan is de uitkomst, mooi om te presenteren 
en te gebruiken als beleidskader. Het proces is de wijze waarop de strategie 
tot stand komt. Dat lukt alleen als een diverse groep mensen signalen 
opvangt, paradoxen doorgrondt, outsiders beluistert, ideeën bediscussieert, 
experimenten doet, scenario’s ontwikkelt en daarmee tot breedgedragen 
vernieuwingen komt. Want het maken van de toekomst is, zoals Margaret 
Heffernan in haar boek Uncharted stelt, een collectieve activiteit.

Daarom heeft Hogeschool Rotterdam als één van de stappen naar een nieuwe 
strategische agenda aan haar lectoren gevraagd om over de toekomst van 
het hoger beroepsonderwijs na te denken. Lectoren zijn immers bij uitstek de 
antennes van de hogeschool naar de omgeving: ze werken veelal binnen 
en buiten de hogeschool en combineren theorie met praktijk. Gezamenlijk 
overzien ze een groot aantal domeinen en dus een veelheid aan mogelijke 
ontwikkelingen naar de toekomst. Dit boek bundelt de toekomstverkenningen 
en -visies van de lectoren. De bundel is een zelfstandig product: afkomstig uit 
het strategieproces van Hogeschool Rotterdam, maar ook van waarde voor 
het hoger onderwijs in brede zin. De inhoud is vooral bedoeld om te inspireren. 
Het stond de lectoren vrij om hun visie op de toekomst te beschrijven, het 
staat ook de beleidsmakers vrij om eruit te putten.

Nog nooit eerder was een groot deel van de lectoren op deze wijze verenigd. 
Deze bundel presenteert hun kennis, die meestal besloten blijft in specifieke 
domeinen, netwerken en opleidingen. De bundel werkt derhalve als podium. 
De inhoud illustreert de breedte en verscheidenheid van de hogeschool. De 
redactie heeft de auteurs gevraagd om toekomstige ontwikkelingen in hun 
domein en consequenties voor het hoger onderwijs te schetsen. Als richtpunt 
is 2030 meegegeven. Dit heeft een rijke oogst aan bijdragen opgeleverd, met 
een grote verscheidenheid aan inhoud, benaderingen en presentatievormen. 
Sommige hoofdstukken leggen de nadruk op de praktijk, andere zijn meer 
vanuit een wetenschappelijke oriëntatie tot stand gekomen. Er zijn heel 
specifieke verhandelingen, maar ook meer algemene beschrijvingen. 
Er zijn bijdragen met een ‘call to action’. Sommige hoofdstukken zijn 
uitsluitend door lectoren geschreven, andere samen met (hoofd)docenten, 
beleidsmedewerkers en derden. 

De bijdragen gaan nadrukkelijk verder dan Hogeschool Rotterdam. Enkele 
bijdragen gaan specifiek in op ontwikkelingen in de regio Rotterdam en 
doen aanbevelingen voor onze hogeschool, maar het merendeel van de 
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onderwerpen is generiek van aard. Daarmee is de bundel ook lezenswaardig 
voor docenten, onderzoekers, managers, beleidsmedewerkers en bestuurders 
van andere instellingen voor hoger onderwijs, maar ook voor ambtenaren, 
politici, ondernemers, werkgevers en professionals in de beroepspraktijk. Het 
is een handreiking naar iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van 
leren en werken.

De bundel kent vijf delen. In het eerste deel van de bundel leggen de directeuren 
van de kenniscentra van Hogeschool Rotterdam een fundament voor alle 
volgende hoofdstukken – en voor een modern strategieproces – door het 
belang van een onderzoekend en lerend leven te schetsen. De volgende drie 
delen bevatten de bijdragen van lectoren en zijn thematisch gerangschikt 
in: maatschappelijke transities; voorbereiden op een veranderend werkveld; 
het doel en de functie van het onderwijs. Deze indeling is vooral bedoeld om 
de lezer enige houvast en structuur te bieden, niet om de bijdragen strikt 
te kaderen. Het laatste deel van de bundel bevat een scenariostudie die is 
afgeleid uit alle bijdragen.

Het eerste deel bevat één hoofdstuk, waarin het belang van een onderzoekend 
en lerend leven wordt geschetst. Het hoofdstuk is geschreven door de 
directeuren van de kenniscentra van de hogeschool. Zij openen hiermee 
het defilé van toekomstverkenningen van hun lectoren in de volgende 
hoofdstukken.

Het tweede deel telt tien hoofdstukken over verschillende maatschappelijke 
transities, die context geven aan het onderwijs van de toekomst. Sunil Choenni, 
Mortaza Bargh en Niels Netten gaan in hoofdstuk 2 in op de ontwikkeling naar 
een datagedreven samenleving; deze vraagt om ‘datavaardige’ studenten 
en docenten. Ben van Lier bespreekt in hoofdstuk 3 de ontwikkeling van een 
digitale ecologie. Hoe gaan artificiële intelligentie en machine learning het 
functioneren van onderling verbonden apparaten en mensen beïnvloeden? 
In hoofdstuk 4 stelt Gert-Joost Peek dat collectief en transdisciplinair leren 
steeds meer onderdeel wordt van het proces van gebiedsontwikkeling. De 
ontwikkeling van de Rotterdamse economie wordt beschreven door Arjen 
van Klink en Edith Jacobs in hoofdstuk 5; leren en innoveren zijn noodzakelijk 
om de economische weerbaarheid van de regio te vergroten. In hoofdstuk 
6 volgt een andere bijdrage over de economie; Koen Dittrich gaat daar in 
op de transitie naar een circulaire economie en de wijze waarop onderzoek 
en onderwijs hieraan kunnen bijdragen. In hoofdstuk 7 analyseert Marit van 

Inleiding
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Lieshout de opgave van de Rotterdamse haven in het terugdringen van 
broeikasgassen. Ron van Duin en Kees Machielse bespreken in hoofdstuk 
8 de verduurzaming en digitalisering van de logistiek; zij pleiten voor een 
uitbreiding van living labs waar wetenschap en praktijk met elkaar innoveren. 
Rutger de Graaf-van Dinther en Martine van den Boomen stellen in hoofdstuk 9 
dat watermanagement steeds meer het omgaan met tegenstrijdigheden en 
het zoeken naar multidisciplinaire oplossingen inhoudt. Marleen Goumans en 
Kees Machielse beschrijven in hoofdstuk 10 de inzichten uit een interview met 
lectoren van het kenniscentrum Zorginnovatie, waaruit wordt geconcludeerd 
dat technologische, sociale, demografische, politieke, medische factoren om 
een meer holistische oriëntatie op gezondheid en gezondheidszorg vragen. 
Ten slotte bespreken Maaike Bajwa, Mariska van Langeveld en Margo Pluijter 
in hoofdstuk 11 de prognose voor de instroom van de hogeschool: hoewel 
er verschillende extrapolaties te maken zijn op basis van demografische 
tendensen, spelen ook andere factoren een belangrijke rol. 

Het derde deel bevat negen hoofdstukken over inhoudelijke vernieuwing van 
het hoger (beroeps)onderwijs in het licht van veranderingen in het werkveld. 
Paul Rutten, Maaike Harbers en Lotte Willemsen bespreken in hoofdstuk 12 de 
toekomst van communicatie, burgerschap en kunstmatige intelligentie en 
het belang van mediawijsheid in onderwijsprogramma’s. In hoofdstuk 13 gaan 
Mortaza S. Bargh en Peter Troxler in op vraagstukken die voortkomen uit de 
snelle verweving van technologie en samenleving. Zij stellen voor een mix van 
analytische en experimentele benaderingen te hanteren om deze vragen aan 
te pakken. In hoofdstuk 14 analyseert Shengyun (Annie) Yang de digitalisering 
van het bedrijfsleven, waardoor werkprocessen veranderen en data steeds 
meer waarde voor besluitvorming krijgen. Onze digitale geletterdheid 
moet drastisch worden verbeterd. Frans Spierings en Toby Witte spreken in 
hoofdstuk 15 de verwachting uit dat Rotterdam tegen 2030 nog steeds een 
uitdaging zal zijn voor sociaal werkers en dat sociale innovatie van belang 
is om de veerkracht van mensen en gemeenschappen te vergroten. Paul 
van der Aa schrijft in hoofdstuk 16 over de inclusieve arbeidsmarkt; het hoger 
beroepsonderwijs heeft volgens hem een taak om bij te dragen aan betere 
arbeidskansen middels bewustwording bij toekomstige professionals en 
nieuwe leerarrangementen. In hoofdstuk 17 schrijven Florian Cramer en Michelle 
Teran vanuit de toekomst twee brieven over de kunsten en het kunstonderwijs: 
in één brief verhalen ze over een dystopische ontwikkeling van de sector, in de 
andere brief schetsen ze een utopisch beeld. Arjen van Klink en Kees Klomp 
beschrijven in hoofdstuk 18 de transitie naar een nieuw economisch systeem; 
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het onderwijs heeft de taak studenten uit te dagen om vragen te stellen en het 
werkveld te ondersteunen op weg naar deze ‘betekeniseconomie’. Arie de Wild 
en Philipp Hakvoort beargumenteren in hoofdstuk 19 dat effectuation in een 
wereld met meer onzekerheid en ambiguïteit aan belang wint. In hoofdstuk 
20 staat ondernemerschapsonderwijs centraal: Martijn Priem, Amber van der 
Zouwen en Matthijs Smits stellen dat dit onderwijs niet langer uitsluitend om 
het opzetten van een eigen onderneming draait, maar om ondernemend en 
innoverend leren handelen in allerlei beroepssituaties. 

De zes bijdragen in het vierde deel van de bundel beantwoorden de vraag 
welke vorm of functie het hoger beroepsonderwijs in 2030 zou kunnen of 
moeten hebben. Zo beargumenteert Jeroen Timmermans in hoofdstuk 21 
dat het ook in de toekomst de professionaliseringsopdracht moet zijn, die 
zowel het hoger beroepsonderwijs een eigen plek in het hogeronderwijsstelsel 
geeft als de juiste balans tussen arbeidsmarktdenken en sociale verheffing 
verschaft. In hoofdstuk 22 verkent Daan Gijsbertse welke gevolgen de 
landelijke beleidsontwikkelingen rondom het thema flexibilisering en de 
opkomst van nieuwe onderwijsaanbieders zouden kunnen hebben voor het 
onderwijsmodel van de toekomst. Ellen Klatter werpt in hoofdstuk 23 de vraag 
op of het hoger beroepsonderwijs van vandaag – naast zijn kwalificerende 
functie – wel voldoende aandacht heeft voor het ‘waartoe’ van het onderwijs 
als uitgangspunt voor de kwaliteit ervan. Ze constateert dat dit ontbreekt 
in de beleidsvisies van koepelorganisaties, terwijl studenten er wel degelijk 
behoefte aan hebben. In hoofdstuk 24 pleit Walter Baets voor het gebruik van 
living labs in het hoger beroepsonderwijs als antwoord op de toenemende 
complexiteit en exponentialiteit van de veranderingen in het werkveld. Fleur 
Prinsen en Carlos van Kan beantwoorden in hoofdstuk 25 de vraag of de inzet 
van onderwijstechnologie de praktijk van leren en lesgeven in de toekomst 
zal versterken, verrijken of verarmen, met drie mogelijke scenario’s. Tot slot 
nodigen Justien Marseille, Manon Mostert-van der Sar en Eva Visser de lezer 
in hoofdstuk 26 uit om zelf over de toekomst na te denken, met een educatief 
spel over het docentschap van de toekomst.

Het vijfde en laatste deel van deze bundel vat de toekomstverkenningen 
en -visies uit de eerste vier delen samen in vier overkoepelende scenario’s 
voor het hoger beroepsonderwijs in 2030. Daarmee besluit de bundel met 
een aantal toekomstbeelden die hogescholen kunnen helpen bij hun verdere 
strategieontwikkeling. Dat gebeurt door een aantal extreme, doch mogelijke 
uitkomsten van hedendaagse trends & ontwikkelingen te schetsen; die soms 
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zullen schuren, maar vooral dienen om uit te dagen en te inspireren. Deze 
scenario’s zijn opgesteld door Daan Gijsbertse, Kees Machielse en Justien 
Marseille en kunnen ook zelfstandig worden gelezen.  

Het mag duidelijk zijn dat de variëteit aan onderwerpen in deze bundel 
groot is. Het maakt tevens duidelijk dat strategieontwikkeling voor een 
onderwijsinstelling zoals Hogeschool Rotterdam geen sinecure is. Permanent 
voeling houden met de omgeving is essentieel. Deze bundel opent 
daartoe het gesprek over de gevolgen van veranderingen voor het hoger 
beroepsonderwijs en nodigt uit om dat gesprek met binnen- en buitenwereld 
te blijven voeren.  

Redactie
Daan Gijsbertse
Arjen van Klink
Kees Machielse
Jeroen Timmermans
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1 Naar 2030: versterk het 
 oordeelsvermogen van   

 aanstaande professionals 
 Frans Spierings, Peter Troxler, Marleen Goumans,   
 Liek Voorbij, Arjen van Klink en Jeroen Chabot

Samenvatting

De samenleving verwacht van professionals dat zij effectief handelen én 
effectief samenwerken. Niet alleen het evidence informed kunnen werken 
binnen de eigen professionele koker is hiervoor van belang. Ook het beschikken 
over een goed oordeelsvermogen om situaties te kunnen analyseren 
en kennis op waarde te kunnen schatten, is nodig. Deze vaardigheden 
kunnen worden aangeleerd op het niveau van startbekwaam tijdens de 
bacheloropleiding. Tegelijkertijd vragen organisaties dat professionals 
blijven doorleren, hun vakkennis bijhouden en zich blijven ontwikkelen; van 
startbekwaam tot ervaren tot expert. Hier ligt een grote opgave voor het 
hoger beroepsonderwijs, om studenten wendbaar en weerbaar op te leiden 
voor een ‘lerend leven’. Bij het leggen van de basis hiervan hebben lectoren 
binnen het hoger beroepsonderwijs een belangrijke taak. Zij dragen daartoe 
bij door onderzoek te doen naar toepassingen van nieuwe wetenschappelijke 
inzichten in de beroepspraktijk en het hoger onderwijs, en professionele 
praktijken te vernieuwen met inzicht vanuit verwante kennisdomeinen.

Inleiding

De drager van praktijkgericht onderzoek aan een hogeschool is de lector. De 
lector is als vakspecialist op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het beroep 
en de beroepscontext. Hij of zij is gepromoveerd, heeft expertise en ervaring in 
het toepassen van diverse onderzoeksmethoden, kan onderzoeksbevindingen 
vertalen naar de hbo-onderwijs- en -beroepspraktijk, om daarmee een 
inhoudelijke en methodologische bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling 
in het vakgebied. Deze kwalificaties en competenties maken dat lectoren een 
bijdrage kunnen leveren aan strategieontwikkeling binnen een hogeschool, 



22 23

Naar 2030: versterk het oordeelsvermogen van aanstaande professionals Deel I  Onderzoek en hoger beroepsonderwijs

die opereert in een ongekend snel veranderende omgeving. Bij Hogeschool 
Rotterdam zijn lectoren verenigd in zes kenniscentra. Deze borgen dat praktijk, 
onderwijs en onderzoek verweven zijn of raken. In deze bijdrage delen de zes 
kenniscentrum-directeuren hun visie op onderwijs en onderzoek in 2030. 

De buitenwereld verandert ongekend snel 

Als hogeschool staan we midden in de samenleving. We hebben in potentie 
een grote maatschappelijke impact, aangezien we als instelling voor hoger 
beroepsonderwijs meer dan 40.000 jongeren opleiden tot professionals, die al 
tijdens en na hun studie (gaan) bijdragen aan het oplossen van vraagstukken 
in de stad Rotterdam, in de regio, in Nederland en ver daarbuiten. Hoe maken 
we die potentie het beste waar?

Onze buitenwereld verandert in een razend tempo. Aan de ene kant zijn er 
grote globale uitdagingen, ‘global challenges’, hardnekkige problemen die in 
de steeds complexer wordende wereld buitengewoon uitdagend zijn om op 
te lossen. Denk aan de adaptatie aan klimaatverandering die om een transitie 
naar een duurzame en circulaire economie vraagt, denk aan de gevolgen 
van digitalisering voor mensen en machines, denk aan de spanningen die 
voortvloeien uit internationale ongelijkheid en denk aan de door velen ervaren 
groeiende onveiligheidsrisico’s op wereldschaal. Er is een grote behoefte aan 
nieuwe inzichten en oplossingen voor deze complexe problemen.

Tegelijkertijd zien we dat de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien  
van professioneel handelen hoog zijn. In toenemende mate wordt van 
professionals verwacht dat zij werken volgens wetenschappelijke standaarden, 
en dat de nieuwe oplossingen die zij bedenken effectief zijn, een groter 
rendement realiseren, het liefst tegen lagere kosten dan de oude oplossingen 
– en dat die oplossingen ook nog bijdragen aan sociale rechtvaardigheid  
en rekening houden met de grenzen van de planeet. De samenleving vraagt  
van  professi onals in elke discipline om hun praktijk evidence based te maken. 
Professionals moeten in staat zijn evidence informed te werken, de state  
of the art kennis die beschikbaar is niet alleen te gebruiken maar bij  
voorkeur verder door te ontwikkelen en aan te tonen dat hun praktijk  
effectief is (Ponte, 2012).

Kortom, de samenleving ‘eist’ professionals die op hoogwaardig niveau denken 
en werken. Op een vaag vermoeden gebaseerd handelen is niet afdoende, 

professionals moeten ‘responsible’ zijn, verantwoording afleggen aan de 
consument en de belastingbetaler. In eerste instantie ontlenen professionals 
hun professionaliteit aan hun beroep dat zij in een beroepsopleiding hebben 
geleerd. Vroeger werd gesteld dat het leren van een beroep – in een 
vierjarige hogere opleiding – de professional voldoende kennis meegaf voor 
zijn hele leven. De genoemde snelheid van veranderingen die professionals 
tegenwoordig ervaren, laat deze premisse veranderen. Professionals leren in 
hun beroepsopleiding wel de kernkennis van een beroep. En ze leren ook hoe zij 
in hun beroep met de snelle verandering kunnen meebewegen. De beroepen 
van nu zijn niet langer de beroepen van de toekomst. Nieuwe beroepen en 
vormen van organisatie van beroepen doen voortdurend hun intrede. Alleen 
zo kunnen professionals de effectiviteit en het rendement van de oplossingen 
die zij aandragen, ook realiseren. De eisen van sociale rechtvaardigheid en 
voldoen aan de grenzen van de planeet vragen meer dan wat professionals 
vanuit hun eigen vak kunnen waarmaken. Het draait er immers om dat de 
mensheid in vrede en in balans met het ecosysteem op deze planeet overleeft.  

Daarmee staat in het professionele handelen meer dan ooit de mens 
centraal, niet alleen als individu dat een passende opleiding, een 
ergonomische werkomgeving, een op maat gesneden dienstverlening en 
gepersonaliseerde zorg zal moeten krijgen, maar vooral ook als pars pro toto, 
als vertegenwoordiger van de mensheid in haar geheel. Er is geen enkele 
professie – niet de filosofie, rechtsgeleerdheid, artsenij of zelfs theologie – die 
in haar eentje deze opgave kan vervullen. Alleen in een samenspel tussen de 
professies zijn de uitdagingen van nu op te lossen. Om effectief te zijn, moeten 
professionals in toenemende mate óók in staat zijn samen te werken met 
andere professies, om de hardnekkige (sociale en ecologische) problemen 
interprofessioneel op te lossen. Hoe bereiden wij de toekomstige professionals 
optimaal voor?

Wetenschapstheorie

Om van waarde en betekenis te kunnen zijn in deze ongekend snel veranderende 
wereld, waarin professionals wetenschappelijk onderbouwd handelen, heeft de 
startbekwame student anno 2024 zowel kennis nodig van de wetenschappelijke 
en maatschappelijke vraagstukken die in het vakgebied spelen, als kennis van 
onderzoeksmethodologie én kennisleer. Bij onderzoek stuurt de vraagstelling  
de methode en daarom moet er kennis beschikbaar zijn in de opleiding van het 
brede palet aan onderzoeksmethodologie per vakgebied en elk kenniscentrum 
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moet met het team van lectoren die breedte kunnen vertegenwoordigen.  
Om onderzoekend vermogen te hebben, moet de student dus goed op de 
hoogte zijn van de range aan mogelijkheden die er is. Deze breedte is nodig om 
geen dode hoek te hebben in het vakgebied en vragen te laten liggen. 

Ieder vakgebied kent zowel ontologische (wat is de werkelijkheid?) als 
epistemologische (hoe weet je dat iets waar is?) debatten. Het kennen van de 
wereld is alleen bij benadering mogelijk, omdat de mens de wereld verandert, 
soms dagelijks. En met het veranderen, beïnvloedt de mens zowel het zijn als 
het weten. Patel (2020) beschrijft de epistemologische en ontologische visie 
van de positivist, de constructivist, de pragmatist, de subjectivist en de kritisch 
wetenschapper. Vanuit de twee uitersten bezien: de positivist denkt dat de 
wereld empirisch kenbaar is (epistemologische positie) omdat de status 
quo is zoals deze is (ontologische positie); de kritische wetenschapper denkt 
vanuit een kritische invalshoek dat kennis geconstrueerd is en beïnvloed is 
door machtsverhoudingen (epistemologische positie), omdat verandering 
van de status quo een constante is (ontologische positie) waarmee de wereld 
van gisteren anders is dan die van morgen. 

Van de lector wordt verwacht dat hij of zij deze debatten begrijpt en de verschillen 
kan hanteren. Een goede lector kan verschillende wetenschapstheoretische 
posities combineren, afhankelijk van het onderzoeksdoel en de vraagstelling 
die voorligt. Een lector is hierbij in staat de relevante en actuele vraagstukken 
te selecteren en onderzoekbaar te maken, door een relatie te leggen tussen 
a. professionele identiteit van een beroep of professie (wat is de meerwaarde 
van het beroep; wat is de maatschappelijke opdracht, gegeven trends en 
ontwikkelingen?), b. de BoKS (wat moet een beroepsbeoefenaar minimaal 
weten en kunnen?), c. de kritische beroepssituaties (een professioneel 
probleem of dilemma) waar de beroepsbeoefenaar zich voor gesteld ziet,  
d. het onderzoekend vermogen (hoe vergaart een aankomend, beginnend 
c.q. expert-beroepsbeoefenaar nieuwe kennis en zet hij of zij deze kennis om in 
handelen?) en e. de samenhang in het curriculum via de onderzoekslijn (hoe leert 
een aankomend beroepsbeoefenaar de benodigde kenniscompetenties?). Dit 
samenspel tussen a tot en met e verschilt per vakgebied. 

Tegelijkertijd staan individuele vakgebieden niet in een maatschappelijk 
vacuüm, ze raken de grenzen van andere vakgebieden en overlappen elkaar 
soms deels. Praktijkgericht onderzoek kan daarmee zowel monodisciplinair 
als multidisciplinair of zelfs transdisciplinair van karakter zijn, waarbij 

praktijkvraagstukken vaak verschillende aspecten kennen, en complex zijn, 
omdat bij praktijkvraagstukken vele actoren zijn betrokken (Andriessen, 2016).

Onderzoek in zes (brede) vakgebieden

De opleidingen voor creatieve technologie leiden studenten op die zich met het 
ontwerpen van interactie tussen mens en computersystemen bezighouden. 
Onderzoekend vermogen van de creatief ontwerper is gericht op het 
verkennen en benutten van de mogelijkheden van de digitale technologie in de 
context van de samenleving. Hierbij bedenkt en test de ontwerper praktische 
oplossingen via kritische reflectie op de uitkomsten (research through design). 
De kracht van de ontwerper ligt in het bedenken van wat eerder nog niet is 
bedacht – ook abductie genoemd (Koskela et al. (2018)).

De wetenschapstheoretische invalshoek bij de ontwerpopleidingen is 
ingegeven door een pragmatische en kritisch-realistische houding; er bestaat 
een (objectieve) realiteit, onafhankelijk van de menselijke waarneming, die 
beperkingen en mogelijkheden biedt voor de handelingen van de ontwerper. 
De interactie tussen de mens en deze realiteit is daarentegen subjectief en 
sociaal geconstrueerd. De interventies van de ontwerper zijn bepalend voor 
de sociale (en technologische) constructie van de realiteit (zie hoofdstuk 13 
Bargh & Troxler in deze bundel). 

Creatieve technologen, de ontwerpers, werken vanuit het rationeel en 
empathisch verkennen van een praktijksituatie en het ondervragen en 
aanvoelen van de behoeften van de gebruikers. Ze maken gebruik van de 
meest uiteenlopende technologische mogelijkheden om mogelijke, vaak 
niet eerder gekende oplossingsrichtingen voor specifieke praktijksituaties 
te schetsen. Op een iteratieve, methodisch onderbouwde en ethisch 
verantwoorde manier komen ze uiteindelijk tot een definitief ontwerp dat op 
bruikbaarheid getoetst is met de gebruiker (Cross, 2006).

Lerarenopleidingen leiden op voor het beroep van leraar en onderzoekend 
vermogen is dienstbaar aan het primaire proces in dit beroep. De kern 
van het werk van de leerkracht is het organiseren van een veilig en positief 
leerklimaat voor alle leerlingen, zodat zij gelijke kansen hebben om te leren. 
Dit start met het dagelijkse lesgeven in de klas en het verbeteren van het 
eigen pedagogisch-didactisch handelen en strekt uit naar de school en de 
netwerken rondom de school. 
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Schoolklassen veranderen met de tijd en dit vraagt van leraren om nieuwe 
kennis en vaardigheden op te doen. Ontwerpgericht actieonderzoek, zoals 
gehanteerd binnen de constructivistische en pragmatische kennisleer, 
is een passende methode van onderzoek voor leraren. Het onderzoek is 
interventionistisch van aard en de interventie is innovatief in de eigen context. 
De leraar acteert evidence informed, analyseert de opbrengsten van het eigen 
handelen en experimenteert met nieuwe lessen, die in de volgende cyclus 
op bruikbaarheid en resultaat worden getest. Dit kan een lessenserie zijn, een 
beoordelingsformulier, een stappenplan voor een vakdidactische aanpak. 
Hierin wordt kennis gelijkgesteld met ‘weten hoe succesvol te handelen’. 

Waar de focus op de eigen klassenpraktijk passend is voor de startbekwame 
leerkracht (bachelor) – lokaal, contextspecifiek, kleinschalig – ligt de focus van 
de expert-leerkracht (master) op het mesoniveau: de school, de ouders en de 
collega-professional in de netwerken rondom de school (zie Rozendaal, Van 
Sandick & De Jong, 2019).

Kunstenaars onderzoeken fenomenen op basis van creatieve en beeldende 
onderzoeksmethoden. Hierbij staan persoonlijk engagement en kritische 
reflectie centraal. Waar eerdere generaties avant-gardekunstenaars 
met name uitdrukking gaven aan persoonlijk-universele gevoelens van 
schoonheid, is persoonlijk engagement vandaag de dag in toenemende mate 
gebaseerd op de maatschappelijke positie die een kunstenaar of designer 
inneemt. 

Een mindervalide zwarte transgender vrouw bijvoorbeeld zal door haar 
maatschappelijke ervaringen andere onderzoeksvragen (kunnen) stellen 
dan een Europese blanke man afkomstig uit een progressief, randstedelijk 
middenklassegezin. De kern van de artistieke methodologie in de westerse 
esthetiek wordt van oudsher gevormd door ‘kritiek’ en in de moderne kunsten 
zijn esthetiek en ‘kritiek’ onlosmakelijk met elkaar verbonden. In essentie 
is kritiek erop gericht om zaken als machtsmisbruik en maatschappelijke 
misstanden aan de kaak te stellen én om tot genuanceerde of doelbewust 
speculatieve alternatieven te komen. Een dekoloniaal perspectief op 
kunstonderwijs is noodzakelijk om kunst bij te laten dragen aan coherentie in 
een sociaaleconomisch en cultureel verdeelde samenleving. 

Kunstenaars maken hierbij gebruik van de kennis en de methode die binnen 
traditionele disciplines ontwikkeld zijn en voegen daar hun eigen methoden 

aan toe. Deze creatieve en beeldende methoden worden aan wel aangeduid 
als artistic research en design thinking. Ook participatief actie-onderzoek 
behoort in toenemende mate tot het maatschappijkritische repertoire van 
de kunstenaar.

Het primaire paradigma van de techniek is dat van het positivisme: er is 
een kenbare werkelijkheid. Echter, die waarheid is voortdurend in beweging: 
in de techniek verandert alles razendsnel. Dat maakt technisch onderzoek 
ook pragmatisch van aard. Vaak heeft het een ontwerpend karakter en is 
het gericht op het realiseren van concrete oplossingen en direct toepasbare 
kennis. Daarnaast is er in toenemende mate aandacht voor de sociale 
component van het technisch ontwerp. De impact ervan op de mens en zijn 
omgeving wordt kritisch-constructief geadresseerd. Dit interdisciplinaire of 
zelfs transdisciplinaire werken wordt steeds vaker gevraagd van de techneut.  

In het technische onderzoek zien we overwegend een twee-sporenbenadering: 
research driven design of design driven research (Nelson & Stolterman, 2012). 
In praktische zin betekent het dat de technisch onderzoeker aan de hand 
van slim combineren van bestaande kennis en technologie, aangevuld met 
onderzoek in context (of als bestaande kennis ontbreekt, daaruit vertrekkend), 
een mogelijke oplossing kan ontwikkelen en vervolgens toetsen op technische 
werking, bruikbaarheid én wenselijkheid (kritische reflectie). Naarmate het 
niveau van expertise toeneemt (van startbekwaam tot expert) kan een vraag 
worden verbreed en kunnen meer variabelen (bijv. in samenwerking met 
andere velden) worden toegevoegd en daarmee een grotere complexiteit 
worden bereikt. Hierbij draait het om het verwerven van vaardigheden als 
professionele nieuwsgierigheid, modelleren van bestaande patronen en 
oplossingen, en beoordelen van bruikbaarheid en geschiktheid in een brede 
(professionele en sociale) context.

Onderzoek in de economie kent traditioneel een positivistische inslag 
en heeft zich voor de opleidingen in het economische domein steeds 
meer uitgebreid naar andere paradigma’s. Het is bedoeld om de diepere 
werkelijkheid te verklaren, te voorspellen en zo mogelijk te sturen (Tieleman, 
Muijnck, Kavelaars & Ostermeijer, 2018). Zo dient onderzoek op het gebied 
van de macro-economie om relaties tussen variabelen (zoals inflatie en 
werkloosheid) te verklaren en prognoses over de economische conjunctuur te 
maken. Consumentenonderzoek is bedoeld om het menselijke (koop)gedrag 
te verklaren en te voorspellen. Onderzoek naar besluitvorming in organisaties 
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is bedoeld om deze te begrijpen én te verbeteren. ‘Beter’ in de economie is 
traditioneel vaak efficiënter, goedkoper, groter, sneller, enzovoorts. Deze smalle 
benadering wordt steeds meer in een bredere context van people, planet en 
profit geplaats. En betreft tegenwoordig steeds vaker het waardedenken. 

Praktijkgericht onderzoek samen met ondernemers in het mkb wordt steeds 
vaker ingezet om werkpraktijken ter discussie te stellen en te verbeteren. De 
achterliggende vraag bij het merendeel van het onderzoek in het mkb is 
hoe bedrijven in kunnen spelen op de grote veranderingen in de omgeving. 
Steeds staat het gedrag – van de organisatie als geheel, maar ook van de 
directeur-eigenaar en anderen – centraal. Daarmee kijken onderzoekers 
kritisch en reflectief naar de uitkomsten van economische processen en 
dragen (duurzame) verbeteringen aan.

In het hoger onderwijs leren studenten een onderzoekende houding te 
ontwikkelen, die nodig is om hun professionele handelen als econoom 
steeds aan te passen aan de dynamiek in de praktijk en om proactief nieuwe 
werkwijzen te bedenken en te implementeren.

In de gezondheidszorg wordt veel onderzoek verricht dat gestoeld is op 
een positivistisch paradigma. Bijna alle interventiestudies vallen onder dit 
paradigma. En dat is maar goed ook. Je wilt immers weten wat het effect 
is van een bepaald medicijn, van een ingreep of van bijvoorbeeld een 
fysiotherapeutische behandeling. Je wilt meten om te kunnen weten. Je wilt 
je hypothese kunnen toetsen. En geen risico nemen bij het behandelen van 
mensen. 

Het is echter te beperkt om alleen vanuit dit paradigma praktijkgericht 
onderzoek uit te voeren. Het past lang niet op alle praktijkvragen die door 
zorgprofessionals worden gesteld. Soms is onderzoek op zijn plaats om dingen 
beter te begrijpen (constructivistisch paradigma) en soms wordt onderzoek 
juist ingezet om dingen te veranderen (participatief paradigma) of om te 
leren hoe succesvol te handelen (pragmatisch paradigma) (Verhoef, Kuiper, 
Neijenhuis, Dekker & Rosendal, 2019). 

Er zijn bijvoorbeeld studies nodig om de professionele diagnostiek te 
verbeteren, al of niet met behulp van technologie. Er zijn studies nodig naar 
cliënt- en patiëntervaringen en -kennis. Er is ook onderzoek nodig naar 
zorgprocessen (zoals de inrichting van bijvoorbeeld bepaalde inhoudelijke 

zorgpaden), naar logistieke processen (zoals vervoer, inkoop en planning), 
naar automatisering (van bijvoorbeeld het patiëntdossier of de inzet van 
robots), maar ook onderzoek naar financiering en bedrijfsvoering van en in 
de zorg. Ook is er veel onderzoek nodig naar de relatie tussen de omgeving, 
het herstel en de gezondheidsbeleving. Niet te vergeten onderzoek naar de 
kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven bij zorg en ondersteuningsbehoeften. 
Om deze vragen adequaat te kunnen beantwoorden is een breed palet aan 
methoden nodig. Het is daarom belangrijk om zorgprofessionals toe te rusten 
met kennis van verschillende manieren van vragen stellen, kijken, lezen, zich 
kunnen verplaatsen in situaties, analyseren en concluderen, dus niet enkel 
met het paradigma dat van oudsher dominant is in de sector.

Vakgebied-overstijgend

Wat hebben de zes vakgebieden gemeenschappelijk en wat moeten studenten 
anno 2026 kunnen? Binnen de vakgebieden is er sprake van een grote variatie 
aan professionals en van wetenschapstheoretische fundamenten.
1. Dé techneut bestaat niet en ook niet hét onderzoek door de techneut. 
Idem voor hét onderzoek door dé econoom, dé onderwijzer, dé ontwerper, 
dé kunstenaar, dé zorgverlener: dat bestaat niet, er is sprake van diversiteit 
binnen de diversiteit (hyperprofessionalisering, een versmalling van de 
intellectuele focus) en daarbij is een zekere typering wel handig om onderwijs 
in methodenleer richting te geven. 
2. Alle wetenschapstheoretische posities blijken voor te komen in ieder 
vakgebied, want de epistemologische en ontologische positie volgt via de 
onderzoeksaanpak de vraagstelling. 
3. In alle vakgebieden zien we multidisciplinariteit en inmiddels is bij vrijwel  
alle praktijkinstellingen een diversiteit aan professionals werkzaam die 
onderling samenwerken, en daarmee op de hoogte moeten zijn van elkaars 
expertises. 

Professionals houden hun eigen vakontwikkeling bij en moeten tegelijkertijd in 
staat zijn tot een goede beoordeling te komen van (nieuwe) kennis van anderen 
in hun gezamenlijke interdisciplinaire praktijk, en het vermogen hebben om 
met andere beroepen over nieuwe inzichten te communiceren en deze te 
verwerken in het handelen. Voorbij de routine, voorbij de specialisatie; agile 
en wendbaar, én kritisch, want niet met alle winden meewaaiend. Centraal 
begrip hierin is ‘oordeelsvermogen’: leren redeneren en je geen appels voor 
citroenen laten verkopen. 
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In de gezondheidszorg bijvoorbeeld werkt een grote diversiteit aan  
professionals. Naast medici en paramedici, werken er laboranten, 
verpleegkundigen en verzorgenden. Maar wat te denken van ICT-medewerkers, 
logistici, techneuten, architecten, ontwerpers, bedrijfskundigen en zo nog 
meer? Bovendien is de patiënt of cliënt niet langer het ongeïnformeerde 
en onmondige subject van specialistische zorg. Om de gezondheidszorg ‘te 
laten werken’ is inspanning nodig van zowel professionals (én vrijwilligers) met 
een zorgopleiding alsook professionals vanuit een heleboel andere sectoren.  
De trend is dat deze multidisciplinariteit niet afneemt; zij neemt eerder toe.

Als professional moet je dus niet alleen weten dat vakspecialistische kennis 
snel evolueert, dat je vaak te maken krijgt met nieuwe vakinzichten, dat het 
steeds belangrijker is om op die nieuwe inzichten te acteren, routines los te 
laten, open te staan, bij te blijven, en kritisch, agile en wendbaar te zijn. En 
tegelijkertijd verstandig te acteren, niet elke ongegronde hype kritiekloos te 
volgen, dus methodologisch sterk onderbouwd kunnen inschatten wat waar 
is en wat onwaar, wat zin en wat onzin, wat hip en wat degelijk, wat werkzaam 
en wat gebakken lucht is. Taal kunnen doorgronden, teksten en mondelinge 
presentaties die bol staan van de retoriek kunnen scheiden van die waarin 
nieuwe concepten (begrippen, theorieën) vergezeld gaan van harde evidentie. 
Methodologisch leren luisteren. Telkens jezelf de vraag stellen: wat wordt er nu 
precies beweerd en waarop is dat gebaseerd. Klopt het wel? Hoe prangend is 
het probleem en hoe potentieel schadelijk is de oplossing? Weeg de voordelen 
van een interventie af tegen de nadelen. Bij die afweging ook bewijs uit andere 
professies kunnen betrekken. De grenzen van elkaars vakgebieden betreden. 

Dus in je kolom je vak bijhouden, nieuwe kennis opdoen, nieuwe handelingen 
doorvoeren, als vakgenoot praktijkkennis verwerken van andere vakgenoten 
en zelf bijdragen aan nieuwe praktijkkennis. Reflectief kijken naar de eigen 
kennisbasis: kloppen de uitgangspunten nog, kun je wat met de kennis? En 
buiten je kolom als nieuwsgierig amateur tot kundige oordeelvorming kunnen 
komen. 

Dat klinkt nog als een simpele stap, je als ‘amateur’, als liefhebber opstellen. 
Toch vraagt het nog enige inspanning, je verlaat toch je eigen gebied en 
stapt een ander gebied binnen – een gebied waar misschien andere regels 
gelden, waar je eigen gestes de métier misschien als raar, belachelijk, onnodig 
of zelfs averechts beschouwd zouden kunnen worden. Over de grenzen van 
een discipline stappen is voor velen nog nieuw. Het hoger onderwijs is van 

de kolom, van de specialisering tot zelfs hyperspecialisering. Over de grenzen 
van de eigen discipline heen werken – en daarbij effectief zijn – vraagt dus 
ook hier om boundary crossing (Suchman, 1994). Ook dit is een voortdurend 
leerproces: wanneer professionals samen aan een vraagstuk werken, lopen 
ze tegen de grenzen aan die worden veroorzaakt door verschillen tussen 
meerdere vakgebieden, doelstellingen of kennis. Om die verschillen effectief 
op te lossen, moeten de professionals proberen begrip te krijgen voor elkaars 
perspectieven, te leren van overeenkomsten en verschillen en moeten ze 
verbanden leggen tussen verschillende benaderingen. Door over grenzen te 
leren, ontwikkelen de betrokkenen een breder perspectief op een vraagstuk, 
waardoor zij beter in staat zijn om samen met anderen tot een nieuwe 
oplossing te komen.

Leren over grenzen heen gebruikt vier leermechanismes: identificatie – inzicht 
creëren in de verschillen en de overeenkomsten tussen de eigen praktijk en 
die van anderen door het benoemen van verschillen en overeenkomsten; 
coördinatie – de onderlinge samenwerking efficiënt organiseren, zodat een 
probleem gezamenlijk opgelost kan worden om vanuit de overeenkomsten 
de krachten te bundelen; reflectie – de eigen perspectieven tegen die van 
anderen afwegen en zo vanuit de verschillen nieuwe perspectieven vinden; 
en transformatie – de verschillende perspectieven zo overbruggen dat er 
nieuwe oplossingen ontstaan die zonder samenwerking niet tot stand waren 
gekomen en dat nieuwe perspectieven de gebundelde krachten verbinden. 
In het kort: transdisciplinair werken of boundary crossing is kracht en richting 
scheppen uit de overeenkomsten en verschillen productief verbinden om 
nieuwe ideeën te genereren. 

Transdisciplinair denken en werken moet in 2026 bij het handelingsrepertoire 
van ieder hoger opgeleide professional horen. Dat vraagt om een nieuwe 
onderwijsvorm die nu nog niet de standaard is. Op dit moment ligt 
transdisciplinair werken nog vooral op het bord van de lectoren, maar dit 
moet wel gaan verschuiven naar dat van docenten en van de studenten 
die we opleiden. Nu doen lectoren dat vooral door contextrijk onderwijs met 
complexe vraagstukken aan te bieden, die uitdagen tot transdisciplinair 
werken. Het is aan de docenten deze uitdaging ook aan te gaan door de 
transdisciplinaire uitdagingen naar het onderwijs te vertalen.

Om dat te bereiken is het niet aan de orde dat studenten tijdens hun 
hogere beroepsopleiding het hele palet aangeboden krijgen qua 
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onderzoeksmethodologie. Veel meer moeten studenten hun eigen 
disciplinaire methodes zo goed leren beheersen dat zij anderen in de eigen 
manier van werken kunnen meenemen – in het anders werken dan wat 
studenten van een andere discipline gewend zijn. Dat betekent dat zij in 
staat moeten zijn het ‘waarom’ van het ‘anders’ uit te leggen. En ze moeten 
mentaal flexibel genoeg zijn om in een andere methode mee te gaan – als 
het waarom van dit anders goed uitgelegd is. Het is wel belangrijk, en dat is de 
uitdaging van boundary crossing, dat ze in staat zijn in een transdisciplinaire 
onderhandeling te beslissen welke (disciplinaire) aanpak op een gegeven 
moment de veelbelovendste is. 

Daarvoor moeten ze oefenen met het ontwikkelen van kritische vaardigheden, 
zodat zij zin van onzin leren onderscheiden, en werken aan het versterken van 
hun oordeelsvermogen. De student moet zich als persoonlijkheid ontwikkelen, 
om zich in deze complexe wereld staande te houden en in staat te zijn eigen 
afwegingen te maken, alle nieuwe inzichten en kennis overwegende. We 
brengen studenten zowel disciplinair als interdisciplinair in aanraking met 
praktijksituatie en -vragen. Bij voorkeur doen we dat in de praktijk en samen 
met praktijkpartners. Deze praktijken kunnen virtuele en fysieke plekken zijn, 
zoals living labs, field labs, digitale communities en leerwerkgemeenschappen. 
Hier leren studenten om kennis toe te passen, situaties te analyseren, discussie 
te voeren en de kennis, zienswijzen en argumenten vanuit verschillende 
perspectieven te combineren tot mogelijke oplossingsrichtingen. Die 
oplossingsrichtingen gaan ze weer toetsen op werkbaarheid en effectiviteit. 
De docent en lector die deel uitmaken van dit proces hebben verschillende 
rollen. Zij zijn coach, opdrachtgever, inhoudsdeskundige, procesbegeleider, 
mede-onderzoeker en beoordelaar.

In 2028 kan iedere student die onze hogeschool met een diploma verlaat, 
evidence informed werken. Dit houdt in dat de student, gegeven de pluraliteit 
van de wetenschapstheoretische posities, de evidence kan duiden en benutten, 
dus ermee kan werken als onderdeel van disciplinaire professionaliteit. 
Maar de student is tevens in staat zijn om zijn of haar disciplinaire kennis te 
verbinden aan de kennis van andere disciplines.

Conclusie

Hogeschool Rotterdam ontwikkelt door de jaren heen. In 2030 zijn wij niet 
alleen een hogeschool waarin wordt geleerd. Wij zijn een lerende organisatie; 
een lerende hogeschool. Dat moet ook wel vanuit het oogpunt ‘practice 
what you preach’. Wij vinden het compleet logisch dat er docenten zijn die 
praktijkgericht onderzoek uitvoeren binnen de kenniscentra. Dit geldt zowel 
voor onderzoek op een bepaald vakgebied als vakgebied-overstijgend 
onderzoek. Op deze manier stelt de hogeschool docenten in staat zichzelf 
continue te professionaliseren in de diverse rollen die zij (moeten) vervullen. 
Ook verwerft de hogeschool zo inzichten om het onderwijs inhoudelijk, 
didactisch en pedagogisch volgens de nieuwste inzichten vorm te geven. 
Bovendien draagt de hogeschool bij aan het oplossen van maatschappelijke 
en beroepsmatige vraagstukken en draagt bij aan het kennisveld. Zo komen 
docenten, studenten, praktijkpartners en vaak ook eindgebruikers elkaar tegen 
in de context van praktijkgericht onderzoek. Met elkaar pakken zij vraagstukken 
op, voeren discussie, delen argumenten, kijken vanuit diverse invalshoeken, 
bepalen de methodologie en voeren het onderzoek uit. Daarbij putten ze uit 
het brede palet dat vanuit opleidingen – in samenspraak met lectoren – 
geboden wordt aan methodologische oriëntaties en onderzoeksleerlijnen. Elk 
projectteam is in zichzelf een lerende groep; gefaciliteerd door een lerende 
organisatie. De lector is in dit geheel zowel een aanjager, als kwaliteitsbewaker, 
adviseur en deelnemer aan het proces.
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2  Naar een datagedreven 
 samenleving: uitdagingen

 Sunil Choenni, Mortaza S. Bargh en Niels Netten

Samenvatting 

De hoeveelheid beschikbare data is groter dan ooit en blijft razendsnel 
groeien. Tegelijkertijd is de technologie vandaag de dag zo ver gevorderd dat 
computers krachtig genoeg zijn om deze gegevens snel te verwerken en dat 
biedt oneindig veel mogelijkheden. Al deze nieuwe technische mogelijkheden 
roepen tegelijkertijd ook vragen op. Deze vragen blijven niet alleen beperkt 
tot het gebied van datakwaliteit, privacy en ethiek. De vragen gaan ook over 
de rol van een datagedreven samenleving op eigentijdse vraagstukken zoals 
polarisatie. In deze bijdrage bespreken we hoofdzakelijk de uitdagingen van 
een datagedreven samenleving alsmede de impact die zo’n samenleving op 
haar beurt heeft op het onderwijs.

1. Inleiding

Steeds meer organisaties willen de mogelijkheden van (big) data benutten en 
kiezen daarom voor data- en informatiegedreven werken. Kenmerkend voor 
deze manier van werken is dat grote hoeveelheden data uit verschillende 
bronnen worden verzameld en geanalyseerd. De uitkomsten van deze analyses 
vormen de bouwstenen voor data- en informatiegestuurde beslissingen. 
Deze beslissingen worden al dan niet door menselijke tussenkomst 
geïmplementeerd. Er zijn tal van voorbeelden te geven, denk aan de vele apps 
en de huidige datacentrische informatiesystemen, waarbij deze manier van 
werken als succesvol wordt beschouwd omdat zij effectief is gebleken en/
of de efficiëntie is verbeterd. Onderzoek en ontwikkeling om data (verder) te 
benutten vindt inmiddels in vrijwel alle sectoren plaats (zie o.a. Cunha et al., 
2010; Harbers, 2019; IMEC, 2019; Netten et al., 2016a; 2016b; 2017; 2018a; 2018b; 2019; 
Sarkis et al., 2004). De mogelijke toepassingen hiervan kunnen geclassificeerd 
worden in verschillende ‘maturity levels’, dat wil zeggen: toepassingen die 
direct ingebed kunnen worden in onze samenleving, toepassingen die in 
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de nabije toekomst mogelijk zijn of toepassingen die in de verre toekomst 
een kans van slagen hebben. Een voorbeeld van de eerste categorie is een 
systeem om ons huis (en tuin) te beveiligen door te simuleren dat we thuis 
zijn, terwijl we op vakantie zijn. Dit systeem kan uitgerust worden met allerlei 
sensoren, die bijhouden wat er in de omgeving gebeurt, bijvoorbeeld wat het 
geluidsniveau buiten is en hoe licht (of donker) het buiten is. Op basis van de 
input van de sensoren kan het systeem besluiten om lichten aan te zetten of 
muziek af te spelen. Een voorbeeld van een toepassing in de nabije toekomst 
is de zelfrijdende auto en de daarbij behorende infrastructuur. Voorbeelden 
van toepassingen die in de verre toekomst een kans maken om ingebed te 
worden in onze samenleving, zijn de wc-pot van de toekomst en ‘experience 
sharing’. De wc-pot van de toekomst zal een soort van laboratorium worden in 
vergelijking met de wc-pot zoals we die nu kennen. De menselijke uitwerpselen 
worden geanalyseerd om al dan niet gezondheidsadviezen mee te geven 
aan de gebruiker, zoals: “Eet vandaag wat meer groente en drink meer water.” 
Het doel van ‘experience sharing’ is om een gelijksoortig gevoel/ervaring met 
elkaar te delen, bijvoorbeeld met je partner. Als je je ergens aan stoot en als 
gevolg daarvan pijn voelt, dan kan je de pijnervaring delen met je partner.

Naast de vele mogelijkheden die het benutten van data ons bieden, brengt 
het ook vele uitdagingen met zich mee. Al te vaak blijkt dat we nog geen 
adequaat antwoord hebben op veel van deze uitdagingen. Een van de 
uitdagingen waar zowel de gemeente Rotterdam als de Belastingdienst 
tegenaan liep, was hoe om te gaan met profielen en kansen. Een profiel 
is een conclusie die geldt voor een groep van mensen met een bepaalde 
kanswaarde. De gemeente Rotterdam maakte gebruik van het Systeem 
Risico Indicatie (SyRi), dat de kans op bijstandsfraude binnen een huishouden 
bepaalde. In de wijken Bloemhof en Hillesluis werden data van bewoners 
over huizen, arbeid, onderwijs, detentie, uitkeringen, schulden, belastingen 
en ontvangen toeslagen gecombineerd om een risicoanalyse te maken 
van wie bijstandsfraude zou kunnen plegen. Bij de Belastingdienst werden, 
onder meer op grond van een dubbele nationaliteit en andere vormen 
van etnisch profileren, mensen opgespoord die mogelijk fraudeerden met 
hun kindertoeslag. In deze praktijkgevallen is het onduidelijk hoe de twee 
organisaties om zijn gegaan met het duiden van de resultaten van de 
systemen. In deze situaties is het namelijk van cruciaal belang het begrip 
kans en profiel adequaat te duiden. Immers, ook al is het resultaat van een 
systeem dat iemand een kans van 98% heeft om fraude te plegen of dat hij/
zij volledig voldoet aan een fraudeprofiel, dan mag er vervolgens niet zomaar 
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geconcludeerd worden dat de fraude ook daadwerkelijk plaats gaat vinden. 
Een feit bij dergelijke toepassingen is dat van tevoren bekend is dat men er 
ook naast zal zitten met de analyses. De vraag is dan hoe hiermee omgegaan 
dient te worden, dat wil zeggen: hoe ga je om met de zogenoemde ‘false 
positives’ en ‘false negatives’ (Choenni et al., 2006; 2018; Franse, 2018). Doordat 
beide organisaties geen adequaat antwoord op de uitdagingen rondom de 
duiding van de resultaten van hun systemen hadden geformuleerd, heeft 
dit geleid tot benadeling, stigmatisering van groepen en maatschappelijke 
ophef. Als gevolg daarvan is de toepassing zowel bij de gemeente Rotterdam 
als bij de Belastingdienst stopgezet.

In deze bijdrage bespreken we een aantal uitdagingen – de kloof tussen 
‘haves’ en ‘have-nots’, de kloof tussen systeemwerkelijkheid en realiteit, 
duiding van systeemuitkomsten en het fenomeen ‘function creep’ – waarop 
adequate antwoorden gevonden dienen te worden voordat we tot de 
implementatie van een ‘full swing’ datagedreven samenleving over kunnen 
gaan en de vruchten van zo’n samenleving kunnen plukken. Tevens zetten wij 
uiteen waarom we nog niet klaar zijn voor een datagedreven samenleving 
en dat het nu doordrukken van zo’n samenleving kan leiden tot polarisatie. 
Tot slot bespreken we hoe onderzoek en onderwijs kunnen bijdragen aan 
het formuleren van de antwoorden op de uitdagingen van een toekomstig 
datagedreven maatschappij.

Dit hoofdstuk is verder als volgt opgebouwd. Paragraaf 2 is gewijd aan 
een aantal belangrijke pijlers, vanuit een technische optiek, waarop een 
datagedreven samenleving gestoeld is. In paragraaf 3 bespreken we de 
uitdagingen die van antwoorden voorzien dienen te worden alvorens we de 
vruchten kunnen plukken van een datagedreven maatschappij. Paragraaf 
4 is gewijd aan een discussie hoe het onderwijs kan en moet bijdragen aan 
de uitdagingen die gepaard gaan met een datagedreven samenleving. In 
paragraaf 5 schetsen we een viertal toekomstscenario’s voor Hogeschool 
Rotterdam vanuit een datagedreven perspectief. Tot slot, in paragraaf 6 
sluiten we dit hoofdstuk af met een aantal conclusies en aanbevelingen.
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2. Naar een datagedreven samenleving

De hooggespannen verwachtingen van een datagedreven samenleving zijn 
te danken aan de vele mogelijke toepassingen die waarde toevoegen in een 
samenleving en aan ons dagelijks bestaan. Bij deze toepassingen, die veelal 
mogelijk zijn geworden door de inzet van technologieën ontwikkeld in diverse 
vakgebieden en de integratie in deze gebieden, speelt de (geavanceerde) 
verwerking van data een cruciale rol. De komst van internet en later die van de 
smartphones heeft de ontwikkeling van deze toepassingen een enorme boost 
gegeven. Zo werden in de luchtvaart, sinds de komst van radars, technieken 
ontwikkeld om de locatie van vliegtuigen te volgen (‘tracking and tracing’). Door 
de komst van smartphones, uitgerust met sensoren waarmee onder andere onze 
locatie kan worden bepaald, kan het concept van ‘tracken’ ook op mensen worden 
toegepast. Deze sensor data hebben ervoor gezorgd dat we een nieuw type van 
vragen aan de applicaties op de smartphone kunnen stellen, dat voorheen 
voorbehouden was aan militaire en luchtvaarttoepassingen. In de bestrijding 
van het coronavirus is de vraag “Wie is de afgelopen dagen in mijn nabijheid 
geweest?” een actuele vraag, waar in principe met gegevens over locaties een 
antwoord op gegeven kan worden. Echter, voordat men een toepassing uit gaat 
rollen die een dergelijke vraag kan beantwoorden, is het raadzaam om in kaart te 
brengen wat de (maatschappelijke) gevolgen hiervan kunnen zijn, bijvoorbeeld 
voor de privacy van de betrokken personen. In het algemeen geldt dat succesvolle 
concepten ontwikkeld voor en in het technische domein bij transformatie naar 
het domein van maatschappelijke vraagstukken, de nodige uitdagingen met 
zich meebrengen. Bij het tracken van vliegtuigen hoefden we ons bijvoorbeeld 
niet druk te maken over de privacy van een vliegtuig. Zoals eerder opgemerkt, 
gaan we in paragraaf 3 uitvoerig in op de uitdagingen.

De factoren die in de toekomst een rol blijven spelen bij de implementatie van 
een datagedreven samenleving, zijn de beschikbaarheid van de hardware 
voor diverse devices, de connectiviteit tussen devices en de systeem- en 
applicatiesoftware op de devices. Laatstgenoemde type software is van 
cruciaal belang voor het ontwikkelen van nieuwe en eigentijdse toepassingen. 
Deze toepassingen zullen afhankelijk zijn van de voortgang die geboekt wordt 
op de gebieden van informatiesystemen, mens-machine-interactie en 
kunstmatige intelligentie. In het bijzonder zijn de deelgebieden conventionele 
databases, real-time gegevensverwerking, multimediasystemen en natuurlijke 
taalverwerking van belang. Het vakgebied van conventionele databases richt 
zich hoofdzakelijk op het efficiënt en effectief opslaan en bevragen van grote 

hoeveelheden gestructureerde data (bijvoorbeeld administratieve data, zoals 
naam en adres) en semi-gestructureerde data (bijvoorbeeld documenten 
met een structuur, zoals een boek en artikel) (De Haan et al., 2011). Vragen 
waarvoor het noodzakelijk is om data direct te verwerken met het doel om 
een antwoord te kunnen formuleren op die vragen, is het terrein van real-time 
gegevensverwerking. Een voorbeeld van zo’n vraag kan zijn: “Waar bevindt 
het vliegtuig zich in het luchtruim op dit moment?” Multimediasystemen 
houden zich hoofdzakelijk bezig met het opslaan en verwerken van audio- en 
videodata. Ontwikkelingen op dit vakgebied maken het mogelijk (of zullen het 
mogelijk maken) om vragen te beantwoorden zoals: “Wat was het winnende 
doelpunt op het WK van 1978?”

Thans is het gebied van natuurlijke taalverwerking in opkomst en wij 
verwachten dat de ontwikkelingen op dit gebied een enorme boost kunnen 
geven aan een datagedreven samenleving. Het vakgebied van natuurlijke 
taalverwerking houdt zich bezig met het opslaan en analyseren van 
ongestructureerde data, veelal teksten in verschillende talen. De analyses 
op die teksten kunnen variëren van syntactische en semantische analyses 
tot het duiden van subjectiviteit, bijvoorbeeld het filteren op bias en/of 
discriminerende opmerkingen. Of een opmerking als discriminerend of als 
bias wordt beoordeeld, is afhankelijk van de tijdgeest en de taal waarin een 
opmerking is gemaakt. Verder zien we ook dat er onderzoek gaande is naar de 
overeenkomsten en verschillen tussen verschillende talen. Het zijn hoofdzakelijk 
de bekende talen, zoals het Engels, of de talen die door veel mensen gesproken 
worden, zoals Hindi en Chinees, die onderwerp van onderzoek zijn. Bevindingen 
over en inzichten in de overeenkomsten en verschillen tussen talen kunnen 
ertoe leiden dat ook de verwerking van ‘kleine talen’ een boost kan krijgen. Dit 
kan leiden tot toepassingen waarmee mensen in hun eigen taal met elkaar 
kunnen communiceren terwijl ze elkaar toch kunnen verstaan. Ook kan er een 
verschuiving van importantie plaatsvinden van geschreven naar gesproken 
taal. Hierdoor zouden mensen die de officiële taal in woord en/of geschrift niet 
machtig zijn, toch meer betrokken kunnen worden bij de samenleving.

In een stad als Rotterdam waar vele nationaliteiten naast elkaar wonen en 
niet iedereen het Nederlands in woord en/of geschrift voldoende beheerst, 
kunnen deze toepassingen een uitkomst bieden voor de communicatie 
tussen overheid en verschillende doelgroepen. Deze toepassingen zouden 
ingezet kunnen worden om elkaar beter te begrijpen en mogelijk polarisatie 
tegen te gaan. 
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3. Uitdagingen

In een samenleving waar data (als onderdeel van technologische 
toepassingen) een cruciale rol spelen in het faciliteren van het dagelijks 
leven en het oplossen van maatschappelijke opgaves, noemen we een 
datagedreven samenleving. Het (her)inrichten van zo’n maatschappij brengt 
de nodige uitdagingen met zich mee. In deze paragraaf bespreken we een 
aantal van deze uitdagingen. Binnen en buiten Hogeschool Rotterdam (HR) 
is er een groot bewustzijn van de uitdagingen die zich voordoen op het 
terrein van privacy, security en ethiek. Binnen HR is er sinds 1 december 2017 
een lectoraat op het gebied van privacy en security en er is recentelijk een 
programma gelanceerd op het terrein van AI en ethiek. Het lectoraat Privacy & 
security timmert flink aan de weg (zie o.a. Bargh et al., 2016a; 2016b; 2019; Bargh, 
2019; Choenni et al., 2016; Harbers, 2018). De uitdagingen die wij hier de revue 
laten passeren, zijn thans minder manifest maar zeker even belangrijk voor 
het welslagen van een datagedreven samenleving. In vier opeenvolgende 
subparagrafen bespreken we de kloof tussen de ‘haves’ en ‘have-nots’, de kloof 
tussen systeemwerkelijkheid en realiteit, de duiding van het kansbegrip en het 
gevaar van het fenomeen ‘function creep’ in een datagedreven samenleving.

3.1 ‘Haves’ versus ‘have-nots’

In de literatuur wordt de uitdrukking ‘haves’ en ‘have-nots’ gebruikt om de 
tegenstellingen tussen verschillende (inkomens)groepen duidelijk te maken 
met betrekking tot maatschappelijke mogelijkheden en werkgelegenheid. 
De ‘haves’ bezitten vrij veel tot alles terwijl de ‘have-nots’ weinig tot vrijwel 
niets bezitten (Wresch, 1996). De maatschappelijke mogelijkheden voor de 
laatstgenoemde groep is vele malen kleiner dan voor de eerstgenoemde 
groep. In deze bijdrage gaan we er tevens van uit dat de ‘haves’ digitaal 
geletterd zijn en begrijpen hoe eigentijdse systemen werken. 

Er is altijd al een kloof geweest tussen de ‘haves’ en ‘have-nots’. De indruk 
bestaat echter dat deze kloof groter is geworden door de automatisering van 
allerlei diensten en processen. Er wordt van burgers min of meer verwacht om 
mee te gaan in de ontwikkeling, ook al hebben ze geen baat bij de ontwikkeling. 
Zo zien we dat banken het bankieren middels internet goedkoper hebben 
gemaakt dan het conventionele bankieren. Bovendien ontmoedigen de 
banken laatstgenoemde vorm van bankieren. Echter, als men geen computer 
of internet tot zijn beschikking heeft ofwel niet kan lezen en schrijven, is het 

onmogelijk om de voordelen van het internetbankieren te benutten. 

Een ander fenomeen dat zich subtiel voordoet, is dat door de automatisering 
veel professionals niet meer weten hoe de processen en de uitkomsten 
van geautomatiseerde systemen tot stand komen. Hierdoor hebben velen 
een blind vertrouwen in een uitkomst afkomstig van een geautomatiseerd 
systeem en verwachten deze professionals ook van anderen dat zij deze 
uitkomst als juist beschouwen. Deze professionals hebben moeite met het feit 
dat er getwijfeld wordt aan de uitkomst van een geautomatiseerd systeem. 
We lichten dit toe aan de hand van een recent praktijkvoorbeeld. 

Van een van de auteurs liep de rentevaste periode van zijn hypotheek af. De 
bank heeft hem een nieuw rentevoorstel opgestuurd. Een nieuw rentevoorstel 
komt al heel lang automatisch tot stand. In het rentevoorstel dat de auteur 
ontvangen had, bleken de bedragen niet te kloppen. De auteur heeft dit in 
diverse telefoongesprekken aan de orde gebracht bij de bank. Elke keer 
probeerde de bankmedewerker met argumenten en verklaringen de auteur 
te overtuigen dat de bedragen correct waren. De auteur heeft iedere keer 
de argumenten en verklaringen tijdens de telefoongesprekken ontkracht. 
Desalniettemin heeft het hem de nodige overredingskracht gekost om de 
bank ervan te overtuigen om toch eens naar haar informatiesysteem te 
kijken. Dit heeft geresulteerd in een excuusbrief van de bank waarin de fout 
wordt toegegeven, zie figuur 1. 

In deze casus heeft de bank in eerste instantie geprobeerd te 
rechtvaardigen dat het rentevoorstel met bijbehorende bedragen klopte. 
Dat de auteur absoluut zeker was van zijn berekeningen en over de nodige 
doorzettingsvermogen beschikte, heeft geleid tot de excuusbrief. Een  
‘have-not’ zou het in deze casus waarschijnlijk al lang hebben opgegeven  
en derhalve zijn benadeeld. Overigens is het opvallend dat de bank in de 
brief opmerkt: “Een renteverlengingsvoorstel wordt langs geautomatiseerde  
weg samengesteld …” De vragen die meteen bij ons opkomen zijn: is deze  
fout incidenteel of structureel en wat betekent dit voor de consument?

Indien bij de inrichting van een datagedreven samenleving niet adequaat 
wordt omgegaan met de kloof tussen de ‘haves’ en ‘have-nots’, wordt deze 
kloof alleen maar groter. We zullen aan de hand van een hypothetisch 
voorbeeld toelichten hoe subtiel dit kan gaan. Stel dat zowel de ‘haves’ als 
de ‘have-nots’ in het bezit zijn van fietsen om zich door het stadscentrum te 
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verplaatsen. Omdat diefstal van fietsen een probleem is in de stad, hebben 
velen van de ‘haves’ besloten een tracking device in hun fiets te monteren. Het 
tracking device houdt bij waar een fiets zich op een bepaald moment bevindt. 
Het opsporen van een fiets met een tracking device is vele malen eenvoudiger 
voor de politie dan een fiets zonder zo’n device. Omdat de ‘haves’ de middelen 
(en kennis) hebben om zo’n device te monteren in hun fiets en de ‘have-nots’ 
niet, is het aantrekkelijk voor de politie om de ‘haves’ te bevoordelen. Immers, 
het opsporen van gestolen fietsen met een device zorgt voor een hoger 
ophelderingspercentage. Het gevaar hiervan is dat de politie zich richt op 
het opsporen van gestolen fietsen van de ‘haves’, waardoor de ‘have-nots’ 
minder gebruik maken van de politie en haar middelen. Hierdoor zou het beeld 
kunnen ontstaan dat de politie hoofdzakelijk ten dienste staat van de ‘haves’. 
Als de politie haar capaciteit (verhoudingsgewijs) eerlijk verdeelt tussen de 
twee groepen, bestaat de kans dat aangiftes van gestolen fietsen van de 
‘haves’ blijven liggen. Dit zal tot verontwaardiging leiden bij de ‘haves’ omdat 
dit de vraag zal oproepen waarom de politie niets met de aangiftes doet 
terwijl ze weet waar de gestolen fietsen zich bevinden.

Figuur 1. Excuusbrief ING Bank

Bij de inrichting van een datagedreven samenleving moet een evenwichtige 
strategie gevonden worden om met dergelijke dilemma’s om te gaan. Deze 
strategie moet breed gedragen worden, anders ligt polarisatie op de loer 
ten gevolge van een groter wordende kloof tussen ‘haves’ en ‘have-nots’. 
Vooralsnog lijkt het erop dat bijvoorbeeld het gebruik van socialmediaplatforms 
polarisatie in de hand werkt. Groepen gebruiken deze platforms om hun eigen 
denkbeelden te versterken en sluiten zich af van andere groepen, waardoor 
het vertrouwen tussen hen afneemt. Dit heeft als gevolg dat groepen uit 
elkaar groeien en zich harder tegen elkaar opstellen. Deze trend zal gekeerd 
moeten worden door de platforms in te zetten om mensen op een positieve 
manier met elkaar te verbinden.

3.2 Systeemwerkelijkheid versus realiteit

Een uitkomst die afgeleid kan worden uit een verzameling gegevens die 
zich in een of meerdere (informatie)systemen bevindt, noemen we een 
‘systeemwerkelijkheid’: een nieuwe realiteit die tot stand is gekomen op basis 
van data uit informatiesystemen en daarmee slechts een representatie 
of interpretatie is van verbanden in de echte wereld (Choenni et al., 2018). 
Aangezien een systeemwerkelijkheid dikwijls gebaseerd is op onzekere en 
onvolledige data, komt deze niet altijd overeen met de echte werkelijkheid 
oftewel realiteit. Ter illustratie: de eerste alinea in de brief van figuur 1 doet 
voorkomen alsof er een verzoek is geweest om een toelichting, die zonder slag 
of stoot is gehonoreerd. In de realiteit zijn er diverse stevige telefoongesprekken 
geweest voordat het verzoek serieus werd genomen door de bank.

Als een systeemwerkelijkheid is gebaseerd op verouderde data (bijvoorbeeld 
uit legacysystemen), dan is deze vaak niet (meer) van toepassing op het ‘hier 
en nu’. Dit omdat de gevonden uitkomst is gebaseerd op waarnemingen 
uit het verleden. Bij het interpreteren van analyseresultaten moet daarom 
goed in de gaten gehouden worden op welke periode de gevonden 
systeemwerkelijkheid betrekking heeft. Steeds moet beoordeeld worden of 
de verzamelde gegevens nog steeds representatief zijn voor het heden. In 
domeinen waarin de omstandigheden vaak en veel veranderen, is dit van 
zeer groot belang. Als de systeemwerkelijkheid te veel afwijkt van de realiteit, 
dan is de bruikbaarheid ervan in het geding. Het is dan lastig om op basis 
daarvan uitspraken te doen over de echte wereld.
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Stel dat een database informatie bevat over alle klachten van klanten en 
de afhandeling ervan, in de afgelopen vijftig jaar. Deze database kan dan 
geanalyseerd worden om te kijken welk type klanten het meest succesvol is 
bij het indienen van klachten. Stel dat op basis van een datamining-algoritme 
gevonden wordt dat goed opgeleide mannen uit stedelijke gebieden de 
grootste kans hebben om succesvol een klacht in te dienen. Dit is dan de 
gevonden systeemwerkelijkheid. Hoewel dit misschien gold voor de situatie 
in het verleden, is het zeer goed mogelijk dat deze regel vandaag de dag niet 
meer opgaat. Een van de redenen daarvan kan zijn dat vrouwen dertig tot vijftig 
jaar geleden minder vaak hoger onderwijs genoten en (daardoor) ook minder 
vaak (zelf) klachten indienden. Vroeger werden vooral door hogeropgeleide 
mannen klachten ingediend en dat vertekent de resultaten. Tegenwoordig zijn 
vrouwen ook goed opgeleid en dienen ze ook vaker klachten in. Het gevonden 
dataminingresultaat is daarom niet noodzakelijkerwijs geldig en bruikbaar 
voor de wereld van vandaag. Voor het verleden is de bevinding misschien 
juist wel (nog steeds) bruikbaar.

Gegeven het feit dat een systeemwerkelijkheid hooguit een afbeelding 
is van de realiteit en nooit de gehele realiteit in al haar facetten kan 
vangen, zal er altijd een kloof zijn tussen een systeemwerkelijkheid en 
de realiteit. De kloof mag niet zo groot zijn dat we de realiteit niet meer 
kunnen herkennen in de systeemwerkelijkheid, met name in het geval dat 
we deze werkelijkheid gebruiken om de realiteit (aan) te sturen. Hoewel de 
uitkomsten uit een systeemwerkelijkheid kritisch bekeken dienen te worden, 
zien we tegenwoordig dat men geneigd is de systeemwerkelijkheid eerder te 
vertrouwen dan de realiteit. Het kritisch beoordelen van de uitkomsten van een 
systeemwerkelijkheid in het licht van de realiteit wordt voor veel professionals 
steeds lastiger. De reden hiervoor is dat de wijze waarop de uitkomsten uit een 
geautomatiseerd systeem verkregen zijn, voor professionals steeds meer als 
‘black-box’ ervaren wordt. Er begint steeds meer draagvlak voor te ontstaan 
om deze trend te keren en de kwaliteit van de data waar de uitkomsten op 
gebaseerd zijn, beter in kaart te brengen.

3.3 Omgaan met kansen

Het begrip kans lijkt ogenschijnlijk goed gedefinieerd te zijn en velen van ons 
zijn ermee bekend, maar het begrip blijkt in de praktijk moeilijk hanteerbaar 
te zijn met name in de context van data science (Choenni et al., 2006; 2018; 
Franse, 2018). In deze subparagraaf beperken we ons tot de definities van 

de twee meest gangbare vormen van kans: de frequentistische kans en de 
subjectieve kans.

De frequentistische kans is gedefinieerd als de quotiënt van het aantal gunstige 
uitkomsten en het aantal mogelijke uitkomsten. Aan deze definitie wordt de 
volgende interpretatie aan toegekend: bij een groot aantal waarnemingen/
experimenten convergeren de quotiënten naar een verdelingsfunctie van 
kansen met betrekking tot iedere mogelijke uitkomst. Bijvoorbeeld bij een 
(heel) groot aantal worpen met een zuivere dobbelsteen vinden we dat de 
kans op het gooien van elk van de ogen van de dobbelsteen 1 op 6 is (dus een 
uniforme verdelingsfunctie). Echter, in veel praktijksituaties zijn experimenten 
zoals deze niet uitvoerbaar. Stel dat we de kans willen bepalen dat een 
vliegtuig neerstort als een van de motoren stuk is, dan is het niet praktisch om 
heel veel vliegtuigen met een kapotte motor de lucht in te sturen en te turven 
hoeveel van de vliegtuigen neerstorten.

In de praktijk wordt daarom veel met het subjectieve kansbegrip gewerkt. Een 
nadeel van dit kansbegrip is dat er geen exacte definitie van bestaat. Vaak 
wordt een subjectieve kans ingeschat op basis van ervaring en kennis en deze 
kan opgevat worden als een gekwantificeerd oordeel, aangeduid als een ‘a 
priori kans’. Als we eenmaal de a priori kansen kennen in een kansmodel dan 
kunnen we de rekenregels van de kansrekening toepassen.

Datagedreven toepassingen leiden vaak tot uitkomsten die gepaard gaan 
met een zekere mate van onzekerheid. Bijvoorbeeld, een uitkomst kan zijn: 
er bestaat een kans van 80% dat Piet fraudeert. De vraag die rijst, is: hoe 
moeten we de 80% interpreteren? Een mogelijke interpretatie in lijn met het 
frequentistische kansbegrip is dat we heel veel klonen van Piet produceren en 
die laten participeren in de samenleving, dan zal 80% van deze klonen fraude 
plegen. Maar zo’n experiment is niet uitvoerbaar. Een ander interpretatie is 
dat we alle mogelijke handelingen onderverdelen in fraude en niet-fraude. 
We laten Piet heel veel handelingen plegen, dan zullen we zien dat van alle 
handelingen die Piet verricht 80% een frauduleuze handeling is. Buiten het feit 
dat ook dit experiment niet uitvoerbaar is, zal Piet leren van zijn handelingen 
en voortaan verkeerde handelingen nalaten. Kortom, het frequentistische 
kansbegrip helpt ons niet bij het duiden van resultaten.

Als we de 80% als een subjectieve kans opvatten, dan kunnen we onderscheid 
maken tussen een entiteit die de kans genereert, bijvoorbeeld een algoritme, 
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en een subject waarop die kans betrekking heeft, bijvoorbeeld een persoon. 
De entiteit die de kans genereert, doet dit op basis van domeinkennis en 
ervaring, bijvoorbeeld: het algoritme heeft veel data over mensen zoals Piet 
verzameld en deze gecombineerd met data over het verleden van Piet. Over 
de persoon, in dit geval Piet, wordt alleen een oordeel gevormd, namelijk dat 
hij met een kans van 80% fraude zal plegen. Echter, het blijft onduidelijk of Piet 
daadwerkelijk fraude zal plegen of niet. Kortom, voor een entiteit die de kans 
genereert, is het subjectieve kansbegrip zinvol. Immers als de a priori kansen 
goed worden ingeschat, dan zal in het geval van heel veel voorspellingen de 
verdelingsfunctie van kansen convergeren naar de geschatte kansen, met 
ander woorden: als het algoritme voorspellingen doet bij heel veel mensen 
die op Piet lijken, dan zal 80% van die mensen fraude plegen en 20% niet. 
Voor de betreffende persoon is de kans echter betekenisloos. Immers voor 
de persoon geldt: hij heeft fraude gepleegd of niet, ongeacht wat de kans 
is. Als het subject geen fraude heeft gepleegd maar wel beticht wordt van 
fraude, dat wil zeggen: hij valt in de klasse van false positives, is het plausibel 
dat hij zich tegen de entiteit zal keren die de fraude voorspelt omdat hij 
mogelijkerwijs wordt benadeeld door de voorspelling. Derhalve zullen er 
strategieën ontwikkeld moeten worden die aangeven hoe om te gaan 
met false positives (en false negatives). Er zal bijvoorbeeld een procedure 
klaar moeten liggen met betrekking tot hoe en wat te communiceren naar 
mensen die ten onrechte in een bepaalde groep worden ingedeeld en hoe 
hen te compenseren als ze zijn benadeeld. Hiervoor kan gekeken worden naar 
domeinen waar het subjectieve kansbegrip succesvol wordt toegepast, zoals 
in het medische domein. Best practices kunnen dan ingebouwd worden in 
datagedreven systemen. Want één ding weten we zeker bij voorspellingen 
die gebaseerd zijn op kansen, namelijk dat er voorspellingen zijn die ook niet 
zullen uitkomen.

3.4 Function creep

Het fenomeen function creep kan beschouwd worden als een concept 
waarbij applicaties maar ook data geleidelijk aan anders gebruikt worden 
dan oorspronkelijk is bedoeld (Prins, 2011). Zo was Facebook ooit bedoeld om 
mensen met elkaar te verbinden, maar het is nu ook een tool voor organisaties 
om zoveel mogelijk data te verzamelen. Vaak begint het met het verzamelen 
van microdata voor het verlenen van diensten aan gebruikers. Microdata 
betreffen gegevens van een gebruiker, die veelal door de gebruiker zelf worden 
ingevoerd. Waar de gebruiker minder grip op heeft, zijn de bewerkingen die in de 

loop van de tijd op de data uitgevoerd worden. Zo kunnen de data met andere 
data gecombineerd worden, vervolgens geaggregeerd worden en voor 
(direct)marketingdoeleinden worden gebruikt. Ook kunnen geaggregeerde 
data benut worden voor het formuleren van beleid. De microdata kunnen in 
combinatie met andere data ook voor surveillance-doeleinden dienen. We 
lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld. 

In veel Nederlandse straten zien we ondergrondse vuilcontainers. Deze 
containers hebben als voordeel dat er op elk tijdstip van de dag afval in gegooid 
kan worden en derhalve niet gewacht hoeft te worden tot vaste dagen waarop 
vuilnis wordt opgehaald. Steeds vaker zien we dat bewoners een scanpas krijgen 
om de container te openen. Zo’n scanpas levert data op die in de toekomst op 
verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Er kan bijgehouden worden hoe 
vaak en op welke tijdstippen men afval stort in de containers. Niet ondenkbaar 
is dat er ooit beleid wordt ontwikkeld volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. 
Mensen die vaker gebruik maken van de containers, zouden dan meer 
belasting kunnen gaan betalen. Voor marketeers zou het interessant zijn om 
te weten wat de vuilniszakken bevatten. Dit zou hen inzicht kunnen verschaffen 
in wat voor producten in een bepaalde wijk/postcodegebied populair zijn. 
Marketeers kunnen dan in hun reclamecampagnes hierop inspelen. In het licht 
van gescheiden afval, zou de lokale overheid op basis van de scangegevens 
gemakkelijker bewoners kunnen opsporen die hun afval niet op een juiste 
manier scheiden. Kortom, de vuilcontainer die in eerste instantie is bedoeld om 
het wonen aangenamer te maken voor de bewoners, kan eenvoudig worden 
omgetoverd tot een middel dat toezicht- en marketingdoeleinden faciliteert. 

Function creep vindt veelal geleidelijk plaats en buiten het zicht van 
belanghebbenden. Dit heeft als gevolg dat het een poos duurt alvorens 
belanghebbenden in de gaten krijgen dat er feitelijk iets anders wordt geleverd 
of gedaan dan initieel afgesproken was en waarvoor zij de data leveren. 
Als function creep zich veelvuldig voor gaat doen in een datagedreven 
samenleving, dan kan het beeld ontstaan dat function creep een strategie 
is om belanghebbenden voor voldongen feiten te plaatsen, waarmee het 
draagvlak voor die samenleving zal afnemen. Derhalve zal er gezocht moeten 
worden naar manieren om met function creep om te gaan en scherp toezicht 
te houden op function creep. In het bijzonder, dient te worden voorkomen dat 
ten gevolge van function creep data voor opsporingsdoeleinden worden 
gebruikt. We zien nu al dat burgers moeite hebben met het in gebruik nemen 
van de app die moet helpen om de verspreiding van COVID-19 in te dammen. 
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Tot slot gaat function creep vaak gepaard met schending van de privacy van 
burgers en stigmatisering. Derhalve zijn dit ook aandachtspunten.

4.  Onderwijs

De digitalisering van onze samenleving zal verder gaan toenemen en 
daarmee zal ook de datagedreven samenleving verder vorm krijgen. Dit 
heeft al zijn weerslag op en in het onderwijs en dat zal alleen maar toenemen. 
Om kennis op te doen is de student niet meer afhankelijk van een docent 
op een fysieke locatie. Tegenwoordig zijn er verschillende bronnen die 
studenten kunnen benutten om kennis op te doen, zoals online presentaties 
op YouTube, Wikipedia, kennis op verschillende socialmediawebsites en data 
portals. Ook hier kunnen we een ‘dark side’ herkennen, namelijk de kans op 
‘fake’ data en kennis. De student kan er niet meer blindelings van uitgaan 
dat de data en kennis die worden gepresenteerd op de kanalen, voldoen 
aan de wetenschappelijke vereisten en of ze überhaupt een toegevoegde 
waarde hebben. Immers met een beetje inspanning kan iedereen data en 
kennis publiceren op deze eigentijdse kanalen. Derhalve moeten studenten 
in het onderwijs getraind worden in het herkennen van fake data en 
kennis, hoe ermee om te gaan en hoe data en kennis te vinden die aan de 
wetenschappelijke vereisten voldoen en daadwerkelijk een toegevoegde 
waarde hebben in het oplossen van (maatschappelijke) opgaven. Dit vraagt 
om het op een andere manier organiseren van onderwijs teneinde de vele 
kennis- en databronnen adequaat te benutten. Hiervoor dient de student, 
ongeacht studierichting, haar/zijn digitale vaardigheden uit te bouwen. 
COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat hier een enorme aanzet toe is gegeven. 
In het onderwijs dient ook overwogen te worden om eigentijdse accenten in 
verschillende curricula aan te brengen. We bespreken een aantal van deze 
accenten die samenhangen met een datagedreven samenleving.

Er is altijd al een neiging geweest om succesvolle toepassingen, concepten en 
technologieën in het technische domein in te zetten om er maatschappelijke 
problemen mee op te lossen. Zoals betoogd in de voorgaande paragrafen, 
gaat dit vrijwel altijd gepaard met (nieuwe) additionele uitdagingen. Om te 
voorkomen dat men voor verrassingen komt te staan, is het aan te bevelen 
om de uitdagingen die deze toepassingen, concepten en technologieën 
met zich meebrengen, systematisch in kaart te brengen, nog voordat ze 
ingezet worden om maatschappelijke opgaven mee op te lossen. Studenten 
moeten getraind worden in het herkennen en het in kaart brengen van deze 

uitdagingen. Hiervoor zullen in het onderwijs de juiste ‘tools’ aangereikt moeten 
worden en dienen de juiste vaardigheden aan geleerd te worden.

Er kan overwogen worden om het onderwijs meer vorm te geven langs de 
uitdagingen opgesomd in paragraaf 3. Per sector zou gekeken moeten 
worden in hoeverre een uitdaging bepalend is voor de toekomst van die 
sector. Afhankelijk hiervan zou de uitdaging al dan niet terug te moeten vinden 
zijn in de curricula van de opleidingen die betrekking hebben op die sector.

In het onderwijs moet men ervoor zorgen waken dat de beperkingen en 
uitkomsten van (computer)systemen niet klakkeloos worden overgenomen 
en gaan domineren. Vaak worden de beperkingen als een gegeven 
beschouwd, worden oplossingen bedacht die voldoen aan de beperkingen en 
vervolgens worden deze oplossingen voor waar aangenomen. Kijk naar een 
programmeertaal die alleen kan optellen en de uitkomsten afrondt op gehele 
getallen, waarbij kleiner dan 0,3 naar beneden wordt afgerond en anders naar 
boven. Stel dat we (4 × 1,6) willen uitrekenen, dan wordt dit herschreven tot 
1,6 + 1,6 + 1,6+ 1,6 en krijgen we als antwoord 7. In dit geval zouden studenten 
de vragen moeten kunnen opwerpen waarom er geen programmeertaal is 
waar een vermenigvuldiging-operator is ingebouwd en waarom 6,4 naar 7 
wordt afgerond. Omdat de huidige generatie informatiesystemen uit veel 
componenten bestaat die met elkaar verbonden zijn, wordt het doorgronden 
van deze informatiesystemen steeds complexer, waardoor het steeds meer 
inspanningen vergt om ermee om te gaan en zich deze eigen te maken. Het 
gevolg is dat er steeds minder aandacht wordt besteed aan onderliggende 
concepten waarop een informatiesysteem gestoeld is. Deze concepten zijn van 
belang voor het begrijpen van de beperkingen en verklaren van de uitkomsten. 
Met name in het informatica-onderwijs moet ervoor gezorgd worden dat er 
voldoende tijd en ruimte is om op de eigentijdse informatiesystemen, hun 
beperkingen en hun uitkomsten te reflecteren. Echter, gelet op de ontwikkelingen 
in de samenleving is het raadzaam om ook in andere opleidingen aan de 
genoemde elementen in aangepaste vorm (lees: hoger abstractieniveau) 
aandacht te besteden. Tot op zekere hoogte moet men in alle opleidingen 
in staat zijn geautomatiseerde informatiesystemen te doorgronden, inzicht 
hebben in de interactie tussen mensen en deze systemen en de impact van 
deze systemen in een datagedreven samenleving kunnen overzien.

In paragraaf 2 hebben we betoogd dat een aantal gebieden binnen de 
informatica beschouwd kunnen worden als hoekstenen van een datagedreven 
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samenleving. Ontwikkelingen in deze (deel)gebieden waarvan voorzien 
kan worden dat ze tot toepassingen leiden die een toegevoegde waarde 
hebben in onze maatschappij, dienen ingebed te worden in het curriculum 
van de juiste studierichtingen. In paragraaf 2 hebben we gemotiveerd dat 
de ontwikkelingen op het gebied van natuurlijke taalverwerking tot zulke 
toepassingen kunnen leiden.

Ten slotte merken we op dat ook docenten hun kennis met betrekking tot 
een datagedreven samenleving up-to-date moeten houden. Daarom is 
een nauwe betrokkenheid van docenten bij de onderzoeksactiviteiten die 
betrekking hebben op het gebied van een datagedreven samenleving, 
onontbeerlijk. Zo ontvangen studenten state-of-the-art onderwijs en ontstaat 
er een versterkende cirkel tussen onderwijs, onderzoek en maatschappij.

5.  Scenario’s Hogeschool Rotterdam

In deze paragraaf schetsen we vier toekomstscenario’s voor HR vanuit een 
datagedreven perspectief. Dit doen we aan de hand van twee dimensies. Deze 
dimensies betreffen de mate waarin datagedreven ontwikkelingen omarmd 
worden door de maatschappij respectievelijk HR. Indien er geen adequate 
antwoorden worden gevonden op de eerder beschreven uitdagingen die 
een datagedreven samenleving met zich meebrengt, leidt dat tot weerzin 
tegen zo’n maatschappij. De datagedreven maatschappij wordt verworpen 
en men streeft naar een maatschappij waar het gebruik van data bij 
besluitvormingen en apps nauwelijks een rol meer speelt, de zogenoemde 
datavrije samenleving. Het andere uiterste is dat de ontwikkelingen op het 
terrein van een datagedreven samenleving worden aangemoedigd. De 
ontwikkelingen beschreven in paragraaf 2 leiden tot nieuwe toepassingen en 
tot veel meer apps op onze (mobiele) devices.

In figuur 2 hebben we de dimensies tegen elkaar uitgezet en komen we 
tot vier kwadranten die elk een scenario representeren, de zogenoemde 
conventionele school, de achterhaalde school, de progressieve school en de 
eigentijdse school.

In het scenario van de conventionele school is er onvrede over de wijze 
waarop wordt omgegaan met de uitdagingen die het gebruik van data en 
internetfaciliteiten met zich meebrengt, bijvoorbeeld hoe fake kennis van 
echte kennis te onderscheiden. Men gaat terug naar het verleden toen het 

gebruik van data en internetfaciliteiten minimaal was. Er wordt klassikaal 
lesgegeven, de docent voor de klas is een autoriteit en er wordt niet getwijfeld 
aan zijn/haar kennis. Er wordt alleen op zoek gegaan naar data om van tevoren 
bedachte theorieën te verifiëren. Besluiten worden hoofdzakelijk genomen op 
basis van intuïtie en ‘gut feeling’.

In het scenario van de achterhaalde school maakt de samenleving volop 
gebruik van de mogelijkheden van internetfaciliteiten en datagedreven 
toepassingen, in tegenstelling tot de school zelf. In de samenleving worden 
volop nieuwe apps gedownload, wordt gebruik gemaakt van kennis aanwezig 
op diverse kanalen/websites en open data, terwijl de school nog gelooft dat 
de docent de autoriteit is waar ‘echte’ kennis valt te halen. In dit scenario is 
er een grote discrepantie tussen de behoefte van de samenleving en wat de 
school te bieden heeft.

Bij de progressieve school worden niet alleen in het onderwijs de mogelijk-
heden van datagedreven ontwikkelingen en internetfaciliteiten volledig 
benut, maar ook de organisatie van de school maakt volop gebruik van 
deze mogelijkheden en faciliteiten. De organisatie combineert, integreert 
en analyseert data die betrekking hebben op studenten, zoals leefmilieu, 
medische indicaties, aanleg en cognitieve vaardigheden, en voorspelt op 
basis hiervan de studies waarin de student succesvol zal zijn en zichzelf zal 
overstijgen. De organisatie stelt een uitvoerbaar opleidingsplan op – met 
bijbehorende benodigdheden, zoals huisvesting, en dagindeling – voor de 

Data-gedreven HR

Progressieve 
school

Eigentijdse 
school

Data-vrije 
samenleving

Conventionele  
school

Achterhaalde 
school

Data-gedreven 
samenleving

Data-vrije HR

Figuur 2. Toekomstscenario’s HR
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student, om dit succes te bereiken. De student leert in de opleiding relevante 
kennis en data te halen uit verschillende bronnen, deze op waarde te schatten 
en toe te passen voor het oplossen van opgaven. De school is een hub in een 
breed netwerk van data- en kennisintensieve organisaties. De rol van de 
docent bestaat niet langer uit het doceren maar hij/zij is een respectabele 
‘peer’ bij het oplossen van opgaven. Omdat de samenleving zich meer in de 
richting van een data-vrije samenleving bevindt, zal de progressieve school 
nauwelijks in verbinding staan met de maatschappij en in zich zelf gekeerd 
zijn. Hierdoor zal er een grote kloof zijn tussen school en maatschappij. Bij een 
eigentijdse school speelt dit fenomeen geen rol, omdat niet alleen de school 
de mogelijkheden van datagedreven toepassingen en internetfaciliteiten 
volledig benut, maar tegelijkertijd ook de samenleving. De eigentijdse school 
staat in verbinding met de samenleving, herkent de uitdagingen van de 
datagedreven samenleving en voorziet deze uitdagingen van adequate 
antwoorden. Naar de samenleving toe vervult de school de functie van het 
vroegtijdig signaleren van nieuwe ontwikkelingen.

Hoewel HR als organisatie nog niet volledig de mogelijkheden van de grote 
hoeveelheden beschikbare data benut, heeft zij de potentie om zich te 
ontwikkelen tot een eigentijdse school in een datagedreven samenleving. HR 
heeft aangetoond een adequate invulling te kunnen geven aan het vroeg 
signaleren van nieuwe ontwikkelingen. Enkele voorbeelden zijn de ontwikkelingen 
rondom open data, datagedreven profilering, privacy en cybersecurity. Zo is 
HR al in een heel vroeg stadium het project Rotterdam Open Data gestart. 
De resultaten van dit project zijn niet alleen in de wetenschappelijke wereld 
gecommuniceerd maar ook naar lokale overheden en de rijksoverheid. 
Inmiddels worden open data op verschillende ministeries en lokale overheden 
gestimuleerd. Op het moment dat veel lokale overheden en de rijksoverheid 
toepassingen van datagedreven profilering aan het verkennen waren, gaf HR 
al in een vroeg stadium het belang van transparantie en verantwoord gebruik 
van profielen aan in situaties met een grote impact op mens en maatschappij. 
Resultaten verkregen uit een datagedreven profileringsproject uitgevoerd 
bij de gemeente Rotterdam, zijn wetenschappelijk gecommuniceerd en 
worden in vergelijkbare profileringsprojecten toegepast. Er lopen ook nieuwe 
ontwikkelingen binnen HR om het model van transparantie bij datagedreven 
profilering nog verder te verbeteren. HR heeft als een van de eersten geopperd 
om privacy-engineeringtechnieken te combineren met het ‘privacy by 
design’-paradigma. Inmiddels lopen er bij het ministerie van Justitie en 
Veiligheid diverse projecten om dit te realiseren.

Tot slot bood HR als eerste de minoren Data Science en Cybersecurity aan. 
HR signaleerde vrij vroeg de relevantie van deze onderwerpen voor de 
samenleving.

6. Conclusies

In dit hoofdstuk hebben we betoogd dat we steeds meer naar een 
data gedreven samenleving bewegen, gezien de vele mogelijkheden die dit 
met zich meebrengt. We bespraken ook dat een datagedreven samenleving 
de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Indien er geen dequaat antwoord 
wordt gevonden op de uitdagingen, kan dit vergaande consequenties hebben 
voor een maatschappij, zoals verlies van draagvlak voor een datagedreven 
samenleving, verdere polarisatie tussen de ‘haves’ en ‘have-nots’ en een 
systeemwerkelijkheid die vervreemd is van de realiteit. Derhalve pleiten we 
voor meer bewustzijn voor deze uitdagingen, om te beginnen binnen het 
onderwijs. We hebben een eerste voorstel gedaan waar het onderwijs zich op 
zou kunnen richten, teneinde in de toekomst een eigentijdse school te blijven.
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3 De digitale ecologie van 
2030
Leven, werken en leren in een digitale samenleving

Ben van Lier

Samenvatting 

In 2030 zullen, zo is de verwachting, circa 50 miljard apparaten in wereldwijde 
netwerken zijn verbonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan smartphones, auto’s, 
televisies, productiemachines, koelkasten, windturbines, vliegtuigmotoren en 
medische implantaten. Gezamenlijk produceren deze ‘apparaten’ dan 175 
zettabytes aan data en informatie. De onderling verbonden apparaten kunnen 
door middel van algoritmes en software en met behulp van data en informatie 
zelfstandig in deze netwerken communiceren en interacteren. Algoritmes, 
software en data vormen in gezamenlijkheid eveneens de basis voor de 
ontwikkeling en toepassing van Artificial Intelligence (AI). In gezamenlijkheid 
creëren onderling verbonden mensen, apparaten, algoritmes, software 
en data/informatie in de komende jaren een intelligent Europees digitaal 
ecosysteem. In de ontwikkeling en evolutie van dit digitale ecosysteem zullen 
bestaande door mensen uitgevoerde activiteiten en daarbij behorende kennis 
veranderen of verdwijnen. Nieuwe kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk 
om binnen de Europese digitale ecologie als mens te kunnen leven, werken 
en leren. 

1. Introductie

Anno 2020 leven en werken er in de wereld 7,75 miljard mensen. Het aantal 
wereldburgers zal tot 2030 langzaam maar zeker groeien tot 8,6 miljard. Van 
alle mensen gebruikt nu 67% een mobiele telefoon voor interpersoonlijke 
communicatie en bijvoorbeeld ‘gaming’. Dit aantal zal in 2025 zijn gegroeid 
naar 70%. Ongeveer twee derde van deze telefoons kan worden benoemd 
als een smartphone. Alleen al in China zijn momenteel meer dan 900 miljoen 
mobiele telefoons (merendeels smartphones) dagelijks actief en die worden 
gebruikt bij activiteiten in veel maatschappelijke sectoren. Op een smartphone 
worden gemiddeld 35 software-apps geïnstalleerd, die verbonden zijn met 
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de besturingssoftware iOS of Android. Door middel van de smartphone zijn 
wij als vanzelfsprekend in ons dagelijks leven en werk verbonden met het 
internet. Al deze verbindingen gezamenlijk maken het voor ons mogelijk via 
onze smartphone te communiceren met andere mensen, maar ook steeds 
meer met andere objecten of apparaten die in dit netwerk zijn verbonden. 
De software-apps op onze telefoon stellen ons bijvoorbeeld ook in staat 
te navigeren naar een specifieke plaats (GPS), ons energiegebruik thuis te 
controleren en onze mening te geven via sociale media. Tegelijkertijd kunnen 
wij door middel van allerlei lifestyle- en gezondheidgerelateerde wearables, 
die draadloos verbonden zijn met de smartphone, data en informatie 
delen met andere personen, andere (zorg)objecten en organisaties. Wij 
communiceren steeds meer via de smartphone met apparaten in ons 
huis, zoals de televisie, de koelkast, de thermostaat of de slimme deurbel. 
Ook apparaten buitenshuis zoals de robotgrasmaaier, zonnepanelen 
of de auto hebben een verbinding met het internet, wat ons in staat stelt 
door middel van data of informatie te communiceren en te interacteren 
met deze slimme objecten. Slim, omdat de betrokken apparaten door het 
verzamelen, analyseren en betekenis geven aan data, kunnen leren van 
hun gedrag en eerdere besluitvorming, en ons als mensen steeds beter 
kunnen bijstaan in het uitvoeren van taken of het nemen van beslissingen. 
De artificiële intelligentie waarop deze intelligentie is gebaseerd, stelt ons 
steeds meer in staat om zonder toetsenbord te communiceren met onze 
smartphone met de virtuele assistent van onze smartphone zoals SIRI, BIXBY, 
Cortana en andere apparaten, zoals de Alexa of Google Home of objecten 
zoals de smart-televisie. Onze smartphone en software-apps bieden ons 
ook de gelegenheid mobiel te bankieren en te betalen voor activiteiten of 
boodschappen die wij via het internet zelf bestellen of door onze slimme 
koelkast laten bestellen. PwC (2016, p.3) stelt: “Over the next ten years (and 
beyond) we’re set to see even faster changes in the payments landscape, 
building on the accelerating growth in electronic payments and the advent 
of new and disruptive market players. And the emerging markets will be at 
the forefront of this payment’s transformation.” Door deze gecombineerde 
ontwikkelingen leven en werken wij in 2030 in een digitaal ecosysteem, dat 
bestaat uit een complex geheel aan verbindingen tussen mensen onderling 
en tussen mensen en objecten. Communicatie en interactie binnen dit 
digitale ecosysteem vindt steeds meer plaats op basis van combinaties 
van algoritmes/software en data en informatie die zijn verbonden aan 
de objecten en apparaten om ons heen. In dit essay wordt stilgestaan bij 
een aantal van de genoemde ontwikkelingen. Allereerst wordt ingegaan 

op de ontwikkeling van de digitale ecologie. Daarna zal meer specifiek 
worden onderzocht welke rol data en informatie spelen in de ontwikkeling 
van de digitale ecologie. Data en informatie vormen de grondstof voor de 
ontwikkeling en toepassing van AI en ‘machine learning’. In de ontwikkeling 
van de digitale ecologie speelt AI een belangrijke rol in het realiseren 
van intelligent functioneren van daarin aanwezige mensen en objecten/
apparaten. Onvermijdelijk zorgen deze gecombineerde technologische 
ontwikkelingen voor veranderingen van de leef- en werkwereld voor de 
mensen aanwezig in het digitale ecosysteem. In het laatste deel wordt 
stilgestaan bij de nieuwe kennis en vaardigheden waarover mensen moeten 
gaan beschikken om in de digitale ecologie samen te kunnen leven met 
onderling verbonden intelligente digitale objecten/apparaten. Het essay 
wordt afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen. 

2. Digitale ecologie 

a. (Industrial) Internet of Things en cyber-physical systems 

In 1991 publiceert de Amerikaanse wetenschapper Mark Weiser (1991, p. 1) 
een artikel waarin hij stelt: “The most profound technologies are those that 
disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they 
are indistinguishable from it.” Met dit artikel legt hij de basis voor het denken 
over de ontwikkeling van een Internet of Things (IoT). Het IoT ontwikkelt 
zich in de jaren erna langzaam maar zeker tot een onderling in netwerken 
verbonden geheel van objecten/apparaten bijvoorbeeld aanwezig in ons 
huis of aan ons verbonden via de smartwatch of Fitbit. Ook in organisaties 
waarin wij werken, is na 2010 het aantal digitale en met het internet 
verbonden objecten of apparaten snel toegenomen. Van het koffieapparaat 
tot en met de productielijn, die via verbindingen binnen de organisatie 
steeds meer communiceren met soortgelijke apparaten en machines 
in andere organisaties. Het IoT ontwikkelt zich daarmee steeds meer ook 
tot een Industrial IoT. Fysieke objecten, zoals (vracht)auto’s, vliegtuigen, 
zonnepanelen, windmolens, MRI-scanners en drones, maar ook televisies, 
wasmachines, thermostaten en deurbellen worden steeds meer en als 
vanzelfsprekend verbonden met een netwerk. Ook industriële sectoren en 
concepten zoals Industries 4.0, smart energy, smart city en smart healthcare 
gaan steeds meer en als vanzelfsprekend uit van componenten, apparaten, 
machines of gehele fabrieken of organisaties die onderling zijn of worden 
verbonden in wereldwijde netwerken. 
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De ontwikkeling naar dit nieuwe geheel van onderling verbonden objecten en 
apparaten wordt door Brynjolfson en Mcafee (2014, p. 96) omschreven als: “The 
second machine age will be characterized by countless instances of machine 
intelligence and billions of interconnected brains working together to better 
understand and improve our world. It will make mockery out of all that came 
before.” Het geheel aan in netwerken verbonden objecten/apparaten heeft 
in 2018 een omvang bereikt van circa 22 miljard. Dit aantal zal groeien naar 
circa 39 miljard objecten/apparaten in 2025 en in 2030 een omvang bereiken 
van circa 50 miljard apparaten. De objecten die wij produceren, gebruiken 
of toepassen worden nu ook wel cyber-physical systems genoemd. Een 
cyber-physical system refereert volgens Baheti en Gil (2011) aan een nieuwe 
generatie van systemen die beschikken over: “integrated computational 
and physical capabilities that can interact with humans through many 
new modalities. The ability to interact with, and expand the capabilities 
of, the physical world through computation, communication and control 
is a key enabler for future technology developments”. De nieuwe synthese 
van fysieke eigenschappen met algoritmes en software geven, zo stellen 
Baheti en Gil, apparaten niet alleen de mogelijkheid om zich in netwerken 
te verbinden en onderling te communiceren en te interacteren. De synthese 
stelt de gebruiker eveneens in staat nieuwe mogelijkheden te gebruiken om 
het apparaat te benaderen, bijvoorbeeld door middel van spraak, aanraken, 
gebaar of beeld. In 2019 doet het Nationaal Institute of Standards and 
Technology USA (NIST) onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten 
tussen (I)IoT en cyber-physical systems. Naar aanleiding van dit onderzoek 
concluderen zij in een rapport: “The phrases ‘cyber-physical systems,’ or 
‘CPS,’ and ‘Internet of Things,’ or ‘IoT,’ have distinct origins but overlapping 
definitions, with both referring to trends in integrating digital capabilities, 
including network connectivity and computational capability, with physical 
devices and systems. Examples range from intelligent vehicles to advanced 
manufacturing systems, in sectors as diverse as energy, agriculture, smart 
cities, and beyond” (Greer et al., 2019, p. V). De ontwikkeling van het (Industrial) 
IoT en daaropvolgend de cyber-physical systems wordt gekenmerkt door 
een toenemende hoeveelheid fysieke objecten en apparaten die door 
middel van algoritmes, software en data onderling kunnen communiceren 
en interacteren. 

De globale ontwikkeling van deze onderling verbonden objecten en 
apparaten zorgt, zo stelt het World Economic Forum (WEF), voor een vierde 
industriële revolutie. De vierde industriële revolutie creëert, zo stelt het WEF: 

“radically new approaches that revolutionize the way in which individuals 
and institutions engage and collaborate” (Schwab, 2016, p. 19). Digitale 
technologieën creëren disruptieve mogelijkheden voor nieuwe combinaties 
van producten en diensten die over traditionele grenzen gaan van 
organisaties en vakgebieden. Een van de voorbeelden, zo stelt het WEF, is de 
automotive-sector, waar een auto is veranderd in een computer op wielen 
waarbij de kosten voor elektronica en software circa 40% uitmaken van de 
productiekosten van de auto. Volgens het WEF zorgt een verdergaande 
digitalisering van goederen en diensten voor een hyper-connected wereld. 
Door de toenemende verbindingen tussen mensen en apparaten/machines 
zal de complexiteit en interconnectiviteit binnen onze dagelijkse woon-, leef- 
en werkwereld zienderogen gaan toenemen. 

In Europa worden deze technologische ontwikkelingen ook gezien. Het 
European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS) constateert in 
een rapport dat de wereld op weg is naar een nieuwe “geo-political, 
geo-economic and geo technological order” (ESPAS, 2019). Tegelijkertijd 
groeit het aantal aan onderling verbonden objecten en apparaten 
exponentieel. Deze groei wordt voornamelijk gevoed door het snelgroeiende 
IoT en de vierde industriële revolutie. De onderzoekers van ESPAS stellen dan 
ook: “Indeed ‘connectivity’ is becoming a forceful expression of political 
power and global ambition far surpassing mere economics” (ESPAS, 2019). 
De toenemende connectiviteit is net zoals andere megatrends in zichzelf 
niet positief of negatief, zo stellen de onderzoekers, maar is tegelijkertijd in 
feite beide. Connectiviteit zorgt meer dan iets anders voor het vergroten van 
het repertoire van traditioneel menselijk gedragingen. In die zin geven de 
snel toenemende verbindingen een bepaalde mate van voorspelbaarheid 
doordat er enkele zekerheden bestaan over menselijke gedragingen. Aan 
de andere kant doordringen de enorme technologische ontwikkelingen en 
toenemende onderlinge verbindingen langzaam maar zeker elke vorm van 
het menselijk bestaan. Aan deze snelle ontwikkelingen zullen in de komende 
jaren voortdurend nieuwe ontwikkelingen en innovaties worden toegevoegd. 
Zeker is dat in de komende jaren nieuwe ontwikkelingen gaan ontstaan op 
het vlak van het IoT, AI, advanced robotics, wearables en 3D-printing. Ook 
andere technologische ontwikkelingen zoals blockchaintechnologie, nieuwe 
vormen van energieopslag en 5G- en 6G-protocollen voor communicatie 
zullen zorgen voor nieuwe en mogelijk verdergaande disruptieve innovaties. 
Volgens de onderzoekers zullen deze technologische ontwikkelingen in de 
komende jaren zorgen voor veranderingen in de wijze waarop we werken, 
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oorlog voeren, ouder worden, communiceren, problemen oplossen, reizen, 
handelen, informatie uitwisselen, in steden leven, misdaad oplossen, 
zakendoen en ons verbinden met familie, vrienden en geliefden. 

Deze technologische ontwikkelingen kunnen door Europa niet worden gestopt 
maar wel worden beïnvloed. Als Europa dit niet doet, dan zullen anderen dat 
voor Europa doen. Het zal daarmee duidelijk zijn dat wij langzaam maar zeker 
op weg zijn in de onomkeerbare vorming van een digitaal ecosysteem. Een 
digitaal ecosysteem is als geheel gevormd uit onderlinge verbindingen, 
communicatie en interacties tussen levende en ‘niet’ levende systemen. Een 
digitaal ecosysteem is voortdurend onderhevig aan veranderingen door een 
combinatie van onderlinge verbindingen, communicatie en interactie tussen 
de onderdelen binnen het geheel en deze onderdelen en hun omgeving. De 
grenzen van dit ecosysteem zijn niet statisch en veranderen voortdurend op 
basis van communicatie en interactie tussen onderdelen van het systeem en 
hun buitenwereld. 

b. Data

Het leren begrijpen van de productie, het gebruik, de analyse, de beveiliging 
en het beheer van data en informatie wordt daarmee in de komende jaren 
een cruciaal vraagstuk in de vorming van dit digitale ecosysteem.

Het onderzoeksbureau IDC (Reinsel et al., 2018) omschrijft in een rapport het 
geheel aan data en informatie die binnen het digitale ecosysteem gebruikt en 
opgeslagen zullen worden, als de Global Datasphere. De Global Datasphere 
volgt qua groei de snelle ontwikkelingen van onderling verbonden mensen 
en objecten/apparaten die communiceren en informeren binnen het digitale 
ecosysteem. De hoeveelheid gecreëerde, gekopieerde en opgeslagen data 
en informatie zal volgens IDC gaan groeien van 33 zettabytes (1 zettabyte 
is 1021) in 2018 tot 175 zettabytes in 2025. De groei wordt gestimuleerd door 
de evolutionaire technologische veranderingen waarop de beschikbare 
netwerken in de wereld zijn gebaseerd en die de verbindingen mogelijk maken, 
zo stelt McKinsey (2020). De bestaande 4G-netwerken worden momenteel 
opgewaardeerd naar 5G-netwerken, waarmee meer, snellere en betrouwbare 
(draadloze) verbindingen mogelijk worden. De verwachting is dat na 2025 
nieuwe ontwikkelingen en toepassingen richting onder andere 6G-netwerken 
zich zullen gaan aankondigen. De snelle groei van het aantal in netwerken 
verbonden apparaten, de toenemende onderlinge afhankelijkheid van deze 

apparaten en de door deze apparaten geproduceerde en gecommuniceerde 
data maken dat zowel de Nederlandse overheid als de Europese Commissie 
zich zorgen maakt over het beheer en gebruik van deze data voortkomend uit 
Nederland en Europa. 

In 2020 heeft de Europese Commissie een Europese strategie gepubliceerd 
voor het toekomstig beheer en gebruik van gegevens in Europa. De Europese 
Commissie stelt in deze strategie onder andere dat er op dit moment een 
klein aantal bedrijven is dat een steeds groter deel van de Global Datasphere 
beheer(s)t. Een dergelijke concentratie bij enkele spelers kan op termijn 
volgens de commissie de stimulans in Europa wegnemen voor de ontwikkeling 
en toepassing van op innovatieve data gedreven economische activiteiten. 
Daarnaast innoveren concurrerende economieën zoals de Verenigde Staten 
en China momenteel sneller dan Europa en projecteren zij hun concepten 
met betrekking tot de toegang en het gebruik van data over de wereld. 

Ook in Nederland wordt door het CPB (El Dardiry & Overvest, 2019) 
geconstateerd dat door de snelle digitale transformatie onze samenleving in 
hoog tempo verandert. Het CPB verstaat onder digitalisering het gebruik en de 
toepassing van digitale technologieën in combinatie met data, zodanig dat 
de nieuwe combinaties altijd resulteren in nieuwe activiteiten of verandering 
van bestaande activiteiten. De exponentiële groei van data, de snelle 
vergroting van rekenkracht en de toenemende onderlinge verbondenheid 
tussen apparaten zijn de drie drivers die de digitalisering van de samenleving 
mogelijk maken. De zelfversterkende lus tussen deze drie factoren zorgt ervoor 
dat de ontwikkeling en het functioneren van het digitale ecosysteem steeds 
krachtiger wordt. Volgens het CPB is het langetermijneffect van deze nieuwe 
combinaties nog onduidelijk. De snelle digitalisering heeft nu al sommige 
waardeketens ingrijpend veranderd en, zo stelt het CPB, heeft de potentie 
in zich om ook andere waardeketens ingrijpend en blijvend te veranderen. 
Volgens het CPB zal de verdere ontwikkeling van AI de reikwijdte van de 
digitalisering snel verder uitbreiden, vooral op het vlak van het doen van 
voorspellingen en het nemen van beslissingen. 

Door SEO Economisch Onderzoek (2019, p. 1) wordt met betrekking tot 
het eigenaarschap van data het volgende gesignaleerd: “Er bestaat 
‘juridisch’ gezien geen eigendom van data zelf, al biedt het intellectueel 
eigendomsrecht in sommige gevallen wel enige bescherming.” Intellectueel 
eigendom is volgens het SEO een verzamelterm voor diverse absolute (tegen 
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eenieder werkende) rechten. Deze rechten geven aan de houder bepaalde 
bevoegdheden die hem in staat stellen toegang en gebruik van data en 
informatie te controleren. Dit intellectueel eigendom van de producent geldt 
dan vooral voor apparaten verbonden in netwerken zoals het (Industrial) 
IoT en cyber-physical systems. De zeggenschap over data gegenereerd 
door het gebruik van een apparaat, is dus juridisch te onderscheiden van 
eigendoms- en gebruiksrechten op het apparaat als roerende zaak. De 
eigenaar van een apparaat krijgt niet op grond van zijn eigendomsrecht 
exclusieve zeggenschap over die data. De toegang tot het gebruik van data 
en informatie wordt volgens het SEO dan ook primair geregeld via contracten, 
waarin tevens wordt bepaald wat met deze data kan en mag worden gedaan. 
Door de toename van het aantal onderlinge verbindingen tussen objecten/
apparaten en de daaruit voortvloeiende enorme groei in data en informatie, 
neemt het belang van data voor economische activiteiten in de komende 
jaren snel toe. Bijvoorbeeld als de fabrikant de data kan gebruiken om eigen 
producten en/of diensten te verbeteren. Door nieuwe datagerelateerde 
diensten aan te bieden, zal de waarde van data voortvloeiend uit het product 
voor de producent snel toenemen.

Onderlinge verbindingen tussen objecten en apparaten zullen steeds meer 
de basis gaan vormen voor bijvoorbeeld steeds intelligentere mobiliteits-
systemen, zo stelt McKinsey. De toenemende connectiviteit van de auto kan 
nieuwe opbrengsten genereren, bijvoorbeeld op het vlak van: predicitive 
maintenance, improved navigation, car-pooling services en gepersonali-
seerde infotainment. Toenemende connectiviteit van auto’s creëert, zo stelt 
McKinsey, tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden: “Vehicle-to-infrastructure 
and vehicle-to vehicle communications can prevent collisions, enable 
various levels of vehicle autonomy and improve traffic flow.” De verbe-
terde connectiviteit in mobiliteit kan wereldwijd een potentiële opbrengst 
genereren van 170 biljoen tot 280 biljoen dollar in 2030, zo stelt McKinsey 
vast.

Door Ecorys (Schipper et al., 2020) is onderzocht wat deze toenemende 
connectiviteit voor Nederland in het komende decennium economisch zou 
kunnen gaan betekenen. Ecorys verwacht dat in 2022 alle nieuwe auto’s 
binnen de Europese Unie in netwerken zijn verbonden. Momenteel controleren 
de meeste autoproducenten grotendeels de toegang tot de data van het 
voertuig, doordat zij niet alleen het voertuig ontwerpen maar eveneens de 

daarin aanwezige telematica. De verbindingen maken communicatie met 
het voertuig en zijn bestuurder en real-time dataoverdracht van en naar 
het voertuig mogelijk. Door deze verbindingen kan de technische status van 
de auto voortdurend worden gemonitord, is directe communicatie met de 
berijder via het display mogelijk en heeft de producent op afstand toegang 
tot het voertuig. Verdergaande digitalisering kan leiden tot een situatie 
waarin slechts de producent van de auto profiteert van de toegenomen 
connectiviteit,, maar niet de samenleving als geheel doordat niet iedereen 
optimaal gebruik kan maken van de nieuwe mogelijkheden, zo stelt Ecorys. Het 
verlies van de toegang tot data van voertuigen kan in Nederland verregaande 
gevolgen hebben voor onafhankelijke garages en toeleveranciers, maar 
ook voor de rol die Nederland speelt in het ontwikkelen van innovatieve 
mobiliteitsdiensten. De gehele automotive-industrie zorgt in Nederland voor 
80.000 banen en een jaarlijkse opbrengst van 13 miljard euro. Ook de tendens 
naar elektrisch rijden zal volgens Ecorys een disruptief effect hebben op de 
Nederlandse automotive-industrie, doordat daarmee de reparatie en het 
onderhoud van mechanische onderdelen zal verdwijnen. De toenemende 
onderlinge verbindingen stellen objecten/apparaten en machines in staat 
om in netwerken autonoom te communiceren en onderling besluiten te 
nemen. De toenemende connectiviteit heeft nu al economische gevolgen en 
zal in de komende jaren steeds grotere gevolgen gaan krijgen. Op basis van 
data en informatie kunnen apparaten en machines betekenis toekennen aan 
de ontvangen data en informatie en op basis van die toegekende betekenis 
handelen en activiteiten uitvoeren. Door het verzamelen en analyseren 
van data en informatie kunnen machines leren en zo intelligenter worden. 
Met deze intelligentie kunnen weer nieuwe producten en diensten worden 
gerealiseerd. De groeiende stroom aan data en informatie wordt daarmee 
de voedingsbron waarop de ontwikkeling van AI vorm kan worden gegeven.

c. Machine Learning 

In 1943 publiceren McCullogh en Pitts een artikel waarin zij de werking 
van het menselijk brein proberen te schetsen. Naar hun mening worden 
activiteiten van het menselijk brein mogelijk gemaakt door wat zij benoemen 
als neuronen: entiteiten die in staat zijn tot onderling communiceren in het 
netwerk. Het menselijk zenuwstelsel is volgens McCullogh en Pitts een netwerk 
dat bestaat uit onderling verbonden neuronen. Leren ontstaat volgens hen 
op het moment dat gelijktijdige communicatieactiviteiten tussen neuronen 
op een eerder moment, het functioneren van het netwerk permanent hebben 
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veranderd. In 1947 geeft Alan Turing de, voor zover bekend, eerste lezing over 
het onderwerp ‘computer intelligence’. Daaropvolgend schrijft hij in 1948 een 
document over de mogelijkheden van ‘intelligent machinery’. Turing schrijft 
dat de taal waarin met machines kan worden gecommuniceerd, zal worden 
gevormd door de taal van instructietabellen die gezamenlijk een vorm 
van symbolische logica vormen. Het door Turing bedoelde invoeren van 
instructietabellen wordt normaliter ook wel benoemd als het programmeren 
van de machine. Of zoals Turing stelt: “To programme a machine to carry 
out the operation A means to put the appropriate instruction table into the 
machine so that it will do A” (Turing, 1950, p. 437). Turing stelt verder: “The 
machine interprets whatever it is told in a quite definite manner without any 
sense of humor or sense of proportion”(Turing, 1950). Copeland stelt vast dat 
het door Turing geformuleerde idee van intelligente machines in het verlengde 
ligt van de gedachte dat: “an initially unorganized neural network can be 
organized by means of ‘interfering training’ is of considerable significance, 
since it did not appear in the earlier work of McCullogh and Pitts” (Copeland, 
2013, p. 403). Turing vraagt zich in 1950 af of machines in deze ontwikkeling 
van onderlinge verbondenheid zouden kunnen leren denken. Voor hem 
begint de beantwoording van deze vraag bij het definiëren van wat voor ons 
als mensen de betekenis is van termen als leren en denken. Naar zijn mening 
moeten we het denken door machines onderscheiden van het denken door 
mensen en hij stelt hierover: “May not machines carry out something which 
ought to be described as thinking but which is different from what a man 
does” (Turing, 1950, p. 462). Turing waarschuwt dat de leraar van de machine 
“will often be very largely ignorant of what is going on inside, although he may 
still be able to some extent to predict his pupil’s behaviour” (Copeland, 2013, 
p. 462). Turing creëert in deze jaren een nieuwe combinatie van hardware 
en software in de vorm van een digitale machine met een zelfstandig 
geheugen om de uit te voeren instructies in op te slaan en een computertaal 
die de machine begrijpt en in staat stelt voorgeprogrammeerde instructies 
uit te voeren. Naast Turing publiceert ook Shannon in 1950 een artikel met 
als centrale vraag of een machine in staat zou kunnen zijn om zelfstandig 
het spel schaken te leren spelen. Shannon stelt over deze vraag: “Although 
perhaps of no practical importance, the question is of theoretical interest, 
and it is hoped that a satisfactory solution of this problem will act as a wedge 
in attacking other problems of a similar nature and of greater significance” 
(Shannon, 1950, p.1). Deze concepten vormen de basis voor het denken 
over wat vandaag wordt verstaan onder het begrip artificiële intelligentie, 
een vorm van intelligentie weliswaar gebaseerd op een voor dat moment 

nieuwe combinatie van machines (hardware, geheugen), software (taal, 
instructies) en functionaliteiten (schaak) die de machine in staat stelt tot 
het leren spelen. In 1955 wordt door McCarthy, Minsky, Rochester en Shannon 
een voorstel ingediend voor een researchproject gericht op de ontwikkeling 
van wat zij benoemen als AI. Met dit voorstel wordt tegelijkertijd de term AI 
officieel geïntroduceerd. Ondanks de activiteiten in Dartmouth in 1955 stelt 
Samuel in 1959: “We have at our command computers with adequate data 
handling ability and with sufficient computational speed to make use of 
machine learning techniques, but our knowledge of the basic principles of 
these techniques is still rudimentary” (Samuel, 1959, p. 211). 

De ontwikkelingen op het vlak van machine learning en het leren spelen 
van een schaakspel leiden dertig jaar later uiteindelijk tot schaakpartijen 
tussen de toenmalige wereldkampioen schaken Kasparov en de 
IBM-supercomputer genaamd Deep Blue. De op dat moment wereldwijd 
snelste supercomputer die specifiek voor dit doel is ontwikkeld, maakt 
gebruik van door IBM specifiek voor het schaakspel ontwikkelde Deep 
Thought-chips. Op de hardware functioneren specifiek ontwikkelde 
algoritmes en software gericht op het efficiënt en effectief spelen van het 
schaakspel. Deze combinatie wint uiteindelijk vier van de zes schaakpartijen 
tegen de menselijke wereldkampioen. De mens verliest zijn hegemonie 
over het schaakspel aan de specifiek hiervoor gebouwde combinatie van 
hardware, algoritmes en software. Toch is deze vergelijking niet helemaal 
correct. Korf (1997, p. 1) stelt dan ook: “For example, Deep blue generates and 
evaluates 200 million chess positions per second, something no human can 
do.” Naar de mening van Korf kan Deep Blue daarmee niet worden gezien 
als een vorm van ‘artificial’ intelligence die vergelijkbaar is of kan zijn met 
de intelligentie van mensen. De ontwikkelingen en investeringen op het vlak 
van hardware, algoritmes en software die bijdragen aan de winst van het 
schaakspel door Deep Blue op wereldkampioen Kasparov, leiden volgens 
sommigen te veel af van het meer serieuze werk, zo constateert Nilsson 
(2010). Hij vindt deze constatering onterecht omdat het leren spelen van 
spellen door de computer een goede basis vormt voor het ontwikkelen en 
uitproberen van nieuwe AI-toepassingen en de daarvoor noodzakelijke 
technologie. Vooral op het vlak van probleemoplossing of het leren door 
machines vormt spelen een goed laboratorium, alvorens te kunnen komen 
tot meer serieuze ontwikkelingen. De winst van Deep Blue is volgens Nilsson 
onder andere te danken aan een oplossing genaamd ‘backpropagation’, 
het achterwaarts in het netwerk terugbrengen van door het netwerk zelf 
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geconstateerde fouten, die in het midden van de tachtiger jaren van de 
vorige eeuw als oplossing is gevonden door Rummelhart, Hinton en Williams. 
De ontwikkeling van backpropagation in neurale netwerken creëert ook 
afstand van het denken in menselijke cognitieve processen. Rummelhart et 
al. stellen vast: “The learning procedure in its current form, is not a plausible 
model of learning in brains. However, applying the procedure to various 
tasks shows that interesting internal representations can be constructed by 
gradient descent in weight-space, and this suggests that it is worth looking 
for more biologically plausible ways of doing gradient descent in neural 
networks” (Rummelhart et al., 1986, p. 536). Vanaf het midden van de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw ontwikkelt het terrein van AI en machine learning 
zich snel verder, door onder andere de ontdekking en toepassing van 
backpropagation. Op basis van wiskundige modellen en betere computers 
die hiervan gebruik maken, worden steeds meer ontdekkingen gedaan, 
vooral op deelgebieden van AI, zoals het herkennen van handschriften en 
beeld- spraak- of objectherkenning. In 2007 volgt een nieuwe stap, wanneer 
Hinton (2007) aantoont dat veel meer lagen dan verwacht in een neuraal 
netwerk kunnen worden aangebracht en dat daarmee de snelheid van 
leren van de software op basis van de beschikbare hardware, toeneemt. 
Hinton stelt hierover: “There is no concise definition of the types of data for 
which this approach is likely to be successful, but it seems most appropriate 
when hidden variables generate richly structured sensory data that provide 
plentiful information about the states of the hidden variables” (Hinton, 2007, 
p. 7). 

In een publicatie in 2012 doen Krizhevsky, Sutskever en Hinton verslag van 
experimenten waarin de vraag centraal staat wat voor soort model in staat 
zou zijn tot het leren uit miljoenen afbeeldingen. Naar hun mening kunnen 
zogenaamde ‘convolutional neural networks’ voorzien in antwoorden op 
dergelijke vragen. Convolutional neural networks worden gekenmerkt door 
de grote hoeveelheid lagen die gebruikt worden om de propagation en 
backpropagation van elementen tussen die lagen mogelijk te maken, wat 
als geheel ook wel wordt benoemd als deep neural networks. Krizhevsky et al. 
zijn van mening dat: “CNNs have much fewer connections and parameters 
and so they are easier to train, while their theoretically-best performance 
is likely to be only slightly worse” (Kryzhevski et al., 2012, p. 1). De maximale 
omvang van deze convolutional neural networks wordt volgens hen bepaald 
door de hardware en niet door de modellen of de software. Zij constateren: 
“In the end, the network’s size is limited mainly by the amount of memory 

available on current GPUs and the amount of training time that we are 
willing to tolerate. Out network takes between five and six days to train 
on two GTX 580 3 GB GPUs. All of our experiments suggest that our results 
can be improved simply by waiting for faster GPUs and bigger datasets to 
become available” (Kryzhevski et al., 2012, p. 2). Naast hardware, modellen 
en software doet daarbij tegelijkertijd een nieuw fenomeen de intrede bij de 
ontwikkeling van AI, namelijk de beschikbaarheid en omvang van datasets 
die noodzakelijk zijn in het trainen van het netwerk. Silver et al. (2016) komen 
tot de constatering dat de ontwikkeling van convolutional neural networks: 
“have achieved unprecedented performance in visual domains: for example, 
image classification, face recognition, and playing Atari games. They use 
many layers of neurons, each arranged in overlapping tiles, to construct 
increasingly abstract, localized representations of an image. We employ a 
similar architecture for the game of Go” (Silver et al., 2016, p. 484). Zij creëren 
een vorm van kunstmatige intelligentie in de vorm van het AlphaGo-
programma. Dit programma is gebaseerd op een combinatie van: “deep 
neural networks and tree search, that plays at the level of the strongest 
human players, thereby achieving one of AI’s grand challenges. We have 
developed, for the first time, effective move selection and position evaluation 
functions for Go, based on deep neural networks and that are trained by a 
novel combination of supervised reinforcement learning” (Silver et al., 2016, 
p. 488). Het programma is in maart 2016 in staat de wereldkampioen Go (Lee 
Sodol) te verslaan, die achttien internationale titels op zijn naam heeft staan. 
De nieuwe combinatie van neurale netwerken en zoekfuncties functioneert 
opnieuw op specifiek voor dit doel gecreëerde hardware, zo stelt Allen (2019): 
“The first generation of Google’s primary AI chip, called a Tensor Processing 
Unit, for example, is manufactured using 28 nanometer process technology, 
which is already widely available in China. Google claimed in 2017 that its 
first TPU was 15-30 times faster and 30-80 times more power efficient for 
AI workloads than contemporary GPU’s” (Allen, 2019, p.17). Het geheel van 
hardware en software, neurale netwerken en voorafgaand beschikbare 
data is opnieuw de mens de baas, ditmaal op het vlak van strategisch inzicht 
in combinatie met vooruit kunnen denken. 

Helaas wordt AI door de snelle ontwikkelingen steeds meer een gevangene 
van de specifiek daarvoor ontwikkelde combinaties van hardware, 
algoritmes en software. De specifieke combinaties noodzakelijk voor de 
uitvoering worden op hun beurt weer opgesloten achter de muren van een 
privaat datacenter, dat eigendom is van Amerikaanse bedrijven zoals Apple, 
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Amazon, Microsoft, Facebook of Google. De verdergaande ontwikkeling van 
AI is daarmee afhankelijk geworden van data en informatie die vanuit de 
omgeving wordt aangeboden aan de poorten van het private datacentrum. 
Het verwerkingsproces en daarmee de ontwikkeling van het leren vindt zo 
plaats achter de gesloten deuren van dit datacentrum en is tegelijkertijd 
eigendom van de eigenaar van de specifieke combinatie. De verwerking 
van steeds meer data maakt daarmee de onzichtbare combinatie van 
hardware en software steeds slimmer, sneller en beter in de verwerking van 
de aangeboden data. De buitenwereld krijg slechts de resultaten te zien die 
voortkomen uit het intelligente verwerkingsproces, zonder dat kan worden 
waargenomen of geverifieerd hoe deze resultaten tot stand zijn gekomen. 
Machine learning als proces is daarmee een gevangene geworden van 
de eigenaar van de specifieke omgeving waarin ze wordt ontwikkeld en 
beheerd. Dergelijke toepassingen zien we nu steeds meer, bijvoorbeeld in 
de vorm van persoonlijke assistenten die met ons kunnen communiceren, 
ons kunnen herkennen, voor ons het weer kunnen voorspellen of medische 
diagnoses over onze gezondheid kunnen stellen. Voorbeelden hiervan zijn 
Siri van Apple, Alexa van Amazon, Google Assistant, Microsoft XiaoIce, IBM 
Watson, Samsung Bixby, Baidu DuerOS en Tencent Dingdang. Sinds 2017 zijn 
het niet alleen Amerikaanse bedrijven en (overheids)organisaties die leidend 
zijn in de ontwikkeling en productie van AI. In dat jaar publiceerde de Chinese 
overheid een plan met de titel ‘A next Generation Artificial Intelligence 
Development plan’. Het plan stelt dat China uiterlijk in 2030: “should achieve 
world leading levels, making China the world’s primary AI innovation center, 
achieving visible researching results in intelligent economy and intelligent 
society applications, and laying an important foundation for becoming a 
leading innovation-style nation and an economic power” (State Council, 2017). 
In China werken overheid, bedrijven (bijvoorbeeld Baidu, Ali Baba en Tencent) 
en instellingen samen om dit doel in 2030 te bereiken. Nieuwe toepassingen 
zoals de Chinese persoonlijke assistenten Duer (Baidu), DingDang (Tencent), 
AliGenie (AliBaba), Xiao Ai (Xiaomi) of Translator (iFlytek), behoren nu al tot 
de top tien van de wereld. De ontwikkeling van AI en daaruit voorvloeiende 
producten en diensten dreigt daarmee langzaam maar zeker ook een strijd 
te worden om de hegemonie over de nieuwe technologie tussen staten, 
culturen en zich daarbinnen ontwikkelende en concurrerende bedrijven, 
producten, diensten en overheden. 

De snelle ontwikkelingen op het vlak van hardware, algoritmes, software en 
data doen ook steeds meer zorgen ontstaan over de mogelijke gevolgen 

van de rationalisering en mathematisering van onze leef- en werkwereld. 
Het risico dat uit deze snelle ontwikkelingen een vorm van Artificial General 
Intelligence (AGI) kan voortkomen, die als superintelligentie de mens kan 
overvleugelen, wordt al in 2014 geanalyseerd door Bostrom. Hij definieert 
een dergelijke vorm van superintelligentie als: “any intellect that greatly 
exceeds the cognitive performance of humans in virtually all domains 
of interest” (Bostrom, 2014, p. 23). Hij baseert de ontwikkeling van een 
dergelijke vorm van superintelligentie voornamelijk op het ontstaan van 
nieuwe combinaties van enorme hoeveelheden in netwerken verbonden 
en autonoom functionerende apparaten die met behulp van AI zelfstandig 
voor en over de mens besluiten kunnen nemen. Door O’Neill wordt in 2016 
een waarschuwing gegeven voor de gevaren van het toenemende gebruik 
en toepassing van algoritmes en software die steeds meer besluiten voor 
en over ons als mensen nemen. Zij stelt dan ook: “Nevertheless, any of these 
models encoded human prejudice, misunderstanding, and bias into the 
software systems that increasingly manage our lives” (O’Neil, 2016, p. 3). 
Het CBS constateert in 2019 op basis van verkennend onderzoek naar het 
gebruik van dergelijke algoritmen binnen de Nederlandse overheid, dat 
ook in Nederland dergelijke algoritmen worden ingezet voor uiteenlopende 
doelen, afhankelijk van de taken van de organisatie. Volgens het CBS is het 
meest genoemde doel voor het gebruik van deze algoritmen: het signaleren 
van verhoogde risico’s. De genoemde risico’s kunnen dan betrekking hebben 
op bijvoorbeeld vroegtijdig schoolverlaten, fraudeurs of verzakking van 
funderingen, zo constateert het CBS. In 2019 stelt Mitchel zich de vraag of we 
bang moeten zijn voor de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI. Naar 
haar mening zijn superintelligente combinaties nog op geen stukken na in 
ontwikkeling en zeker nergens zichtbaar. Wel is zij van mening dat zeker het 
gevaar bestaat van gevaarlijk of onethisch gebruik van algoritmes en data 
in de komende jaren. Zij stelt dan ook: “It’s scary, but on the other hand I’m 
heartened by the wide attention this topic has recently received In the AI 
community and beyond” (Mitchel, 2019, p. 279). 

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen publiceert de Europese 
Commissie in februari 2020 een white paper. In dit white paper schetst de 
commissie een Europese benadering van AI op basis van uitmuntendheid 
en vertrouwen. Voor de Europese Commissie is AI in de kern een verzameling 
van technologieën die: “combine data, algorithms and computing power” 
(EU, 2020, p. 2). Door de Europese Commissie wordt ook vastgesteld dat 
Europa momenteel op dit terrein minder presteert dan de Verenigde Staten 
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en China. De concurrentieachterstand in de ontwikkeling en toepassing 
van AI wordt in de EU voornamelijk veroorzaakt door het feit data en 
informatie binnen de Europese Unie moeilijk uitwisselbaar, toegankelijk 
en toepasbaar zijn. Tegelijkertijd vinden grote veranderingen plaats in de 
waardebepaling, door het intensief (her)gebruik van data en informatie in 
en tussen sectoren. De commissie stelt dan ook in de white paper dat zij 
van plan is het komende decennium vooral vorm te gaan geven aan het 
ontwikkelen en vormgeven van de fundering van de algoritmes die als basis 
dienen van de ontwikkeling van AI. Hiervoor zullen bruggen moeten worden 
geslagen tussen verschillende en afzonderlijk van elkaar opererende 
wetenschappelijke disciplines en maatschappelijke sectoren. Om de 
bestaande achterstand met de Verenigde Staten en China in de komende 
jaren te overbruggen, zullen er door de Europese Commissie op verschillende 
terreinen acties moeten worden ondernomen. Deze acties zullen moeten 
worden ondersteund door een sterke nadruk op het vergroten van de kennis 
en vaardigheden, om de tekorten op dit terrein in te kunnen lopen. Het door 
de commissie te ontwikkelen actieplan moet een bijdrage leveren aan een 
beter gebruik van data en op AI gebaseerde technologieën, door vooral 
het Europese opleidings- en educatiesysteem geschikt te maken voor de 
digitale tijd. Zoals de commissie stelt, moet het plan erop zijn gericht om op 
alle niveaus van educatie en opleiding het bewustzijn over de ontwikkeling 
en toepassing van AI te bevorderen: “in order to prepare citizens for informed 
decisisons that will be increasingly affected by AI” (EU, 2020, p. 7). Het vergroten 
van bewustzijn en kennis en het verbeteren van vaardigheden in het proces 
van digitale transformatie en de ontwikkeling van AI bij de gehele werkende 
bevolking, draagt er dan aan bij om de Europese samenleving in de komende 
jaren geschikt te maken voor de digitale transformatie geleid door de snelle 
ontwikkeling en toepassing van AI. 

3. Digitale ecologie, werkgelegenheid en opleiding 

De relatief snelle ontwikkeling van de digitale ecologie, de toenemende waarde 
van data en informatie en de positionering van AI roepen voor de toekomst 
steeds meer vragen op over de positie van de mens binnen dit digitale 
ecosysteem. In het voorwoord van een rapport stelt een Europese expertgroep 
in 2019: “Digital transformation, including but not limited to advancements in 
Artificial Intelligence and automation, is having an impact on the way we live 
and work in Europe, but also globally” (EU, 2019). Volgens de expertgroep is het 
sleutelbegrip in deze transformatie: verandering. Als onderdeel van een globaal 

functionerende wereld met sterke wederzijdse afhankelijkheden, kunnen wij de 
digitale transformatie zeker niet vermijden of voorkomen. Of we het willen of 
niet, we zullen de uit de transformatie voortvloeiende veranderingen moeten 
accepteren en ervoor zorgen dat we ons als Europa met een vooruitziende 
blik en een strategische aanpak gereedmaken voor een nieuwe positie in de 
digitale ecologie van 2030. 

De veranderingen zullen onvermijdelijk de Europese arbeidsmarkten gaan 
beïnvloeden en mede gaan bepalen hoe de relaties tussen werknemers en 
werkgevers op termijn zullen worden gevormd. Volgens McKinsey (2020) zal, 
wanneer de economie na de COVID-19-pandemie in Europa aantrekt, het tekort 
aan goed opgeleide werknemers pijnlijk duidelijk worden. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door de snel vergrijzende beroepsbevolking in de jaren tot 2030. De 
beroepsbevolking zal dan met circa 13,5 miljoen mensen of 4% gaan afnemen. 
Van de overige beroepsbevolking zal meer dan de helft geconfronteerd 
worden met grote veranderingen voortvloeiend uit de digitale transitie. Dit zal 
het voor hen noodzakelijk maken nieuwe vaardigheden te verwerven. 

Volgens McKinsey (2020) zullen daarnaast nog eens 94 miljoen werknemers 
geconfronteerd worden met aanzienlijke veranderingen in hun dagelijkse 
werkzaamheden doordat 20% van hun taken door technologie kan worden 
uitgevoerd. Deze veranderingen maken het voor hen noodzakelijk nieuwe 
vaardigheden te verwerven om bij te kunnen blijven binnen de digitale 
ecologie. Volgens McKinsey zal in de groeiende digitale ecologie in Europa 
in meerdere maatschappelijke sectoren tot 2030 een grote groei aan 
arbeidsplaatsen gaan ontstaan. Deze sectoren zijn healthcare en social work, 
scientific en technical services, informatie- en communicatietechnologie en 
ten slotte kunst, amusement en recreatie. Daartegenover staat dat de grootste 
afname in arbeidsplaatsen zal gaan plaatsvinden binnen de industriële en 
productiesector. De groei van nieuwe werkgelegenheid tot 2030 vraagt naar 
de mening van McKinsey om een steeds hoger niveau van competenties, die 
voor de uitvoering van nieuwe activiteiten en werkzaamheden noodzakelijk 
is. Het Joint Research Centre (JRC) (2019) van de Europese Commissie komt 
met soortgelijke voorspellingen en stelt onder andere dat de technologische 
transformatie ervoor zal zorgen dat sommige banen zullen verdwijnen of 
worden overgenomen door slimme machines. Het betreft dan met name 
werkzaamheden gebaseerd op standaardroutines en met beperkte sociale 
interactie, die slechts een beperkte vorm van formele educatie vereisen. 
Andere banen zullen in de digitale transformatie aanzienlijk gaan veranderen. 
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Daarnaast zullen nieuwe banen worden gecreëerd. Naar de mening van het JRC 
zal het gebruik van nieuwe technologie in de digitale transformatie niet zozeer 
banen doen verdwijnen, maar voornamelijk bestaande taken en activiteiten 
doen veranderen, of zoals het JRC stelt: “They also change what people do on 
the jobs and how they do it.” Het resultaat van deze veranderingen, zo stelt het 
JRC, is dat: “the skills we need are also changing. At the same time, new forms 
of employment are on the rise. Occupational structures are shifting, often 
leading to polarisation in employment and wages which in turn, can increase 
inequalities” (JRC, 2019, p. 6). 

De ontwikkeling van een Europese digitale ecologie maakt het daarmee voor 
werknemers noodzakelijk om meer niet-cognitieve competenties te verwerven, 
om de veranderingen in hun werkomgeving te kunnen blijven volgen. Het JRC 
stelt over dit laatste: “It is increasingly important that, in addition to knowledge, 
individuals acquire skills that help them to anticipate changes and to become 
more flexible and resilient” (JRC, 2019, p. 7). Het verwerven van deze nieuwe 
individuele vaardigheden door opleiding en training is dus noodzakelijk voor 
studenten en werknemers, om te leren omgaan met de veranderingen of 
sterke beïnvloeding door AI of robotisering op de omvang, organisatie en 
eigenheid van hun individuele werkzaamheden. De Nederlandse Adviesraad 
voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) vraagt in 2017 om binnen dit 
kader meer aandacht te besteden aan toepassingsgericht onderzoek. De AWTI 
omschrijft toepassingsgericht onderzoek als: “onderzoek dat wordt verricht 
vanuit een nuttigheid gedreven vraag en dat is gericht op het zoeken naar 
oplossingen voor praktische problemen en economische of maatschappelijke 
uitdagingen die spelen op zowel korte als lange termijn” (Adviesraad voor 
wetenschap, technologie en innovatie, 2017, p. 17). De AWTI pleit hierbij voor 
een betere samenwerking op dit vlak tussen hogescholen, de overheid en 
het bedrijfsleven. Het pleidooi voor samenwerking herhaalt de AWTI in 2019 in 
een nieuw advies over de toekomst van het hoger onderwijs en onderzoek. Zij 
pleiten daarin voor meer samenwerking, meer profilering en meer aandacht 
voor de maatschappelijke uitdagingen waar de Nederlandse samenleving in 
de komende jaren voor komt te staan. Dat het verwerven van nieuwe kennis en 
vaardigheden noodzakelijk is in de ontwikkeling van de Europese en Nederlandse 
digitale ecologie, wordt ook binnen het Europese bedrijfsleven vastgesteld. Uit 
een onderzoek van The Economist Intelligence Unit blijkt dat door acht van 
de tien respondenten wordt aangegeven dat nieuwe competenties in de 
komende jaren erg of extreem belangrijk worden om de gestelde bedrijfsdoelen 
te kunnen realiseren. Het betreft dan bedrijfsdoelen zoals omzetgroei, kwaliteit 

van geleverde diensten, het realiseren van de gestelde missie, kostenreductie/
winststijging en klanttevredenheid. De digitale transformatie maakt daarmee 
het ontwikkelen en verwerven van nieuwe digitale competenties voor bijna 
alle werknemers in alle maatschappelijke sectoren noodzakelijk, om met en 
voor technologie te kunnen werken. De nieuwe digitale competenties kunnen 
werknemers in staat stellen zelfverzekerd, kritisch en met verantwoordelijkheid 
met deze technologie om te gaan en deze te gebruiken binnen opleiding, 
werk en deelname aan de samenleving. Samenwerking tussen mens en 
nieuwe technologie binnen een Europese digitale ecologie moet een nieuw 
paradigma gaan vormen, zo stelt het European Political Strategy Centre (EPSC) 
(2018). Aan de ene kant van de digitale ontwikkelingen zal de samenwerking 
tussen mens en digitale technologieën zoals AI, augmented reality en virtual 
reality nieuwe mogelijkheden creëren om nieuwe menselijke vaardigheden 
en mogelijkheden te ontsluiten, die nu nog onbekend zijn. Aan de andere 
kant hebben nieuwe technologieën zoals AI en big data de potentie om 
serieuze nieuwe en ongelijke machtsstructuren en vooroordelen op de 
werkplek te creëren. Door in educatie en opleiding aandacht te geven aan 
nieuwe digitale vaardigheden, vormen zij de sleutel die onze economische en 
maatschappelijke waarden in de komende jaren zullen gaan bepalen binnen 
het Europese digitale ecosysteem. Het ministerie van OC&W sluit in 2020 aan 
op de visie van het ESPC met het rapport ‘Houdbaar voor de Toekomst’. Het 
ministerie geeft in dit rapport onder meer aan dat studenten en werknemers 
gebaat zijn bij nieuwe digitale vaardigheden. Het is naar de mening van het 
ministerie dan ook niet voldoende wanneer alleen technisch afgestudeerden 
deze nieuwe vaardigheden meekrijgen in hun opleiding, omdat digitalisering 
speelt op alle gebieden en in alle maatschappelijke sectoren. Naar de mening 
van het ministerie vragen de toenemende complexiteit van maatschappelijke 
uitdagingen en de arbeidsmarkt om mensen die deze samenhang van 
problemen doorzien en interdisciplinair kunnen denken en handelen. De digitale 
transformatie vereist daarmee nieuwe onderwijsprioriteiten, die voornamelijk 
zijn gericht op het leren omgaan met nieuwe digitale technologieën en de 
daaruit voortvloeiende grote hoeveelheden data en informatie. Naast de 
nieuwe en meer technologische gerichte vaardigheden zal een toenemende 
behoefte gaan ontstaan aan mogelijkheden van kritisch en reflectief denken 
over de gevolgen van nieuwe technologische ontwikkelingen voor mensen in 
hun dagelijks leven en werk. De digitale transformatie maakt daarmee duidelijk 
dat levenslang leren niet langer een luxe is voor geprivilegieerde werknemers, 
maar een noodzaak is geworden in de zich ontwikkelende Europese digitale 
ecologie.  
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4. Conclusies

In 1951 stelt de Duitse filosoof Martin Heidegger: “The essence of technology 
pervades our existence in a way which we have barely noticed so far” 
(Heidegger, 1954, p. 22). Die opmerking was in zijn tijd zeer op haar plaats. 
De wereld was ingrijpend veranderd door twee achtereenvolgende 
wereldoorlogen, waarin nieuwe technologieën een ongekende rol hebben 
gespeeld. Toepassing en gebruik van nieuwe en moderne technologieën 
spelen een cruciale rol bij de wederopbouw van Europa. De inwoners van 
Europa en Nederland accepteren nieuwe technologieën en maken van de 
ontwikkeling en implementatie daarvan steeds meer een centraal thema 
binnen opleiding en onderzoek. In de afgelopen zeventig jaar hebben 
wij leren omgaan met en ons aangepast aan de (on)mogelijkheden van 
moderne en grootschalige technologieën die ons welvaart, welzijn en nieuwe 
maatschappelijke uitdagingen hebben gebracht. Bijna ongemerkt zijn wij 
momenteel terechtgekomen in een nieuwe en wereldwijde transformatie 
van bestaande technologieën naar nieuwe en op digitalisering gebaseerde 
technologieën. Langzaam maar zeker transformeert de moderne wereld in 
een wereld van onderling verbonden organismes en objecten gebaseerd 
op algoritmes, software, data en informatie. De wording van de digitale 
wereld is onontkoombaar en zal steeds meer de karakteristieken krijgen 
van een digitale ecologie die bestaat uit onderling verbonden organismen 
en intelligente objecten. De onderlinge verbondenheid van organismes 
zoals de mens en slimme technologie zoals AI vraagt om nieuwe kennis en 
vaardigheden die ons als mens helpen een plaats te vinden in de nieuwe 
digitale ecologie. Wij staan aan het begin van een transformatie waarvan 
wij de omvang en gevolgen nog slechts ten dele kunnen overzien en/of 
begrijpen. De digitale transformatie noodzaakt ons om het zijn van mens 
in een moderne wereld aan te passen aan het zijn van mens in een digitale 
ecologie. Leven, leren en werken in een zich om ons heen ontwikkelende 
digitale ecologie vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden, die wij alleen 
vorm kunnen geven wanneer wij op zoek gaan naar de essentie van de 
digitale technologie. Terecht stelt Heidegger dat de essentie van ‘digitale’ 
technologie: “lies in what from the beginning and before all else gives food 
for thought” (Heidegger, 1954, p. 22).
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4  Veranderwijs in Rotterdam 
Gert-Joost Peek

Met dank aan Willemijn Lofvers, Marlies van der Wee-Bedeker en Kees Stam

“De wereld is in transitie…… Hogeschool Rotterdam is al geruime tijd aan de slag 
om het onderwijs zodanig in te richten dat er beter wordt ingespeeld op de 
snel veranderende maatschappij onder het credo ’opleiden voor de wereld 
van morgen’. Het techniekonderwijs heeft in lijn daarmee de ambitie integrale 
oplossingen te bieden voor relevante maatschappelijke vraagstukken. Dit 
vraagt om een aanscherping van het onderwijs en onderzoek door vooral meer 
te bundelen op herkenbare inhoudelijke (regionale) thema’s en innovaties.” Zo 
begint het Positionpaper #HRTechniek ‘Techniekonderwijs op z’n Rotterdams’. 
Kern van de techniekvisie is dat het onderwijs van de toekomst contextrijk 
is, in denken en werken, en dat samen met het beroepenveld wordt gewerkt 
aan maatschappelijk belangrijke innovaties. Er wordt gezocht naar nieuwe 
synergiën tussen opleidingen binnen en buiten het techniekdomein, waarbij 
ook aandacht is voor de inzet van ondersteunende dienstverlening en de 
relatie met het regionale werkveld (Hogeschool Rotterdam, 2020).

Daar waar in het positionpaper expliciet aandacht wordt besteed aan 
inhoudelijke thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en 
digitalisering, vraagt deze bijdrage aandacht voor de meer overkoepelende 
thema’s van transitie, innovatie en stedelijke gebiedsontwikkeling. Er zijn 
binnen deze maatschappelijke processen actuele veranderingen gaande die 
van betekenis zijn voor de rol die hoger onderwijs in de nabije toekomst kan 
invullen. Vertrekpunt is het motto van het lectorale onderzoeksprogramma: 
‘Veranderstad; omdat de stad veranderen anders gaat!’ (Peek, 2015). Hetzelfde 
geldt ook voor onderwijs. Willen we studenten andere kennis en vaardigheden 
bijbrengen, dan moet ook de – veelal ook geïnstitutionaliseerde – wijze waarop 
het onderwijs wordt georganiseerd, veranderen: veranderwijs.

Deze bijdrage bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de 
veranderingen in de benaderingen van drie processen die in grote mate 
bepalend zijn voor het focusgebied van haven, stad en mensen en de rol 
die de hogeschool in het werkveld van stedelijke ontwikkeling kan spelen. 
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Deze processen zijn: transitie, innovatie en gebiedsontwikkeling. Per proces 
illustreren we de verandering aan de hand van concrete voorbeelden uit onze 
Rotterdamse praktijk. Voor het lectoraat is deze praktijk de gebiedsontwikkeling 
van het Rotterdam Makers District (RMD), dat bestaat uit RDM Campus en 
Merwe-Vierhavens (M4H) en waarmee we reeds zeven jaar een goede 
werkrelatie hebben. In het tweede deel verkennen we de kansen die de 
verandering van transitie, innovatie en gebiedsontwikkeling veranderwijs in 
Rotterdam bieden. We maken deze kansen concreet aan de hand van drie 
lopende promotieonderzoeken naar leren in tijden van transitie, van aan het 
lectoraat verbonden onderzoekers en docenten van het Instituut voor de 
Gebouwde Omgeving (IGO).

Deel I Veranderstad Rotterdam
Steden en metropoolregio’s zijn de motoren voor sociale, economische 
en wetenschappelijke ontwikkeling. Dat geldt ook voor Rotterdam. Om als 
hogeschool een waardevol onderdeel van deze ontwikkeling te zijn, is het van 
groot belang om hierin mee te bewegen, zo niet voorop te lopen. Daarom volgen 
we de actuele ontwikkelingen op het gebied van transitie, innovatie en stedelijke 
gebiedsontwikkeling nauwlettend, zowel in de wetenschappelijke literatuur als in 
de praktijk van RMD. In deze verouderde gebieden tussen haven en stad kan nieuwe 
bedrijvigheid bij uitstek worden gevestigd. Nieuwe verbanden tussen haven, stad 
en mensen komen hier tot ontwikkeling, waarin ruimte is voor innovatie en een 
andere stedelijke ontwikkeling waar in de transitie behoefte aan is.

1. Transitie in verandering

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van 
tijdperken.” Zo typeert Rotmans (2013) dit tijdsgewricht. Grote uitdagingen, 
zoals klimaatverandering, inclusieve samenleving, circulaire en bio-based 
economie en energietransitie, vragen om radicaal andere aanpakken. Om 
een transitie. Transitiedenken gaat uit van het inzicht dat maatschappelijke 
systemen lange perioden van relatieve stabiliteit en optimalisatie doormaken, 
die worden gevolgd door relatief korte perioden (één tot twee generaties) 
van radicale verandering (Rotmans, 2013), waarin de ogenschijnlijk stabiele 
maatschappelijke systemen (dominante regimes) relatief snel veranderen 
(Loorbach, 2010, verwijzend naar Geels, 2002 en Rotmans et al., 2000). Een 
transitie is een fundamentele (ingrijpende en onomkeerbare) verandering 
in de structuur, cultuur en werkwijze van een maatschappelijk systeem 
(Frantzeskaki & De Haan, 2009).

1.1 Van niche naar transition space

Tot voor kort ging de transitieleer ervan uit dat transities tot stand komen 
doordat niches van verandering uitgroeien tot nieuwe of vernieuwde 
dominante regimes (Rotmans, 2013, verwijzend naar Rip & Kemp, 1998; Geels, 
2002). Transitiemanagement heeft zich voornamelijk gericht op het stimuleren 
van deze niches van verandering. Dit gebeurt door het faciliteren van kleine 
stappen van zoeken, leren en experimenteren van koplopers en kantelaars, die 
gezamenlijk het vermogen hebben via destabiliserende acties het systeem 
te laten kantelen. Recente publicaties duiden echter op een veranderend 
perspectief buiten de niche-regime-dichotomie.

Beers en Loorbach (2020) concluderen op basis van verschillende empirische 
publicaties in transitiestudies dat de relatie tussen niche en regime geen strijd 
hoeft te zijn, en dat regimes na verloop van tijd wat van hun stabiliteit kunnen 
verliezen en duidelijke signalen van transformatie kunnen vertonen. Grin (2020, 
p. 1-2) spreekt van “‘doing’ system innovations from within the heart of the 
regime”. Transitie-experimenten zijn niet langer “dominated by new actors and 
alliances and located at the fringes of the current system”, maar kenmerken 
zich “by a leading role for local governments, together with other established 
players” en bevinden zich daarmee “close to the heart of the regime”. Dit 
sluit aan bij de analyse van Potjer (2019, p. 18), die stelt dat “als we willen dat 
experimenten van mogelijke, naar haalbare, naar gangbare vernieuwende 
praktijken gaan, dan moeten we voorbij individuele experimenten kijken, en 
ook op systeemniveau gaan experimenteren en leren”. Beers en Loorbach 
(2020) conceptualiseren een ‘transition space’ als de context waarin de 
bestaande relaties tussen regels, praktijken en actoren oplossen en ruimte 
zich opent voor een herconfiguratie, een ingang van nieuwe of de afbraak van 
bestaande elementen en ruimtes.

Figuur 1. De verandering van de eerste naar de tweede generatie transitieleer
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1.2 Niches in Rotterdam Makers District

Niche-experimenten zijn geënt op zelforganisatie en ontstaan buiten de 
traditionele instituties om in de niche, als reactie op de sterk afgenomen 
betrokkenheid van burgers in de (politieke) instituties. Katalysatoren hiervoor 
zijn geseculariseerd ideëel engagement, maatschappelijk ondernemerschap 
en het gemak waarmee informatietechnologie zorgt voor verbindingen 
(Denktank VNG, 2013). Naast een stichting of een vereniging wordt – wanneer 
al voor een juridische vorm wordt gekozen – vaak voor de coöperatie gekozen 
(Jonker, 2014). Doordat de gebruiker ook eigenaar is, zijn de activiteiten van het 
initiatief goedkoop en met beperkte individuele aansprakelijkheid te realiseren 
terwijl ook de sociale cohesie in het gebied wordt versterkt.

Zowel op RDM Campus als in M4H zijn er op transitie gerichte experimenten in 
de niche ontstaan. Voorbeelden zijn onder meer: Uit je eigen stad, Groencollect, 
SUGU-club, STEUR, Keilecollectief, Aankeilen, de Voedseltuin, Keilewerf, Floating 
Farm, Rechtstreex, RDM Maker Space en Made in 4havens. De laatste twee 
voorbeelden illustreren ook de vaak tijdelijkheid van dit soort niche-initiatieven. 
RDM Maker Space bood toegang tot hightech productieapparatuur, evenals 
prototyping- en productiediensten. Het richt zich inmiddels op het starten 
van nieuwe initiatieven en kennis delen en is als RDM Next steviger verankerd 
in het innovatiemilieu van de campus. Coöperatie Made In 4Havens bood 
ontwerpers en makers uit de regio Rotterdam ruimte, productiefaciliteiten, 
personeel en collectieve marketing. Hiermee legde Made In 4Havens als 
eerste de verbinding tussen het opschalen van de productie van creatieve 
ondernemers in de maakindustrie van Rotterdam en het creëren van 
werkgelegenheid voor werkzoekenden uit het nabijgelegen gebied Delfshaven. 
Made In 4Havens werd in 2019 failliet verklaard. Het gehele Keilepand is 
inmiddels door de gemeente verkocht aan de gebruikers, waarmee de plek 
een nieuwe fase als lokaal brandpunt voor organische gebiedsontwikkeling 
heeft gekregen.

1.3 Rotterdam Makers District als transition space

Een gezamenlijk optrekken van stads- en havenautoriteiten in haven-
stadsplanning is eerder uitzondering dan regel (Daamen & Vries, 2013). 
Rotterdam vormt een uitzondering. Vanuit het veranderende perspectief op 
transitiemanagement werken gemeente en Havenbedrijf al zo’n 15 jaar samen. 
Deze samenwerking tussen de regime-partijen is bij uitstek te interpreteren 

als een “system innovations from within the heart of the regime” (Grin, 2020), 
oftewel als een soort van ‘transition space’ (Beers en Loorbach, 2020). Aan 
de rand van zowel de gemeentelijke organisatie als die van het Havenbedrijf 
zoeken medewerkers van de twee organisaties in samenwerking naar nieuwe 
manieren van organische gebiedsontwikkeling om praktische invulling te 
kunnen geven aan de gedeelde ambitie: nieuwe synergie tussen stad en 
haven te realiseren in een innovatiemilieu, waar naast zo’n 5.000 woningen 
ook ruimte voor de innovatieve maakindustrie wordt gerealiseerd.

2. Innovatie in verandering

De belangstelling van het Havenbedrijf voor gebiedsontwikkeling waarin 
industriële en bedrijfsactiviteiten worden gecombineerd met stedelijke 
functies zoals wonen, houdt nauw verband met een veranderende kijk op 
hoe en met name ook waar innovaties tot stand komen. De basis voor deze 
verandering ligt in de overgang van een industriële naar een kennisgedreven 
economie.

2.1 Van campus naar innovatiedistrict

De kenniseconomie brengt een verschuiving met zich mee in het 
innovatielandschap, aangezien de op innovatiegerichte functies steeds 
meer de neiging hebben om te clusteren in stedelijke omgevingen in plaats 
van op afgesloten opzichzelfstaande scienceparken en campussen. Bruce 
Katz en Julie Wagner van het Brookings Institution duiden deze stedelijke 
innovatiemilieus met de term ‘innovation districts’ als “dense and compact 
mixed-use urban areas where anchor institutions and companies cluster, 
connect and collaborate with entrepreneurs, start-ups, business incubators 
and accelerators” (Katz & Wagner, 2014).

De innovatie-economie wordt steeds meer gekenmerkt door open innovatie. 
Innovatie is uitgegroeid van een interne activiteit binnen bedrijven tot een 
activiteit met veel actoren en gedreven door openheid en samenwerking 
(Chesbrough, 2003). Zo’n open innovatiemodel gedijt door face-to-face 
contacten en snelle uitwisseling van kennis en ideeën, mogelijk gemaakt 
door ‘super-proximity’, co-locatie “within a ten minutes’ walk” (Clark et al., 
2016). Alleen met een kritische massa kunnen innovatiedistricten, als lokale 
centra van kennis- en ideeënuitwisseling en samenwerking, gedijen binnen 
de bredere context van het regionale innovatie-ecosysteem.
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2.2 Van Triple naar Quadruple Helix

Deze verandering van de geografische locatie van innovatiemilieus gaat 
gepaard met een verandering van de organisatie ervan. Campusmilieus 
zijn veelal gebaseerd op de Triple Helix van de relaties tussen universiteit 
en bedrijfsleven, zoals geïnitieerd door Etzkowitz en Leydesdorff (1996). De 
waardering van kenniscreatie heeft geleid tot het aangaan van nauwere 
relaties tussen universiteiten en industrieën, en tussen onderzoekers en 
ondernemers, gefaciliteerd of geïnitieerd door lokale overheden (Etzkowitz, 
2008; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

Aan de organisatie van innovatiedistricten ligt eerder de Quadruple Helix 
ten grondslag, zoals geïnitieerd door Carayannis en Campbell (2009). De 
Quadruple Helix stelt dat innovaties uit de Triple Helix niet per se aansluiten bij 
de eisen en behoeften van de samenleving. Daarom omarmt de Quadruple 
Helix het maatschappelijk middenveld om de kloof tussen innovatie en de 
samenleving te overbruggen om een   nog grotere economische groei te 
bevorderen (Cavallini et al., 2016). 

Figuur 2. Triple Helix en Quadruple Helix

2.3 Campus en Triple Helix in Rotterdam Makers District

RDM Campus is een voorbeeld van een campusontwikkeling geïnitieerd vanuit 
een Triple-Helix-samenwerking bij uitstek. RDM is de oude scheepswerf van 
de voormalige Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Na het faillissement van 
het bedrijf en jarenlange leegstand en verval kwamen Hogeschool Rotterdam 
en Albeda College in 2005 met het plan om de RDM-werf om te vormen tot een 
campus voor hun technische opleidingen. Ze wisten het management van 

het Havenbedrijf, de grondeigenaar van RDM, te overtuigen om te investeren 
in campusontwikkeling, aangezien een campus de haven zou bedienen met 
opleiding en training van geschoolde technische arbeiders (Vries, 2014). De 
ontwikkeling van RDM Campus is gestart in 2007. De fysieke ontwikkeling van 
RDM Campus nadert zijn voltooiing. Tegenwoordig werken studenten, docenten 
en onderzoekers samen met bedrijven op RDM Campus om technologische 
innovaties te ontwikkelen, met een sterke focus op haven- en maritieme 
industrieën. RDM staat nu voor Research, Design and Manufacturing.

2.4 Innovatiedistrict en Quadruple Helix in Rotterdam Makers 
District

De ontwikkeling van RDM Campus past in een bredere ambitie van stad en 
haven. In M4H passen gemeente en Havenbedrijf een ‘port-city’-benadering 
toe in plaats van een traditionele ‘port out-city in’-benadering. Zo ontstaat een 
crossovergebied   waar haven- en stedelijke economie elkaar ontmoeten en 
tegelijkertijd een verbinding leggen met de omliggende woonwijken (Daamen 
& Vries, 2013). Deze nieuwe aanpak had van meet af aan een tweeledig doel: 
het versterken van de economie van stad en haven en het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van de leefomgeving van de stad (Stadshavens, 2011). Nadat, 
als gevolg van de crisis van 2008, ambities voor een grootschalige stedelijke 
ontwikkeling van M4H tot stilstand kwamen, presenteerden gemeente en 
Havenbedrijf in 2015 een nieuwe ontwikkelingsstrategie. Actoren die kunnen 
bijdragen aan de economische, sociale en fysieke ambities van M4H werden 
uitgenodigd om mee te doen aan het ontwikkelingsproces (Stadshavens, 
2015).

Met deze organische ontwikkelingsstrategie hebben gemeente en 
Havenbedrijf een proces geïnstitutionaliseerd dat al aan de gang was. 
Tijdens de crisis werden leegstaande magazijnen al ingenomen door kleine 
bedrijven en ondernemers – veelal niche-spelers –, die vervolgens actief 
werden gefaciliteerd en ondersteund door gemeente en Havenbedrijf. Deze 
bedrijven en ondernemers belichamen als ‘makers’ het innovatiemilieu. Ze 
maken gebruik van de nieuwste technologieën om te experimenteren met 
geavanceerde materialen en benutten de mogelijkheden van digitalisering 
terwijl ze faciliteiten delen, samenwerken en experimenteren met rapid-
prototyping. Het zijn deze creatievelingen die als eerste het vierde hoekpunt 
– het maatschappelijk middenveld – van de Quadruple Helix invullen door 
als burger en ondernemer het voortouw te nemen en coalities te zoeken 
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met overheden, ontwerpers, kennisinstellingen, investeerders en bedrijven 
om concrete projecten te realiseren. De Quadruple Helix biedt daarmee 
mogelijkheden om de verbinding tussen M4H en de omliggende wijken te 
leggen. Er klinken meer en meer kritische geluiden dat een puur op kennis en 
innovatie gerichte ontwikkeling vooral ten goede komt aan mensen/bedrijven 
die het toch al goed hebben, waarmee de segregatie in de samenleving 
eerder groter dan kleiner wordt (Piketty, 2014).

3. Stedelijke gebiedsontwikkeling in verandering

De organische ontwikkelingsstrategie voor M4H sluit aan op de verandering in 
stedelijke gebiedsontwikkeling zoals beschreven in de openbare les van het 
lectoraat (Peek, 2015). Gebiedsontwikkeling refereert aan de aanpak waarmee 
de grootschalige bouwproductie-opgave van VINEX-wijken en stedelijke 
Sleutelprojecten uit de voorgaande Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra 
(VINEX) uit 1991 is gerealiseerd. Gemeenten kozen daarbij steeds vaker voor het 
model van ontwikkelingsplanologie, dat door vroegtijdig en intensief samen te 
werken en te overleggen met geïnteresseerde marktpartijen, de zekerheid van 
het realiseren van de toenmalige grootschalige bouwopgave gaf (WRR, 1998; 
Hobma, 2004; Rli, 2014). Dit vanuit een groot geloof in maakbaarheid. Dit geloof 
werd beschaamd in de financiële crisis van 2008, toen er een einde kwam aan 
de beschikbaarheid van goedkoop geld en die zowel de woningmarkt als de 
commerciële vastgoedmarkten deed stokken.

3.1 Van productieketen naar collectieve prestatie

De door gemeenten en projectontwikkelaars gecreëerde illusie dat de 
geplande, ogenschijnlijk onvermijdbare realisatie van grootschalige 
plannen over een lange periode mogelijk is, is doorgeprikt. Er ontstaat 
ruimte voor een andere aanpak. In de openbare les (Peek, 2015) schetsen 
we deze verandering aan de hand van twee ideaaltypische voorstellingen 
van stedelijke gebiedsontwikkeling. Enerzijds stedelijke gebiedsontwikkeling 
als een projectmatige productieketen, die resulteert in grootschalige 
nieuwbouwproductie van woningen, kantoren, winkels en bedrijfsruimte 
en meerwaarde creëert uit schaalvoordelen. Een aanbodgerichte 
publiek-private samenwerking organiseert de bijbehorende lineair 
samenhangende productieketen. Anderzijds stedelijke gebiedsontwikkeling 
als een procesmatige collectieve prestatie, die resulteert in adaptieve en 
crisisbestendige gebieden in de stad en externe meerwaarde creëert uit 

meervoudigheid. Een vraaggericht collectief organiseert de bijbehorende 
circulaire samenhangende gebiedsexploitatie. Ook hier is schaal 
doorslaggevend voor de meervoudige waardecreatie. Deze bedenk je echter 
niet integraal van te voren, deze ontstaat gedurende het proces.

Ideaaltypen 
van stedelijke 
gebiedsontwikke-
ling 

Projectmatige 
productieketen

Procesmatige collectieve 
prestatie

Resultaat Realiseren van 
grootschalige 
nieuwbouwplannen

Concretiseren van visie 
voor adaptieve en crisis-
bestendige gebieden

Meerwaarde Financiële meerwaarde 
uit schaalvoordelen

Economische 
meerwaarde uit 
meervoudigheid

Samenhang Lineair samenhangende 
productieketen

Circulair samenhangende 
gebiedsexploitatie

Samenwerking Publiek-private samen-
werking bepaalt het 
aanbod

Collectief georgani-
seerde vraag vanuit het 
bestaande

Figuur 3. Ideaaltypen van stedelijke gebiedsontwikkeling als projectmatige 
productieketen versus procesmatige collectieve prestatie

Het zijn twee uitersten op een glijdende schaal. Padafhankelijkheden en 
de weer aantrekkende economie maken dat gebiedsontwikkeling als 
productieketen na de economische crisis ook weer opgeld doet. Maar tegelijk 
zijn we ervan overtuigd dat er, wil stedelijke gebiedsontwikkeling en daarmee 
de stad een belangrijke rol in de grote transitie naar een nieuwe duurzame 
economie spelen, fundamentele veranderingen nodig zijn. De verandering 
van gebiedsontwikkeling zelf is daarmee ook onderdeel van de transitie.
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3.2 Projectmatige productieketen in Rotterdam Makers District

De ontwikkeling van RDM Campus is voor de crisis geregeld en sluit grotendeels 
aan bij de precrisis, vooraf geplande en top-down projectaanpak van 
stedelijke ontwikkeling. Het resultaat was op voorhand duidelijk. RDM wordt 
een campusomgeving voor onderzoek, onderwijs en ondernemerschap. 
Door nagenoeg uitsluitend gebruik te maken van bestaande gebouwen was 
de opgave van restauratie en herontwikkeling op voorhand vrij duidelijk. De 
samenwerkende partijen waren op basis van de Triple Helix op voorhand 
bekend. Hiermee is geenszins gezegd dat de herontwikkeling van RDM 
een eenvoudige opgave was. Zowel de hogeschool als het Havenbedrijf 
opereerde voor de eerste keer als actieve vastgoedontwikkelaar in plaats van 
als respectievelijk huurder, eigenaar en verhuurder (Vries, 2014).

3.3 Procesmatige collectieve prestatie in Rotterdam Makers 
 District

Bij de herontwikkeling van M4H is gekozen voor een organische procesaanpak. 
Daarmee verschilt M4H duidelijk van RDM Campus in de benaderingen van 
zowel gebiedsontwikkeling als innovatie. In M4H experimenteren gemeente 
en Havenbedrijf met hun veranderende rol als regime-actoren, nieuwe 
samenwerkingsverbanden en nieuwe businessmodellen (Peek, 2015). De 
herontwikkeling staat open voor het maatschappelijk middenveld om in te 
stappen en actief deel te nemen aan het herontwikkelingsproces. Het heeft 
geresulteerd in een opkomende living-lab-omgeving waar verkenning, 
experimenten en evaluatie publieke, private en civiele actoren samenbrengen. 
We realiseren ons dat het primaat van kennis niet langer alleen bij professionals 
en wetenschap ligt. Ervaringskennis van bijvoorbeeld een bewoner is in dit 
proces minstens zo relevant. Andere invalshoeken dragen mogelijk beter 
bij aan het vinden van gedragen oplossingen, dan alleen te vertrouwen op 
gestoelde expertises.

De open uitnodiging stelt de regime-actoren voor nieuwe uitdagingen. 
Disciplinaire professionals moeten samenwerken met bewoners, 
ondernemers en andere gebruikers, die hun buurt mogelijk anders 
waarderen en mogelijk hun eigen ideeën hebben over toekomstplannen. 
Met nieuwe actoren die nog niet betrokken zijn bij en vertrouwd zijn met 
stedelijke gebiedsontwikkelingsprocessen, neemt de kans op spanningen 
en tegenstellingen toe. Maar een meer procesmatige benadering van 

gebiedsontwikkeling kan eveneens een antwoord zijn op de toenemende 
complexiteit van stedelijke gebiedsontwikkeling. Met een doorlooptijd van de 
ontwikkeling van M4H van vele decennia zijn we niet in staat te voorspellen 
hoe onze woon- en werkomgeving er over tien, twintig of dertig jaar uitziet 
(Verhoeven, 2019). Blauwdrukplannen zijn onmogelijk: er is simpelweg te veel 
onzekerheid in tijden van transitie. De toenemende complexiteit van stedelijke 
gebiedsontwikkeling vraagt   om adaptieve planprocessen, waaronder 
flexibele plannen: we kunnen wel doelen en ambities voor een gebied bepalen, 
maar nog niet de concrete functies en activiteiten die bijdragen aan die 
doelen en ambities. De complexiteit neemt nog meer toe wanneer het gaat 
om transformaties van binnenstedelijke (haven)industriegebieden, waarin 
wonen en werken in hoge dichtheden vermengd zijn. In Nederland zijn we nog 
niet goed bekend met een dergelijke vorm van stedelijkheid (Alkemade et al., 
2019).

Deel II Veranderwijs
De veranderingen in de benaderingen van transitie, innovatie en 
gebiedsontwikkeling bieden het hbo kansen om het onderwijs hierop aan 
te sluiten. Zodoende kunnen studenten beter voorbereid worden op hun 
werkzame leven in transitie en kan de hogeschool meer relevant zijn voor 
innovatie en stedelijke ontwikkeling in de regio. We verkennen deze kansen 
aan de hand van een drietal lopende promotieonderzoeken van hogeschool-
collega’s, waarin de aansluiting van de veranderende praktijk op leren en 
onderwijs wordt onderzocht.

De drie promotieonderzoeken zijn ‘Transformative learning for sustainable 
development: living labs as powerful learning spaces’ van Marlies van der 
Wee-Bedeker onder begeleiding van lectoren Peter Troxler en Ellen Klatter; 
‘STADSKLAS: Experimental learning of transdisciplinary practitioners in 
urban situations’ van Willemijn Lofvers, en het promotieonderzoek van Kees 
Stam dat onderdeel uitmaakt van het NWO-onderzoek ‘Stepping Out: Deep 
transdisciplinary learning for deep sustainable transitions in Rotterdam 
Makers District and Amsterdam Haven-Stad’, beide onder begeleiding van 
lector Gert-Joost Peek. We geven in het onderstaande geen totaalbeeld van 
de drie onderzoeken, maar lichten er een aantal aspecten uit die de relatie 
tussen de in deel I beschreven veranderingen concreet maken voor het 
onderwijs. We geven zo aanzetten voor veranderwijs in Rotterdam.
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4. Transformatief leren in living labs

Het onderzoek van Marlies van der Wee-Bedeker in samenwerking 
met Wageningen University & Research (Leerstoelgroep Onderwijs- & 
Leerwetenschappen) richt zich op het vermogen van studenten om 
(complexe) maatschappelijke problemen op een duurzame manier op te 
lossen. Voortbouwend op het onderwijsconcept van transformatief leren wordt 
een aantal living-lab-achtige onderwijsvormen gevolgd en geëvalueerd.

4.1 Naar transformatief leren

Bij Hogeschool Rotterdam wordt, evenals bij vele andere instellingen 
voor hoger onderwijs, met living labs gewerkt met als doel studenten te 
ondersteunen bij het verwerven van de capaciteit om duurzame oplossingen 
te creëren voor complexe maatschappelijke problemen (Saxion Hogeschool, 
2015; Instituut voor de Gebouwde Omgeving, 2015, 2016; Steen & Bueren, 
2017; Thunissen & Custers, 2018). De eerste ervaringen leren echter dat 
dergelijke omgevingen studenten niet ‘van nature’ de mogelijkheid bieden 
om complexe maatschappelijke problemen op een duurzame manier op te 
lossen. Leerlingen geven aan eerder te leren om bestaande (niet-duurzame) 
praktijken te verbeteren dan om duurzamere praktijken te creëren (Boström 
et al., 2018; Lotz-Sisitka et al., 2016; O’Brien et al., 2013). Het lijkt erop dat er 
naast een real-life setting, een authentiek probleem en mogelijkheden voor 
samenwerking behoefte is aan pedagogische benaderingen en didactiek 
gericht op het leren vormgeven en creëren van verandering in plaats van je 
eraan aan te passen (O’Brien et al., 2013).

Om studenten in staat te stellen op een relevante manier bij te dragen aan 
de transitie en hen te helpen kritisch om te gaan met bijbehorende betwiste 
kennisclaims, zijn meer transformatieve benaderingen van leren vereist 
(Boström et al., 2018; Lotz-Sisitka et al., 2016). Dit soort leren stelt studenten, 
docenten en andere belanghebbenden in staat zich bewust te worden van 
hun eigen aannames en hoe deze hun persoonlijke opvattingen en acties 
beïnvloeden (Boström et al., 2018; Wals, 2019) en om verschuivingen aan te 
brengen in hoe zij zichzelf, hun situatie in de samenleving en hun mogelijkheden 
voor verandering zien (Boström et al., 2018). Tot nu toe zijn de pedagogische, 
didactische en organisatorische benaderingen voornamelijk gebaseerd op 
wat we kunnen weten, voorspellen en beheersen (O’Brien et al., 2013). Dit stelt 
studenten onvoldoende in staat om te gaan met de complexiteit, onzekerheid, 

ambiguïteit en normativiteit van de huidige duurzaamheidsuitdagingen 
(Tassone et al., 2018; Wals & Peters, 2018). Leren moet daarom gebaseerd zijn 
op een zorgethiek, gerelateerd zijn aan echte contexten, plaatsen en mensen, 
gebruik maken van diversiteit en dissonantie, en studenten aanmoedigen om 
het vermogen te ontwikkelen om verandering te creëren (Wals, 2019).

In het promotieonderzoek van Marlies van der Wee-Bedeker is een aantal living 
labs als casus opgenomen. We bespreken er twee in het kort. Het Rotterdam 
Makers District fungeert in beide als living-lab-omgeving.

4.2 Samenwerkende minoren in Rotterdam Makers District

Allereerst de samenwerkende minoren binnen IGO, die een gevolg zijn 
van de Techniek Visie (Joosten, 2017). In 2020 werken vijf minoren van 
evenzovele opleidingen samen aan opdrachten in M4H, te weten Ontwerp 
en Stedenbouw, Renovatie & Transformatie, Distributie, Infrastructuur & 
Mobiliteit en Constructie. Het gaat om meer dan 200 studenten. Hoewel de 
projectgroepen elk een eigen opdracht hebben, is het belangrijk bewust te zijn 
van het feit dat al die opdrachten deel uitmaken van en bijdragen aan een 
groter geheel: herontwikkeling van de Havenallée als centrale verbindende 
as voor langzaam verkeer binnen het gebied, zoals beschreven in het 
Ruimtelijk Raamwerk (Programmabureau Rotterdam Makers District, 2019). 
Deze samenhang vraagt om multidisciplinaire uitwisseling en misschien zelfs 
samenwerking tussen projectgroepen van verschillende minoren.

In het kader van deze multidisciplinaire samenhang is het nodig om vast 
te stellen wat de invloed is van ieders project op de herontwikkeling van 
het havengebied M4H en dan met name de Havenallée. Dat vraagt om 
interactie tussen de verschillende vakgebieden, want wanneer bijvoorbeeld 
de functionaliteit van een gebouw of gebied verandert, dan heeft dat invloed 
op de verkeersstromen, de inrichting van de omgeving, het stratenplan of 
aanwezige voorzieningen. Bij de renovatie of transformatie van gebouwen 
komen bovendien constructieve vraagstukken kijken. De uitdaging gaat hier 
verder dan alleen het delen van kennis en kunde tussen disciplines.

Naast een bewustzijn van de grotere lokale context van de eigen opgave is ook 
samenwerking met andere disciplines een belangrijke uitdading. Om tot de stap 
naar echt duurzame oplossingen te komen is een transdisciplinaire aanpak, 
waarbij professies in elkaar vervloeien, nodig. Door te denken en handelen 
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vanuit andere werk- en denkwijzen dan die van de eigen discipline kunnen 
nieuwe percepties ontstaan (Huibers et al., 2012). In het onderwijsprogramma 
zijn drie gezamenlijke bijeenkomsten opgenomen om invulling te geven aan 
de transformatieve aspecten van de leeropgaven. Een voorzichtige conclusie 
is dat deze momenten nog te weinig zijn om tot daadwerkelijk transformatief 
en transdisciplinair leren te komen. Het betrokken docententeam zal in de 
verdere doorontwikkeling van de samenwerking de keuze voor transformatief 
leren meer overwogen moeten nemen en ook incorporeren in de wijze waarop 
ieders minor is ingericht.

4.3 Master River Delta Development

De tweede casus is de Engelstalige master River Delta Development die 
Hogeschool Rotterdam als joint degree met HZ University of Applied Sciences 
en Hogeschool Van Hall Larenstein heeft ontwikkeld en waarvan in 2020 
het tweede cohort is gestart. Transformatief leren ligt aan de basis van de 
opleiding. Vanuit de complementaire expertise op het gebied van water 
van de drie hogescholen – respectievelijk stedelijk water, kustgebieden en 
riviersystemen – worden de studenten opgeleid tot facilitators of change voor 
rivierdelta’s.

Het transformatief leren wordt in de master uitgewerkt in drie leerlijnen. Er is 
een kennislijn waarin veel aandacht is voor de transitieleer. In de living-lab-lijn 
werken de studenten, docenten en onderzoekers en de beroepspraktijk samen 
aan complexe opgaven, waaronder ook M4H. Het gezamenlijk leren staat 
centraal. Ter voorbereiding op de rol als facilitator of change is iedere student 
eigenaar van en verantwoordelijk voor zijn of haar individuele leerproces, 
zowel inhoudelijk als procesmatig. De student stuurt het eigen leerproces 
door ieder semester een living lab te kiezen waarin aan 6 tot 8 leerdoelen 
wordt gewerkt. Deze leerdoelen worden gekozen uit een set van 41 en zijn 
gekoppeld aan 5 competenties die uiteindelijk behaald dienen te worden. 
Het leerproces wordt begeleid door een living-lab-supervisor en een coach 
in de coachingslijn. De coach volgt de student gedurende de hele master en 
coacht in professionalisering, persoonlijke ontwikkeling en eigenaarschap van 
het eigen leerproces in afstemming met de inhoudelijke begeleiders.

4.4 Veranderwijs als transformatief leren in transition spaces

De doorbraken die binnen de hogeschoolorganisatie gemaakt dienen te 
worden ten behoeve van transdisciplinaire en activerende leervormen 
hebben sterke overeenkomsten met een transitie. Het gaat namelijk niet alleen 
om een verandering van werkwijzen, maar ook van organisatiestructuren 
en -cultuur. Transdisciplinair leren vraagt om het doorbreken van grenzen 
tussen expertises en opleidingen en het ervaren dat het meerwaarde heeft 
om vragenderwijs in een ander domein te treden en eveneens om een 
ander in jouw domein toe te laten. Opleiden van professionals die eveneens 
facilitator of change kunnen en willen zijn in de context van de bredere 
maatschappelijke transitie, vraagt om het activeren van eigenaarschap van 
het eigen leerproces bij de student. Dit kan alleen wanneer de vormgeving 
van opdrachten en toetsing, en met name de rol van docenten, verandert.

Deze veranderingen zijn niet eenvoudig binnen een verkokerde en op 
hiërarchie en systeemlogica geënte organisatie. Het is daarom ook volstrekt 
logisch dat er allereerst gekozen is voor het experimenteren met nieuwe 
leervormen in de niches van het curriculum, zoals het individuele afstuderen, 
afstudeerkringen, kleinschalige PraktijkIntegratie-projecten en minoren. In lijn 
met de verandering van de transitieaanpak van niches naar verandering vanuit 
‘transition spaces’ binnen regimes, mogen we wellicht ook langzamerhand 
gaan werken aan ‘transition spaces’ binnen het hogeschoolregime. De 
zogenaamde leer-werkgemeenschappen uit de positionpaper zijn te zien als 
een eerste aanzet hiertoe. Marlies van Wee-Bedeker zal in haar onderzoek de 
living-lab-achtige onderwijsvormen – of deze nu als niche-experimenten of 
als ‘transition spaces’ te beschouwen zijn – volgen en evalueren en vervolgens 
ook aanbevelingen doen voor het verder vormgeven en implementeren van 
transformatief leren als onderwijsconcept voor de hogeschool in transitie. 
Haar participatieve onderzoeksaanpak maakt dat het onderzoek zelf ook 
direct bijdraagt aan de beoogde verandering.
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Veranderstad Veranderwijs

Perspectief Verandering Transformatief 
leren

Rol hogeschool

Transitie is een 
fundamentele 
(ingrijpende en 
onomkeerbare) 
verandering 
in de struc-
tuur, cultuur en 
werkwijze van 
een maatschap-
pelijk systeem

Van stimuleren 
van niche-
experimenten 
met als doel 
het regime te 
beïnvloeden, 
naar organiseren 
van ‘transition 
spaces’ binnen 
het regime

Van disciplinaire 
oriëntatie op het 
eigen beroeps-
profiel, naar ook 
transdisciplinaire 
leervormen 
waarin profes-
sies in elkaar 
vervloeien

Van oriëntatie 
op met name 
kunnen en 
kennen, naar 
leervormen die 
de student ook 
bewust maken 
van willen en 
mogen veran-
deren, als 
facilitator of 
change

Transdisciplinaire 
leervormen vragen 
allereerst van 
docenten(teams) 
om de grenzen van 
de eigen exper-
tise en opleiding 
te overschrijden 
en overstijgend 
samen te werken

Stimuleren van 
eigenaarschap 
van het individuele 
leerproces bij de 
student vraagt 
om een andere 
vormgeving 
van opdrachten 
en toetsing en 
begeleiding in 
vorm van coaching

Figuur 4. Veranderwijs vanuit een veranderend perspectief op transitie

5. Via dramaturgie leren met stadmakers

Waar Marlies van Wee-Bedeker nieuwe onderwijsvormen binnen de curricula 
van het hoger onderwijs onderzoekt, richt het onderzoek van Willemijn Lofvers 
zich op het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van een nieuwe leervorm 
die hiervan losstaat, als een niche-experiment: de Stadsklas. In een Stadsklas 
staat experimenteel leren van transdisciplinaire stadmakers in hun stedelijke 
context centraal. Een stadmaker neemt tijdens een Stadsklas als gids de 
deelnemers mee in zijn of haar praktijk op locatie, zodat die met elkaar kunnen 

zien en ervaren hoe ruimtelijke veranderingen tot stand komen. De Stadsklas 
is een ‘learning by doing’-onderzoek naar nieuwe vaardigheden en houding 
van stadmakers in de vorm van een actief lesprogramma dat in de stad 
plaatsvindt en is bedoeld voor stedenbouwers, architecten, ontwikkelaars, 
studenten en andere betrokken professionals. Stadsklassen brengen (niet) 
zichtbare ontwikkelingen in beeld en maken deze ervaarbaar, door deze te 
bevragen en te toetsen aan trends en maatschappelijke ontwikkelingen.

Over een periode van drie jaar zijn twaalf Stadsklassen uitgevoerd op tien 
verschillende locaties in Nederland en Vlaanderen. Ruim 250 deelnemers 
waren actief betrokken bij de Stadsklas. In die periode heeft de Stadsklas zich 
ontwikkeld tot een volwaardig leer- en onderzoeksmodel om innovatieve 
praktijken en situaties te onderzoeken. Met de lesvorm is op verschillende 
wijzen geëxperimenteerd binnen het masteronderwijs van de opleidingen 
architectuur en stedenbouw van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

5.1 Stadmaken als lokale transdisciplinaire activiteit

Stadsklas kreeg vorm in de jaren van crisis na 2008, vanuit een fascinatie 
voor de hype rond bottom-up gestuurde stedenbouw, en een gebrek aan 
onderzoek dat op zoek gaat naar een scherpe categorisering van al deze 
initiatieven, en bovenal het gemis van de impact van deze ‘beweging’ op de 
discipline en rol van de stedenbouwkundig ontwerper en architect. Vanuit een 
onderzoek naar personen die buiten de institutionele orde om succesvolle 
ruimtelijke projecten ontwikkelen, ontstaat het idee om de vaardigheden die 
zij daarbij inzetten, in kaart te brengen en over te dragen.

Deze stadmakers – veelal ruimtelijk georiënteerde ontwerpers en kunstenaars 
– realiseren op kleine schaal, betekenisvolle projecten die – voor zolang het 
duurt – bijdragen aan de waardeontwikkeling van het betreffende gebied. 
Ze doen dit heel precies, met veel persoonlijke inzet en betrokkenheid, in 
nauwe relatie met de omgeving en andere initiatiefnemers. Vaardigheden 
die ze hierbij inzetten zijn onder meer het vormen van gemeenschappen, 
nieuwe vormen van communicatie, co-creatie, placemaking, het werken 
met aanwezige kwaliteiten, hergebruiken en het onbenutte benutten. Het 
zijn deze vaardigheden die professionele stadmakers, zoals stedenbouwers, 
architecten, planners en ontwikkelaars, ook van pas kunnen komen bij het 
werken aan de huidige transformatieve opgaven van stedelijke ontwikkeling.
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5.2 Naar een collectieve leerervaring

Bij een andere manier van werken hoort ook een andere manier van leren: 
in de buitenlucht, in gesprek en in beweging in plaats van in een lokaal of 
zaaltje, kijkend naar een PowerPointpresentatie. Op een enkele dag bezoekt 
de Stadsklas een of meerdere situaties waar gidsen hun praktijken ter plaatse 
tonen. Er is naast het resultaat, vooral aandacht voor hun werkwijze, hun rol of 
aandeel daarin en dat van andere fysieke en niet-fysieke componenten en hun 
persoonlijke verhouding daartoe. De overdracht van die impliciete kennis of 
tacit knowledge staat tijdens de Stadsklas centraal. Die kennis wordt vergaard 
door de aanwezigheid ter plekke, in beweging zijn, en in de ontmoeting en het 
gesprek met elkaar. Kennis ontstaat door de interactie en de ervaring.

De ervaring is in de Stadsklas het belangrijkste overdrachtsmiddel. Ervaring is 
volgens didacticus Kolb (1984) het fundament voor kennisontwikkeling. Kolb 
maakt in zijn model experiential learning een onderscheid tussen de directe 
beleving en de reflectie en feedback (loops) gebaseerd op action research. De 
waarde van die laatste ervaringen zijn de bijdragen aan toekomstveranderingen 
(Dewey, 1927; Elkjaer, 2009). Dat geldt voor het leren door de deelnemers, de 
stadmakers/gidsen, en ook voor het leermodel van de Stadsklas zelf.

Dit leermodel is het best te begrijpen vanuit de dramaturgie. Door ter plekke 
te zijn, wordt de kleine dramaturgie van hetgeen tijdens de Stadsklas wordt 
ervaren, onderdeel van de grote dramaturgie van de lokale stedelijke opgave. 
Deelnemers krijgen een doorleefd inkijkje. Kleine dramaturgie, aldus Van 
Kerkhoven (1994, 1999), is het dramaturgische werk dat zich rond een productie 
afspeelt aangaande kennis, verbeelding, enscenering, techniek, communicatie, 
enzovoorts en die de groep drager van het geheel laat zijn; dramaturgie als de 
bezielde structuur van de voorstelling, of in dit geval van de Stadsklas.

Er nemen circa twintig deelnemers deel aan een Stadsklas. Naast een of twee 
gidsen bestaat de groep uit een informant of expert – die reflecteert op de 
praktijk dan wel situatie – en een groep deelnemers. De gidsen van de dag zijn 
werkzaam als stadmaker in de praktijken van stedelijke ontwikkeling, die in de 
voorafgaande onderzoeksfase zijn gedefinieerd als ‘nieuw’ of ‘alternatief’. Die 
praktijk kent eigenlijk geen klassiek kantoor maar is vooral een ‘werkplaats’, 
van een enkele ruimte tot een gebied, zoals in de NDSM-werf in Amsterdam, 
ZOHO in Rotterdam of De Binckhorst in Den Haag, waarin samen met anderen 
op allerlei wijzen stad wordt gemaakt. De groep van deelnemers werkt als 

een collectief met een wisselende rolverdeling, die, afhankelijk van de opzet 
en de situaties, in de loop van de dag wisselt. Alle deelnemers zijn afwisselend 
student en docent, gids en reflectant, amateur en expert, zonder hiërarchie 
op basis van kennis. Zo ontstaat een collectieve leerervaring.

5.3 Veranderwijs als collectieve leerervaring in lokale  
drama turgische context

Het promotieonderzoek van Willemijn Lofvers laat zien dat we niet alleen 
moeten kijken naar de kennis en kunde van de traditionele professionals 
in het veld van stedelijke ontwikkeling, maar dat er met het oog op de 
toekomstige uitdagingen ook veel geleerd kan worden van en met 
alternatieve stadmakers. Bij het ontbreken van een beroepsmatig 
discours dat past in een op beroepskwalificaties geënt curriculum, 
zijn er andere onderwijsvormen nodig. De Stadsklas is zo’n vorm. 
 
De essentie van de Stadsklas is de creatie van een lokale collectieve 
leerervaring. Deze kan bereikt worden door dramaturgische werkwijzen in 
te zetten. Ruijters (2016) omschrijft collectief leren als het samen de praktijk 
verbeteren; ontwikkelingen in de buitenwereld en in de organisatie en vragen 
om het samen ontwikkelen van nieuwe manieren van werken. De transitie 
leidt tot steeds meer wisselende en veranderende rollen in rolinvullingen, 
en toenemende netwerkvorming. Collectief leren “draait dan om het helpen 
ontwikkelen van kwaliteiten als framen en reframen, en de neiging om 
collectief te experimenteren en hypothesen te testen, grenzen te onderzoeken 
en verleggen (‘boundary crossing’) en nieuwe perspectieven te integreren” 
(Dechant e.a., 1993). In de Stadsklas worden hiervoor allerlei condities 
geschapen, onder andere door in het didactische model geen onderscheid te 
maken tussen deelnemers, stadmakers of gidsen, en informanten of experts; 
iedereen kan en mag van elkaar leren, ongeacht professionele achtergrond.

Hogeschoolonderwijs is gewend zich te verhouden tot het professionele 
werkveld waartoe het opleidt. Dit gebeurt door de vastgestelde eindkwalificaties, 
de vakmatige achtergrond van docenten, stages en praktijkopdrachten en de 
werkveldcommissie. Het is in tijden van transitie de vraag of deze verhouding 
leidt tot onderwijs dat studenten voldoende voorbereidt op hun toekomstige 
rol en werkcontext. Door zich te beperken tot deze relatie met het werkveld, 
worden relevante innovatieve inzichten – zoals uit het stadmaken binnen het 
vakgebied van stadsontwikkeling – gemist.
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Hogeschool Rotterdam heeft vanuit het partnerschap in RDM Campus een 
uitgelezen positie om zich in M4H langjarig te verbinden met stadmakers en 
samen collectieve leerervaringen te creëren. Om het beoogde innovatiemodel 
van de Quadruple Helix, waarin ook het maatschappelijk middenveld naast 
bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen een rol te spelen heeft, te laten 
werken, is de betrokkenheid van de hogeschool als kennisinstelling cruciaal. 
Hogeschool Rotterdam heeft de afgelopen jaren vanuit verschillende locaties 
onderwijs aangeboden op locatie in M4H. Momenteel wordt gezocht naar 
een meer permanente, structurele manier en plek om in het gebied actief te 
zijn. Het vastgoedbeleid waarin naast de grote kernlocaties wordt ingezet op 
contextrijke satellietlocaties, zoals sinds 2008 als onderdeel van RDM Campus, 
biedt mogelijkheden om te komen tot een concrete invulling.

Veranderstad Veranderwijs

Perspectief Verandering Collectieve lokale 
leerervaring

Rol Hogeschool

Innovatie is een 
activiteit met 
veel actoren en 
gedreven door 
openheid en 
samenwerking

Van kenniscre-
atie binnen de 
Triple Helix van 
kennisinstel-
lingen, overheid 
en bedrijfs-
leven, naar 
inclusie van het 
maatschappelijk 
middenveld in de
Quadruple Helix 

Van informatief 
leren (vraag 
naar kennis, 
vaardigheden, 
inzichten) naar 
collectief leren 
(samen in de 
buitenwereld 
de praktijk 
verbeteren 
door nieuwe 
manieren 
van werken te 
ontwikkelen) 

Het functio-
neren van de 
Quadruple 
Helix in M4H 
vergt – evenals 
bij de Triple 
Helix in RDM 
Campus – om 
een langjarige 
betrokkenheid

Collectief leren 
in de Quadruple 
Helix vraagt om 
het creëren van 
betekenisvolle 
leerervaringen 
samen met niet-
professionele 
stadmakers

Figuur 5. Veranderwijs vanuit een veranderend perspectief op innovatie

6. Expansief leren in gebiedsontwikkeling

Waar in RDM Campus de innovatie en het leren plaatsvinden binnen 
de faciliteiten van het herontwikkelde gebied, biedt in M4H juist het 
gebiedsontwikkelingsproces zelf allerlei leerervaringen en kansen op 
innovatie, zowel vanuit transformatief als vanuit collectief leren bezien. Dit 
maakt het gebied bij uitstek interessant voor de opleidingen van het Instituut 
voor de Gebouwde Omgeving en het Kenniscentrum Duurzame HavenStad 
van Hogeschool Rotterdam, maar andersom is hun betrokkenheid ook 
cruciaal voor de creatie van het beoogde innovatiemilieu.

Nu in M4H gekozen is voor een procesmatige benadering van gebieds-
ontwikkeling die moet leiden tot een plek voor innovatie vanuit de Quadruple 
Helix, vraagt dit van publieke en private professionals om over de eigen 
sectorale en disciplinaire grenzen heen te stappen, om samen met lokale 
stakeholders te zoeken naar integrale en meervoudige oplossingen voor 
complexe transitieopgaven. De veranderende benadering biedt daar ook 
steeds meer ruimte voor. De hogeschool heeft hierin meerdere rollen te 
spelen, als facilitator of change vanuit bijvoorbeeld onderzoek, maar ook als 
regime-actor die voor vergelijkbare uitdagingen staat. Er valt voor allen veel 
te leren.

6.1 Naar een lerende gebiedsontwikkeling door expansief leren

Hoewel het belang van leren als een vaardigheid in het vakgebied vaker is 
benadrukt (Bertolini, 2011; Daamen, 2011), wordt er zelden vanuit een theorie 
van leren gekeken naar gebiedsontwikkeling. Kennis over experimenteren, 
leren en veranderen is in gebiedsontwikkeling nog geen onderdeel van de 
dagelijkse praktijk. Het door NWO gesubsidieerde project Stepping Out beoogt 
dit te veranderen. In het project gaat een consortium van TU Delft, Universiteit 
van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam de komende jaren onderzoek 
doen naar hoe transdisciplinair leren kan bijdragen aan het realiseren van 
integrale en meervoudige oplossingen voor complexe transitieopgaven in 
gebiedsontwikkeling. Het net gestarte promotieonderzoek van onderzoeker 
Kees Stam bij het Kenniscentrum Duurzame HavenStad maakt hier onderdeel 
van uit.

In het onderzoeksproject wordt onderscheid gemaakt tussen leren op 
het niveau van het individu, organisaties en instituties. Activiteiten staan 
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centraal. Door bestaande activiteiten te veranderen of nieuwe activiteiten 
te ontwikkelen, kunnen nieuwe vormen van functioneren worden bereikt. 
Als dat gebeurt is er sprake van ‘dieper leren’, ofwel expansief leren in 
de woorden van de Finse ontwikkelingspsycholoog Yrjö Engeström (1987, 
2015). Hij gaat ervan uit dat activiteiten vooral veranderen of vernieuwen 
wanneer er fricties optreden in een systeem. In gebiedsontwikkeling kan 
hierbij worden gedacht aan inzichten die achterhaald zijn of instrumenten 
en werkwijzen die niet meer voldoende functioneren. Vaak worden fricties 
in gebiedsontwikkeling zoveel mogelijk vermeden om de voortgang niet te 
belemmeren. Engeström laat echter zien dat fricties ook constructief kunnen 
worden ingezet om dieper te leren en te veranderen. Dit lukt met name 
wanneer er bij gevestigde partijen ook bereidheid is om te veranderen. 
Voordat veranderde of nieuwe activiteiten gemeengoed worden, gaat daar 
vaak een fase van experimenteren aan vooraf. Succesvolle experimenten in 
de niche leiden echter niet vanzelfsprekend tot veranderingen in het systeem 
(Potjer, 2019). Idealiter vindt experimenteren, leren en innoveren daarom 
altijd plaats in de interactie tussen het individu, de organisatie waar hij of zij 
deel van uitmaakt en de institutionele wereld van het systeem. Engeström 
leert ons dat dat dieper leren vooral plaats kan vinden als er bij partijen een 
intrinsieke motivatie is om te veranderen. Open staan voor verandering is 
dus nodig om tot innovaties in de aanpak van gebiedsontwikkeling te komen.

In het onderzoeksproject staan de casussen Haven-Stad in Amsterdam en 
Rotterdam Makers District centraal. Een eerste waarneembare verandering 
in zowel Haven-Stad als Makers District ligt in het belang dat wordt 
toegekend aan monitoring. Wanneer de gebiedsontwikkeling is omgeven 
door onzekerheid en onvoorspelbaarheid, ligt het niet voor de hand om 
het eindbeeld volledig in te kleuren. In Haven-Stad worden de onzekerheid 
en onvoorspelbaarheid omarmd door monitoring – op basis van data – in 
te zetten als een dashboard dat de overheid vertelt of het tijd is om bij te 
sturen, extra gas te geven of af te remmen (Verhoeven, 2019). Ook in M4H 
wordt hier op een vergelijkbare manier mee geëxperimenteerd (Stam, Peek 
& Chan, 2020). Monitoring lijkt daarmee een belangrijk instrument te zijn om 
grip te houden op de transitieopgaven in een gebiedsontwikkeling wanneer 
een duidelijk eindpunt ontbreekt. De uitdaging daarbij is om monitoring niet 
alleen in te zetten om te reflecteren op de voortgang en prestaties, maar 
ook – als een soort dubbelslag – op de ingezette koers en de ambities (Peek 
& Stam, 2019).

6.2 Veranderwijs door de hogeschool als partner in 
gebiedsontwikkeling M4H

Waar de promotieonderzoeken van Marlies van der Wee-Bedeker en Willemijn 
Lofvers aantonen dat het onderwijs zeer kan profiteren van een betrokkenheid 
bij de gebiedsontwikkeling van M4H als praktijkcontext voor transformatief en 
collectief leren, laat het onderzoek van Kees Stam zien dat zo’n betrokkenheid 
ook zeer nuttig is vanuit onderzoek naar gebiedsontwikkeling, maar eveneens 
dat de ontwikkeling van het M4H-gebied zelf ook baat heeft bij een langjarige 
aanwezigheid van de hogeschool.

M4H is sinds 2015 het voornaamste onderzoeksobject voor het lectoraat en 
proeftuin voor het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO). Studenten 
en onderzoekers hebben een aanzienlijke rol gespeeld in de strategie- en 
planvorming voor M4H. In 2016 studeerde Kees Stam af op de relatie tussen 
en ontwikkelkansen van M4H en RDM. Op dit onderzoek is vervolgens door 
meerdere afstudeerders verder gebouwd met afstudeerstages bij gemeente, 
Havenbedrijf en ondernemingen in het gebied. Behalve in ongeveer 10 
afstudeeronderzoeken, fungeert M4H als casus in allerlei onderwijsopdrachten, 
waaronder de samenwerkende IGO-minoren (zie paragraaf 4.2) waarin zo’n 200 
studenten aan verschillende vraagstukken in het gebied werken. Het onderzoek 
heeft geleid tot een reeks van internationale en nationale wetenschappelijke 
en vakpublicaties. Kees Stam is de afgelopen twee jaar verbonden aan het 
kenniscentrum als onderzoeker en als docent aan de opleiding Ruimtelijke 
Ordening en Planologie en werkt op het programmabureau M4H vanuit de 
gemeente. Recentelijk is hij gestart als promovendus bij de TU Delft. Het gebied 
is ook casus in het onderzoeksprogramma Cilo lab, het landelijke living lab 
voor duurzame stadslogistiek waarin Hogeschool Rotterdam participeert.

Dit alles kan een enorme impuls krijgen wanneer de hogeschool besluit een 
satellietlocatie in M4H te vestigen. Daarbij helpt het de gebiedsontwikkeling 
ook omdat kennisinstellingen een belangrijke pijler onder het succes van 
een innovatiemilieu zijn. De aflopen vijf jaar tonen aan dat een langjarige 
betrokkenheid alleen maar leidt tot meer wederzijdse voordelen, waarbij de 
hogeschool naast vakspecifieke en multidisciplinaire expertise ook kennis 
over leren kan inbrengen. De gebiedsontwikkelingsopgave omspant naast 
de technische kerndisciplines van ruimtelijke planning, stedenbouw en 
vastgoedontwikkeling, ook logistiek en infrastructuur, energietransitie en in 
toenemende mate ook economische vraagstukken, rondom bijvoorbeeld 
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innovatie en betaalbare werkruimte, en sociale vraagstukken, gericht op 
de relatie met de omliggende wijken en buurten. De aanwezigheid en 
betrokkenheid van studenten draagt bij aan de levendigheid van het gebied 
en versterkt het imago van innovatiemilieu. Juist een regelmatige confrontatie 
met het onbevooroordeelde perspectief van jongeren kan helpen om een 
strategische keuze te maken voor expansief leren als integraal onderdeel van 
de organisatie van het proces van gebiedsontwikkeling.

Nu de ontwikkeling van M4H in een volgende fase terecht is gekomen (van plan- 
en strategievorming in uitwerking en uitvoering), is het ook voor de hogeschool 
tijd om na te denken over een volgende stap in de betrokkenheid bij M4H.

Veranderstad Veranderwijs

Perspectief Verandering Expansief leren Rol hogeschool

Stedelijke 
gebiedsontwik-
keling is een 
activiteit die 
resulteert in 
adaptieve en 
crisisbestendige 
gebieden in de 
stad

Van een 
projectmatige 
georganiseerde 
lineaire produc-
tieketen, naar 
een procesmatig 
georganiseerde 
collectieve 
prestatie

Van een 
instrumentele 
benadering van 
leren, naar een 
strategische 
keuze voor leren 
als integraal 
onderdeel van 
de organisatie 
van het proces 
van gebieds-
ontwikkeling, 
waarbij fricties 
ook constructief 
worden ingezet 
om dieper te 
leren en te 
veranderen

De hogeschool is 
dé kennispartner 
in gebieds-
ontwikkeling 
van stedelijke 
innovatiemilieus

De hogeschool 
biedt gebieds-
ontwikkeling:
lokale 
(langjarige) 
betrokkenheid
vakspecifieke en 
multidisciplinaire 
expertise
kennis van leren
perspectief van 
jongeren
levendig en 
imagoverster-
kend gebruik

Figuur 6. Veranderwijs vanuit een veranderend perspectief op stedelijke 
gebiedsontwikkeling

7. Conclusie

Om de impact op ‘de haven, de stad en de mensen die daar wonen en werken’ 
(Hogeschool Rotterdam, 2020) richting 2030 verder te vergroten, is het goed 
in te spelen op de actuele veranderingen die optreden in de benadering van 
transitie, innovatie en stedelijke gebiedsontwikkeling. Deze veranderingen 
hebben met elkaar gemeen dat meer en meer gezocht wordt naar een 
collectieve en inclusieve aanpak. Traditionele grote regime-partijen, waartoe 
we ook de hogeschool rekenen, zijn zich in toenemende mate bewust van de 
eigen rol en de verandering die deze behoeft, ook om juist met andere – niet 
als professioneel erkende – spelers uit de niche te komen tot een werkelijke 
toekomstgerichte inzet van de eigen capaciteiten.

De hogeschool maakt op vele plekken in de organisatie stappen in deze 
richting en ook de Positionpaper #HRTechniek (Hogeschool Rotterdam, 2020) 
kan in dit licht worden gezien. Promotieonderzoeken van hogeschoolcollega’s 
wijzen het onderwijs de weg naar vormen van transformatief en collectief 
leren en duiden de potentie van leren als integraal onderdeel van het proces 
van gebiedsontwikkeling. Om deze kansen te benutten is het nodig om 
allereerst de eenzijdige oriëntatie van opleidingen op de eigen specifieke 
expertise, kwalificaties en beroepenveld te doorbreken. De onderzoeken tonen 
aan dat leren van vernieuwde benaderingen juist buiten deze kaders gebeurt. 
Zo’n doorbraak biedt ook ruimte voor het opleidingoverstijgend ontwikkelen 
van transdisciplinaire leervormen. Ten tweede is een heroriëntatie nodig op 
de rol van docenten om ruimte te bieden voor een groter eigenaarschap 
van het eigen leerproces van studenten en voor een grotere participatie 
van de hogeschool in lokale prakijken door onderzoek. Ten derde kan deze 
betrokkenheid als kennispartner verder worden versterkt door het vestigen van 
een (satelliet)locatie. Veranderwijs heeft de meeste kans van slagen in nauw 
contact met de Veranderstad; ter plekke, als onderdeel van een stedelijke 
gebiedsontwikkeling gericht op open innovatie. Veranderwijs: omdat samen 
leren en innoveren anders gaat!
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5 De economie van Rotterdam
Arjen van Klink en Edith Jacobs  

Samenvatting

De Rotterdamse economie bleef lange tijd achter bij landelijke ontwikkelingen, 
maar heeft sinds 2015 een versnelling van de groei laten zien. In dit hoofdstuk 
bezien we welke factoren bijdragen aan de economie van stad en regio. Op 
basis daarvan schetsen we mogelijke ontwikkelingen voor de toekomst. Ook 
staan we stil bij de impact van de coronacrisis. De economie is kwetsbaar voor 
externe omstandigheden. Het versterken van de economische weerbaarheid 
is de grote opgave voor de komende tijd. Leren en innoveren vormt daarbij 
een essentieel onderdeel en Hogeschool Rotterdam is een belangrijke schakel. 
Het vraagt flexibele leerarrangementen en samenwerking tussen onderwijs, 
bedrijfsleven en overheid. Dat laatste is nodig om leren en innoveren te 
richten op vraagstukken die voor de regio van belang zijn, zoals digitalisering 
en verduurzaming en vergroting van het maatschappelijke verdienvermogen.

1. Introductie

In de ontwikkeling van de economie van Rotterdam is één lijn zichtbaar: de 
verandering van havenstad naar stad met een haven. Sinds de jaren ’80 
wordt ingezet op versterking en verbreding van de economie. Inmiddels heeft 
de regio veel meer te bieden dan de haven en is de economische structuur 
veranderd. Rotterdam is ‘hip en happening’ geworden en de economie is 
de afgelopen vijf jaar relatief sterk gegroeid. Tegelijkertijd zijn structurele 
zwakheden in de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de economische 
structuur nog niet verdwenen.  De lokale en regionale economie zijn van grote 
invloed op het functioneren van de hogeschool. De stand van de economie 
is sterk bepalend voor de baankansen van afstudeerders. De economische 
conjunctuur en structuur geven mede richting aan de ontwikkeling van 
curricula en aan vraagstukken die bedrijven en instellingen neerleggen 
bij studenten en onderzoekers van de hogeschool. Tegelijkertijd heeft de 
hogeschool invloed op de economie, in de zin dat de kennisinfrastructuur en 
het opleidingsniveau belangrijke factoren zijn voor economische ontwikkeling. 
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In dit hoofdstuk worden enkele toekomstbeelden voor de economie van 
Rotterdam geschetst. Dat doen we aan de hand van een eenvoudig model 
waarin de belangrijkste factoren zijn gerangschikt die de economie van stad 
en regio bepalen. Met deze factoren kijken we terug en vooruit. We hebben 
gekozen voor een historische tijdspanne van twintig jaar, maar zullen her en 
der een ruimere periode overzien. Vooruit kijken we tien jaar tot 2030. Aan 
de impact van de coronacrisis geven we apart aandacht. We sluiten af met 
enkele gevolgtrekkingen voor het hoger onderwijs.

2. Factoren die van invloed zijn op de regionale 
economie

Bruto regionaal product en werkgelegenheid beschouwen we als de 
resultante van het economische presteren van de regio. Beide grootheden 
tezamen geven een goed beeld van de welvaart in de regio. Het bruto 
regionaal product van Rijnmond bedroeg in 2019 64 miljard euro. Daarmee 
heeft de regio een aandeel van zo’n 8% in het bruto nationale product. De 
regionale werkgelegenheid omvatte in 2019 630.000 arbeidsplaatsen (7% van 
de landelijke werkgelegenheid). 

Het regionale inkomen en de regionale werkgelegenheid worden door een 
groot aantal factoren bepaald. Dit hoofdstuk beperkt zich tot tien factoren 
die, volgens wetenschappelijk onderzoek en beleidsanalyse, veel invloed 
hebben op inkomen en werkgelegenheid (bronnen). De factoren zijn in figuur 
1 weergegeven en worden kort toegelicht. 

Figuur 1  Factoren van invloed op werkgelegenheid en inkomen

De regionale economische structuur is sterk bepalend voor de welvaart op 
korte en langere termijn. Het gaat hier onder meer over de sectorale verdeling, 
maar ook over de grootte van bedrijven, hun levensfase, eigendomssituatie 
en afzetoriëntatie. Bereikbaarheid is een tweede factor die van belang is, voor 
zowel goederen als personen. Met zijn industrieel-logistiek complex wordt 
Rotterdam sterk beïnvloed door de wereldhandel en ontwikkelingen in het 
Europese achterland. In samenhang met de positie als logistiek knooppunt 
is de regio conjunctuurgevoelig: opslag, handel en vervoer worden direct 
beïnvloed door de stand van de economie. Het verblijfsklimaat heeft invloed 
op bestedingen van consumenten en bezoekers. De woningmarkt werkt in op 
de regionale economie via bestedingen aan bouw, onderhoud en interieur en 
via de aantrekkelijkheid van de regio als woon- en werklocatie. De demografie 
heeft impact op de welvaart via bestedingen en verhuizingen en via het 
arbeidsaanbod. De arbeidsmarkt omvat de vraag naar en het aanbod van 
arbeid, maar ook de werking van de arbeidsmarkt (hoe vinden vraag en 
aanbod elkaar?). Tot de kennisinfrastructuur worden gerekend het onderwijs 
en de private en publieke voorzieningen voor R&D. Ten slotte is er de triple 
helix. Dit is de wijze waarop actoren in de economie met elkaar samenwerken. 
Het betreft in het bijzonder het samenspel tussen overheid, bedrijfsleven en 
onderwijs. 

De factoren werken op meerdere manieren op werkgelegenheid en inkomen 
in. Soms is sprake van een rechtstreeks effect op korte termijn. Soms is 
sprake van een indirecte doorwerking op langere termijn, doordat factoren 
elkaar trapsgewijs beïnvloeden of doordat effecten pas op termijn ontstaan. 
Voorbeelden van directe effecten zijn de doorwerking van de wereldhandel 
en landelijke economische conjunctuur. De bereikbaarheid voor goederen 
heeft invloed op de doorwerking van de wereldhandel in de regio en heeft 
zowel op korte als op langere termijn effect. De bereikbaarheid voor personen 
heeft invloed op het verblijfsklimaat en de arbeidsmarkt (korte termijn) 
en de economische structuur (lange termijn). De demografie heeft veel 
invloed op de woningmarkt, bijvoorbeeld door het effect van de vergrijzing 
van de bevolking en de verdunning van huishoudens. De demografie heeft 
ook langetermijneffecten op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld via het aantal 
geboorten en de instroom van migranten. De kennisinfrastructuur heeft 
impact op de arbeidsmarkt, veelal vindt deze doorwerking over langere 
termijn plaats. De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs 
in de triple helix heeft invloed op de kennisinfrastructuur en de regionale 
economische structuur op langere termijn.
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De regionale economische structuur is een cruciale variabele in het systeem. 
Ze vertaalt de genoemde factoren naar regionale welvaart. Een sterke 
economische structuur maakt optimaal profijt van de andere factoren. Ze 
creëert werkgelegenheid en inkomen en maakt een regio weerbaar voor 
economische tegenwind. Een sterke economische structuur heeft een 
gevarieerde samenstelling aan sectoren, kent veel waarde-scheppende 
activiteiten, krachtige onderlinge verbanden en veel dynamiek. Steden 
zijn plaatsen waar de economische structuur zich verdicht. Mensen en 
activiteiten komen er samen. Dit creëert agglomeratievoordelen, in de 
vorm van bijvoorbeeld lagere kosten, meer contacten en meer variatie en 
kwaliteit in voorzieningen. Agglomeratievoordelen maken het voor mensen en 
activiteiten nog aantrekkelijker om in de stad te zijn en leveren daardoor weer 
extra economische activiteiten op. 

3. Historische analyse van de factoren

Sinds de jaren ’80 is Rotterdam in transitie van een havenstad met transport 
en industrie naar een verblijfsstad met diensten. De oliecrises en de 
economische recessie van het begin van de jaren ’80 waren de aanleiding 
om de afhankelijkheid van de haven te verminderen. De commissie 
sociaaleconomische vernieuwing (‘commissie Albeda’) constateerde in 1987 
dat deze transitie pijnlijk was, ze veroorzaakte (extra) werkloosheid en vroeg 
om nieuwe bestuursstructuren. Inmiddels is de transitie verder gevorderd. 
Het centrum van Rotterdam is getransformeerd tot een verblijf-, werk- en 
woongebied. De economische structuur van de stad is veranderd en de 
dienstensector is sterk opgekomen. De groei van de consumentendiensten 
sinds enkele jaren springt daarbij in het oog en bepaalt het nieuwe karakter 
van Rotterdam als aantrekkelijke verblijfstad. Tegelijkertijd zijn er nog grote 
opgaven in de regionale economie. Voor de aanpak van deze opgaven 
in het bredere verband van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is 
in 2016 de Roadmap Next Economy (RNE) opgesteld. In vijf transitiepaden 
wordt in de RNE aangegeven hoe de economie van de regio duurzaam kan 
worden versterkt: digitalisering, duurzame energie, circulaire economie, 
ondernemerschap en inclusieve maatschappij.

De historische ontwikkeling van de genoemde tien factoren laat zich als volgt 
beschrijven:
•	 Wereldhandel en wederuitvoer. De waarde van de wereldhandel bedroeg 

6.400 miljard in 2000 en 18.900 miljard US dollar in 2018 (statista.com). De 

afgelopen twintig jaar heeft de wereldhandel zich sterk ontwikkeld, op basis 
van het proces van globalisering, de groei van China en de uitbreiding 
van de EU. De financiële crisis van 2008 heeft de groei afgeremd, maar 
de wereldhandel herstelde zich snel. De groei van de wereldhandel en 
de economie van Europa was positief voor de Rotterdamse haven. Het 
aantal overgeslagen containers steeg van 11,1 miljoen TEU in 2010 tot 14,8 
miljoen TEU in 2019 in Rotterdam. De totale goederenoverslag nam toe van 
430 miljoen ton in 2010 naar 469 miljoen ton in 2019. Overigens slaat de 
economische impact van de overslag steeds meer buiten Rotterdam neer 
– havenwerkers werken soms tot ver buiten de stad en waardetoevoeging 
aan de goederenstroom vindt veelal in het achterland plaats.

•	 Bereikbaarheid. De afgelopen twintig jaar is fors geïnvesteerd in de 
bereikbaarheid van Rotterdam. Van belang voor het goederenvervoer 
is het gereedkomen van de Betuwelijn (2007) en de Tweede Maasvlakte 
(2013) geweest. Beide projecten zijn gebouwd op de groei en zijn nog 
niet maximaal benut. Voor het personenvervoer is de uitbreiding 
van het metronetwerk in de regio van belang geweest. Met name de 
Randstadrail (2007) heeft noemenswaardige impact gehad; de metrolijn 
van Rotterdam naar Den Haag vervoert dagelijks 45.000 reizigers. In de 
stad zijn parkeervoorzieningen sterk uitgebreid. De infrastructuur voor het 
wegvervoer wordt momenteel uitgebreid met de Blankenburgtunnel ten 
westen van de stad en de verbinding A13/A16 aan de noordoostkant.

•	 Economische conjunctuur. De afgelopen twee decennia kende Nederland 
een gunstige economische ontwikkeling. Gemiddeld groeide het bruto 
nationaal product in de afgelopen twintig jaar met 1,4% per jaar (Erken et al., 
2019). Uitzondering waren 2009, 2012 en 2013. Waar Rotterdam en Rijnmond 
lange tijd een economische groei onder het landelijke gemiddelde 
realiseerden, lag deze sinds 2015 dicht bij het landelijke cijfer. De conjunctuur 
wordt ondersteund door het ruime geldbeleid van de Europese Centrale 
Bank. Het bredere economische klimaat was lange tijd gestoeld op 
het neoliberale paradigma. Marktdenken en aandeelhouderswaarde 
stonden centraal. De wereld was competitief en gericht op economische 
kengetallen. Dat geldt ook voor Rotterdam, waar decennialang (de groei 
van) de overslagcijfers met trots gepresenteerd werden. 

•	 Verblijfsklimaat. Er is fors geïnvesteerd in het verblijfsklimaat van de stad. 
De ‘sprong naar Zuid’ is gemaakt met nieuwe voorzieningen, infrastructuur 
en woongebieden. In de binnenstad is gewerkt aan functiemenging 
en kwaliteitsverbetering. Er zijn nieuwe iconen, waaronder de Markthal, 
gebouwd. Ten opzichte van 1995 wonen veel meer mensen in het 
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stadscentrum. Het aantal overnachtingen van bezoekers is tussen 2012 en 
2019 gestegen van 1,2 miljoen tot 2,0 miljoen. Rotterdam maakte de afgelopen 
jaren een krachtige groei van de werkgelegenheid in de dienstensector in 
het centrum door. De dichtheid van wonen en werken en hoogwaardig 
openbaar vervoer zetten deze ontwikkeling in gang. Rotterdam creëert zo 
voor het eerst in haar geschiedenis agglomeratievoordelen (Gemeente 
Rotterdam, 2020). 

•	 Woningmarkt. Het aantal woningen is tussen 2012 en 2020 in Rotterdam 
toegenomen met 9.000; de totale woningvoorraad is 315.600 woningen 
groot. De nettotoename in de regio bedroeg in dezelfde periode 22.000 
woningen. De samenstelling van de Rotterdamse woningvoorraad 
verandert: goedkope sociale woningen zijn gesloopt en eengezinswoningen 
en appartementen in koop en huur zijn er gekomen. Dit is het resultaat 
van beleid om het overaanbod van goedkope woningen terug te dringen 
en daarmee de samenstelling van de bevolking te beïnvloeden. Wijken 
als Hoogvliet, Pendrecht en Zuidwijk hebben een gedaantewisseling 
ondergaan. Overigens valt nog steeds 67% van de woningen in Rotterdam 
in de sociale voorraad. De krapte op de huizenmarkt is in Rijnmond 
minder sterk dan in de Noordvleugel van de Randstad, maar doet zich 
hier ook voelen: sinds 2010 zijn de prijzen in Rotterdam met meer dan 50% 
toegenomen. 

•	 Demografie. De bevolking van Rotterdam is sinds 2000 toegenomen 
van 607.000 naar 651.000 mensen. Sinds 2008 groeit de bevolking sneller 
dan de landelijke ontwikkeling. De stad wint inwoners in de groep 15 t/m 
29 jaar en verliest in andere leeftijdsgroepen. Het illustreert de functie 
van de stad als emancipatiemachine: je komt er wonen voor opleiding 
en werk. Maar de uitstroom in de leeftijdsgroep van 30 jaar en ouder is 
de laatste tien jaren afgenomen. Enerzijds doordat er in randgemeenten 
geen grote uitbreidingslocaties meer zijn, anderzijds doordat in Rotterdam 
een aantrekkelijk woningaanbod is gerealiseerd. Rotterdam kent een 
hoog aandeel eenpersoonshuishoudens (47% van alle huishoudens). De 
bewoners van Rotterdam zijn gemiddeld nog altijd armer dan in Nederland. 
Het gestandaardiseerde besteedbare huishoudinkomen bedroeg in 2017 
26.500 euro in Rotterdam en 29.800 euro in Nederland. De afgelopen jaren 
is het verschil nauwelijks afgenomen.

•	 Arbeidsaanbod en -participatie. De stad kent een langzame groei in het 
opleidingsniveau. De participatiegraad kruipt naar het Nederlandse cijfer 
toe. Dit is een gevolg van de verdienstelijking van de regionale economie. 
De arbeidsmarkt is tussen 2015 en 2019 omgeslagen van ruim naar krap. De 

werkloosheid in Rotterdam is spectaculair gedaald van 12,6% in 2014 tot 4,6% 
in 2019 gemiddeld per jaar. De coronacrisis jaagt de werkloosheid op, maar 
structurele tekortsituaties blijven óók bestaan. Eén oorzaak is de vergrijzing 
van werknemers. Eind 2018 was 19% van alle werknemers in Rijnmond 55 
jaar of ouder, met uitschieters in de industrie (24%), het onderwijs (25%), het 
transport (25%) en het openbaar bestuur (29%). Het UWV heeft berekend dat 
tussen 2018 en 2035 160.000 mensen in de regio de pensioengerechtigde 
leeftijd bereiken, waarvan 60.00 in de Rotterdam. Een andere oorzaak zijn 
wijzigende competenties: om mee te kunnen in de snelle technologische 
veranderingen moeten werknemers digitale competenties ontwikkelen en 
zoeken werkgevers nieuwe medewerkers.

•	 Kennisinfrastructuur. De afgelopen decennia is de toestroom van 
studenten naar het mbo, het hbo en de universiteit gegroeid. Ook de 
doorstroom tussen deze onderwijsniveaus is toegenomen. De hogere 
eindniveaus dragen bij aan het succes van jongeren op de arbeidsmarkt, 
in het bijzonder jongeren van allochtone afkomst. In 2019 was 30% van 
de beroepsbevolking hoog opgeleid (hbo en wo), in 2003 was dat nog 
25%; het aandeel laagopgeleiden is afgenomen van 34% naar 21% in 
dezelfde periode. Het aantal banen in kennisdiensten is de afgelopen 
jaren gestegen; in de stad Rotterdam met ruim 20% naar 43.000 banen 
en in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met 14% tot 127.000 banen. 
Tegelijkertijd kampt Rotterdam nog steeds met veel uitval van studenten 
en daardoor met relatief veel jongeren zonder startkwalificatie. Dit is een 
typisch grootstedelijk probleem. 

•	 Triple helix. Rotterdam heeft een historie van sterke publiek-private 
samenwerking; de havenontwikkeling is in de 19e en 20e eeuw in nauwe 
samenwerking tussen bestuurders, ambtenaren en ondernemers tot 
stand gekomen. Toch lijkt de samenwerking de afgelopen tijd minder 
hecht en minder vanzelfsprekend. Enkele punten kunnen naar voren 
worden gebracht. Ten eerste telt Rotterdam weinig hoofdkantoren van 
grote ondernemingen en ontbeert daarmee beslissingsmacht. Ten 
tweede zijn sectoren in de regionale economie nogal naar binnen gekeerd 
en zijn er weinig verbindingen tussen sectoren. Ten derde zijn er minder 
dan vroeger duidelijke collectieve doelen waar samenwerking van belang 
is. Overigens wordt het belang van een sterke triple helix onderkend; zo 
zoekt de Erasmus Universiteit Rotterdam naar (nieuwe) verbinding met de 
regionale samenleving en naar de andere universiteiten in Zuid-Holland 
en zijn er leerwerkakkoorden afgesloten tussen overheid, onderwijs en 
bedrijfsleven. Ook in het kader van de Roadmap Next Economy gaat er 
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veel aandacht naar versterking van de triple helix uit.
•	 Economische structuur. De ontwikkeling van havenstad naar stad 

met een haven is duidelijk af te lezen aan de economische structuur. In 
2000 was 11,8% van de arbeidsplaatsen in de stadsregio Rotterdam in de 
industrie, in 2019 was dat aandeel gedaald tot 9,7%. In de bedrijvigheid is 
het mkb dominant vertegenwoordigd. Veel mkb-bedrijven zijn actief in 
traditionele sectoren en zijn niet innovatief. Samen met kennisinstellingen 
en investeerders wordt gewerkt aan een innovatief startup-klimaat 
(Science Tower, Cambridge Innovation Center). De dienstensector 
in de stad neemt in omvang toe. Naast consumentendiensten en 
zakelijke diensten heeft Rotterdam een omvangrijke zorgsector met 
bovenregionale topklinische zorg en zorg voor haar (oudere) bewoners. 
Diensten zijn verbinders tussen sectoren (en tussen haven en stad). Zij 
verdichten de regionale economie en creëren zo agglomeratievoordelen. 
Sinds de groei van de economie, de bevolking en bezoekersaantallen 
is in Rotterdam voor het eerst sprake van een agglomeratie-effect. 

4. Mogelijke ontwikkeling van de factoren tot 2030

•	 Wereldhandel en wederuitvoer. Het positieve scenario is dat de 
wereldhandel na het wegebben van de coronacrisis snel weer aantrekt. 
De groei kan plaatsvinden doordat geopolitieke spanningen verdwijnen, 
het patroon van globalisering zich handhaaft en internationale transport 
goedkoop blijft. Onder deze omstandigheden is het denkbaar dat het 
overslagvolume in de Rotterdamse haven in de komende tien jaar 
toeneemt met de groeivoet van de afgelopen jaren. Het negatieve 
scenario gaat ervan uit dat de economische impact van de coronacrisis 
lang aanhoudt. Bovendien blijven spanningen tussen China en Amerika 
aanwezig en vindt Europa geen weg naar duurzame groei (naweeën Brexit). 
Dat maakt Rotterdam, met een sterke oriëntatie op China en het Verenigd 
Koninkrijk, kwetsbaar. Bovendien wordt in een negatief scenario transport 
duurder, om milieulasten te verdisconteren. Ten slotte wordt veel overzeese 
productie teruggehaald naar Europa en worden intercontinentale ketens 
continentaal georganiseerd. In dit scenario daalt de overslag aanzienlijk 
evenals de economische impact van de haven in de regio Rotterdam.

•	 Bereikbaarheid. Het positieve scenario is dat naast geplande investeringen 
in infrastructuur ook nieuwe plannen tot realisatie komen. In Rotterdam 
wordt de derde stadsbrug aangelegd in combinatie met de uitbreiding van 
het metronetwerk. De groei van de mobiliteit wordt getemperd doordat 

thuiswerken normaal geworden is. In het goederenvervoer versnelt de 
modal shift van weg naar spoor en water en ontstaan nieuwe coalities om 
vervoer efficiënt te organiseren (smart logistics). Het negatieve scenario 
gaat ervan uit dat er geen geld is voor nieuwe infrastructuur. Bovendien 
wordt er bezuinigd op het openbaar vervoer. De groei van thuiswerken 
compenseert onvoldoende de stagnatie van de capaciteitsuitbreiding. In 
het goederenvervoer ontbreekt het aan regie voor slimme multimodale 
oplossingen, hierdoor wordt er suboptimaal gebruikt gemaakt van de 
infrastructuur, met meer verkeerscongestie als gevolg.

•	 Economische conjunctuur. De Rabobank verwacht tot 2030 een 
economische groei in Nederland van gemiddeld 1,0% per jaar (Rabobank, 
2019). Dit was een prognose van vóór de coronacrisis. Het positieve 
scenario is dat deze groeiverwachting in stand blijft. Ook ontstaat er ruimte 
om genuanceerder over economische groei te denken. Meervoudige 
waardecreatie krijgt aandacht en het economische paradigma verschuift 
van shareholder value naar stakeholder value. Deze beweging versterkt 
de verschuiving van globalisering naar regionalisering. In het negatieve 
scenario is langdurig sprake van economische krimp. Dit verscherpt 
concurrentieverhoudingen en ‘race to the bottom’ in veel sectoren. Dit 
klimaat is niet bevorderlijk voor de opkomst van een ander economisch 
paradigma, hoewel de resultaten van deze situatie juist om andere keuzes 
vragen.

•	 Verblijfsklimaat. In het positieve scenario wint Rotterdam verder aan 
aantrekkelijkheid als stad om te winkelen en te verblijven. De negatieve 
impact van de coronacrisis is slechts tijdelijk; de personenmobiliteit groeit 
verder en ‘third places’ nemen in de economie verder in belang toe. Het 
aantal bezoekers in Rotterdam neemt toe, evenals hun bestedingen en dus 
de werkgelegenheid in de verblijfseconomie. Het negatieve scenario gaat 
uit van structurele negatieve effecten van de coronacrisis: reizen worden 
beperkt en ‘online’ wint op veel terreinen – van winkelen tot vergaderen. 
Dit heeft ernstige repercussies voor verblijfsgebieden en winkelcentra. De 
werkgelegenheid in de horeca neemt dramatisch af. 

•	 Woningmarkt. In het positieve scenario wordt het tempo van sloop/
nieuwbouw en uitbreiding opgeschroefd ten opzichte van de afgelopen 
jaren. Tot 2030 wordt de woningvoorraad van de stad netto met 10.000 
woningen uitgebreid. Buiten de traditionele eigendomsvormen (sociale 
huur, vrije sector huur en koop) ontstaan nieuwe modellen, waaronder 
coöperatief wonen. Alle woningen worden vlot opgenomen door de 
markt, zowel door mensen uit de stad als mensen van buiten. In het 
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negatieve scenario kan de woningproductie niet worden versneld. Diverse 
factoren spelen een rol, waaronder een sterke stijging van bouwkosten, 
vertraging bij procedures, weerstand tegen woningsloop en zwak 
consumentenvertrouwen. Per saldo neemt de woningvoorraad tot 2030 
slechts toe met 5.000 woningen. Er is sprake van ‘woningnood’ en de 
aantrekkelijkheid van de stad voor werk en studie staat onder druk. 

•	 Demografie. Het positieve scenario verwacht dat de regio en vooral de 
stad Rotterdam verder groeit in inwoneraantal. De groei wordt veroorzaakt 
door de structurele trek naar de stad van jongeren, re-urbanisatie van 
ouderen, gezinnen die in de stad blijven wonen en immigratie. Deze 
demografische ontwikkeling is gunstig voor de sociaaleconomische 
situatie; het gemiddeld inkomen bereikt in 2030 eindelijk het landelijke 
gemiddelde. In het negatieve scenario komt het beleid om Rotterdam 
aantrekkelijker te maken onvoldoende tot resultaten. Bovendien nemen 
agglomeratievoordelen af – de ontmoetingsfunctie van de stad wordt 
ondermijnd door digitalisering –, hierdoor is er minder reden om voor de 
stad te kiezen als woonlocatie.  

•	 Arbeidsaanbod en -participatie. In het positieve scenario wordt de 
arbeidsreserve van de stad steeds beter benut en bereikt de participatie 
het Nederlandse gemiddelde. Een belangrijke bijdrage levert de verdere 
verdienstelijking van de economie. Een groeiend aantal afgestudeerden 
in techniek en zorg vindt werk bij ondernemingen en instellingen in de 
regio. Werknemers en werkgevers weten vlot in te spelen op beroepen 
die verdwijnen en opkomen. Ten slotte levert immigratie een bijdrage 
aan het op peil houden van het arbeidsaanbod. De werkloosheid 
vlakt richting 2030 af rond 4,5% van de beroepsbevolking. Het negatieve 
scenario verwacht een krimp van de dienstensector, als gevolg van de 
1,5-metersamenleving en digitalisering. Dit vermindert baankansen voor 
lageropgeleiden. Structurele tekorten blijven daarentegen bestaan in 
de techniek en de zorg door een mismatch tussen vraag en aanbod. 
Automatisering en digitalisering remmen de vraag naar personeel in alle 
sectoren en compenseren grotendeels de impact van de vergrijzing. Per 
saldo stijgt de werkloosheid naar 12% van de beroepsbevolking in 2030.

•	 Kennisinfrastructuur. Het positieve scenario wordt gekenmerkt door 
gunstige samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Zij weten hun 
programma’s af te stemmen, waarmee doorstroming wordt bevorderd 
en uitval wordt tegengegaan. Achterstandssituaties worden weggewerkt. 
Ook ontstaan flexibele leerarrangementen die ‘leven lang leren’ mogelijk 
maken. Het aanbod trekt veel studenten van buiten de regio. Gunstig 

voor de kennisinfrastructuur is tevens dat meer kennisintensieve 
ondernemingen en instellingen voor de regio kiezen; bestedingen aan 
R&D nemen toe evenals het aantal kennisintensieve arbeidsplaatsen. In 
het negatieve scenario weten partijen in het onderwijs elkaar niet goed te 
vinden en hebben investeringen onvoldoende impact. Het gevolg is dat 
het aandeel van hogeropgeleiden terugvalt, studie-uitval toeneemt en 
minder studenten voor Rotterdam kiezen. Deze ontwikkeling maakt de regio 
minder aantrekkelijk voor kennisintensieve activiteiten; R&D-budgetten en 
het aantal kennisintensieve banen krimpen.

•	 Triple helix. Het positieve scenario is dat de tijden van weleer terugkeren: 
overheid, bedrijfsleven en onderwijs slaan de handen eendrachtig ineen 
waar het gaat om het (open) innoveren in een aantal ecosystemen, 
waaronder circulaire productie in de haven en verduurzaming van de 
woningvoorraad. Men gaat langetermijncommitments aan en investeert 
in elkaars belangen. Dit leidt tot hernieuwd vertrouwen en elan met een 
positieve uitstraling op de algemene samenwerking. In het negatieve 
scenario overheersen kortetermijnbelangen, ingegeven door onvoldoende 
gemeenschappelijke strategische visie, sterke concurrentie en beperkte 
budgetten voor innovatie en ontwikkeling. Bovendien zijn beslissers van 
grote ondernemingen nog meer dan voorheen op afstand geplaatst en is 
hun binding met de regio verder afgenomen.

•	 Economische structuur. In het positieve scenario werken de positieve 
toekomstbeelden van de overige factoren door in de economische 
structuur van de regio. Deze wordt verder versterkt; bestaande 
bedrijvigheid weet zich aan te passen en nieuwe activiteiten komen 
op. In dit scenario kunnen veel mkb-bedrijven mee in de digitale en 
duurzame transitie. De arbeidsproductiviteit stijgt door digitalisering, 
flexibilisering en samenwerking. De havenindustrie maakt grote stappen 
naar verduurzaming. Door reshoring na de coronacrisis vestigen meer 
productieactiviteiten zich in de regio. In het negatieve scenario ontbeert 
het de regio aan dynamiek. De economische structuur verstart en verarmt: 
er vindt weinig toevoeging van nieuwe activiteiten plaats en bestaande 
bedrijvigheid weet zich onvoldoende te vernieuwen. De verduurzaming 
van de haven verloopt traag. Er vindt weinig innovatie plaats. Dat remt ook 
de ontwikkeling van de zorgsector.

 
De doorwerking van de mogelijke ontwikkeling van de factoren op het 
regionale bruto product en de regionale werkgelegenheid kunnen we 
slechts globaal en kwalitatief inschatten. In 2030 kunnen de economie en de 
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werkgelegenheid gegroeid zijn ten opzichte van het heden. Wanneer voor 
alle factoren het positieve scenario werkelijkheid wordt, dan kan de regio 
Rotterdam een sterke economische ontwikkeling tegemoet zien. Bovendien 
is dan sprake van een meer robuuste economie, omdat sterk is ingezet op 
verduurzaming en vernieuwing in de economie. Maar in 2030 kan ook sprake 
zijn van ernstige krimp van het regionale product en de werkgelegenheid in 
de regio. Ook is de economie structureel verzwakt. Daarvan is zeker sprake als 
alle factoren zich negatief ontwikkelen zoals hiervoor beschreven. 

Naast de ontwikkeling van de tien factoren zijn ook andere ontwikkelingen 
relevant. Sommige werken al door via de factoren die we in beschouwing 
hebben genomen; dat geldt bijvoorbeeld voor geopolitieke spanningen via 
de factor wereldhandel. Andere ontwikkelingen kunnen – letterlijk en figuurlijk 
– ‘van buiten komen’ en drastische impact hebben die we nu nog niet goed 
kunnen overzien. De belangrijkste van dit moment is de coronacrisis.

5. Impact van de coronacrisis op de Rotterdamse 
economie

Uit de beschrijving komt naar voren dat de economische toekomst niet 
zonder meer gunstig is. Een aantal seinen staat, nog los van de impact van 
de coronacrisis, op rood. De chemische industrie is te afhankelijk van fossiele 
brandstoffen en bevindt zich aan het einde van haar huidige levenscyclus. 
De mismatch tussen vraag naar en aanbod van zorgpersoneel is groot en 
groeit, terwijl zorgbehoeften door vergrijzing toenemen. De vernieuwing 
en verduurzaming van het woningaanbod in de stad gaat langzaam door 
financiële, bestuurlijke en juridische obstakels. De innovatiekracht van het 
mkb is beperkt. Boven op deze problemen brengt de coronacrisis nieuwe 
onzekerheden mee. Hoe lang houdt de wereldhandel last van de coronacrisis, 
wat doet de crisis met private en publieke investeringen, wat betekent de 
crisis voor het verblijfsklimaat en voor consumentenbestedingen? 

Het Centraal Planbureau heeft de afgelopen maanden diverse scenario’s 
doorgerekend voor de economische impact van de coronacrisis. Met het 
scenario van maart 2020 verwacht men dat de economie, na een groei van 
1,8 procent in 2019, in 2020 met 7,7 procent krimpt om in 2021 te herstellen met 
2 procent. Op basis van het scenario wordt verwacht dat de economie van 
Rijnmond in 2020 met 6,4 procent krimpt en in 2021 licht groeit met 1,1 procent 
(Manshanden et al., 2020). De werkloosheid komt na het laagterecord van 

4,6% in 2019, in 2020 uit op 7,5% en in 2021 op 8,8% van de beroepsbevolking. De 
toename in 2020 betreft bijna 20.000 personen en in 2021 komen daar naar 
verwachting ongeveer 10.000 personen bij. Vooral de dienstensector wordt 
zwaar getroffen door de lockdown en de gevolgen van de coronacrisis. De 
CPB-scenario’s van juni en augustus zijn licht optimistischer dan die van 
maart, maar deze zijn niet voor de regio doorgerekend. Volgens de prognose 
van de Rabobank zal de economie van de Rotterdamse regio dit jaar minder 
dan het landelijke gemiddelde van 5,2% krimpen (Aalders & Raspe, 2020).

De groei in de dienstverlening was in de afgelopen hoogconjunctuur 
een van de pijlers van economische ontwikkeling van stad en regio. De 
1,5-metersamenleving grijpt juist in op de dichtheid van de stedelijke centra. 
Rotterdam creëerde sinds enkele jaren agglomeratievoordelen. Juist deze 
ontwikkeling van de grootstedelijke functie wordt nu door de coronacrisis 
onderbroken (Manshanden et al., 2020). Dat gaat ten koste van bedrijvigheid 
in de consumentendiensten en van innovatie. Daarnaast wordt de economie 
van Rotterdam beïnvloed door ontwikkelingen in het Duitse achterland. Het 
Duitse herstelplan van 130 miljard euro is erop gericht om het land duurzamer 
te maken. Dat heeft grote consequenties voor de overslag en de industrie in 
Rotterdam.

De ontwikkelingen maken de Rotterdamse regio kwetsbaar en de economische 
toekomst ongewis. De economie van een regio wordt in hoge mate door 
externe omstandigheden bepaald. Dat geldt voor Rotterdam meer nog dan 
voor andere regio’s. De werking van endogene condities – zoals infrastructuur, 
woningmarkt, ecosysteem, verblijfsklimaat en onderwijs – is van beperkte 
invloed. Toch zijn het deze condities waarop de regio zelf invloed heeft en 
richting kan geven (Toet, 2020). Het is zaak om het eigen groeivermogen van 
de regio verder te benutten. Onderwijs is daarbij een essentiële factor. 
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6. De toekomstige economie van Rotterdam en de rol 
van Hogeschool Rotterdam

De relatie tussen Hogeschool Rotterdam en de regionale economie heeft twee 
kanten. Enerzijds is de hogeschool afhankelijk van de regionale economie. 
Een sterke economie is doorgaans gunstig voor afgestudeerden, er is een 
gunstige arbeidsmarkt en mits goed opgeleid, vinden afgestudeerden snel 
een baan. In een zwakke economie werkt het andersom. Anderzijds is de 
regionale economie afhankelijk van de hogeschool, als één van de grote 
aanjagers van de kwaliteit van het arbeidspotentieel. Juist in deze tijd van 
transitie waarin nieuwe kennis en vaardigheden van groot belangrijk zijn. Dat 
vereist wel goede afstemming tussen onderwijs en praktijk.

Kijkend naar de arbeidsmarktkansen van (toekomstig) afgestudeerden, dan 
is het beeld op basis van de voorgaande analyse van de regionale economie 
gemengd. Wanneer de economie inderdaad langdurig last ondervindt 
van de coronacrisis, zullen de kansen van afgestudeerden in algemene zin 
afnemen. Sectoren met een structurele mismatch – zoals techniek en zorg – 
zijn uitzonderingen, hoewel de zorg sterk afhankelijk is van overheidsuitgaven 
en (mede vanwege corona) bezuinigingen op de loer liggen. Ook een 
eventuele stagnatie van de innovatiekracht in de regio zal de behoefte 
aan afgestudeerden met nieuwe kennis en vaardigheden doen stagneren. 
Daarentegen zal de (toenemende) vergrijzing in veel sectoren de komende 
jaren kansen voor jongeren blijven bieden.

De kwaliteit en weerbaarheid van de beroepsbevolking is een cruciale factor 
voor de economische groei van Rotterdam in de toekomst. Digitalisering, 
energietransitie en circulaire economie zijn grote uitdagingen op de 
arbeidsmarkt. De kennis en vaardigheden van het arbeidspotentieel zijn 
cruciaal voor de innovatiekracht en het concurrentievermogen van bedrijven. 
Het arbeidsaanbod moet zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag van de 
economie. Dit betreft de huidige medewerkers en de nieuwe mensen die 
instromen vanwege uitbreiding of vergrijzing van het personeelsbestand. 
Tegelijkertijd verandert de structuur van de werkgelegenheid. Er ontstaan 
nieuwe banen en beroepen, en de inhoud van het werk en de manier waarop 
we werken veranderen. De behoefte aan leven lang leren bestaat in zowel 
het positieve als het negatieve scenario voor de economie; misschien is de 
herscholingsbehoefte in een groeiende economie in de toekomst wel groter 
dan bij stagnatie.

In het helpen aansluiten van de (toekomstige) beroepsbevolking op de 
ontwikkelingsrichting van de economie en op de vraag van werkgevers speelt 
Hogeschool Rotterdam, als grote en brede instelling voor hoger onderwijs, 
een essentiële rol. Vanuit de voorgaande paragrafen schetsen we hieronder 
enkele lijnen waarmee de hogeschool in haar strategie de komende jaren een 
actieve bijdrage aan de economische ontwikkeling kan geven:

•	 De economie van de toekomst is niet uitgekristalliseerd, zo veel is duidelijk. 
Dat betekent dat studenten breed opgeleid moeten worden, zodat ze zo 
goed mogelijk kunnen aansluiten bij mogelijke ontwikkelingen. Het betekent 
ook dat ze als persoon wendbaar moeten zijn, kansen kunnen grijpen en 
tegenslagen kunnen opvangen.

•	 Buiten kijf staat dat geïnvesteerd moet worden in digitale vaardigheden. 
Studenten moeten weten om te gaan met domein-specifieke 
IT-systemen en met artificiële intelligentie. Het vraagt samenwerking 
met het bedrijfsleven om gebruik te maken van de bestaande digitale 
infrastructuur, gezamenlijk inhoud te geven aan lesprogramma’s en 
docenten bij te scholen.

•	 Stad en onderwijs hebben hun strategische agenda’s nog beter op elkaar 
af te stemmen. Wil de stad bijvoorbeeld investeren in life sciences, dan is 
het zaak dat het hoger onderwijs daarin mee kan gaan. Het aanpassen 
van onderwijsprogramma’s is ingewikkeld en het sturen van instroom 
uiterst moeilijk, maar noodzakelijk om de economie van de regio op termijn 
te beïnvloeden.

•	 Het mkb is de backbone van de economie en kwetsbaar voor duurzame en 
digitale veranderingen. Hbo en mkb zijn elkaars natuurlijke partners, maar 
weten elkaar vaak nog onvoldoende te vinden. Het accountmanagement 
vanuit de hogeschool kan sterker op het mkb worden gericht, bijvoorbeeld 
via brancheverenigingen en bedrijventerreinen.

•	 Arrangementen voor leven lang leren zijn noodzakelijk voor een adaptieve 
regionale economie. Dit is bij uitstek een opdracht aan de triple helix. 
De hogeschool kan op dit gebied veel bieden. Leven lang leren verdient 
meer strategische prioriteit en vraagt om gerichte programmatische, 
administratieve en communicatieve inzet vanuit de instituten.

•	 Onderwijs moet meebewegen met de economie en de behoefte aan 
human capital. In een hoogconjunctuur is het van belang om jongeren, 
die snel werk vinden, mogelijkheden te bieden om toch verder leren. In een 
laagconjunctuur, wanneer jongeren langer doorstuderen, is het zaak om 
hen een brede waaier aan kennis en vaardigheden mee te geven.
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•	 Er is veel voor nodig om de ontmoetingsfunctie van de stad in stand te 
houden en verder tot ontwikkeling te brengen. Dat is van groot belang voor de 
innovatiekracht van de regio. De hogeschool is een ‘third place’ op zichzelf en 
kan zich nog meer openstellen voor derden, bijvoorbeeld middels fieldlabs.  

7. Conclusie

De economie van Rotterdam heeft de afgelopen tien jaar een positieve 
ontwikkeling doorgemaakt. Doorzetting van deze lijn is geen zekerheid. De 
regio is kwetsbaar voor exogene ontwikkelingen: vanzelfsprekend is daar de 
unieke impact van de coronapandemie, maar ook algemene bewegingen van 
wereldhandel, economische conjunctuur en consumentenvoorkeuren. Deze 
bewegingen krijgen makkelijk vat op de regio, gegeven haar economische 
structuur en beroepsbevolking.

Het versterken van de economische weerbaarheid is daarmee de grote 
opgave voor de komende tijd. Leren en innoveren vormt een essentieel 
onderdeel en Hogeschool Rotterdam is een belangrijke schakel. Het vraagt 
flexibele leerarrangementen en intensieve samenwerking tussen onderwijs, 
bedrijfsleven en overheid. Dat laatste is met name van belang om leren en 
innoveren te richten op vraagstukken die voor de regio van belang zijn.

Bronnen

Aalders, R., & Raspe, O. (2020). Themabericht: coronacrisis vergroot economische 
verschillen tussen regio’s, Utrecht: Rabobank Nederland, september www.rabobank.
economie.com/publicaties

Erken, H., Es van, F., & Groenewegen, J. (2019). Het groeipotentieel van de Nederlandse 
economie tot 2030, Utrecht: Rabobank Nederland, oktober www.rabobank.
economie.com/publicaties

Gemeente Rotterdam (2020). Economische verkenning Rotterdam 2020, gemeente 
Rotterdam www.evr010.nl

Manshanden, W.J.J., Koops, O., & Van Oort, F. (2020). Impact van de corona-epidemie op 
de economie van Rijnmond, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Zuid-Holland. 
Rotterdam: NEO Observatory en Erasmus Universiteit Rotterdam, juli

Toet, J. (2020). Post-corona toekomstverkenning gemeente Rotterdam, Amersfoort: 
Jester, juli 

Auteurs

Arjen van Klink
Lector next strategy en programmadirecteur,
Kenniscentrum Business Innovation

Recente publicaties

Van Klink, H.A., en Reijenga, J. (2020). De ontvankelijke leider – succesvol innoveren in het 
MKB, Port of Business, jaargang 3, nummer 3, pp.8-9

Van Klink, H.A. (2020), Duurzame zorg – de expeditie is pas begonnen, Rotterdam: 
Kenniscentrum Business Innovation, Hogeschool Rotterdam

Van Klink, H.A. (2017), Next strategy – how SMEs can grow into the future, Rotterdam: 
Hogeschool Rotterdam Uitgeverij

Edith Jacobs
Beleidscoördinator afdeling economie,  
Dienst Stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam.

Recente publicaties

Recente publicatie: Economische Verkenning Rotterdam 2020, www.evr010.nl

http://www.rabobank.economie.com/publicaties
http://www.rabobank.economie.com/publicaties
http://www.rabobank.economie.com/publicaties
http://www.rabobank.economie.com/publicaties
http://www.evr010.nl
http://www.evr010.nl


146 147146 147

6 Transitie naar een 
duurzame economie
Koen Dittrich

Inleiding

Politiek, bedrijfsleven en maatschappij worden geconfronteerd met drie 
belangrijke economische en maatschappelijke transitieopgaven, die 
onderling nauw met elkaar zijn verbonden. De eerste transitieopgave is de 
het tegengaan van de extreme klimaatverandering. Deze opgave komt voort 
uit het Akkoord van Parijs uit 2015, waarin afgesproken is dat de opwarming 
van de aarde maximaal twee graden mag zijn. Dit heeft in 2019 geleid tot de 
Klimaatwet in Nederland, die tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen in 
2030 sterk te verminderen. Direct in het verlengde van de klimaatopgave ligt 
de tweede uitdaging: de energietransitie. Deze transitie vraagt investeringen 
van burgers, bedrijven en overheid om fossiele energiebronnen te vervangen 
door hernieuwbare, duurzame energiebronnen. De derde opgave is de 
transitie naar een circulaire economie, waarbij overheid en bedrijfsleven 
de ambitie hebben om het gebruik van virgin materialen met 50 procent 
te reduceren in 2030 en zelfs volledig uit te bannen in 2050.1 >> Deze drie 
opgaven samen betekenen een ingrijpende transitie van onze economie en 
maatschappij met verstrekkende gevolgen voor burgers en (mkb-) bedrijven 
in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Terwijl de urgentie om tot actie over te gaan toeneemt, krijgen de geschetste 
drie transities nog nauwelijks gestalte in overheidsbeleid en bedrijfsstrategie. 
Bij het maken van producten en bij het consumeren en gebruiken ontstaat in 
alle sectoren en bij alle actoren afval. De totale Nederlandse afvalproductie 
in 2014 was 85 miljoen ton (CBS, 2016). De sectoren die hieraan het meest 
bijdragen, zijn de bouwsector met jaarlijks 29 miljoen ton afval, de (maak)
industrie met 13 miljoen ton afval en de consumenten met 8,5 miljoen ton 
afval (CBS, 2016). De agrarische sector produceert jaarlijks 4,3 miljoen ton 
afval (CBS, 2016), maar in tegenstelling tot de bouwsector, de industrie en de 
consument verwerkt de agrarische sector zijn afval veelal zelf en laat dit dus 
niet over aan afvalverwerkende bedrijven. Deze verwerking vindt meestal 
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plaats door het produceren van compost of diervoeding of door vergisting 
in biogas-installaties. Dit is op zich een goede ontwikkeling, alhoewel de 
meeste van dit soort verwerkingen tot laagwaardige producten leiden, die 
niet altijd geld opleveren voor de ondernemer. Op wereldschaal gaat echter 
nog grofweg een derde van alle eetbare delen van gewassen bestemd voor 
humane voeding als afval verloren in het productie- en consumptieproces 
(Gustavsson, Cederberg & Sonesson, 2011). Afval ontstaat bij alle schakels in de 
waardeketen, van telers tot verwerkers, tot distributeurs en distributiecentra, 
van supermarkten tot de uiteindelijke consument. Nederlandse consumenten 
scheiden 55 procent van hun huishoudelijke afval. Dit percentage stijgt al 
jaren langzaam: in 2000 scheidden consumenten nog 44 procent van hun 
huishoudelijk afval. Glas, papier en karton, groente, fruit en tuinafval (gft), 
klein chemisch afval, plastic, blik, drinkpakken, elektrische apparaten, grof 
tuinafval, bouwafval, textiel en restafval worden allemaal apart verwerkt tot 
nieuwe grondstoffen en producten. Soms is het nodig om een deel van het 
gescheiden afval toch te verbranden, bijvoorbeeld als dit sterk vervuild is. Dit 
gebeurt dan in onze afvalcentrales, waar de restwarmte kan worden gebruikt 
voor stadsverwarming. Recent onderzoek van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL, 2019) en The Circularity Gap Report (De Wit, Verstraeten-
Jochemsen, Hoogzaad & Kubbinga, 2019) laat zien dat we vooral goed zijn in 
(laagwaardig) recyclen, maar waar het aan ontbreekt, zijn vernieuwende 
waardemodellen die niet werken vanuit een oud, lineair denken, maar 
beginnen vanuit circulaire principes. Van de in kaart gebrachte 85.000 
initiatieven, worden slechts 1500 als echt nieuw en innovatief beschouwd 
(PBL, 2019). Met andere woorden: er is nog een lange weg te gaan voor een 
transitie naar een volledig circulaire economie. 

Dus de blijft grote vraag hoe we van de bestaande (dominante) lineaire 
economie komen naar een andere, duurzame economie? Dit zullen we moeten 
doen door gelijktijdig in te zetten op de drie genoemde transitieopgaven. Dit 
wordt ook wel de ‘integrale benadering’ genoemd. Hierdoor neemt echter wel de 
complexiteit enorm toe, en wordt tegelijkertijd ook de onderlinge afhankelijkheid 
van de deelopgaven in het verwezenlijken van meerdere transities zichtbaar. 
We staan dus voor een omvangrijke opgave, die vorm moet worden gegeven 
binnen bestaande institutionele en organisatorische structuren van onze 
maatschappij, die vooral is ingericht op economisch handelen vanuit het 
principe van korte-termijn-winsten, en lineair gebruik van grondstoffen en 
materialen. Dit huidige economische systeem is een principieel obstakel voor 
de noodzakelijke transities die we in korte tijd moeten realiseren.

Wat betreft de energietransitie staat Nederland er op papier goed voor op 
het gebied van wind- en zonne-energie. Voor grote windparken hebben we 
gemakkelijk toegang tot de zee. En Diergaarde Blijdorp heeft een van ‘s werelds 
grootste zonnedakparken. Maar hoe zit het met de honderden bedrijventerreinen 
verspreid over het land zonder zonnepanelen? Hoewel we in Nederland in 2019 
voor het eerst meer stroom opwekten uit duurzame bronnen dan uit kolen 
(gemiddeld kwam 20 procent van de stroom uit duurzame bronnen), zijn we 
nog heel ver verwijderd van het doel voor 2030 dat we 70 procent groene 
stroom zouden moeten opwekken.2>> Bovendien is in het Energieakkoord van 
2014 afgesproken dat in 2020 14 procent van de Nederlandse energieproductie 
hernieuwbaar moet zijn. Met 8,6 procent dit jaar lijkt dat doel echter nog lang niet 
binnen handbereik.3>> Europees gezien is Nederland met die schamele 9 procent 
duurzaam opgewekte energie nog steeds een van de slechtste leerlingen van 
de klas, terwijl bijvoorbeeld in Zweden al meer dan 40 procent van de energie 
duurzaam opgewekt wordt.4>> Dit is geen kwestie van technologie, die elke dag 
verbetert, met grote sprongen op het gebied van opslag van wind- en zonne-
energie. Het is ook geen kwestie van maatschappelijke onwetendheid – steeds 
meer consumenten eisen duurzame productie voor alles, van het vlees dat ze 
kopen tot de huizen waarin ze wonen. Veel consumenten zijn ook prosumenten 
geworden, die zelf duurzame energie opwekken. Een van de knelpunten is dat 
er ontoereikend overheidsbeleid met onvoldoende regie is en er te weinig 
(belasting)prikkels zijn voor (grote) bedrijven.

Hoe kunnen we als samenleving dan de uitdagingen aangaan die deze 
transities ons bieden? Ten eerste moeten we ‘waarde’ niet langer als puur 
monetair beschouwen. Waarde kan ook betrekking hebben op het klimaat 
en de sociale omstandigheden. Ten tweede moeten we zowel een nieuwe 
lichting ondernemers als ook bestaande bedrijven stimuleren die technologie 
te begrijpen en te kunnen gebruiken om nieuwe oplossingen en duurzame 
waardemodellen te ontwikkelen. En ten derde hebben deze bedrijven 
duidelijke richtlijnen en (fiscale) prikkels nodig om schaalbare en duurzame 
modellen aan te moedigen, die ecologische en sociale waarden bevatten. Ten 
vierde moeten alle actoren in de samenleving worden betrokken, en sociale 
verandering moet centraal staan in ons handelen. 

Achtereenvolgens bespreek ik in dit hoofdstuk nieuwe waardemodellen, het 
belang van technologie en innovatie, financiële prikkels die nodig zijn voor een 
duurzame economie, samenwerking met andere stakeholders en als laatste 
de impact van de drie transities op het onderwijs aan Hogeschool Rotterdam. 
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Ontwikkel nieuwe, duurzame waardemodellen

Een waardemodel is een breder concept dan een verdienmodel of 
businessmodel en beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, levert 
en vasthoudt (Osterwalder & Pigneur, 2010). Waar een verdienmodel 
of businessmodel vooral kijkt naar monetaire waarden (geld), 
worden waardemodellen gekenmerkt door collectieve en gedeelde, 
meervoudige waardecreatie. Meervoudige waardecreatie betekent dat een 
product meer dan één waarde tegelijkertijd representeert, dus anders gezegd 
gaat het altijd om het creëren van meer dan financiële waarde alleen. Dit 
betekent dat de verdiensten van een (collectieve) onderneming niet alleen 
worden uitgedrukt in termen van monetaire waarden, dus in geld, maar 
ook in andere termen zoals duurzaamheid, klimaatimpact, gebruiksgemak, 
dierwelzijn of beleving (Dittrich, Koers, Berkers, Becker & Montalvo, 2015; 
Jonker, Tap & Van Straaten, 2014; Jonker & Faber, 2020). Een bedrijf zal zich met 
een dergelijk waardemodel dus niet alleen moeten richten op de afnemer, 
maar op de hele waardeketen en andere stakeholders die gevolgen van de 
productie of consumptie van het product of dienst ondervinden. 

Monetaire waarde van het product representeert vooral de bereidheid 
van de consument om voor een goed product te betalen. Merkkleding 
is duurder dan merkloze kleding. Dat heeft soms met kwaliteit te maken, 
niet altijd met de fabricagekosten, maar vooral ook met de merkbeleving 
die een consument ervaart en waarvoor hij meer wil betalen. Ditzelfde 
principe zou ook op moeten gaan voor producten die duurzamer worden 
geproduceerd. Een Fairphone kost meer dan een B-merk smartphone, 
maar de bewuste consument betaalt graag meer voor deze telefoon, in de 
wetenschap dat het ontwerp duurzamer is, dat er eerlijke materialen zijn 
gebruikt, dat de arbeidsomstandigheden in de gehele productieketen van 
goed niveau zijn en dat alle onderdelen worden hergebruikt of gerecycled. 
Nieuwe waardemodellen maken dit soort duurzame innovaties mogelijk 
(Boons & Lüdeke-Freund, 2013; Lüdeke-Freund, 2010; Schaltegger, Hansen & 
Lüdeke-Freund, 2015), maar belangrijker nog, de nieuwe waardemodellen 
kunnen zelf ook duurzame innovaties zijn (Lüdeke-Freund, 2010). Voorwaarde 
is vaak wel dat consumenten bereid zijn voor de extra waarden (meer) te 
betalen.

Het waardemodel genereert dus niet alleen waarde voor de directe 
consumenten van een product of dienst, maar tegelijkertijd ook 

voor de maatschappij of het klimaat.  Om te komen tot duurzame of 
circulaire waardemodellen, moet de gehele organisatie, en niet alleen 
enkele onderdelen daarvan, een transitie doormaken (Loorbach & Wijsman, 
2013; Roome & Louche 2015). De rol van de onderneming in de samenleving 
zal hierbij mee moeten veranderen, aangezien de oplossing van veel 
actuele economische problemen verborgen ligt in het principe van 
shared value creation (Porter & Kramer, 2011). Volgens dit principe wordt 
ook economische waarde gegenereerd voor de samenleving door in 
maatschappelijke behoeften te voorzien. Het bedrijfsleven moet zijn 
successen opnieuw gaan verbinden met sociale vooruitgang. 

Maar om dit soort waardemodellen en daarmee de transitie naar een 
duurzame, circulaire economie mogelijk te maken, zijn een ander ontwerp, een 
ander waardenmodel en een andere vormgeving van de productiekringloop 
nog niet voldoende. Het is essentieel dat nieuwe waardeketens gaan ontstaan 
binnen een nieuw waardesysteem. Om een dergelijk nieuw waardesysteem 
te kunnen bereiken, zijn andere marktmechanismen nodig, nieuwe wet- 
en regelgeving, andere samenwerkingsvormen tussen ketenpartners en 
andere stakeholders en ook andere financieringsvoorwaarden van banken 
en andere geldverstrekkers. Het nieuwe waardesysteem kan worden 
gerealiseerd binnen het huidige economische systeem, mits materialen, 
reststromen en andere externaliteiten op een andere manier gewaardeerd 
worden en ‘groei’ niet alleen gemeten wordt in termen van economische, 
monetaire waarden.

Een voorbeeld van het oude economische denken is dat de verantwoordelijk-
heid voor ‘end of life’ producten nu veelal bij de consument wordt gelegd. Als 
de producent eindverantwoordelijk blijft voor de producten die hij maakt, 
moet hij ook zorgen voor terugname en recycling of liever hergebruik. Dit 
betekent dat de producent veel beter zal nadenken hoe hij de producten 
ontwerpt en zal een circulair ontwerp met duurzame grondstoffen en 
lange levensduur van producten de logische keuze worden. En wordt 
het verhuren van producten in plaats van verkopen een logischere optie. 
Bestaande regelgeving, bijvoorbeeld de milieu- en afvalwetgeving, maakt 
het echter voor bedrijven vaak ingewikkeld of soms onmogelijk om bruikbare 
afvalstromen in te zetten als grondstof voor nieuwe producten. Voor een 
herziening van de wet- en regelgeving is daarom een grote rol weggelegd 
voor gemeenten, provincies en het rijk.
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Het belang van technologie en innovatie

Circulaire waardemodellen hebben tot doel om schaarste in overvloed te 
veranderen, waarmee ze oplossingen bieden voor milieuproblemen door 
nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologieën te integreren in 
nieuwe economische systemen (Kathijotes, 2013). Circulaire waardemodellen 
zijn gebaseerd op twee principes (Pauli, 2010). Het eerste principe is dat alle 
materie en energie kan worden hergebruikt tot nieuwe toepassingen. Het 
tweede principe is dat circulaire waardemodellen veelal gebaseerd zijn op 
(nieuwe) technische oplossingen, die zowel economisch haalbaar zijn als 
een maatschappelijke en ecologische bijdrage leveren. Het ontwikkelen 
van deze circulaire waardemodellen door bedrijven is nodig om extra 
toegevoegde waarden voor de consument te generen, en om daarmee de 
grondstoffenmarkt op een nieuwe manier met de consumentenmarkt te 
verbinden (cf. Amit & Zott, 2012; Zott & Amit, 2010). Gesloten productieketens 
vormen de kern voor deze nieuwe waardemodellen.

Dit levert wel een aantal uitdagingen op. Bij zowel het verwaarden van 
afvalstromen als bij het circulair ontwerpen van nieuwe producten en diensten 
is het belangrijk om alle grondstoffen en energie die nodig zijn bij productie, 
consumptie en na gebruik (end-of-life) op holistische wijze in het ontwerp 
mee te nemen. Circulair ontwerpen kijkt naar productgebruik, -hergebruik en 
-cascadering.5>> Bij circulair ontwerpen worden producten zo vormgegeven dat 
ze eenvoudig gerepareerd, hergebruikt, gerefurbished en gerecycled kunnen 
worden, maar ook dat een product lang mee kan gaan. Gebruiksproducten, 
zoals huishoudelijke apparaten of witgoed, hebben vaak maar een beperkte 
levensduur. Als een product kapotgaat, bijvoorbeeld de vaatwasser, dan is 
deze vaak lastig of niet te repareren of wegen de reparatiekosten nauwelijks 
op tegen de nieuwprijs van een vervangend product. Losse modules zijn vaak 
lastig te vervangen, omdat veel componenten aan elkaar zijn gekoppeld 
en niet te scheiden zijn zonder ze te beschadigen. Een andere ‘ontwerpfout’ 
is de veelheid aan gelamineerde kunststoffen en andere producten die uit 
meerdere lagen bestaan. Dit soort producten worden veelvoudig gebruikt 
als verpakkingen voor voeding, zoals de folies om vers vlees te verpakken, die 
feitelijk uit meerdere lagen polymeren bestaan met elk een belangrijke, unieke 
eigenschap. Die laagjes zijn heel lastig van elkaar te scheiden, waardoor 
hergebruik of recycling bijzonder ingewikkeld en duur is. Ander voorbeeld zijn de 
coatings die gebruikt worden om kartonnen drankverpakkingen waterdicht te 
krijgen. Ook die zijn moeilijk te scheiden, waardoor de verpakkingen niet als oud 

papier ingezameld kunnen worden (maar tegenwoordig wel met het plastic 
afval ingezameld mogen worden). Dit soort verpakkingen zijn daarmee zeer 
lastig opnieuw te gebruiken en duidelijk niet ontworpen voor circulair gebruik. 
Naast technische belemmeringen zijn er ook economische: veel afvalstromen 
zoals schroot en textiel worden internationaal verhandeld in plaats van lokaal 
verwerkt tot nieuwe grondstoffen en producten. In 2018 exporteerde Nederland 
6.847 duizend ton recyclebare afvallen van metaal. Dat is 3 procent meer dan 
in 2010. De export van textiel blijft redelijk stabiel over tijd, maar nam ook met 
2 procent toe ten opzichte van 2010 naar een volume van 245 duizend ton in 
2018.6>> 

In dit kader is het belangrijk een goede materiaalselectie te doen bij de 
productie van gebruiksproducten, de componenten van die producten te 
standaardiseren en producten te ontwerpen voor langdurig gebruik. Verder 
is het van belang om in de ontwerpen van producten de mogelijkheid tot 
demontage en hergebruik in andere toepassingen in te bouwen. In de kern gaat 
het hier om technische vraagstukken waarbij disciplines als productontwerp, 
materiaalkunde en polymeerchemie een belangrijke rol spelen.

De circulaire R-ladder geeft goed weer wat de uitdagingen van nieuwe 
waardemodellen zijn.7>> Businessmodellen voor verminderen van materialen 
(reduce), hergebruik (reuse & repurpose), repareren (repair), vernieuwen en 
vermaken (remanufacturing & refurbishment), recycling en terugwinning van 
grondstoffen (recover) zijn nog wel te maken. Maar vooral goed werkende 
businessmodellen (met financiële baten) voor weigeren van bepaalde 
grondstoffen (refuse) zijn schaars, terwijl daar de hoogste klimaat- en 
maatschappelijke baten zijn te behalen. Al zijn er wel enkele supermarkten 
die werken zonder verpakkingsmateriaal.8>> De biobased economie – het 
vervangen van fossiele grondstoffen door biomassa – biedt perspectief voor 
substitutie van grondstoffen en materialen. Dat kan bijdragen aan refuse, 
reduce en reuse. De biobased economie is een economie waarin gewassen 
en reststromen uit de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de natuur 
worden ingezet voor niet-voedseltoepassingen. Een economie dus waarin 
deze groene grondstoffen ofwel biomassa worden toegepast als materialen, 
chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte). De 
biobased economie biedt kansen voor bedrijven zowel in de voedingsindustrie 
als in de maakindustrie in nieuwe samenwerkingsverbanden en biedt 
interessante crossovers tussen verschillende industrieën, zoals tussen de 
voedingsindustrie en de textiel-, bouwmaterialen- of farmaceutische industrie. 
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Voorbeelden van bedrijven met succesvolle circulaire waardemodellen zijn 
Desso9>> en Interface10>>. Zij produceren al jaren klimaatneutraal en kunnen 
dat doen op een manier waarmee ze nog steeds winst maken. Ook DSM heeft 
onder leiding van oud-topman Feike Sijbesma een nieuwe route ingeslagen 
in het verduurzamen van het businessmodel, waarbij zeer nadrukkelijk de 
internationale sustainable development goals (SDG’s) worden omarmd in 
het formuleren van de algehele bedrijfsstrategie.11>> Hun plastic producten 
worden nu voor ten minste 25 procent geproduceerd uit biobased of 
gerecyclede grondstoffen.12>> Het veranderen van alleen het gedrag van 
bedrijven en consumenten is echter niet voldoende. Overheidsbeleid gericht 
op klimaatneutraal ondernemen en het scheppen van de juiste financiële 
voorwaarden zijn onontbeerlijk om de transitie naar een duurzame economie 
mogelijk te maken.

Het creëren van de juiste financiële prikkels

Om tot houdbare waardemodellen te komen, waarvoor consumenten een 
eerlijkere en dus soms hogere prijs willen betalen, zullen ook de prikkels 
in ons economisch systeem moeten veranderen (Dittrich, 2019). Dat de 
incentives van het huidige economische systeem niet kloppen, blijkt uit het 
volgende voorbeeld. Veel van de huidige verdienmodellen van bedrijven 
in de maakindustrie zijn gebaseerd op het verkopen van producten. Hoe 
meer productie, hoe meer winst een bedrijf maakt. Bedrijven worden 
dus gestimuleerd om zo veel mogelijk te produceren en om producten 
te maken die liefst op korte termijn weer vervangen moeten worden. De 
verantwoordelijkheid voor en ook de kosten van het vervangen van het 
product liggen in dit verdienmodel volledig bij de consument. Dit stelt de 
consument voor de keuze om een duur product te kopen dat (mogelijk) lang 
mee gaat of een goedkopere variant te kiezen die eerder vervangen dient te 
worden. Zeker voor consumenten met een kleine bestedingsruimte valt de 
keuze dan vaak op een goedkoper product met een korte levensduur. En dus 
vaak voor een minder duurzaam product.

Een ander type waardemodel is er één waarbij het bedrijf geld verdient met 
het gebruik van het product in plaats van de verkoop ervan. Het bedrijf blijft in 
dit geval eigenaar van het product en verantwoordelijk voor de vervanging 
en reparatie, en de daarmee gemoeide kosten. Bij dit model sturen 
incentives aan op een optimale levensduur van het product. De producent 
zal hierbij ook worden gestimuleerd om een product zo te ontwerpen dat 

onderdelen gemakkelijk vervangen kunnen worden en dat bij het einde van 
de levensduur het product in alle onderdelen eenvoudig uit elkaar te halen is, 
ofwel design for disassembly (Dittrich, 2019; Ghisellini, Cialani & Ulgiati, 2016). 

In de kopieerbranche is dit al jaren het waardemodel. Océ verkoopt 
allang geen kopieermachines meer, maar levert een documentendienst. 
IBM noemt zich al jaren geen producent meer van hardware, maar een 
global solution provider – een dienstverlenend bedrijf dat totaaloplossingen 
biedt voor klanten, zoals een CRM-systeem, waarbij indien gewenst ook 
hardware van de concurrent geleverd kan worden (Dittrich, Duysters & De 
Man, 2007). Hierdoor zijn deze producenten ook verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de kopieermachines of computers, ongeacht of zij die zelf 
hebben geproduceerd. Zo kun je tegenwoordig ook gebruik maken van de 
dienst ‘schone was’, in plaats van zelf een wasmachine te kopen, of voor 
de dienst ‘licht’, in plaats van zelf lampen te kopen. Verder kan men denken 
aan de dienst ‘lekker slapen’, in plaats van het kopen van een matras. 
Dit waardemodel heet product-as-a-service. Feitelijk vallen alle lease-
producten onder dit type waardemodel (Dittrich, 2019). Nadeel is dat dit soort 
verdienstelijking vooral goed werkt voor B2B-toepassingen, maar dat het 
voor de B2C-markt nog erg duur is voor het merendeel van de producten. 
Het leasen van een fiets bij Swapfiets, onder studenten heel populair, kost 
13,50 euro per maand (voor een student). Dat is inclusief onderhoud, maar 
een vergelijkbare nieuwe fiets kost minder dan 200 euro. Als je meer dan 
14 maanden gebruik maakt van zo’n Swapfiets, was je voor de aanschaf 
voordeliger uit geweest door zelf een nieuwe fiets te kopen. Bij aanschaf van 
een tweedehands fiets is de terugverdientijd nog korter. Voor dat bedrag 
heb je nog niet de onderhoudskosten gefinancierd, maar als consument kun 
je je de vraag stellen of je voor een nieuwe fiets zonder versnellingen en met 
terugtraprem veel geld aan onderhoud kwijt ben in de eerste twee tot drie 
jaar. Waarschijnlijk niet en ben je goedkoper uit door zelf een fiets te kopen 
en te onderhouden.

Ondanks de relatief hoge kosten, die vooral ook gebaseerd zijn op de 
afschrijvingskosten van de gebruiksgoederen, zijn dit soort waardemodellen, 
die insteken op optimale levensduur, echter een vereiste voor de transitie 
naar een circulaire economie, omdat dit leidt tot laag energiegebruik, lage 
klimaatbelasting en optimale benutting van grondstoffen. Ondernemers 
spelen hierbij een belangrijke rol voor de ontwikkeling en uitrol van deze 
nieuwe diensten voor producten. Als de producent eigenaar blijft van het 
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product, of als meerdere schakels in de keten samengaan in een coöperatie, 
is er een groter, gemeenschappelijk doel om producten te produceren die 
langer meegaan, om er zuiniger mee om te gaan (beter te onderhouden) en 
om ze te laten repareren, of om te hergebruiken bij verlies aan functionaliteit.

De voedingsindustrie illustreert ook goed hoe financiële prikkels leiden tot 
een inefficiënt economisch systeem. De situatie nu is dat Nederlandse 
bedrijven in de landbouw- en voedingsindustrie soja importeren uit 
Brazilië om als kippenvoer voor vleeskuikens te dienen en vervolgens 
weer diepgevroren kippenvlees exporteren naar China. In plaats daarvan 
zouden we lokaal onze kippen kunnen voeren met restproducten zoals 
snijafval van groenteverwerkers en over-de-datum graanproducten van 
bakkersfabrieken, of juist peulvruchten die lokaal worden geproduceerd. 
Dit is wat bedrijven als Kipster13>> en Johan Leenders14>> nu al doen. Verder 
zouden de ketens sterk kunnen worden ingekort. Wat nu gebeurt bij een 
akkerbouwbedrijf in Zeewolde, is dat klanten bij een drive-through lokale 
producten van het bedrijf kunnen kopen en betalen met een tikkie, zonder 
tussenkomst van een retailer.15>> Initiatieven als Rechtstreex zijn gebaseerd op 
eenzelfde principe.16>> Lokale producten, in de regio verkocht (local-for-local). 

Dus korte ketens, soms zelfs zonder fysieke winkel, zoals online supermarkt 
Picnic dat doet, en kringlooplandbouw, local-for-local, als basis voor ons 
nieuwe voedselsysteem. En daarbij uiteraard ook aandacht voor duurzame 
productie en dierwelzijn. Geen mega-stallen meer, veel meer biologische en 
natuurboeren, aandacht voor biodiversiteit, waarbij gezondheid en welzijn 
voor mens, dier en natuur voorop staan.

De prijs van een kippenei van Kipster of van groenten van Rechtstreex is 
niet per se veel hoger dan van vergelijkbare producten in de supermarkt. 
Wat het grote verschil is, is dat deze prijzen een veel betere afspiegeling 
zijn van de werkelijke kostprijs van het product waarbij ook alle indirecte 
kosten zijn meegenomen. Dit noemen we true pricing. True pricing betekent 
dat voor een product de economische, milieu- en sociale effecten in kaart 
worden gebracht en meegenomen worden in de prijs van een product. 
Bij het Kipster-ei betalen we wat meer dan voor een gangbaar scharrelei, 
maar de klimaatimpact van dat ei is vele malen lager. Het initiatief voor 
deze vernieuwing kwam weliswaar van Kipster zelf, maar het succes van 
de formule is vooral ook te danken aan een afnamecontract met de Lidl.17>> 
Hierin zijn eerlijke prijzen vastgesteld en is een garantie voor afname voor 

de eerste vijf jaar afgegeven. Met de nieuwe vestigingen van het bedrijf zijn 
ook meteen nieuwe contracten gesloten met cateraar Albron en pretpark 
Efteling.18>> De rol van de detailhandel en horeca als launching customer 
is dus essentieel voor het slagen van een dergelijk nieuw waardemodel 
(Brockhoff, 2003).

Een van de uitdagingen van circulaire waardemodellen is dat 
duurzaamheidsdoelen niet altijd kwantitatief worden meegenomen in 
de interne en externe rapportages van bedrijven. Als de boekhouding 
niet rapporteert over duurzaamheid of circulaire economie, dan worden 
bedrijven daar ook niet op beoordeeld. De afgelopen jaren is er onderzoek 
gedaan naar sociaal-organisatorische trends en ontwikkelingen, nieuwe 
waardemodellen en hybride vormen van financieren (cf. Jonker & Faber, 
2020). Uit dit onderzoek komt naar voren dat het vigerende institutionele 
raamwerk voor financiering, boekhouding en accountancy niet aansluit 
op de opkomende organisatorische en bedrijfsmatige praktijk(en) van de 
circulaire economie. Financieren, omzet realiseren en boekhouden vanuit 
een optiek van waardebehoud, ontworpen hergebruik of bijvoorbeeld 
strategische CO2-voetafdrukvermindering heeft consequenties voor reken- 
en boekhoudmodellen, maar deze consequenties zijn nog amper verkend.

De financiële waarde van het product representeert op dit moment vooral 
de bereidheid van de consument om voor een goed product te betalen. Als 
een transparante prijs volgens de principes van true pricing bepaald wordt, 
zal de bewuste consument graag wat meer betalen voor een duurzaam 
product, zoals het Kipster-ei of een T-shirt gemaakt van bamboe of hennep. 
De consument weet dan dat dit product duurzamer is, er eerlijke materialen 
zijn gebruikt, de arbeidsomstandigheden in de gehele productieketen van 
goed niveau zijn en er is geproduceerd met hernieuwbare grondstoffen. 
Nieuwe waardemodellen vormen de basis voor dit soort duurzame innovaties. 
Als consumenten, maar ook bedrijven en overheden bereid zijn om eerlijkere 
prijzen te betalen en strengere eisen te stellen aan de duurzaamheid van 
de producten die ze inkopen, zal er voor de komende generaties een veel 
bestendiger sociaaleconomisch systeem ontstaan waarbij het welzijn van 
mens en dier centraal staat en daarmee ook een verantwoorde planet proof 
economische groei. 

Een hieruit voortvloeiend economisch systeem zal veel meer local-for-
local zijn, waarbij zoveel mogelijk producten uit de maakindustrie in een 
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gesloten keten worden geproduceerd en waarbij de ketens bovendien 
korter zullen zijn. Dit leidt tot minder vervoersbewegingen, en dus ook minder 
klimaatbelasting. Een andere oplossing is te vinden in het vestigingsbeleid 
van gemeentes. Voor de vergunningverlening voor bedrijfsvestiging kunnen 
gemeentes veel strengere duurzaamheidseisen stellen. Hierdoor kunnen 
bedrijventerreinen een boost geven aan de duurzaamheidsstrategieën 
van de bedrijven die zich er willen vestigen. Zonder een goed doordachte 
duurzame strategie mag je je als bedrijf immers niet in die gemeente 
vestigen. Als meerdere gemeentes in een regio dit samen met de omgevings- 
en milieudiensten oppakken, zullen bedrijven gedwongen worden om hun 
strategie versneld te verduurzamen. Dit is bijvoorbeeld al gebeurd met 
een pilot voor bedrijventerrein Donkersloot, waarbij gemeente Ridderkerk 
samen met milieudienst DCMR en adviesbureau Tonnaer nieuwe eisen aan 
vergunningen heeft gesteld.19>>

De overheid kan een grotere rol spelen door de juiste prikkels aan bedrijven 
te geven of door zelf als launching customer op te treden via duurzame of 
circulaire inkoopvoorwaarden. Deze nieuwe waardemodellen vervangen 
bestaande businessmodellen en creëren nieuwe kansen voor bedrijven, 
zowel voor de marktleiders die grote volumes kunnen produceren en een 
grote kapitaalbuffer hebben als ook voor startups en mkb-bedrijven die 
nieuwe niche-markten kunnen gaan bedienen. Bij het circulair ontwerpen 
van producten en de nieuwe waardemodellen die daarbij horen, hoort ook 
het circulair inkopen van producten en diensten. Zowel door bedrijven, als 
door onderwijsinstellingen en ook de overheid. De overheid schept dus niet 
meer alleen randvoorwaarden, maar wordt als grootinkoper ook aanjager 
van de ontwikkeling van circulaire waardemodellen.

Samenwerking in de keten

In een circulaire economie is samenwerking binnen en tussen ketens en alle 
stakeholders in het proces van ontwerp tot hergebruik van groot belang. 
Circulariteit kan niet vanuit één bedrijf of organisatie worden gerealiseerd, 
maar wel met een netwerk van partijen. Dit impliceert samenwerken in de 
keten, maar ook doelgericht en bewust delen van grondstoffen, middelen 
en risico’s door betrokken partners. Vertrouwen tussen ketenpartners, 
producenten en consumenten, en transparantie in de productieketen 
door het gebruikmaken van data en digitale systemen, kunnen daarbij een 
belangrijke rol gaan spelen.

Om de overstap naar een circulaire economie vorm te geven, zijn een ander 
ontwerp, een ander waardemodel en een andere vormgeving van de kringloop 
nog niet voldoende. Het is essentieel dat nieuwe ketens gaan ontstaan binnen 
een nieuw waardesysteem, zoals in het voorgaande is beschreven. Uiteindelijk 
moeten de afvalverwerker, de ontwerper en de verkoper samen de nieuwe 
ketens gaan vormgeven. Hiervoor is er een sterke netwerkstructuur nodig en 
zijn er marktmechanismen nodig die dit stimuleren, maar ook nieuwe wet- 
en regelgeving en andere criteria en regelgeving van geldverstrekkers, zoals 
banken of private investeerders. 

Verder zal beleid meer aandacht moeten schenken aan industriële symbiose; 
het lokaal samenbrengen van bedrijven die gebruik kunnen maken van 
elkaar reststromen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de warmte die vrijkomt 
bij datacenters. Deze datacenters kunnen worden gekoeld met water om 
vervolgens dit warme water weer te gebruiken voor een andere toepassing. 
Hier speelt ook het eigendomsvraagstuk een rol. Wie gaat er investeren in de 
infrastructuur, als de opbrengst van bijvoorbeeld de viskweek die hiermee 
mogelijk wordt gemaakt, onzeker is, en bovendien door een andere, veelal 
minder kapitaalkrachtige partij georganiseerd moet worden? De investeringen 
die nodig zijn, lopen veelal in de miljoenen euro’s. De overheid zou hier wellicht 
een rol in moeten gaan spelen, om samen met bedrijven restwarmte beter te 
kunnen gaan gebruiken. Maar zelfs dan is succes niet gegarandeerd, gezien 
het fiasco van het gemeentelijke Warmtebedrijf Rotterdam.

Andere reststromen zoals plastic, biomassa en hout zouden ook lokaal 
kunnen worden hergebruikt door andere bedrijven. Een goed voorbeeld 
hiervan is Buurman Rotterdam. Buurman is een bouwmarkt voor bedrijven en 
consumenten, maar tegelijkertijd ook een afvalverwerker van bouwbedrijven, 
musea en kunstinstellingen, festivals en andere organisaties. Restmateriaal 
dat nog goed bruikbaar is, is te koop in Buurmans winkel. Naast bouwmaterialen 
beschikt Buurman ook over een openbare werkplaats waar de materialen 
meteen kunnen worden verwerkt. Bij de (her)inrichting van bedrijventerreinen 
en bij het locatiebeleid van gemeenten zouden veel meer van dit soort 
bouwmateriaaldepots en werkplaatsen moeten worden ingepast, zoals de 
pilots die nu zijn gestart met circulaire ambachtscentra.20>> Om industriële 
symbiose en vergaande ketensamenwerking mogelijk te maken, is nieuwe, 
heldere regelgeving noodzakelijk. Regelgeving, bijvoorbeeld de milieu- en 
afvalwetgeving, maakt het voor bedrijven vaak ingewikkeld of soms onmogelijk 
om bruikbare afvalstromen in te zetten als grondstof voor producten. Samen 
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met overheden en bedrijfsleven willen we deze barrières in kaart brengen 
en meedenken om deze regelgeving voor de toekomst te gaan hervormen, 
voortbordurend op eerdere studies naar dit soort belemmeringen (Bastein, 
Koers, Dittrich, Becker & Lopez, 2014).

Een andere barrière is de toegang tot financiering. Naast financiering via 
banken zullen veel andere vormen van financiering opkomen. Banken zullen 
ook hun diensten moeten aanpassen en niet alleen bestaande producten of 
diensten in een nieuw jasje steken. Dit hangt ook samen met een noodzakelijke 
verandering binnen de interne verslaggeving (accountancy); dit verlangt 
namelijk andere methoden om assets, materialen en vastgoed te waarderen 
en andere methoden om afschrijving op kapitaalgoederen en restwaarde te 
berekenen. Dit is een belangrijke voorwaarde op nieuwe waardemodellen, 
zoals product-as-a-service, aantrekkelijk te maken voor zowel aanbieder, 
afnemer als financier.

De inbedding van het transitiedenken in het onderwijs

Nu we ons als maatschappij midden in de drie eerdergenoemde transities 
bevinden (klimaat, energie en circulaire economie), rijst de vraag hoe 
onderwijs en onderzoek aan Hogeschool Rotterdam er in de (nabije) 
toekomst uit moeten gaan zien. Wat moeten onze studenten in 2030 weten 
en kunnen? Welke vaardigheden zijn belangrijk voor een afgestudeerde in de 
nieuwe, duurzame, grotendeels circulaire economie? 

Studenten van de toekomst zullen nieuwe kennis en vaardigheden moeten 
ontwikkelen om enerzijds de mindset van de huidige en toekomstige 
generaties ondernemers te helpen veranderen, anderzijds de studenten 
een rol te geven als change agent in de praktijk. Van belang is daarbij dat 
curricula van de verschillende hbo-opleidingen van Hogeschool Rotterdam, 
het mbo en wetenschappelijke instellingen goed op elkaar aansluiten, maar 
ook dat de kennis en vaardigheden zijn toegespitst op de uitdagingen die 
het bedrijfsleven ondervindt. Zoals eerder uitgelegd verlangt het ontwikkelen 
van nieuwe, circulaire waardemodellen een combinatie van innovatie en 
creativiteit, nieuwe economische en financiële tools en technische kennis. 
Dit betekent daarom dat in het onderwijs en het praktijkgericht onderzoek 
nog meer multidisciplinair samengewerkt moet worden tussen de creatieve, 
economische en technische opleidingen en dat de vakken (bijvoorbeeld 

de minoren) nog beter met elkaar moeten worden verbonden of zelfs 
geïntegreerd. 

Het onderwijsaanbod moet veel meer vanuit waarden en impact worden 
ingestoken en studenten zullen veel meer multidisciplinair of transdisciplinair 
gaan werken in bijvoorbeeld het tweede- en derdejaarsproject of tijdens het 
afstuderen. Als Hogeschol Rotterdam haar ambitie wil waarmaken om haar 
studenten op te leiden tot change agents, moet ze haar studenten voldoende 
bagage meegeven op een brede set aan waarden, zoals duurzaamheid 
en bedrijfsethiek, om ook zelf in het mkb van binnenuit bedrijven te kunnen 
helpen verduurzamen. Dit is nodig om de studenten beter voor te bereiden 
op de complexe problematiek van een snel veranderende wereld en de vele 
crossovers tussen sectoren en vakdisciplines die ze in hun werkend leven gaan 
tegenkomen. Aanvullend is het doel van het praktijkgericht onderzoek aan 
Hogeschool Rotterdam om de urgentie van de verandering duidelijk te maken 
en een behapbare, stapsgewijze strategie uit te stippelen die voor bedrijven 
zichtbaar leidt naar een nieuw waardemodel. 

Een goed vertrekpunt voor het nieuwe onderwijsaanbod is het minorenonderwijs. 
Een van de huidige minoren, te weten Circular Economy and Business Innovation 
(CEBI), biedt studenten nu al de mogelijkheid zich verder te verdiepen in het 
thema circulaire economie, door kennisdeling, kennisontwikkeling en het 
zelf uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De minor bestaat sinds 2014 en 
door de jaren heen is de instroom vanuit andere studierichtingen, buiten het 
economische domein, sterk toegenomen. Mede hierdoor worden onderwijs 
en onderzoek ieder jaar steeds meer multidisciplinair ingestoken. Dat deze 
aanpak gewaardeerd wordt door studenten en collega-docenten blijkt uit de 
erkenning die het minorteam in 2019 kreeg bij het winnen van de Onderwijs 
Inspiratie Prijs van Hogeschool Rotterdam Business School.

De minor bestaat uit een reeks workshops, colleges en pressure cookers over 
uiteenlopende thema’s, zoals circulaire waardemodellen, life cycle analyses, 
financiële aspecten en onderzoeksmethoden. Ook worden er technische 
workshops gegeven door collega’s van niet-economische opleidingen, zoals 
circulair productontwerpen, circulair bouwen en verwaarden van biomassa 
(middels biologisch laboratoriumonderzoek). Daarnaast doen de studenten 
tijdens de minor onderzoek bij een bedrijf, in multidisciplinaire teams van 
vier tot zes studenten. Afgelopen jaren is er onder andere onderzoek gedaan 
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naar afvalstromen bij een bedrijventerrein in Nissewaard, is er voor Koninklijke 
IHC een tool ontwikkeld om de klimaat- en economische impact van de 
verschillende mijntechnieken te berekenen en zijn er nieuwe waardemodellen 
voor duurzaam en deels circulair textiel voor de kledingindustrie bedacht. De 
ambitie is om de komende jaren nog sterker samen te werken met andere 
opleidingen, door minoren van onder andere het Instituut voor Engineering 
& Applied Science (EAS) en het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO) 
sterker te koppelen aan de minor CEBI die wordt aangeboden door de HRBS.

Tot slot

Om de transitie naar een duurzame economie te kunnen verwezenlijken, 
moeten alle actoren in de maatschappij betrokken zijn en moet vooral ook 
maatschappelijke verandering centraal staan in ons handelen. Het realiseren 
van een nieuw maatschappelijk en economisch systeem is sterk afhankelijk 
van een nieuwe mindset, gedrag en leiderschap van ondernemers die thuis 
zijn in wetenschap en techniek, om de nieuwe oplossingen te ontwikkelen en 
vervolgens tot duurzame waardemodellen te komen. Maar ook burgers en 
overheid zullen gedragsverandering en leiderschap moeten tonen. Grofweg 
tekenen zich twee scenario’s af die helpen om de klimaat-, energie- en 
circulaire transitie te verwezenlijken.

Het eerste scenario is het vasthouden aan het huidige, neoliberale 
vrijemarktprincipe. In dit scenario is een belangrijke uitdaging voor het 
slagen van de transitie het maken van een goede vertaalslag naar 
bruikbare richtlijnen voor het (mkb-)bedrijf om schaalbare, duurzame 
waardemodellen te kunnen ontwikkelen, waarbij ook ecologische en 
maatschappelijke waarden opgenomen worden, naast de gebruikelijke 
financiële en economische. Bovendien zal een combinatie gemaakt 
moeten worden tussen enerzijds de keten- en gebiedsvraagstukken 
en anderzijds het waardemodel van individuele bedrijven. Een van de 
uitdagingen is dan wel dat de eigendomsrechten van producten, al dan 
niet vrijwillig, bij de producenten moeten komen te liggen. Dit is nodig omdat 
de verantwoordelijkheid voor verwerking van afgedankte producten of 
reparatie in veel gevallen bij de gebruiker ligt en niet bij de producent. Dit geeft 
verkeerde prikkels voor het circulair ontwerpen van producten en diensten. 
Via het belastingstelsel, realistische CO2-beprijzing, btw en accijnzen kan de 
overheid de juiste randvoorwaarden scheppen voor het bedrijfsleven en de 
consumenten om verantwoorde, duurzame keuzes te maken. 

Het tweede scenario is gebaseerd op een veel sterkere regie van de 
overheid. Deze nieuwe economie zal voornamelijk worden gedreven door 
samenwerking en gedeeld eigendom, in plaats van alleen door zakelijke 
financiële transacties. En dit is waar de overheid samen met grote bedrijven 
het voortouw moet nemen. Om bijvoorbeeld industriële symbiose en 
vergaande ketensamenwerking mogelijk te maken, is nieuwe, heldere 
regelgeving noodzakelijk. Bestaande regelgeving, bijvoorbeeld de milieu- 
en afvalwetgeving, maakt het voor bedrijven ingewikkeld of onmogelijk om 
bruikbare afvalstromen in te zetten als grondstof voor producten. Voor een 
herziening van de wet- en regelgeving is dan ook een grote rol weggelegd 
voor gemeenten, provincies en het rijk. 

Materialen, reststromen en andere externaliteiten moeten bovendien op een 
andere manier gewaardeerd worden en moet ‘groei’ niet alleen gemeten 
worden in termen van monetaire waarden. Ook hier is een belangrijke rol 
voor de overheid en met name de grote bedrijven weggelegd. De overheid 
moet in dit scenario ook scherper toezien dat bedrijven hun SDG-doelen 
naleven. Bedrijven zullen veel meer crossovers moeten maken tussen 
chemie, agro-food, energie en logistiek. En daarmee een economisch 
systeem vormgeven, waarbij de grenzen tussen sectoren, bedrijven en 
consumenten vervagen. De overheid kan bovendien een grotere rol 
spelen door zelf als launching customer op te treden via duurzame of 
circulaire inkoopvoorwaarden. De overheid schept dus niet meer alleen 
randvoorwaarden, maar wordt als grootinkoper ook aanjager van de 
ontwikkeling van circulaire waardemodellen.

Gegeven het Nederlandse poldermodel en het huidige politieke klimaat, 
zal het tweede scenario minder voor de hand liggen. Een combinatie van 
elementen uit de twee scenario’s is de meest waarschijnlijke uitkomst. 
Ondertussen leiden wij de studenten aan Hogeschool Rotterdam op om de 
transitie ook in de praktijk te kunnen verwezenlijken. Zodat we in 2030 ook 
echt een enorme stap voorwaarts hebben gemaakt richting een nieuwe, 
duurzame economie die is gebaseerd op een meervoudig waardebegrip 
waarin economie, klimaat en maatschappij veel meer in balans zullen zijn.
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Eindnoten

1 Virgin materialen zijn ruwe materialen die worden gewonnen uit de natuur 
en voor het eerst worden gebruikt in de productie van andere materialen 
of producten, zoals bijvoorbeeld aardolie voor het maken van plastic of 
ijzererts voor het produceren van staal.

2 https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energietransitie-business/33035/
duurzame-energie-2019

3 Ibidem.
4 https://www.duurzaam-ondernemen.nl/

nederland-loopt-achter-in-europa-met-duurzame-energie/
5 Cascadering is het proces van stapsgewijs opdelen in waardevolle 

componenten. Dat wil zeggen dat tijdens hergebruik of verwerking steeds 
de onderdelen of bestanddelen met de hoogste toegevoegde waarde uit 
een afvalproduct gehaald worden. Dit is een gangbaar proces voor het 
verwerken van biomassa, maar zou ook kunnen worden toegepast bij het 
verwerken van elektronisch afval. 

6 https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/11/export-van-afval
7 Zie: https://www.milieucentraal.nl/media/4520/factsheet-circulaire-

economie.pdf. De R-ladder is gebaseerd op de ‘Ladder van Lansink’, sinds 
lange tijd de standaard voor afvalbeheer.

8 https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/duurzaam-verpakken/31287/
supermarkt-zonder-plastic

9 https://vloeren.projecten.tarkett.nl/nl_NL/node/
tapijt-met-cradle-to-cradle-certificering-wat-wil-dat-zeggen-9242

10 https://www.interface.com/EU/nl-NL/duurzaamheid/
carbon-neutral-floors-nl_NL

11 Ibidem.
12 https://www.agro-chemie.nl/nieuws/dsm-ontwikkelt-biobased-circulair-

alternatief-voor-hele-plastics-portfolio/
13 https://www.kipster.nl/
14 https://www.platformkringlooplandbouw.nl/initiatieven-en-inspiratie/

oranjehoen
15 https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/179490/

boer-maakt-drive-through-voor-quarantainepakketten
16 https://www.rechtstreex.nl/
17 https://corporate.lidl.nl/duurzaamheid/ketensamenwerkingen/

oorsprong/kipster

18 https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/retail/30603/
kipster-albron-efteling

19 https://croonenburo5.nl/wp-content/uploads/2018/10/energie_en_
ruimte_lessen_uit_de_bnsp_pilots.pdf

20 https://circulairambachtscentrum.nl/prijsvraag-pilots/
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Projecten

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/
business-innovation/circular-economy/dahlias-are-forever/project/

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/
business-innovation/circular-economy/fashion--food/project/

Video

https://www.youtube.com/watch?v=RNVLbPxqNw8&t=1s
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/business-innovation/

lectoren/koen-dittrich/onderwijs/

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/business-innovation/circular-economy/dahlias-are-forever/project/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/business-innovation/circular-economy/dahlias-are-forever/project/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/business-innovation/circular-economy/fashion--food/project/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/business-innovation/circular-economy/fashion--food/project/
https://www.youtube.com/watch?v=RNVLbPxqNw8&t=1s
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/business-innovation/lectoren/koen-dittrich/onderwijs/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/business-innovation/lectoren/koen-dittrich/onderwijs/
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Twee van de 125 studenten die inmiddels via studentenprojecten 
hebben meegewerkt aan decarbonisatie van de warmtevoorziening 
in de industrie in het kader van het onderzoeksproject 
Warmtepompen in de Industrie

7  Op weg naar een duurzame 
industrie!
Marit van Lieshout

Samenvatting 

Rotterdam heeft één van de grootste concentraties petrochemische 
industrie van Europa. Dat blijft voorlopig zo. Dat hoeft geen limitatie voor de 
verduurzaming van de industrie te zijn, het betekent wel dat onze studenten 
kennis en vaardigheden nodig gaan hebben voor zowel verduurzaming 
van bestaande industrie als ontwikkeling van nieuwe inherent duurzame 
productieprocessen.

Als lector aan het Kenniscentrum Duurzame HavenStad gericht op de 
energietransitie in de procesindustrie ben ik voor deze bundel op zoek gegaan 
naar strategische ontwikkelingen in de industrie, die van belang zijn voor de 
keuzes in het curriculum.

1.  Uitdagingen 

Wereldwijd staat verduurzaming van de industrie hoog op de agenda. 
Enerzijds door de gemaakte afspraken om klimaatverandering te beperken 
(EuropaNu, 2018; UNFCC, 2016). Anderzijds door verhoogde aandacht voor 
wereldwijde effecten van (plastic) afval, waardoor natuurlijke ecosystemen 
worden aangetast en daarmee de biodiversiteit wereldwijd onder druk staat, 
maar ook voor het verkwisten en schaars worden van grondstoffen (Plastic 
Soup foundation, 2013; Recycling Netwerk, 2013). 

Voor de Nederlandse situatie zijn de klimaatafspraken het meest urgent. Zo heeft 
de Nederlandse industrie opdracht gekregen om de broeikasgasemissie met 
19,4 Mton terug te dringen tussen 2015 en 2030, dat is een CO2-emissiereductie 
van 59% ten opzichte van 1990 (Klimaatakkoord, 2019). Deze doelstelling is een 
grote uitdaging voor de procesindustrie in de Rotterdamse haven. Zowel voor 
de fabrieken als voor de huidige en toekomstige medewerkers.
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Sluiten is niet aan de orde

Het is niet logisch om uit te gaan van het sluiten van fabrieken en zo de 
CO2-emissie te stoppen. Om te begrijpen waarom niet, is het goed om je 
te realiseren dat er in Rotterdam vooral zogenoemde basischemicaliën 
geproduceerd worden. Dat zijn stoffen die gebruikt worden als grondstof voor 
de productie van een ontelbare hoeveelheid materialen waar een nog groter 
aantal producten van geproduceerd wordt. Die materialen en producten 
worden meestal niet in Nederland geproduceerd, maar grotendeels in de 
rest van de EU en voor een klein gedeelte in de rest van de wereld. Ook in 
de toekomst zal een aantal van de basischemicaliën, die in de Rotterdamse 
haven geproduceerd worden, nodig blijven als bouwstenen.

De behoefte aan deze basischemicaliën heeft tot gevolg dat deze productie 
voorlopig nog nodig blijft. Dus als deze stoffen niet hier geproduceerd worden, 
dan gaan fabrieken elders ter wereld meer produceren. In het gunstigste geval 
blijft de CO2-emissie gelijk. Uit benchmarkstudies die circa tien jaar geleden 
zijn uitgevoerd, blijkt dat Nederlandse fabrieken relatief schoon produceren. 
Verplaatsing van de productie naar buiten de EU kan de CO2-emissie met 
25-100% doen toenemen (PDC, 2018).

Ten tweede, als sluiten geen CO2-emissiereductie oplevert, is het zonde van de 
relatief goed betaalde banen in Nederland, die verloren gaan bij sluiting zowel 
in de industrie zelf, als bij de toeleverende bedrijven.

Ten derde lijkt de positie van de industrie in de Rotterdamse haven zich te 
consolideren. De productiecapaciteit basischemicaliën in Europa neemt 
door toenemende mondiale concurrentie af, maar door de goede logistieke 
verbindingen met de rest van de Europese industrie lijken juist de Rotterdamse 
bedrijven grote kans te maken om te blijven bestaan (BP, 2020b; Clingendael, 
2017).

Implicaties voor de toekomst

De basischemicaliënindustrie (ook wel de petrochemie genoemd) blijft nog 
wel even bestaan in Nederland, dus de vaardigheden die de afgelopen 
dertig jaar van belang waren in deze industrie (kennis van petrochemie, 
thermodynamica, warme werktuigbouwkunde) blijven allemaal van belang. 

De neiging bestaat om op basis van het bovenstaande te concluderen, dat 
we in Nederland met verouderde industrie opgescheept zitten en dat het dus 
niets wordt met die verduurzaming.

Dat zou kunnen. Er is de afgelopen jaren niet veel blijk gegeven van inherente 
motivatie om de verduurzaming vlot te trekken. Enerzijds komt dat doordat 
veel bedrijven onderdeel zijn van wereldwijd opererende multinationals, 
waarvan het hoofdkantoor soms in landen staat waar minder aandacht 
is voor milieu (zoals de VS en Saudi-Arabië). Anderzijds doordat de 
basischemicaliënindustrie een bulkindustrie is, die – kenmerkend voor een 
bulkindustrie – relatief lage marges hanteert. Als duurzaam produceren dan 
geen marktvoordeel oplevert, en wel kosten, dan is dat op de lange termijn 
financieel niet houdbaar. De haven van Rotterdam is dan opeens een last: 
heel goedkoop kunnen dezelfde producten vanaf de andere kant van de 
wereld aangevoerd worden.

Toenemende druk van investeerders en overheden maakt dat steeds meer bedrijven 
willen en kunnen bijdragen aan broeikasgasemissiereductie.
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Toch hoeft dat niet het geval te zijn. Zowel overheden als investeerders 
lijken de druk op te voeren en er zijn tekenen die erop wijzen dat dit ertoe zal 
leiden dat de bestaande industrie ook gaat verduurzamen. Mogelijk gaat 
de petrochemische industrie zelfs een rol spelen in de opschaling van deze 
verduurzaming. Dat betekent dat naast de bestaande kennis en vaardigheden 
ook behoefte is aan nieuwe kennis en vaardigheden, niet alleen bij nieuwe 
bedrijven, maar ook bij deze bestaande petrochemische bedrijven.

2. Drie stappen naar een duurzame industrie

De kennis die nodig is voor het verduurzamen van de industrie is sterk 
bedrijfsafhankelijk, maar in het algemeen geldt voor alle bedrijven dat ze drie 
stappen moeten doorlopen (Lieshout, 2016):

•	 Het volledig heroverwegen van het productieproces. Hierbij staat 
alles ter discussie. De grondstofkeuze: Wat is er nodig om circulair te 
produceren? Wat zijn de voor- en nadelen van biobased productie ten 
opzichte van productie op basis van ingezamelde afvalstromen? Maar 
ook de technologie waarop een fabriek is ontworpen: is die nog wel 
up-to-date? Bestaan er andere syntheseroutes die sneller en zuiverdere 
productie mogelijk maken in combinatie met de laatste stand van de 
reactortechniek? Doel is om tot een fabrieksontwerp te komen dat inherent 
de meest minimale emissie heeft voor de soort stof die je wilt produceren. 

•	 Optimaal (her)gebruik van energie. Door de inzet van energiebesparende 
oplossingen en het vergaand optimaliseren van de warmtehuishouding, 
onder andere door toepassing van warmtepomptechnologie. De 
ontwikkeling van hogetemperatuurwarmtepompen gaat op het moment 
zeer snel en optimaliseren van de warmtehuishouding door toepassen van 
warmtewisselaren en warmtepompen is op het moment één van de meer 
kosteneffectieve maatregelen met een groot potentieel voor fabrieken 
waarvan de temperatuur onder de 250 graden blijft. 

•	 Decarboniseren van energiedragers. Dat betekent: voorkomen dat 
energiegebruik leidt tot CO2-emissie. Dat kan letterlijk door de CO2-emissie 
uit het rookgas te halen en op te slaan, aangeduid met Carbon Capture 
and Storage (CCS) of CCUS als de CO2 opgeslagen wordt in een 
chemische stof (U van Usage). Maar het geldt ook voor het opwekken van 
hernieuwbare elektriciteit en het produceren van waterstof. Waterstof 
wordt nu geproduceerd door het omzetten van aardgas. Dat heet grijze 
waterstof. Men spreekt van blauwe waterstof als de CO2 die vrijkomt bij 

de omzetting van aardgas met stoom tot waterstof, afgevangen en 
opgeslagen wordt. Blauwe waterstof is meestal niet volledig emissievrij.  
Verder is er sprake van groene waterstof. Dit gaat over de waterstof die 
via het elektrolyseproces geproduceerd wordt uit water, met behulp 
van hernieuwbare elektriciteit. Als de gebruikte elektriciteit echt volledig 
uit hernieuwbare bronnen komt, is de waterstof volledig emissievrij 
geproduceerd en heet het groene waterstof.

De manier om broeikasgasemissies tot een minimum te reduceren is de Trias 
Energetica 2050. Dit is een aanpassing op de Trias Energetica uit 1979 die alleen 
gericht was op het verminderen van fossiele energie. De drie pijlers van de Trias 
Energetica 2050 zijn: 
1) innovatief redesign (innovatief reactor design zoals spinning disc, membranen  
ipv destillatie of drogen) waardoor vraag inherent minder wordt;
2) optimaal hergebruik van energie door maximalisering warmte-integratie 
(warmtewisselaars, warmtepompen); 
3) decarboniseren van energiedragers (CC(U)S, hernieuwbare elektriciteit,  
blauwe en groene waterstof).
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3. Wat gebeurt er op deze drie stappen in de 
Rotterdamse haven?

Het volledig heroverwegen van het productieproces vergt nog veel  
onderzoek en ontwikkelwerk. Dit soort onderzoek wordt over het algemeen als 
zeer concurrentiegevoelig gezien en daarom zoveel mogelijk geheimgehouden. 
De meeste aanwijzingen dat bedrijven hier mee bezig zijn, zijn te vinden op 
het gebied van circulair produceren van kunststoffen. Binnen de Rotterdamse 
haven is Indorama een mogelijke partij om de huidige productie op basis van 
aardoliederivaten uit te breiden door circulair PET te produceren op basis 
van ingezamelde polyester bakjes en kleding. Bijvoorbeeld op basis van het 
proces dat door Ioniqa wordt ontwikkeld (Unilever, 2018).

Dit soort onderzoek wordt gewoonlijk alleen uitgevoerd door de grotere 
onderzoek- en ontwikkelingsafdelingen van (regionale) hoofdkantoren. Dat 
betekent in Nederland bij bedrijven zoals BP, Cosun, Nouryon, DSM, Trinseo, 
Shell, Dow en Sabic.

Het optimaal hergebruik van energie speelt op dit moment vooral bij bedrijven 
die door het plaatsen van een warmtepomp een grote stap kunnen zetten bij 
het behalen van hun 2030-doelstellingen. Dat geldt voor de fabrieken in de 
voedingsmiddelenindustrie, de papier- en kartonindustrie en de fabrieken in 
de petrochemie, waar de meeste warmte opgewekt wordt voor processen 
onder de 250 graden Celsius. In de Rotterdamse haven is daarom plaatsing 
van een warmtepomp relevant voor de meeste petrochemische fabrieken, 
met uitzondering van de raffinaderijen en de producenten van industriële 
gassen, waar plaatsing van een warmtepomp alleen onder specifieke 
voorwaarden tot energiebesparing leidt. 

De relevantie van warmte-integratie en warmtepompen blijkt ook uit de 
grote interesse van bedrijven voor deelname aan de derde- en vierdejaars 
praktijkvakken waarbij studenten warmte-integratiestudies bij bedrijven 
uitvoeren, leren wat een warmtepomp is en hoe je de integratie daarvan in 
het proces aanpakt. 

Op sommige plaatsen is er al goedkeuring voor een masterplan om op deze 
manier de 2030-doelstellingen te realiseren, op andere plaatsen wordt die 
nog gezocht. De voortgang op dit gebied blijft buiten het (confidentiële) 
contact binnen de warmte-integratiestudies onder de radar, omdat bedrijven 

dit zelfstandig kunnen realiseren op het moment dat de fabriek een grote 
onderhoudsstop heeft.

Het decarboniseren van energiedragers is echter groot in het nieuws. Dat 
komt doordat bedrijven dit niet alleen kunnen. Er moet samengewerkt worden 
om CO2 af te vangen, om hernieuwbare elektriciteit mogelijk te maken en 
om over te kunnen schakelen van aardolie naar waterstof als belangrijkste 
energiedrager in de haven. Daarnaast is er ook subsidie nodig.

Binnen de Rotterdamse haven is een aantal projecten in voorbereiding 
op dit vlak. Op het gebied van CO2 afvangen is er het project Porthos, dat 
ondergrondse opslag van CO2 in lege gasvelden op zee mogelijk moet gaan 
maken. Daarnaast is er het H-vision-project. Het H-vision-project heeft als 
doel om lichte aardoliefracties, zoals raffinaderijgas, dat nu direct gebruikt 
wordt als brandstof, op een centrale plek om te zetten in waterstof en CO2. Dat 
heeft als voordeel dat de CO2 relatief goedkoop afgevangen kan worden en 
er in de fornuizen alleen nog waterstof verbrand wordt, waarbij alleen water 
en geen CO2 meer vrijkomt. Het moet op een centrale plek gebeuren omdat 
de kosten per ton afgevangen CO2 dalen bij een toenemende omvang van 
de waterstofproductie. Dus het idee is dat de restgassen van zoveel mogelijk 
bedrijven in één fabriek omgezet worden. Daarom werken een aantal partijen 
samen aan dit project (Deltalinqs, 2020).

In eerste instantie lijkt het afvangen en ondergronds opslaan van CO2 alleen 
maar een noodverbandje om de directe CO2-emissie te verminderen en niet 
bij te dragen aan meer structurele oplossingen, maar er zijn drie aspecten die 
erop wijzen dat dit een eerste stap op weg naar een duurzame industrie zou 
kunnen zijn.

Ten eerste zorgt het H-vision-project ervoor dat er een grote hoeveelheid 
waterstof tegen bekende kosten op een gepland moment beschikbaar 
komt. Dat betekent dat de betrokken bedrijven kunnen plannen wanneer hun 
branders aangepast moeten zijn om over te schakelen op het verbranden 
van waterstof. Dit is voorlopig niet mogelijk met groene waterstof, omdat 
er voorlopig nog geen grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit 
beschikbaar komen. 

Ten tweede is voor het H-vision-project een waterstofinfrastructuur in de 
Rotterdamse haven nodig, die daarna ook gebruikt kan worden voor groene 
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waterstof. BP en Shell hebben zich aangemeld voor CO2-levering aan Porthos 
en zijn betrokken bij H-vision en bereiden daarnaast in samenwerking met 
respectievelijk het Havenbedrijf en Eneco de productie van groene waterstof 
voor en ontwikkelen daarvoor electrolyzers van 200-250 MW op de Tweede 
Maasvlakte (PoR, 2019; Shell, 2020a). Beide olieproducenten hebben de intentie 
uitgesproken om zichzelf opnieuw uit te vinden als leveranciers van duurzame 
energie (BP, 2020a; Shell, 2020b). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het 
doel is dat hun productie klimaatneutraal is in 2050, maar dat een minder 
vergaande emissiereductie voor hun producten zal gelden. Dus zolang we 
geen politieke keuzes maken die het gebruik van hun producten beperkt, 
zullen we niet klimaatneutraal zijn in 2050.

Daarmee komen we op het derde punt. BP verwacht dat op termijn voor vliegen 
een kerosine-achtige brandstof nodig blijft, die willen ze zo klimaatvriendelijk 
mogelijk produceren, uit afvalstromen, zoveel mogelijk biobased. Als dat 
gebeurt, ontstaat nog steeds het bovengenoemde raffinaderijgas, maar dan 
gedeeltelijk biobased. In principe zou de biobased fractie direct verbrand 
kunnen worden, maar door dat gas ook te decarboniseren via de H-vision-
route, wil BP ruimte maken voor de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van 
haar producten (BP, 2020b). Dit derde punt hangt sterk samen met de eerste 
stap (volledig heroverwegen van het productieproces) en is dus nog zeer 
onzeker. Daarnaast vormt het duurzaam inkopen van de hoeveelheden 
biomassa, die nodig zijn voor een dergelijke operatie, zelfs in het geval van 
een sterk teruggeschaalde raffinaderij, een uitdaging op zichzelf. Het valt 
dus te bezien of BP in staat zal zijn deze toekomstschetsen op een duurzame 
klimaatneutrale manier waar te maken. Maar voor nu is het verfrissend dat 
een grote raffinaderij dergelijke paden naar de toekomst verkent.

Realisatie van H-vision in combinatie met Porthos maakt ook voor andere 
bedrijven de overstap van aardgas/afgasfracties naar waterstof haalbaar. 
Hierdoor zou Rotterdam een koploper kunnen worden op het gebied van 
de waterstofeconomie en daarmee nieuwe innovatieve inherent duurzame 
bedrijven aantrekken. Dit is tenminste de doelstelling van het havenbedrijf.

4. Implicaties voor het onderwijs

Het is uiteraard niet verrassend dat het realiseren van de klimaatambitie voor 
2030/2050 ook tot serieuze inzet van onderzoek en onderwijs moet leiden. 

Kennis die voorheen alleen beschikbaar was op masterniveau, zal 
beschikbaar gemaakt moeten worden voor de process engineer om de 
benodigde snelheid in de verduurzaming van de industrie te halen. Voor 
het herontwerpen van processen is kennis van nieuwe reactortypes, zoals 
de spinning disc, nodig op hbo-niveau. Daarom werken we vanuit het 
Kenniscentrum Duurzame HavenStad samen met de TU/e, Hogeschool Zuyd 
en Hogeschool Utrecht om tot kennisontwikkeling op dit gebied te komen. 
Voor dit soort onderzoek is goede kennis van reactiekinetiek, reactorkunde, 
modelleren van productieprocessen en logistieke kennis zeer belangrijk. Maar 
ook bedrijfskundige inzichten om een strategisch plan en de risico’s van een 
volledig nieuw proces af te kunnen wegen tegen de mogelijke kosten van 
de business-as-usual in een veranderende wereld. Door het onderzoek te 
koppelen aan praktijkcases kunnen studenten bijdragen aan de benodigde 
kennisontwikkeling en zelf de benodigde kennis en vaardigheden opbouwen.

We doen al ervaring op met dit model bij het uitvoeren van de warmte-
integratiestudies, waarvoor een gedegen kennis van toegepaste 
thermodynamica nodig is (pinch-analyses, exergie-analyses) en begrip 
van de chemische omzettingen in de (petro)chemie en de noodzakelijke 
temperaturen om die reacties te laten verlopen, inzicht in apparatenbouw 
en hoe je een business case ontwikkelt waarin je verlaagde energiekosten 
en verminderde broeikasgasemissies mee laat wegen. Dit onderzoek wordt 
gebruikt als input voor een promotieonderzoek aan de TU Delft van Brendon 
de Raad, docent-onderzoeker van het Kenniscentrum Duurzame HavenStad, 
naar de wijze waarop je beslissingen neemt in de snel veranderende omgeving, 
met veel onzekerheid, die de industrie de komende jaren nog zal zijn.

Dergelijk onderzoek is ook in voorbereiding op het gebied van elektrificatie 
van stoom-aangedreven compressoren en het overschakelen op 
waterstofbranders voor boilers en fornuizen. Verder is natuurlijk kennis van het 
opereren van verschillende types electrolyzers als functie van de hoeveelheid 
wind en de mate van buffering van de wind in batterijen zeer relevant.

Uit deze voorbeelden blijkt dat de mix van de benodigde kennis zal bestaan 
uit optimalisatie en efficiency verbetering van bestaande processen tot het 
ontwikkelen en uitproberen van nieuwe technologieën en mogelijkheden. 
De komende jaren zijn beide aspecten van belang. Superspecialisten maar 
ook studenten die juist technische inzichten kunnen toepassen in complexe 
maatschappelijke vraagstukken, zullen daarbij van belang zijn. Dit vraagt 
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om een opleidingsstructuur die zowel de diepte ingaat (‘de specialist’), maar 
het vraagstuk ook juist vanuit zijn complexiteit benadert (‘de technische 
allrounder’). Ook het supersnel vertalen van fundamenteel onderzoek naar 
toepassingsmogelijkheden in de praktijk, zal aan belang toenemen. Daarvoor 
is vergaande samenwerking met kennisinstellingen als de TU Delft onmisbaar. 

We zijn op weg, net als de industrie, wie sluit zich aan?
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8  Logistiek van de toekomst: 
duurzaam en disruptief 
hand in hand!
Ron van Duin en Kees Machielse

1. Inleiding

In 1987 verscheen het rapport Nieuw Rotterdam van de adviescommissie 
Sociaal-economische vernieuwing Rotterdam, voorgezeten door wijlen 
professor Albeda. De reden waarom de commissie in het leven werd geroepen 
was tweeledig. Enerzijds ging het steeds slechter met de scheepsbouw 
in Rotterdam/Drechtsteden en er was een sterke achteruitgang van het 
Ruhrgebied in Duitsland, een belangrijk afzetgebied voor de Rotterdamse 
haven en metaalindustrie. De tweede reden had alles van doen met de 
oliecrisis en de door de haven en industrie zelf veroorzaakte milieuvervuiling 
in de regio Rijnmond. Ingrijpen was noodzakelijk om tot een leefbare en 
economisch gezondere regio te komen. De belangrijkste boodschap van dit 
advies was dat Rotterdam zich zou moeten inzetten om van werkstad naar 
logistiek knooppunt te transformeren.

Met het advies reageerde commissie op de opkomst van nieuwe logistieke 
werkwijzen en concepten, die in hun ogen van belang waren voor de haven en 
economie van Rotterdam. Er werd gedoeld op twee belangrijke ontwikkelingen. 
Ten eerste was er het belang van de container, waardoor in feite via een 
‘standaardverpakking’ – zijnde de vaste maten van een container – goederen 
gebundeld maar vooral sneller en efficiënter vervoerd konden worden, in 
plaats van als stukgoed. De tweede aanleiding was de introductie van het 
ketendenken in de goederenstromen. De essentie van dit laatste concept was 
dat over de muren van een onderneming heen werd gekeken naar hoe de 
productie ‘van zand tot klant’ zo snel en efficiënt mogelijk gerealiseerd kon 
worden. Transport, of beter gezegd logistiek, speelt daarbij een cruciale rol. 

Het advies veroorzaakte uiteindelijk een verschuiving van Rotterdam als 
doorvoer- en industriële haven (petrochemie, scheepsbouw) naar een 
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haven waar naast de petrochemie ook de functie als logistiek knooppunt, 
inclusief regiefunctie, inhoud kreeg. Dit uitte zich door de opkomst van 
containerterminals en groei van allerlei vormen van zakelijke dienstverlening 
gericht op transport- en handelsstromen. Het heeft er ook toe geleid dat 
Rotterdam, evenals overig Nederland, een belangrijke logistieke spil is 
geworden in veel internationale transportstromen en een plek waar veel 
kennis en kunde over logistieke concepten aanwezig is. De ‘Mainport as 
gateway to Europe‘ was gerealiseerd. 

Tegenwoordig is de logistieke sector in Nederland een belangrijke 
economische sector, die een toegevoegde waarde van 55 miljard euro per 
jaar vertegenwoordigt en goed is voor 813.000 arbeidsplaatsen (Topsector 
Logistiek, 2020). De vernieuwing en verbreding door de introductie van de 
container en het ketendenken hebben ook wel een keerzijde voor de logistieke 
sector. Juist door het gebruik van gestandaardiseerde verpakking kon 
transport gemakkelijk worden aangeboden door veel bedrijven. Verladers, 
de opdrachtgevers voor transport, konden daardoor eisen stellen en 
kostprijsreductie afdwingen. De daardoor ontstane concurrentie heeft mede 
veroorzaakt dat transport goedkoop wordt aangeboden en de winstmarges 
waarvoor de diensten worden aangeboden, laag zijn. Het is dus vaak buffelen 
in de sector, zeker in tijden van crisis zoals nu de coronacrisis, om het hoofd 
boven water te houden. 

Hoewel het ketendenken sterk vanuit de logistiek zelf is ontwikkeld, heeft dat 
er zeker niet toe geleid dat vanzelfsprekend logistieke ondernemers ook in 
de positie zitten om te bepalen hoe ketens worden georganiseerd. Dit is de 
andere keerzijde. Ze zijn vaker volgend in wat andere partijen in de keten, 
waaronder producenten/verladers, willen en wensen. Slechts een beperkt 
aantal (zeker afgemeten tegen het grote aantal dat er is) logistieke bedrijven 
is een niet-passeerbare schakel in die ketens geworden. De meeste logistieke 
partijen zijn een noodzakelijk onderdeel, maar gelijktijdig ook een gemakkelijk 
uitwisselbaar onderdeel in de keten, ook al ondergaat elk product of elke 
service die we in onze maatschappij kennen, een logistieke (verplaatsings)
handeling. Of het nu gaat om onze dagelijkse boodschappen of ons drinkwater, 
er is altijd een logistiek proces nodig om de goederen en diensten met de 
juiste hoeveelheid, op de juiste plaats, op het juiste tijdstip en met de juiste 
kwaliteit te kunnen afleveren. Vaak zijn we het ons niet eens bewust, maar 
een product heeft soms wel meer dan twintig verplaatsingshandelingen 
ondergaan voordat het bij ons thuis is afgeleverd. Daarbij is het ook zo dat die 

twintig verplaatsingen menig landsgrens hebben overschreden. Logistiek is 
niet voor niets overal in de wereld van belang en in Nederland in het bijzonder 
als handelsland. Door de afhankelijke positie die logistieke bedrijven innemen, 
kan het zelfs voorkomen dat de levering voor consumenten gratis is (neem 
een Alibaba) als het product wordt aangeschaft. De kosten worden in feite 
afgewend op de logistieke transporteurs, wat in feite hun positie, financieel en 
economisch, ondermijnt.

Steeds meer beginnen we ons bewust te worden dat niet alle activiteiten in 
een logistieke keten een duurzaam karakter hebben. Het komt voor dat de 
grondstoffen uitgeput raken (in sommige mobiele telefoons zit bijvoorbeeld 
het zeldzame neodymium of samarium), het vervaardigingsproces kent 
problemen met oneerlijke prijzen of uitbuiting van werknemers (denk aan 
de cacao-industrie of de textielindustrie), de distributie van de producten is 
vervuilender dan we aanvankelijk wisten (o.a. door NO2, SO2 en/of PM10) of het 
restproduct kan met geen mogelijkheid worden hergebruikt of gerecycled 
(o.a. hygiëneproducten, zoals tissues en toiletpapier). 

In het algemeen is de CO2-footprint die door de verschillende activiteiten wordt 
veroorzaak, niet in verhouding met de prijs die we betalen voor een product 
of dienst, zoals transport. Om dit meer zichtbaar te maken, zou uitgegaan 
kunnen worden van true pricing. Kosten die nu nog worden afgewend op de 
samenleving (zoals verkwisting of uitbuiting) of naar de toekomst worden 
doorgeschoven (zoals effecten van milieuvervuiling), worden bij true pricing 
verrekend in de prijs. Consequentie hiervan is wel dat de prijs van producten en 
diensten hoger wordt, waaronder dus ook die van transport. De basisfilosofie 
achter dit principe is dat hierdoor een betere afweging, vanuit onder meer 
milieuoogpunt, gemaakt kan worden of het produceren, consumeren of 
transporteren van een product wel interessant en noodzakelijk is. Als een 
dergelijk principe bijvoorbeeld op het retour zenden van door consumenten 
via internet bestelde pakketje werd losgelaten, dan zou er betaald moeten 
worden voor het retour zenden (direct of indirect via verhoging van de prijs 
van het gekochte product) en zou dit waarschijnlijk tot een minder uitbundig 
bestelgedrag leiden en daarmee tot minder retourzendingen en vernietiging 
van teruggestuurde spullen. 

Bestond deze aandacht voor het milieu dan niet in het verleden? Zeker wel, maar 
de maatschappelijke druk om meer duurzaam te opereren kwam, nadat de 
Club van Rome begin jaren zeventig hiervoor al waarschuwde, vooral ook voort 
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uit de Brundtland-commissie in 1987 (WCED, 1987). Later zien we de aandacht 
verschuiven naar de klimaatveranderingen als gevolg van de broeikasgassen, 
waar in 1997 het Kyoto-protocol voor werd opgericht. In navolging van het Kyoto-
protocol is in 2015 het Parijs-akkoord getekend. In dit akkoord werd de bovengrens 
van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk voor 
het eerst in een juridisch instrument vastgelegd. Bovendien werd het streven 
vastgelegd om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 graad. Verder moet er 
nu snel een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien 
dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot.

Bovenstaande akkoorden hebben ertoe geleid dat er in vele logistieke ketens 
nu wel meer ‘sense of urgency’ is en dat op een andere manier moet worden 
nagedacht over de uitvoering van de logistiek en bijbehorende processen. 
Helaas geldt dit niet voor alle logistieke partijen, want er zijn ook nog verwoede 
tegenstanders, die blijven vasthouden aan de traditionele ketens en de wijze 
waarop die zijn georganiseerd en opereren.

Voor de logistiek en haar ketenanalyse heeft dit consequenties. Wijlen 
hoogleraar Jacqueline Bloemhof-Ruaard noemde duurzame logistiek als het 
bouwen van een kathedraal (Bloemhof, 2015). Vanuit deze invalshoek betekent 
duurzame logistiek dat er in de gehele keten van producent tot en met 
consument, en ook steeds vaker retour (reverse logistics), aandacht is voor 
emissie van koolzuurgas en andere broeikasgassen of vervuilende stoffen. 
Daarnaast dienen verliezen door verspilling, bijvoorbeeld door bederf of afval, 
geminimaliseerd te zijn. Dat geldt zeker ook voor eindige grondstoffen, zoals 
zilver of fosfaat. Belangrijk is ook dat het economisch nog voldoende rendabel 
blijft en er dient respect te zijn voor sociale aspecten. Deze ambitie wordt ook 
naar voren gebracht door de Topsector Logistiek (2020) met haar motto 
‘Logistiek en Goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig’. 
Met concurrerend wordt bedoeld de economische slagkracht van logistiek 
als sector en als enabler voor andere sectoren, de internationale handel en 
het vestigingsklimaat (winstgevend, innovatief, internationaal vooraanstaand 
maar vooral ook duurzaam). Met de transitie van emissiearm (2030) en naar 
emissieloos (2050) wordt het begrip duurzaam omschreven, gericht op een 
maximale bijdrage aan verduurzaming in brede zin zoals uitstoot, geluid, 
hergebruik en geur. Het streven daarbij is om een internationale toppositie te 
hebben in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)
nationale logistieke activiteiten en als land met een aantrekkelijk innovatie- 
en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven. 

In algemene zin zou, in onze optiek, logistiek zich dus ook bezig moeten houden 
met het zoveel mogelijk reduceren van waardelekken in de keten door zich 
eveneens te richten op het voorkomen van verkwisting, uitbuiting en vervuiling, 
door de bestaande logistieke organisatie slimmer te maken (‘smart logistics’) 
door efficiënter en meer gebundeld en emissieloos te vervoeren. Maar ook 
door te zoeken naar mogelijkheden om transport überhaupt overbodig te 
maken door na te denken over nieuwe kortere ketens, die meer lokaal en 
regionaal zijn georganiseerd in plaats van internationaal en uitgaan van een 
andere relatie tussen economie, natuur en mens, aanhakend bij concepten 
als betekeniseconomie, deeleconomie, donut-economie of blue economy.

2. Van nu naar Industrie 4.0

Naast de grote aandacht voor duurzaamheid, kenmerkt de huidige en 
toekomstige logistiek zich door een scala van technologische digitale 
mogelijkheden die elkaar rap opvolgen. De huidige logisticus moet zich nu 
al bewust zijn van en bekwaam zijn in het omgaan met het potentieel aan 
‘disruptieve’ uitdagingen die voortkomen uit een vergaande digitalisering en 
aanpalende automatisering. Deze overgang wordt aangeduid als Industrie 
4.0 of de vierde industriële revolutie en wordt gezien als de belangrijkste 
aanjager van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Bij Industrie 4.0 
is er sprake van vergaande automatisering van fabricage- en industriële 
praktijken, ondersteund met behulp van moderne slimme, veelal digitale, 
technologie. Grootschalige machine-to-machine-communicatie (M2M), 
additive manufacturing (zoals 3D-printen) en het Internet of Things (IoT) 
zijn meer en meer geïntegreerd in de logistieke concepten gericht op 
automatisering, verbeterde communicatie en zelfcontrole, en productie 
van slimme machines die problemen kunnen analyseren en diagnosticeren 
zonder menselijke tussenkomst. Deze nieuwe mogelijkheden bieden zulke 
nieuwe functionele mogelijkheden dat we daadwerkelijk kunnen spreken van 
een nieuwe revolutie (Schwab, 2015).

Eerdere industriële revoluties hebben plaatsgevonden aan het eind van de 
18de eeuw, toen mechanisatie van water- en stoomkracht werd toegepast 
door de uitvinding van de stoommachine. Eind 19de eeuw kunnen we spreken 
van de technologische revolutie, waarbij nieuwe technologieën zoals 
elektriciteit, de opkomst van de olie-industrie en de communicatietechnologie 
(radio, telegrafie) zorgden voor de opkomst van massaproductie. Voor de 
logistici onder ons refereren we aan de uitspraak van Henry Ford over de 
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eerste massa-geproduceerde auto: “Je kunt hem bij ons in alle kleuren kopen, 
als het maar zwart is.” Vanaf de jaren zeventig van de 20ste eeuw is er sprake 
van de derde industriële revolutie en doen de computers hun intrede op de 
werkvloer. Dit leidde tot de mogelijkheid om praktisch overal ter wereld over 
informatie te beschikken en deze te raadplegen en hierdoor de aansturing 
van logistieke processen sterk te verbeteren.

Nieuwe technologieën die onder de paraplu van Industry 4.0 opkomen, 
creëren nieuwe zakelijke en financiële kansen voor supply-chainnetwerken. 
Volgens de Computing Technology Industry Association (CompTIA) staan het 
Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie, 5G/6G-netwerken, serverloos 
computergebruik, blockchain, robotica, biometrie, 3D-printen, augmented 
reality/virtual reality en drones bovenaan in de top tien van opkomende 
technologieën in 2019 (Rayome, 2019). Sommige van deze technologieën, 
zoals datasharing (o.a. blockchain), 6G-netwerktechnologieën en draadloze 
communicatie, bieden mogelijkheden om ketens anders te gaan ordenen en 
daarmee te komen tot andere bedrijfsmodellen. Of zoals wij dat noemen: het 
komen tot delen-denken. Het verschuiven van vertrouwen van organisaties 
naar analyses, geautomatiseerde slimme contracten en het faciliteren van 
deeleconomie-applicaties zonder een centrale entiteit, zijn voorbeelden 
van het potentieel van technologieën als datasharing (o.a. blockchain) om 
bedrijfsmodellen te veranderen (Nowiński & Kozma, 2017). 

In het Gartner-rapport Hype Cycle for Transportation Industry, 2020 wordt een 
vergelijkbaar overzicht gegeven van ontwikkelingen die mede van invloed zijn 
op transport & logistiek (Berntz, Liu, Kuperman Le Bihan & Pacheco, 2020). Dit 
rapport wordt internationaal erkend, en CIO’s en IT-leiders raadplegen deze 
Hype Cycle om innovaties en trends te evalueren en te implementeren. Zij 
geven de volgende ontwikkelingen aan: Intelligent Connected Infrastructure, 
Supply Chain Control Tower, Platooning, Swarming Robotics en Supply Chain 
as a Service, voorbeelden van trends die aan het groeien zijn. Op de top zitten 
nu de Flying Autonomous Vehicles, Artificial Intelligence in Transportation, 
Digitized Freight Networks (Road), Intelligent Traffic Management Systems, 
Blockchain in Logistics and Transportation, Immersive Experience in Logistics, 
5G, Autonomous Mobile Robots. Daarnaast zien we de volgende ontwikkelingen 
langzaam naar volwassenheid groeien: Biometrics in Aviation, Zero-Emission 
Vehicles, Micromobility, Mobility as a Service, Real-Time Transportation Visibility 
Platforms, Last-Mile Delivery Solutions, Autonomous Vehicles, Commercial 
Unmanned Aerial Vehicles (drones) en Internet of Things.

Het moge duidelijk zijn dat het landschap en het gereedschap van de logistiek 
flink in beweging zijn en daarbij ook mogelijkheden bieden om logistieke 
processen veel duurzamer te maken. Opvallend daarbij is dat veel van de 
ontwikkelingen juist worden voortgebracht door andere disciplines, zoals de 
informatica, werktuigbouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke planning, 
allemaal aanwezig binnen Hogeschool Rotterdam. Om de invloed van deze 
disciplines te illustreren, hebben we een viertal toekomstige ontwikkelingen 
eruit gelicht ter bespreking, omdat zij juist ook de verbinding hebben met 
die andere disciplines: kunstmatige intelligentie, autonome mobiele robots, 
digitized road networks en last mile solutions.

 2.1 Kunstmatige intelligentie in transport & logistiek

Kunstmatige intelligentie is een concept waarbij computers taken uitvoeren 
waar normaal gesproken menselijke intelligentie voor nodig is. Het concept 
maakt gebruikt van verschillende wiskundige technieken, zoals neurale 
netwerken, machine-learningtechnieken of deep-learningtechnieken. In de 
basis van deze technieken wordt gebruik gemaakt van patroonherkenning. 
Doordat de huidige computers dit met groeiende rekencapaciteit en 
rekengeheugen kunnen uitvoeren, worden de mogelijkheden van deze 
technologie ook steeds groter. Op verschillende terreinen zien we nu 
al ontwikkelingen in ons dagelijks leven, zoals slimme zoekmachines, 
robotstofzuigers en -grasmaaiers en zorgrobots in de bejaardenzorg. 
Volgens Andrew Ng, een van ‘s werelds beroemdste en invloedrijkste 
computerwetenschappers, zal de impact van kunstmatige intelligentie 
vergelijkbaar zijn met die van elektriciteit. Hij verwacht dat de meeste 
apparaten in de nabije toekomst een vorm van intelligentie bevatten en dat 
wij mensen dat ook steeds normaler gaan vinden. 

De invloed van kunstmatige intelligentie gaan we vooral terugzien bij 
toepassingen van Physical Internet (PI). PI is een toekomstvisie op geheel open 
en verbonden logistieke netwerken, waarbij fysieke, digitale, operationele en 
financiële verbondenheid centraal staan. Uitwisseling tussen logistieke partijen, 
bundeling van bezorgingen en het delen van opslag- en transportcapaciteit 
bieden kansen voor een efficiëntere en duurzamere logistiek. PI kan het 
logistieke proces net zo simpel maken als het versturen van een e-mail: als 
verzender maak je je dan geen zorgen over hoe die lading daar terechtkomt. 
Distributienetwerken hebben nu eigen opslagruimtes, eigen vervoermiddelen 
en eigen contracten met vervoerders. Dit kan duurzamer en efficiënter 
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als vervoersmiddelen, chauffeurs of opslagruimten worden gedeeld. De 
vervoersbeslissingen worden dan ook genomen vanuit het perspectief van 
individuele pakketten en niet meer vanuit de logica om snel grote groepen 
containers te verplaatsen. Door elkaars equipment (mens en materialen) 
te gebruiken en te benutten, kan een grotere flexibiliteit en efficiëntie in het 
netwerk worden gerealiseerd.

Kunstmatige intelligentie verandert ook de transportsector. Het autonoom 
laten functioneren van auto’s, treinen, schepen en vliegtuigen kan leiden 
tot het vergemakkelijken van verkeersstromen. De vervoerstaken kunnen 
makkelijker worden uitgevoerd, maar kunnen ook zodanig ontworpen 
worden dat zij veiliger, schoner (emissiemanagement), slimmer (inclusief 
slim elektrisch laden) en efficiënter opereren. Door kunstmatige intelligentie 
geleid autonoom vervoer zou bijvoorbeeld kunnen helpen om de menselijke 
fouten die veel verkeersongevallen veroorzaken, te verminderen. Deze kansen 
brengen echter reële uitdagingen met zich mee, waaronder onbedoelde 
gevolgen en misbruik, zoals cyberaanvallen en vooringenomen beslissingen 
over transport. Er zijn ook gevolgen voor de waarschijnlijk verminderde 
werkgelegenheid en ethische vragen met betrekking tot aansprakelijkheid 
voor de beslissingen die worden genomen door kunstmatige intelligentie in 
plaats van door mensen.

Een voorbeeld is het INTRALOG-project dat gericht was op het onderzoeken 
van de waarde die geautomatiseerde geleide vrachtwagens kunnen 
toevoegen aan slimme logistieke operaties bij distributiecentra en 
interterminale/intermodale verkeersknooppunten. In de praktijk zien we nu de 
eerste proeftoepassingen plaatsvinden met Vera, de elektrische zelfrijdende 
truck van Volvo, die containers vanuit een logistiek centrum naar de haven 
van Göteborg brengt. Ook het Living Lab Autonoom Transport Zeeland 
experimenteert nu met zelfrijdende trucks, waarbij de voertuigen voor het 
eerst de openbare weg opgaan. 

Autonoom varen komt eveneens opzetten. Nog niet met eenzelfde vaart als in 
het wegtransport, maar bij het onderzoekconsortium Autena hoopt men een 
belangrijke bijdrage te leveren aan het onderzoek naar autonoom varen. Dit 
onderzoek moet meer inzicht geven in de potentie en mogelijke commerciële 
hindernissen van autonoom varen in de binnenvaart. In het project worden 
verschillende vormen van autonoom varen onderzocht, waarbij wordt 
uitgegaan van verschillende lagen van autonomie. Hierbij valt te denken aan 

semi-autonome systemen, zoals het gebruik van de automatische piloot 
voor het varen op doorgaande trajecten, het op afstand opereren van kleine 
schepen in beperkt vaarwater zoals havens en subkanalen en het volledig 
autonoom op afstand gemonitord vervoer in beperkt vaarwater zoals kanalen.

Het spoor loopt relatief achter als we naar de ontwikkelingen van autonoom 
transport kijken. Vanuit het gegeven dat het spoor al een meer geleid 
en beheerst systeem is dan vervoer over weg of water, is het eigenlijk 
verwonderlijk dat deze achterstand er is. Wel zijn er al goede voorbeelden 
in metrosystemen en luchthavenshuttles. Net als bij de andere modaliteiten 
zijn er verschillende levels van ondersteuning bij het rijden. De eerste testen 
hebben plaatsgevonden, waarbij de machinist nog gewoon op de trein zit. 
Hierbij is er sprake van Grade of Automation 2, die beschouwd kan worden 
als een vorm van cruise control, waarbij de machinist ondersteund wordt om 
de trein preciezer te laten rijden en stoppen. In de toekomst (2030) zullen de 
modaliteiten meer en meer zelfstandig gaan opereren en communiceren 
met de infrastructuur waarop zij rijden/varen. Door deze communicatie 
wordt het gebruik van zowel het transportmiddel als zijn infrastructuur beter 
gemonitord, waardoor ook hier stappen gemaakt kunnen worden richting 
zelfdenkend onderhoud en betere facilitering van het transportmiddel.

2.2 Autonome mobiele robots

Autonome mobiele robots kennen we al wat langer in de warehousing-
industrie. Een autonome mobiele robot (AMR) is een robot die zijn omgeving 
kan begrijpen en erdoorheen kan bewegen zonder direct onder toezicht te 
staan van een operator. Meestal wordt dit bereikt door middel van een reeks 
geavanceerde sensoren, computers en kaarten aan boord, waarmee AMR’s 
hun omgeving kunnen begrijpen en interpreteren, om te kunnen functioneren 
als een vorm van asynchroon transport. In de logistiek kennen we al jaren 
de Automated Guided Vehicles (AGV’s) op de terminal van ECT, die dag 
in, dag uit, weer of geen weer, de containers van de kraan naar de stack 
brengen en visa versa. In magazijnomgevingen werken deze geavanceerde 
technologieën samen met de Warehouse Execution Software (WES) om AMR’s 
meer flexibiliteit te bieden om hun eigen routes tussen locaties binnen een 
magazijn of faciliteit te creëren, obstakels te identificeren en te vermijden en 
indien nodig zelf om te leiden. Het eindresultaat is een robot die veel beter 
kan omgaan met orderhandelingsactiviteiten in een dynamische omgeving.
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Een AMR kan verschillende functies vervullen, zoals het transporteren 
van product en vracht binnen een faciliteit, het assisteren bij het 
orderverzamelproces, het vergemakkelijken van sortering en het vergroten 
van de zichtbaarheid van de voorraad. Het laatste punt wordt vooral 
ondersteund door geautomatiseerde drones. Deze drones kunnen 
helpen bij het optimaliseren van magazijninventarisatie. Met behulp van 
sensortechnologie scannen drones de inventaris. Via een automatische 
verbinding wordt vervolgens contact gemaakt met het warehouse-
managementsysteem (WMS) waardoor toegang wordt verkregen tot de 
geadministreerde voorraadinformatie. Drones hebben geen markeringen 
of lasers nodig voor begeleiding. Ze gebruiken optische systemen naast 
deep-learningtechnologieën en computervisie om door magazijnen te 
navigeren. Ze nemen ook geen waardevolle ruimte in het magazijn in en 
vormen geen belemmering voor mensen of andere robotapparatuur. Deze 
drones kunnen snel op moeilijk bereikbare en gevaarlijke plaatsen komen. 
Ze kunnen zowel de hoge als de lage voorraad veel sneller dan een persoon 
scannen en de meest nauwkeurige telling direct uploaden naar het WMS. Voor 
de meeste drones geldt nog dat zij augmented robots zijn, hetgeen betekent 
dat ze bestuurd worden door een operator. De inzet is wel om dronetechnologie 
te ontwikkelen die autonoom is en weinig tot geen menselijke hulp vereist.

Voorbeelden van deze verbeteringsmogelijkheden zijn nu al zichtbaar bij 
de snelgroeiende Chinese magazijnen. Ongeveer 40% van alle pakketten 
ter wereld wordt in China bezorgd. Hun verlangen naar snelheid en 
nauwkeurigheid leidden tot de creatie en invoering van autonome mobiele 
robots (denk hierbij aan de bekende Kiva-sorteerrobot). Deze AMR’s kunnen 
tot wel 18.000 pakketten per uur sorteren en de handmatige arbeidskosten 
met 70% verminderen.

De interesse om robots in te gaan zetten voor stadslogistieke activiteiten, is 
ook groeiende. Met name de thuisbezorging van producten staat sterk in de 
belangstelling. Klanten doen in het algemeen hun bestelling via een app (en 
later misschien ook via de intelligente koelkast). De producten worden op een 
minihub door medewerkers in de robots gezet, die daarna met behulp van 
camera’s en sensoren naar de juiste plek rijden. De robots zijn zelfrijdende 
karretjes die volledig autonoom over de stoep kunnen rijden. Ze ontwijken 
obstakels dankzij kunstmatige intelligentie die de data van camera’s en allerlei 
sensoren gebruikt. De klanten krijgen een bericht wanneer hun robot in de 
buurt is. De klanten moeten nog wel even naar buiten om de boodschappen 

uit het karretje te pakken. Momenteel kunnen deze robots nog niet op de 
openbare weg omdat wetgeving dat nog niet toelaat. Pilots worden wel 
uitgevoerd waarbij een ‘augmented’ iemand meekijkt met de robots en, indien 
gewenst, ook de besturing kan overnemen, omdat dit wettelijk verplicht is. De 
pilots vinden vaak plaats op private terreinen, waardoor menging met ander 
verkeer nog niet plaatsvindt.

2.3 Digitized Road Networks

Parallel aan de ontwikkeling van autonoom transport wordt de opkomst van 
Digitized Transport Networks genoemd. Het gaat hierbij niet om matchingsites 
van transportvraag en transportaanbod zoals een FreightUber of een QuiCargo, 
maar meer over de ontwikkeling van datagedreven gebruik en onderhoud 
(predictive maintenance) van het (weg)transportnetwerk. Mede gestuurd 
door de mogelijkheden van een 5G-netwerk worden de mogelijkheden van 
datacommunicatie zeer groot. Om een voorstelling te maken: 5G biedt de 
mogelijkheid om 1000 keer meer elektronische apparaten per vierkante meter 
te ondersteunen dan 4G. 5G-netwerken zullen multiservice-infrastructuren zijn 
en daarom de voordelen van gezamenlijke investeringen bieden, waardoor 
de winstgevendheid van elke dienst (sector) met een gemeenschappelijke 
infrastructuur wordt verbeterd. 

In Nederland zien we het initiatief Connected Transport Corridors, dat met 
publieke en private partijen een stap zet om de bereikbaarheid van steden en 
de verkeersveiligheid te verbeteren en het transport efficiënter en duurzamer 
te maken. Het initiatief komt van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. Onder de aanpak vallen onder meer het rijden met adviessnelheid, 
prioritering bij verkeerslichten, het integreren van overheidsdata in logistieke 
planningssystemen, het voorspellen van de aankomsttijd en het rijden in 
konvooien (platooning). Op de langere termijn zijn deze ontwikkelingen ook 
transformeerbaar naar ecosystemen (Peltoniemi & Vuori, 2004) van andere 
transportmodaliteiten.

2.4 Last mile solutions 

We benoemden al eerder de aandacht voor autonome bezorgbots in steden. 
Belangrijk aandachtspunt het komende decennium zal zijn het reduceren 
van de emissies door bezorgende voertuigen in de binnenstad, wat op 
gespannen voet staat met het alsmaar groeien van de stedelijke omgeving. 
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55% van de wereldbevolking leeft in stedelijke gebieden, een aandeel dat naar 
verwachting zal toenemen tot 68% in 2050 (UNESCO, 2019). Inwoners, bedrijven, 
forenzen en bezoekers vragen om meer goederen. Bovendien draagt deze 
ontwikkeling ook bij aan werkgelegenheid, toename van het aantal bedrijven, 
het functioneren van diensten zoals afvalinzameling en economische groei in 
het algemeen (Dablanc, 2011). Dit vraagt linksom of rechtsom om meer ruimte 
voor logistieke activiteiten in steden. Als gevolg hiervan neemt het aantal 
zendingen toe en neemt het aantal bestelauto’s in steden toe. Door de groei 
van steden en de wens van mensen om in de stad te wonen, wordt daarnaast 
logistiek vastgoed de stad uitgeduwd en blijft er minder ruimte over voor 
opslag in de stad. Ook hierdoor neemt het aantal zendingen toe, vaak ook 
nog eens gepaard gaand met een groei van de gemiddelde omvang van de 
zendingen.

Tegelijkertijd dwingen de klimaatverandering en luchtverontreiniging in 
binnensteden de stadslogistiek om in 2025/2030 in Nederland tot geen uitstoot 
meer van schadelijke emissies. De grootste stadslogistieke stromen zijn te 
vinden in gezondheidszorg, bouw, retail en facilitaire producten (CE Delft, 2016). 
Deze stromen zijn goed voor meer dan 50% van de vrachtvoertuigen in de stad. 
De pakketsector is goed voor 5% van het vrachtverkeer in steden en groeit 
snel door de digitalisering van bestelmethoden die worden gebruikt door 
consumenten (B2C) en bedrijven (B2B). Om de ambities waar te maken, is het 
nodig om een omslag te maken naar een efficiëntere en milieuvriendelijkere 
logistieke operatie (Web1, 2018). Slim bundelen en delen zullen de agenda 
van stadslogistiek de komende tien jaar domineren. Vanwege beperkte 
ruimte in de binnenstad, maar ook een kapitaalintensieve transitie naar 
meer milieuvriendelijke voertuigen en faciliteiten is het wenselijk dat een 
real-time monitoring zal plaatsvinden van beschikbare vervoer-, opslag- en 
servicemiddelen en infrastructuur. Dat de ICT hierin ook weer een prominente 
rol zal gaan spelen, is evident.

3. Het delen-denken

Een nieuwe innovatie afkomstig uit de logistieke hoek, inspelend op de 
uitdagingen van deze tijd zoals het streven naar duurzaamheid, het 
ontwikkelen van minder complexe ketens en het slim benutten van nieuwe 
technologieën, zou wenselijk zijn. Het zou de logistieke sector een nieuwe 
impuls kunnen geven om zijn positie te versterken en zijn duurzame impact 
te vergroten en het zou de sector toekomstbestendig weten te maken. Een 

optie daarvoor zou kunnen zijn dat de logistieke sector het keten-denken in 
een nieuwe, aan deze tijd aangepaste vorm giet: het ‘delen-denken’. Hierbij 
wordt ‘delen’ uitgelegd als het ten faveure gebruiken van ontwikkelde kennis 
en kunde in de logistieke sector om op een vernieuwende manier de vervoer- 
en productiecapaciteit te delen en door ketens fundamenteel anders te 
organiseren waardoor juist minder transport nodig is, bijvoorbeeld doordat 
meer lokaal wordt geproduceerd en gerecycled. En last but not least ook de 
uitstoot van arbeid tegengaat en nieuwe ondersteunende taken en diensten 
weet te ontwikkelen, waardoor ook nog eens de inzet van mensen (sociaal 
kapitaal) op zijn waarde wordt geschat. 

De logisticus van de toekomst houdt zich nog steeds bezig met transport, 
het optimaal organiseren van ketens van zand tot klant en vice versa, en 
het toepassen van concepten als just-in-time. Maar de noodzaak om echt 
duurzaam te worden (klimaatneutraal} zal de overhand nemen. Dat biedt 
ook kansen. Kansen die de positie van de excellente logisticus kunnen 
versterken en crucialer maken voor het realiseren van economische, sociale 
en duurzaamheiddoelstellingen. Hij of zij kan nu al het proces van een hele 
keten bekijken. Tevens geldt dat logistieke bedrijven vaak meerdere bedrijven 
bedienen, waardoor ze informatie hebben over meerdere ketens. Juist die 
kennis biedt mogelijkheden om ketens anders, vooral korter en minder 
complex, te organiseren en om misstanden in de gehele keten (waardelekken) 
te reduceren.

Belangrijk bij het delen-denken is de focus op de zogenaamde ‘resources’ 
(bronnen, machines, middelen, personeel) van betrokken bedrijven. Op 
welke locaties worden deze overbelast of zijn deze onder de verwachte 
capaciteit? Waar kan milieuvervuiling worden voorkomen? Waar kunnen 
activiteiten worden voorkomen? Deze ‘resources’ zijn de handvatten voor 
de logisticus om te gaan kijken of de overcapaciteit op andere manieren 
kan worden aangewend, door deze op platformen aan te bieden, dan wel 
de platformen andersom te gebruiken om te zien waar nog capaciteit wordt 
aangeboden om tijdelijke tekorten te kunnen dekken. Vanuit dit gezichtspunt 
wordt het mogelijk om ketens en bijbehorende businessmodellen anders te 
gaan organiseren. De huidige coronapandemie vraagt daar overigens ook 
om. Vanwege de afhankelijkheid van bijvoorbeeld levering uit China die niet 
of zeer vertraagd mogelijk is, is er een wens om parallelle ketens te gaan 
ontwikkelen, om minder afhankelijk van één toeleverancier te worden. Ook 
wordt er weer over nagedacht of het hebben van voorraden (dit vloekt in 
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essentie met just-in-time-logistiek) op meerdere plekken beter de continuïteit 
van de productie kan garanderen. Ook het snel detecteren van verstoringen 
in de keten krijgt weer meer nadruk, evenals de robuustheid van netwerken. 
Dit op zich vraagt al om nieuwe strategieën. Corona maakt ook duidelijk hoe 
alle facetten in onze economie multidimensionaal met elkaar zijn verweven.

De vraag is wie het inzicht heeft om daar op een slimme wijze veranderingen 
in aan te brengen. In principe zijn er meerdere partijen die daar vanuit hun 
werkzaamheden bruikbare informatie over hebben, zoals financiële partijen 
als banken en traders, en dataverzamelaars als Google. Maar in essentie is het 
juist de taak van de logisticus om dit soort inzichten te gebruiken voor zijn werk. 
Een logisticus zou bijvoorbeeld niet alleen naar de retourstromen van textiel 
kunnen kijken en naar de wijze waarop die verzameld en verwerkt kunnen 
worden om voldoende massa te krijgen om economisch rendabel te verwerken. 
Maar hij zou bijvoorbeeld uitgaande van wat textiel eigenlijk is, namelijk een 
samenstel van vezels, ook kunnen bekijken of ook andersoortige afvalstromen 
die teruggebracht kunnen worden tot vezels (zoals tapijt, matrassen maar ook 
stengels van bloemen), gevonden kunnen worden en worden samengebracht, 
om zo wel tot een economisch haalbare recycling te komen. Hierdoor zou zelfs 
een veel meer lokaal of regionaal gesloten systeem ontwikkeld kunnen worden, 
dat uiteindelijk tot het maken van lokaal geproduceerde ‘nieuwe’ kleding leidt en 
internationaal transport overbodig maakt. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat 
inzichten en data worden gedeeld en waar mogelijk ook transportcapaciteit 
en andere logistieke resources. Een dergelijke invulling van het vak van de 
logisticus gaat aanzienlijk verder dan hoe nu op de hogeschool wordt opgeleid 
tot logisticus. Het gaat veel meer in de richting van een combinatie van 
vaardigheden om systemen te kunnen analyseren (‘design proces’) en om heel 
nieuwe ontwerpen te realiseren (‘design thinking’).

Bij het op deze wijze analyseren van ketens worden waarschijnlijk vele 
waardelekken blootgelegd: activiteiten of processen die, zeker vanuit 
duurzaamheidsoptiek in brede zin, eerder waarde onttrekken dan toevoegen. 
En dat niet zozeer op het niveau van de afzonderlijke onderneming, maar ook 
voor de samenleving in haar geheel. Een uit de fashionbranche afkomstig 
voorbeeld illustreert zo’n waardelek: om zeker te zijn dat een nieuwe kledinglijn 
tijdig in de winkel ligt, wordt bij meerdere kledingproducenten (veelal in 
Azië) opdracht gegeven die kledinglijn te produceren. Op voorhand is dus 
bekend dat er een overproductie van die kledinglijn is. Alleen datgene wordt 
afgenomen wat verkocht kan worden in de winkels in bijvoorbeeld Europa. 

De niet-afgenomen kleding wordt ongebruikt afgevoerd en vernietigd 
(veelal in Afrikaanse landen). Vanuit de modefashionketen zal dit niet als een 
waardelek worden beschouwd (het is namelijk een normaal onderdeel van 
het bedrijfsproces), maar bekeken vanuit de samenleving is het een enorme 
verkwisting van grondstoffen, menskracht en energie en dus een omvangrijke 
waardelek. Een vernieuwende rol van de logistiek ligt in het identificeren 
van waardelekken en het bedenken van mogelijkheden om die te dichten. 
Niet zelden zal dat gepaard (moeten) gaan met het delen van informatie, 
capaciteit en inzichten vanuit andere ketens.

4. ‘Back to the future’

De bijdrage van technologie aan het fundamenteel veranderen van zowel 
het bedrijfsleven als de samenleving wordt erkend door vele wetenschappers. 
Er wordt echter onvoldoende aandacht besteed aan hoe met behulp van 
deze opkomende technologieën duurzaamheidsuitdagingen aangepakt 
kunnen worden. Te veel wordt nog ingezet op het slimmer en efficiënter 
maken van bestaande processen. En dat zijn te vaak ook de processen die het 
milieuvraagstuk hebben veroorzaakt. Inzicht in het complexe geïntegreerde 
systeem van technologie, de samenleving en het bedrijfsleven is nodig om 
duurzaamheidsuitdagingen te identificeren en aan te pakken. Stock en Seliger 
(2016) geven aan dat er een gebrek is aan wetenschappelijk onderzoek naar 
bijvoorbeeld de impact van Industrie 4.0 bij het oplossen van industriële 
symbiose en duurzaamheidsproblemen. Het deel-economisch denken kan 
hiervoor wellicht een antwoord geven. 

De literatuur over Industrie 4.0 en menselijk kapitaal stelt een aantal toekomstige 
onderzoeksmogelijkheden voor. Aanbevolen wordt dat de toekomstige studie 
dieper moet focussen op de context van menselijk kapitaal. Er zou een norm 
of richtlijn moeten zijn voor de arbeidskrachten, waarbij meer uitleg moet 
worden gegeven over hoe groepen werknemers niet achterblijven als gevolg 
van de voortschrijdende automatisering. De meest getroffen werknemers 
zullen waarschijnlijk de laaggeschoolde en halfgeschoolde werknemers 
zijn, hoewel ook hogeropgeleiden niet altijd zeker zijn van toekomstige inzet. 
Toekomstig onderzoek zou zich bijvoorbeeld kunnen richten op classificatie 
van vaardigheidswerkers. Toekomstig onderzoek zou zich ook kunnen richten 
op hoe de juiste kennis op onderwijsniveau kan worden bevorderd. Een 
complicerende factor daarbij is dat de banen voor de toekomstige talenten 
nog niet zijn gecreëerd. 
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De hedendaagse logistiekstudent kent al sterke beïnvloeding vanuit de 
bedrijfskunde, economie, organisatie & management, milieukunde en 
de informatica. Toch zal de toekomstige logistiekstudent meer en meer 
in staat moeten zijn dialogen te voeren met studenten informatica, 
werktuigbouwbouwkunde, automotive en civiele techniek. Een technische, 
multidisciplinaire of misschien zelfs beter nog transdisciplinaire aanpak zal 
hiervoor nodig zijn in de toekomstige onderwijscurricula van alle opleidingen. 
Alleen als deze opleidingen elkaar gaan begrijpen, kunnen we de grote 
vraagstukken van de toekomst beter (lees: duurzamer) begrijpen.

Om deze transitie in het onderwijs te kunnen maken, zal het (logistieke) 
onderwijs meer en meer gebruik gaan maken van living labs, de zogenaamde 
techlabs, en augmented reality. In living labs worden wetenschappelijke 
experimenten uitgevoerd en leren scholieren over nieuwe technologieën. 
Zo vinden wetenschap en praktijk elkaar om kennis over de nieuwste 
ontwikkelingen uit te wisselen. Momenteel beschikken we al over een drietal 
interessante living labs: sharing logistics City Hub voor stadslogistieke 
activiteiten, Sharehouse voor warehousing-activiteiten en BlueCity en Cilolab 
voor sluiting en recycling van (rest)stromen. Augmented reality staat nog aan 
het begin van brede toepassing. Sharehouse creëert een open leeromgeving 
voor studenten en (mkb-)bedrijven, zodat ze in een praktijkomgeving ervaren 
hoe zij AGV’s, virtual/augmented reality en wearables en exoskeletten voor 
goederenverwerking in een magazijn kunnen implementeren en beheersen. 
Dit zijn mooie voorbeelden van deze tijd, waarin we zien dat praktijkgericht 
onderzoek en onderwijs hand in hand als kameraden op weg gaan naar 
de ontwikkeling van nieuwe en vooral disruptieve kenniscompetenties in de 
logistiek.
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Auteurs

Ir. Kees Machielse 
Lector Transitie van de Haven,  
Kenniscentrum Duurzame HavenStad.

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/
lectoren/duurzame-havenstad/lectoren/
ir.-kees-machielse/

In het lectoraat staat de vraag centraal hoe de 
haven er in de toekomst mogelijk uit gaat zien 
en functioneert. Hij werkt daarbij veelvuldig met 
de scenario-methodiek. Niet om die mogelijke 
toekomst te voorspellen, maar wel om op die wijze 
er structureel over na te denken en mogelijkheden 
te verkennen. In een haven als Rotterdam vindt 
een veelvoud aan activiteiten en ontwikkelingen 
plaats, variërend van vraagstukken betreffende 
de energietransitie, nieuwe logistieke concepten, 
recycling vraagstukken, autonoom rijden en varen, 
start ups. Juist die breedheid maakt dat hij met 
vele opleidingen binnen Hogeschool Rotterdam te 
maken heeft.

Recente publicaties

Heebels, B., Heeger, A., Machielse, K., Van Rooijen, H. (2018). De nieuwe Binnenstad. 
Platform31, Den Haag.

Heeger, A., Machielse, K. (2019). Heeft uw stad een goede MaaS-Print? Hoe Mobility as a 
Service uitwerkt op verstedelijking. Platform31, Den Haag https://www.platform31.nl/
publicaties/de-nieuwe-binnenstad

Machiele, K. (2018). Nieuw materiaal voor de haven van Rotterdam. Exploratief onderzoek 
naar opportunities van nieuwe materialen voor de haven van Rotterdam. 
Rotterdam, The Netherlands

Machielse, K. (2015). Systeeminnovatie: een verrassende route naar duurzaam verpakken 
Zoektocht naar onverwachte oplossingen voor verpakkingsvraagstukken. 
Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, Den Haag.

Machielse, K. (2013). 3D-printing als innovatieve motor van Rotterdam. Business Magazine 
2013 Rotterdam Rijnmond Ontwikkeld, 14-23.

Rieck, F., Machielse, K., & van Duin, J.H.R. (2020). Will Automotive Be the Future of Mobility? 
Striving for Six Zeros. World Electric Vehicle Journal, 11(1), 1-17. https://doi.org/10.3390/
wevj11010010 

Projecten

Cilolab. Hogeschool Rotterdam voert een werkpakket uit binnen het project City 
Logistics Living Lab (Cilolab). Een project gefinancierd door NWO/SIA en TKI Dinalog 
en wat is gericht op het ontwikkelen van duurzame vormen van goederendistributie 
in de stad. TNO verzorgt de projectleiding. In het werkpakket dat door de hogeschool 
wordt uitgevoerd staan twee onderwerpen centraal. Het Merwevierhaven-gebied in 
Rotterdam is het living lab waar het onderzoek wordt uitgevoerd. De twee onderwerpen 
zijn: 1) onderzoeken of het mogelijk is inkoop van verschillende bedrijven aan elkaar te 
koppelen waardoor efficiënter (minder voertuigbewegingen) de bestelde producten 
geleverd kunnen worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij enkele bedrijven in de 
Marconitorens; 2) onderzoek naar materiaalstromen die het gebied in-, door- en uitgaan 
met het basisidee dat als dit inzicht verkregen wordt het mogelijk is om stofkringlopen 
lokaal te sluiten. Dus wat voor de een afval is, is voor de ander grondstof. Voor dit deel 
van het onderzoek worden verschillende maakbedrijven in het gebied onderzocht.

Video

Lector Kees Machielse Transitie van de haven

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/duurzame-havenstad/lectoren/ir.-kees-machielse/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/duurzame-havenstad/lectoren/ir.-kees-machielse/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/lectoren/duurzame-havenstad/lectoren/ir.-kees-machielse/
https://www.platform31.nl/publicaties/de-nieuwe-binnenstad
https://www.platform31.nl/publicaties/de-nieuwe-binnenstad
https://doi.org/10.3390/wevj11010010
https://doi.org/10.3390/wevj11010010
https://www.youtube.com/watch?v=ILbEM2wdXdE&t=2s
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Dr. J.H.R. van Duin
Lector Haven- en Stadslogistiek, 
Kenniscentrum Duurzame Havenstad

Lector Ron van Duin houdt zich bezig met logistieke 
vraagstukken gerelateerd aan de haven en 
stad Rotterdam. Ron is een specialist op het 
gebied van multimodaal vervoer, stadslogistiek, 
informatievraagstukken en simulaie/operations 
research.

Recente publicaties

Van Duin, J.H.R., Quak, H.J., Anand, N. & van den Band, N. (2020). Designing sharing 
logistics as a disruptive innovation in city logistics. Proceedings of 4th International 
Conference Green Cities 2020,  September 2020, Szczecin, Poland, 1-10.

Castelein, B., Geerlings, H., & van Duin, J.H.R. (2020). Cold Chain Strategies for Seaports. 
European Journal of Transport and Infrastructure Research, 20(3), 1-28. https://doi.
org/10.18757/ejtir.2020.20.3.4074

Van Duin, J. H. R., Wiegmans, B. W., Van Arem, B., & Van Amstel, Y. (2020). From home 
delivery to parcel lockers: A case study in Amsterdam. Transportation Research 
Procedia, 46, 37-44. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.03.161

Moolenburgh, E. A., Van Duin, J. H. R., Balm, S., Van Altenburg, M., & Van Amstel, W. P. (2020). 
Logistics concepts for light electric freight vehicles: A multiple case study from the 
Netherlands. Transportation Research Procedia, 46, 301-308. https://doi.org/10.1016/j.
trpro.2020.03.194

van Duin, J.H.R., Enserink, B., Daleman, J. J., & Vaandrager, M. (2020). The Near Future of 
Parcel Delivery: Selecting Sustainable Solutions for Parcel Delivery. In A. Awasthi (Ed.), 
Sustainable City Logistics Planning: Methods and Applications (Vol. 3, pp. 219-252). 
(Management Science - Theory and Applications). Nova Science Publishers.

Heeroma-ten Katen, J., van Duin, J.H.R., Lont, Y., & Paardenkoper, K. (2020). Waar is 
blokchain toepasbaar in de logistiek en wat doet dat met de waardepropositie? Een 
basis voor een business scan voor het mkb. LOGISTIEK Tijdschrift voor toegepaste 
logistiek, 9, 82-109.

Rieck, F., Machielse, K., & van Duin, J.H.R. (2020). Will Automotive Be the Future of Mobility? 
Striving for Six Zeros. World Electric Vehicle Journal, 11(1), 1-17. https://doi.org/10.3390/
wevj11010010

Projecten

Van hype naar realiteit: blockchain en de effecten op mkb in de keten.

Op het moment vindt er in Nederland veel onderzoek plaats naar de toepassingen van 
de Blockchain technologie, maar de mogelijkheden van deze samenwerking tussen 
mkb-bedrijven komt maar moeizaam op gang. In hoeverre liggen er mogelijkheden 
voor het MKB is de vraag die in dit onderzoek beantwoord zal worden. 

Cilolab 

CILOLAB is het living lab voor duurzame stadslogistiek. Logistiek dienstverleners, 
gemeenten en kennisinstellingen werken in dit lab samen om stadslogistieke 
oplossingen te ontwikkelen en te implementeren om zo zero-emissie alternatieven voor 
alle stakeholders te bieden in verschillende steden. 

Synchro 3.0 

In dit project wordt nagegaan na hoe het MKB kan opschalen naar een beter realtime 
gebruik van alle modaliteiten met behulp van het ontwikkelde Maturity model voor 
synchromodaal transport. 

Sharing Logistics 

Dit project behelst een groot onderzoek naar de deeleconomie als veelbelovende 
ontwikkeling in de stadslogistieke sector.      

Onderzoek

De logistieke processen van de haven, haar achterland en stad zijn de kennisobjecten 
van het onderzoek, waarbij vooral gekeken wordt naar de veranderingsprocessen. 
De ICT ontwikkeling en het duurzaamheidstreven spelen hier een belangrijke rol. Het 
begeleiden van deze rol naar consumenten, bedrijfsleven (vooral MKB) en overheden 
naar implementatie vormt een interessant onderzoeksveld met veel interessante 
uitdagingen.

https://doi.org/10.18757/ejtir.2020.20.3.4074
https://doi.org/10.18757/ejtir.2020.20.3.4074
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.03.161
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.03.194
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.03.194
https://doi.org/10.3390/wevj11010010
https://doi.org/10.3390/wevj11010010
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9  Waterstad van de toekomst 
Een Rotterdams perspectief op mondiale 
uitdagingen

Rutger de Graaf-van Dinther en Martine van den Boomen 

Samenvatting

In Rotterdam komt het water van alle kanten en bovendien in steeds grotere 
hoeveelheden tegelijk. Het zeewaterpeil stijgt. Piekbuien teisteren Rotterdam 
en tussen de buien door wordt het droger. De temperatuur gaat omhoog en 
de bodem zakt. Het is essentieel dat Rotterdam deze uitdagingen het hoofd 
kan bieden.

Adaptieve strategieën ondersteunen de transitie naar een klimaatbestendige 
stad en delta, maar ook een bredere transformatie is nodig waarbij het 
vermogen van de maatschappij om fundamenteel te vernieuwen, centraal 
staat.

Onze ambitie is om met praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan 
klimaatbestendige oplossingen voor de Rotterdamse Delta en aan het 
verbeteren, opkweken en laten doorbreken van innovaties, zodat bestaande 
en nieuwe oplossingen beter en sneller geïmplementeerd worden. 

In ons essay schetsen we de mondiale klimaatuitdagingen waar deltasteden 
de komende decennia mee te maken krijgen en het antwoord van Rotterdam 
in de vorm van een klimaatadaptatiestrategie. Vervolgens lichten wij 
praktijkgericht onderzoek uit dat bijdraagt aan een klimaatbestendige stad 
en delta passend binnen de pijlers van de Rotterdamse adaptatiestrategie. 
Samen met het onderwijs werken we aan technische waterinnovaties, 
ruimtelijke oplossingen en veranderingsbereidheid van burgers en 
professionals met als doel veilig wonen, leven en werken in een vitale delta.
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1.  Deltasteden zijn kwetsbaar voor klimaatverandering

1.1 Mondiale ontwikkelingen

Klimaatverandering, bevolkingsgroei en verstedelijking zetten de leefbaarheid 
en veiligheid in kwetsbare deltasteden onder druk. De urgentie van het 
reduceren van klimaatverandering wordt gedemonstreerd door het 
Klimaatakkoord van Parijs, waarin de meest landen op de wereld overeen zijn 
gekomen om de temperatuurstijging door menselijk toedoen ruim onder de 
2 graden te houden. 

Klimaatverandering manifesteert zich in versnelde zeespiegelstijging, 
extremere weersomstandigheden en toenemende schade als gevolg hiervan. 
In deltasteden zijn de gevolgen het grootst.

Momenteel stijgt het zeewater mondiaal met 3-4 mm per jaar. Ook versnelde 
bodemdaling als gevolg van klimaatverandering is in vele deltasteden 
wereldwijd een urgent probleem. In Jakarta, Indonesië, is een bodemdaling 
van meer dan 10 cm per jaar niet ongebruikelijk (Abidin, Andreas, Djaja, 
Darmawan & Gamal, 2008). De kwetsbaarheid voor overstromingen in vele 
deltasteden neemt hierdoor snel toe. Maar liefst 13 van de 15 grootste steden 
op aarde liggen in kustgebieden die kwetsbaar zijn voor overstromingen. 

De afgelopen tientallen jaren is het aantal hittegolven en het aantal gevallen 
van extreme neerslag sterk toegenomen (Mishra, Ganguly & Lettenmaier, 2015). 
Naast overstromingen en wateroverlast manifesteert klimaatverandering 
zich in een extra versterkte temperatuurstijging in steden, het zogenaamde 
‘urban heat island effect’ (Huang, Li, Liu & Seto, 2019). De negatieve effecten 
hiervan zijn onder andere terug te zien in een verslechterde luchtkwaliteit, 
toenemende water- en energievraag, en een groot aantal negatieve 
effecten op de volksgezondheid, vooral bij sociaal kwetsbare groepen (Schar 
& Jendritzky, 2004). Echter, klimaatverandering heeft ook gevolgen voor 
infrastructuur, die zorgt voor veilig en gezond leven en werken in deltasteden. 
Klimaatverandering verkort de functionele en technische levensduur van 
veel infrastructuur. Zo kunnen bijvoorbeeld scheuren in dijken ontstaan door 
extreme droogte en door ongelijkmatige bodemdaling wordt de levensduur 
van riolen in Rotterdam bijna gehalveerd.  

Klimaatverandering heeft ook grote gevolgen voor de waterbeschikbaarheid 
en de waterkwaliteit in steden. Bijna de helft van de 482 grootste steden in de 
wereld zullen in 2050 te maken krijgen met watertekort (Flörke, Schneider & 
McDonald, 2018). Zonder de benodigde maatregelen om klimaatverandering 
af te remmen en de benodigde maatregelen voor steden om zich aan te 
passen aan de effecten van klimaatverandering, zal in 2050 bijna de helft van 
het wereldwijde bruto nationaal product (BNP) en meer dan de helft van de 
wereldbevolking blootgesteld worden aan ernstige watertekorten (IFPRI, 2012).

Naast klimaatverandering draagt ook de snelle afname in biodiversiteit bij 
aan een verhoogde kwetsbaarheid van steden. Het natuurlijke systeem dat 
ons economische en maatschappelijke systeem beschermt, wordt verzwakt 
(Cardinale et al., 2012). De kwetsbaarheid van steden wordt nog verder vergroot 
door hun afhankelijkheid van energie en grondstoffen. Vele moderne steden 
produceren in fysiek opzicht weinig anders dan afval en zijn voor hun water, 
energie, voedsel en grondstoffen volledig afhankelijk van landelijke gebieden. 
Steden beslaan 2% van het aardoppervlak, maar zijn verantwoordelijk voor 
twee derde van het energieverbruik en produceren meer dan 70% van alle 
broeikasgassen op aarde (C40, z.d.). Het duurzamer maken van steden 
is dus van cruciaal belang in de wereldwijde duurzaamheidstransitie. De 
infrastructuur van water, voedsel en energie, die deels onzichtbaar is, heeft 
gezorgd voor een enorme sprong in welvaart en een sterk toenemende 
levensverwachting, maar heeft er ook voor gezorgd dat de stadsbewoner in 
toenemende mate is los komen te staan van de oorsprong van deze bronnen. 
De gevolgen van consumptie voor de planeet wordt in steden niet direct 
ervaren. De stadsbewoner is hierdoor in belangrijke mate gereduceerd van 
burger tot consument en ook daardoor zeer kwetsbaar.

1.2 Urgentie neemt toe

De stedelijke bevolking zal tot 2050 toenemen van 3,5 naar meer dan 6 miljard 
inwoners (UN, 2014). Deze verstedelijking vindt vooral plaats in kustgebieden. 
In 2030 zal meer dan de helft van de wereldbevolking binnen een afstand 
van 100 kilometer van de kust wonen (Adger, Hughes, Folke, Carpenter & 
Rockstrom, 2005). De stedelijke bevolkingsgroei is juist extra sterk in kwetsbare 
deltagebieden. De totale bevolking in kwetsbare kustgebieden zal in de 
periode van 2000 tot 2060 verdubbelen (Neumann, Vafeidis, Zimmermann & 
Nicholls, 2015). Naar schatting zal de jaarlijkse schade door overstromingen 
in kuststeden wereldwijd toenemen van 6 miljard US dollar per jaar op dit 
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moment naar 52 miljard US dollar per jaar in 2050, hierbij gaat het om aan 
socio-economische schade aan gebouwen, infrastructuur en de bevolking 
(Hallegatte, Green, Nicholls & Corfee-Morlot, 2013). 

Meer dan de helft van het bruikbare landoppervlak op de wereld wordt al 
gebruikt voor voedselproductie. Een afname zit er de komende decennia 
waarschijnlijk niet in. De druk op de schaarse ruimte creëert nu al veel spanning 
tussen natuurbehoud, voedselvoorziening, productie van biobrandstoffen, en 
niet te vergeten, de snelgroeiende steden. Het totale wereldwijde ruimtetekort 
in 2050 ten gevolge van deze processen wordt in recent onderzoek geschat 
op 1,3 tot 3,9 miljard hectare (Roeffen, Dal Bo Zanon, Czapiewska & De Graaf, 
2013). Dit is vergelijkbaar met het totale landoppervlak van Noord-Amerika (2,4 
miljard hectare).

Figuur 1: Wereldkaart met snelgroeiende stedelijke gebieden (oranje) en 
snelgroeiende stedelijke gebieden met hoog overstromingsrisico (blauw).  
Bron: Dal Bo Zanon et al.(2020)  

2. Ook de Rotterdamse delta is kwetsbaar 

Rotterdam is een deltametropool met een wereldhaven, en een van de 
blauwe stippen in figuur 1. Ook Rotterdam ondervindt de geschetste mondiale 
gevolgen van klimaatverandering. 

In Rotterdam daalt de bodem momenteel tot ongeveer een centimeter 
per jaar. Bodemdaling is een serieus probleem en dit gaat sneller dan 

de zeespiegelstijging. Het verwachte effect van bodemdaling in 2100 is 
volgens Deltares vergelijkbaar met een halve meter zeespiegelstijging. De 
bodem daalt maar het water van buiten stijgt ook, in de rivier en in de zee. 
De Deltacommissaris waarschuwt dat Nederland in de toekomst rekening 
moeten houden met een meter zeespiegelstijging en benadrukt dat dit wel 
eens meer kan worden. Deze ontwikkelingen maken dat goed moet worden 
nagedacht over de stormvloedkeringen en dijken die Nederland en de 
Rotterdamse delta beschermen. Dijkverhoging is onvermijdelijk en dit gaat 
extra beslag op de ruimte leggen.

In onze dichtbevolkte delta wordt het steeds lastiger om conflicterende 
functies met elkaar te combineren. Woningbouw, infrastructuur, logistiek, 
landbouw, natuur en waterveiligheid doen allemaal een beroep op dezelfde 
vierkante meters. Tegelijkertijd staan ons land en zeeoppervlak ruimtelijk 
onder druk door de benodigde energietransitie.

Rotterdam ondervindt ook al de gevolgen van extremere neerslag en hitte. De 
laatste jaren komt Rotterdam veel in het nieuws vanwege wateroverlast. 12% 
van de woningen heeft hier op dit moment mee te maken. De singels kunnen 
de piekbuien niet aan en ook de riolen kunnen al dit water niet afvoeren. 

Extreme hitte heeft gevolgen voor de stad. De waterkwaliteit verslechtert, 
de leefbaarheid gaat achteruit, de stedelijke biotoop verandert en ook de 
infrastructuur merkt de gevolgen. Steeds vaker moeten beweegbare bruggen 
gekoeld worden op hete zomerdagen om te voorkomen dat ze vast komen te 
zitten en Rotterdam niet meer bereikbaar is. Langere periodes van droogte 
leiden tot daling van de grondwaterstand waardoor in Rotterdam problemen 
ontstaan met funderingen van huizen en van infrastructuur. 

De grote onzekerheid over klimaatverandering en de effecten ervan, 
benadrukken het belang van onderzoek. Inzicht in de effecten van 
klimaatverandering is essentieel om goede ruimtelijke keuzes te maken voor 
de leefbaarheid en waterveiligheid op lange termijn.
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3. Adaptatiestrategieën in Rotterdam

Rotterdam ligt voor een belangrijk deel onder de zeespiegel en kent daarnaast 
ook een aanzienlijk kunstmatig opgehoogd buitendijks gebied. Vanwege de 
ligging van de stad in een kwetsbare delta is het watervraagstuk zeer relevant 
om in de toekomst de leefkwaliteit van de stad te kunnen waarborgen.

Figuur 2: Rotterdam, havenstad in een laaggelegen delta (Foto: Gerhard van Roon 
van Kunst en Vliegwerk)

De afgelopen 20 jaar werd in Rotterdam steeds nadrukkelijker de link gelegd 
tussen watermanagement en klimaatadaptatie voor een aantrekkelijke stad 
voor bewoners en ondernemers. Dit komt onder andere sterk naar voren in 
plannen, zoals Waterplan 1 (2001), Rotterdam Waterstad 2035 (gepubliceerd 
in 2005), Waterplan 2 (2007), de Rotterdamse Adaptatiestrategie (2013) en 
in de uitvoeringsagenda Rotterdams Weerwoord (2019), waarin burgers en 
lokale gemeenschappen betrokken worden bij de adaptatieopgave. Binnen 
de adaptatiestrategie wordt door gemeente Rotterdam ingezet op de 
transformatie van Rotterdam naar een 100% klimaat-robuuste stad in 2025. 
Water speelt hierin een belangrijke rol.

In Rotterdam zijn al verschillende klimaatbestendige watergerelateerde 
projecten gerealiseerd. Op het gebied van drijvend bouwen zijn onder andere 
de Floating Farm, de drijvende woningen in de Nassauhaven en het Drijvend 
Paviljoen (figuur 3), eerste stappen op weg naar grootschalige drijvende 
verstedelijking. Daarnaast werden gerealiseerd: het grootste dakpark van 
Europa, meer dan 400.000 m2 aan groene daken, de Dakakkers als eerste 
multifunctionele daktuin, en waterpleinen die inmiddels ook internationaal 
navolging hebben gekregen, onder andere in Surat, India. Ook zijn er meerdere 
initiatieven om water te bergen gerealiseerd, zoals de ondergrondse 
waterberging onder de Museumparkgarage en het Sparta-stadion. 
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berging onder de Museumparkgarage en het Sparta-stadion. 

Figuur 3: Het Drijvend Paviljoen in Rotterdam; internationaal voorbeeld van 
klimaatadaptatie in buitendijks gebied (foto René de Wit)

Maar de huidige maatregelen zijn niet voldoende. Om in 2050 het water in 
Rotterdam op te vangen, is naar verwachting 30% meer opvangcapaciteit 
nodig dan Rotterdam nu heeft. Ook de stormvloedkeringen en dijken moeten 
worden versterkt om Rotterdam te beschermen tegen overstromingen. 

De Rotterdamse delta is onderdeel van het nationale Hoogwaterbeschermings-
programma. In dit programma worden dijkversterkingen geïnitieerd, in 
samenhang met andere maatregelen, zoals ruimte maken voor de rivier waar 
dat kan en zorgen dat bij overstromingen mensen het gebied snel kunnen 
verlaten. Ook wordt onderzocht hoe de stormvloedkeringen optimaal kunnen 
blijven presteren bij stijgend zeewater. Het heeft weinig verbeelding nodig om 
te begrijpen dat dit een ingewikkeld samenspel is van maatregelen in een 
onzekere toekomst. De hoogte van de dijken die Rotterdam beschermen, 
is bijvoorbeeld afgestemd op de veiligheid die de Maeslantkering biedt. De 
veiligheid van de Maeslantkering wordt in sterke mate beïnvloed door de 
snelheid van de zeespiegelstijging. Om met dit soort onzekerheden om te 
gaan, zijn er scenario’s ontwikkeld en adaptieve paden met ‘tipping points’ 
waar strategieën kunnen wijzigen. Een tipping point is bijvoorbeeld de 
zeewaterstand. Omdat de zeespiegelstijging wel eens sneller kan verlopen 
dan tot voor kort werd aangenomen, heeft Deltares in opdracht van de 
Deltacommissaris nieuwe verkenningen uitgevoerd voor vier scenario’s (figuur 
4) die realiteit kunnen worden bij versnelde zeespiegelstijging (Deltares, 2019). 

Nieuwe adaptatiestrategieën variëren van meebewegen met het zeewater 
tot geheel afsluiten van de delta. Dit illustreert dat besluitvorming onder 
onzekerheid steeds belangrijker wordt en klimaatadapatiestrategieën zelf ook 
adaptief moeten zijn.   

Figuur 4: Oplossingsrichtingen voor adaptatie aan grote zeespiegelstijging voor de 
Nederlandse delta (Bron: Deltares, copyright Beeldleveranciers-Carof)

Ook stedelijke waterinfrastructuur is een belangrijk thema in de 
klimaatadaptatiestrategieën van Rotterdam. Want zonder infrastructuur valt 
de economie stil en worden steden onleefbaar. Basis op orde, adaptatie en 
meekoppelen met ruimtelijke ontwikkelingen zijn hier de speerpunten.

Binnen internationale samenwerkingsverbanden van steden loopt Rotterdam 
voorop op het gebied van klimaatadaptatie. Voorbeelden van dergelijke 
verbanden zijn: de C40 Cities Climate Leadership Group en het Rockefeller-
initiatief 100 Resilient Cities, dat onlangs is opgegaan in het Global Resilient 
Cities Network, en de Resilient Cities Catalyst.
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4. Adaptatie is niet genoeg, ook transformatie is nodig

Adaptiestrategieën zijn essentieel maar in toenemende mate wordt erkend 
dat adaptatie niet voldoende zal zijn als antwoord op de wereldwijde 
klimaatcrisis (Kates, Travis & Wilbanks, 2012). In aanvulling op klimaatadaptatie 
is diepe transformatie nodig. In deze context is transformatie gerelateerd 
aan de capaciteit van de maatschappij om zichzelf fundamenteel te 
vernieuwen met het oog op catastrofale toekomstige ontwikkelingen zoals 
de door menselijk handelen veroorzaakte effecten van klimaatverandering 
(De Graaf-van Dinther & Ovink, 2020). Hierbij gaat het om een proactieve 
transformatie van het stedelijk systeem waar water een onderdeel van is, 
maar ook andere gerelateerde sectoren zoals de bouw, transport en energie. 
Vertaald naar Rotterdam betekent dit een transitie naar een veerkrachtige 
en aantrekkelijke deltastad die een positieve relatie heeft met de ecologische 
systemen waar wij allen afhankelijk van zijn. Dit transitieproces dient gestoeld 
te zijn op participatie van en co-creatie met bewoners, experts en andere 
belanghebbenden. 

4.1 Rol van innovatie

Om daadwerkelijk Rotterdam te transformeren tot een waterbestendige, 
aantrekkelijke en duurzame deltastad is innovatie nodig. Dit standpunt 
komt voort uit de erkenning dat de huidige technieken en de huidige 
watermanagement- en bouwpraktijk niet vanzelfsprekend zullen leiden 
tot de gewenste transformatie. Innovaties zijn echter pas geslaagd als ze 
zijn doorgebroken tot de standaardpraktijk en dus niet meer als innovatie 
worden gezien. Nu blijven innovaties vaak steken als innovatief nicheproject 
met weinig invloed op de rest van het systeem. Het verbeteren, opkweken en 
laten doorbreken van innovaties kan daarom een belangrijke bijdrage van 
Hogeschool Rotterdam zijn. Dit is nog belangrijker dan het ontwikkelen van 
nieuwe innovaties. Er zijn immers al vele betrouwbare technieken beschikbaar 
die kunnen bijdragen aan een duurzame en waterbestendige stad. Maar deze 
technieken worden nog weinig toegepast. Maatschappelijke innovatie vraagt 
daarom om een continu proces van evalueren, verbeteren en toepassen 
van innovaties. Het koppelen van dit proces aan ondernemerschap en 
businesscases is vervolgens essentieel om maatschappelijke en economische 
impact te kunnen hebben. In beide processen kan Hogeschool Rotterdam een 
sleutelrol spelen en zich onderscheiden van andere instellingen op het gebied 
van hoger onderwijs.

4.2 Rol van burgers 

De overheid treedt steeds verder terug en laat meer ruimte voor initiatieven 
vanuit de markt en particuliere initiatieven. Innovatie moet een-op-een 
bijdragen aan kostenreductie. Innovatiebudgetten zullen afnemen. De 
potentie van de particuliere markt wordt nog onvoldoende benut. In Nederland 
is ondanks de economische omstandigheden een sterke toename te zien 
van collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit is een organisatievorm 
waarbij burgers zich verenigen en samen de rol van projectontwikkelaar 
op zich nemen. Burgers ontwerpen met hulp van een ontwerper zelf hun 
woning en vaak ook de omliggende openbare ruimte. Ook starten bewoners 
steeds vaker zelf lokale energiebedrijven en ontplooien zij initiatieven op 
het gebied van duurzame voedselvoorziening en stadslandbouw. Door 
gezamenlijk op te treden als projectontwikkelaar ontstaat sociale cohesie en 
betrokkenheid bij de leefomgeving. Daarnaast leiden individuele wensen en 
particulier opdrachtgeverschap tot een grote mate van ruimtelijke diversiteit 
en flexibiliteit die een aanzienlijke verbetering biedt ten opzichte van de 
eenvormigheid van vele wijken die de afgelopen jaren door commerciële 
projectontwikkelaars zijn gerealiseerd.

4.3 Rol van ondernemers

Water en Maritiem is door het kabinet uitgekozen als een van de topsectoren 
van Nederland. Deze keuze is niet meer dan logisch gezien onze historie en onze 
kennis op het gebied van water. Daarnaast maken mondiale ontwikkelingen 
als klimaatverandering en verstedelijking de Nederlandse waterexpertise 
meer dan ooit relevant. Nieuwe bedrijven spelen over het algemeen een 
belangrijke rol bij de autonome groei van een sector. Gevestigde bedrijven 
kunnen ook groeien, maar doen dit vooral door fusies en overnames. Daarom 
is het essentieel dat er nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld en er 
meer bedrijvigheid ontstaat op de gebieden watermanagement en adaptief 
bouwen.

4.4 Rol van de overheid

Om klimaatverandering en de effecten ervan tegen te gaan, zal ook de rol van 
de overheid moeten innoveren of transformeren. De huidige segmentatie van 
het eigenaarschap en van het onderhoud en beheer van watergerelateerde 
infrastructuur tussen de gemeente Rotterdam, de waterschappen, de Provincie 
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en Rijkswaterstaat kent het risico van suboptimalisatie. De samenhang tussen 
infrastructuren en de overkoepelende doelstellingen voor leefbaarheid, 
economische welvaart en veiligheid vragen om vergaande samenwerking over 
de grenzen van organisaties heen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
waarin Rijkswaterstaat en waterschappen samen optrekken, is hier een 
voorbeeld van.

5.  Onderzoek dat bijdraagt aan adaptatie en 
transformatie

In de onderzoekslijn Water van het kenniscentrum Duurzame HavenStad maken 
drie lectoren zich sterk voor concrete en toekomstbestendige oplossingen 
voor waterveiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit in de Rotterdamse delta. 
Dit zijn oplossingen die passen bij alle levensduurfasen: van weten hoe het 
ervoor staat en besluitvormig, tot daadwerkelijk ontwerpen, implementeren 
en duurzaam in stand houden. Het gaat over de optimalisatie van het 
bestaande socio-technische watersysteem, maar ook over het ontwikkelen 
van vernieuwende concepten en systeeminnovaties, en over het ontwikkelen 
van nieuwe sensoren en detectiesystemen voor realtime monitoring van 
waterkwaliteit en snelle detectie van waterdreigingen.

5.1 Innovatieve monitoring

Omdat een groot deel van de waterinfrastructuur er al tientallen jaren ligt, 
biedt het verbeteren van kennis over het watersysteem met behulp van 
inzet van nieuwe technologie grote mogelijkheden. Nieuwe technologische 
ontwikkelingen in (duurzame) materialen, sensoren, informatietechnologie 
en beheersystemen bieden kansen en nieuwe mogelijkheden om knelpunten 
in het watersysteem aan te pakken. Deze innovaties zijn vaak buiten 
de watersector ontwikkeld maar bieden kansrijke mogelijkheden voor 
duurzaamheid- en efficiencyverbeteringen van het watersysteem. Daarom 
wordt binnen dit onderzoeksthema interdisciplinair samengewerkt en zal 
dus nadrukkelijk ook gekeken worden naar systemen en oplossingen die 
in andere onderzoeksvelden worden gebruikt. Nieuwe technologie maakt 
betere inzameling van data met betrekking tot het watersysteem en civiele 
infrastructuur mogelijk. Hiermee kan de systeemkennis worden verbeterd, 
beheer- en onderhoudsstrategieën worden geoptimaliseerd en kosten 
worden bespaard.

Een voorbeeld van onderzoek op het gebied van innovatieve monitoring is 
de ontwikkeling van sensoren en onderwaterdrones (Indymo, Hogeschool 
Rotterdam, Van Hall Larenstein & ROM3D, 2018). Toegepast onderzoek naar 
de technische en economische haalbaarheid van de toepassing van 
onderwaterdrones in de watersector is gericht op de inzet van drones voor 
de inzameling van data binnen de volgende toepassingsvelden:

•	 waterkwaliteit, zoals monitoring van zuurstofgehalte, nutriënten en 
hoofdparameters als geleidbaarheid en temperatuur (in diverse wateren 
met omstandigheden als kwel en verzilting);

•	 aquatische ecologie, waaronder monitoring van effectiviteit van 
maatregelen als natuurvriendelijke oevers en vispassages;

•	 monitoring van Building with Nature-projecten;
•	 inspecties en handhaving van vuilwaterlozingen en riool-overstorten;
•	 inschatting van gewenst beheer en onderhoud van civieltechnische 

constructies zoals sluizen en kademuren;
•	 monitoring van erosie en sedimentatie, bagger en slibophoping in 

watergangen;
•	 inspecties van maritieme objecten, zoals aangroei en fouling op schepen.

De eerste stappen zijn gezet op weg naar een autonome onderwaterdrone 
voor monitoring in de watersector. De drone zal zelfstandig in staat zijn 
waterkwaliteits- en kwantiteitsdata te verzamelen en deze wireless te sturen 
naar een control board van de waterbeheerder. De in te zamelen data bestaan 
uit fysische en chemische parameters (o.a. zuurstofgehalte, nutriënten en 
hoofdparameters). Maar ze leveren ook HD-videobeelden voor onderzoek op 
het gebied voor ecologie en onderhoud. Een dergelijke drone zal daarnaast 
zelfstandig in staat moeten zijn om aandachtsgebieden te herkennen 
(bijvoorbeeld hoge concentraties bij lozingen) en uit zichzelf nader onderzoek 
te verrichten naar verspreiding van stoffen en/of naar de lozingsbron. De 
drone zal terugkeren naar een docking station om automatisch de batterijen 
op te laden en/of sensoren te verwisselen.
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Figuur 5. Onderwaterdrone voor de watersector (boven). Deze wordt onder andere 
ingezet bij inspectie van sluizen (onder)

5.2 Op weg naar de infiltrerende stad

Als gevolg van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat eind september 2017 is 
gepresenteerd in Den Haag, moeten alle gemeenten vanaf 2020 bij herinrichting 
rekening houden met de klimaatveranderingen en de stad klimaatbestendig 
inrichten. Met het deltaplan moet Nederland zo goed mogelijk worden 
voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering (Ekker, 2017).  

Een van de manieren om klimaatbestendiger te worden, is ervoor te zorgen 
dat meer regenwater in de bodem infiltreert en minder hoeft te worden 
afgevoerd via het rioolstelsel. Dit beperkt problemen als wateroverlast, 
hitte en verdroging. Dit was reden voor Hogeschool Rotterdam om samen 
met een tweetal andere hogescholen, mkb-ondernemers en een aantal 
overheden infiltrerende verharding te onderzoeken in het RAAK-MKB-
project De Infiltrerende Stad (Hogeschool Rotterdam, 2018). Enige jaren 
geleden hebben we in Nederland daarom voor het stedelijke waterbeheer 
ingezet op het meer infiltreren van regenwater in de bodem in plaats van 
het afvoeren van regenwater naar het rioolstelsel. Dit heeft voordelen als 
minder wateroverlast en minder belasting van de riolerings-, zuiverings- en 
oppervlaktewatersystemen, en bovendien gaat het verdroging tegen (Kluck 
et al., 2016). In diverse gemeenten zijn dan ook infiltrerende verhardingen 
aangelegd als alternatief voor een regenwaterriool, om het regenwater vast 
te houden, te bergen en daarna pas af te voeren.

Door de opkomst van doorlatende verharding heeft de afgelopen tien jaar 
een groot aantal mkb-ondernemingen zich toegelegd op het aanbieden 
van infiltrerende verhardingen. Door problemen met de afname van 
infiltratiecapaciteit en door onduidelijkheid over beheer en onderhoud, zakt de 
markt momenteel in. Vele gemeenten besluiten na enkele praktijkmetingen de 
aanleg van doorlatende verharding sterk te verminderen of hiermee geheel te 
stoppen. Dit is echter vaak gebaseerd op een beperkt aantal (onnauwkeurige) 
metingen en zonder onderscheid tussen de verschillende soorten infiltrerende 
verharding en innovaties. Hierover hebben de hogescholen Groningen en 
Rotterdam samen met de gemeente Rotterdam een (veel gelezen) artikel 
in H20 geschreven, waar veel gemeenten en mkb’ers zich in herkennen 
(Boogaard, Heikoop, Van de Sandt, Den Oudendammer & Oostra, 2018).
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Figuur 6: Praktijkgericht onderzoek naar infiltrerende verharding levert de kennis 
op die nodig is voor de transformatie naar klimaatbestendige steden. (Bron: 
ClimateScan)

5.3 Veilige waterkeringen voor de Rotterdamse delta

Waterkeringen moeten de Rotterdamse delta blijven beschermen tegen 
overstromingen. De waterkeringen van de waterschappen en Rijkswaterstaat 
vormen een samenhangend systeem. Zo hebben de sluitvraag en faalkans 
van de Maeslantkering een direct verband met hoe hoog de achterliggende 
dijken moeten zijn, dit in combinatie met zeespiegelstijging en bodemdaling. 
Dit jaar is onderzoek gestart dat zich richt op de samenhangende 
langetermijn-besluitvorming over instandhouding, versterking en vervanging 
van dijktrajecten en (onderdelen van) de Maeslantkering.

Klimaatverandering, bodemdaling en ook veroudering leiden tot veel 
onzekerheid over het toekomstig functioneren van de waterkeringen, met 
name over de intensiteit van onderhoud en over het moment waarop 
versterken of vervangen nodig is. Deze onzekerheid kan worden verkleind door 
het toepassen van voorspellend onderhoud oftewel ‘predictive maintenance’. 

Door frequent te monitoren ontstaat een goed beeld van de staat van de 
waterkeringen en kunnen restlevensduren beter worden voorspeld. Deze 
informatie voedt dan weer de integrale besluitvorming op systeemniveau 
vanuit een levensduurbenadering.

Predictive maintenance en de doorwerking daarvan in integrale 
assetmanagement-besluitvorming zijn geen gelopen race. 
Monitoringstechnieken waaronder sensoring zijn niet nieuw, maar de 
toepassing in de praktijk blijft vooralsnog beperkt tot pilots en de doorvertaling 
naar langeretermijn-besluitvorming is onontgonnen terrein. Wel is er een 
collectieve ambitie om deze slag te maken, zoals blijkt uit strategische 
doelstellingen van Kennis- en innovatieagenda’s, het Deltaplan en het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het onderzoek heeft als doel om vanuit praktijkgericht onderzoek tot 
handreikingen te komen voor predictive maintenance en de doorvertaling 
naar integrale assetmanagement-besluitvorming voor waterkeringen, 
via leren door te doen. Dit geeft antwoord op concrete praktijkvragen van 
de dijkbeheerders en Rijkswaterstaat. Tegelijkertijd worden de stappen 
methodisch vastgelegd en ontwikkelen we een generieke aanpak voor 
het opzetten van een effectieve monitoringsstrategie, het uitvoeren van 
data-analyse, het inrichten van predictive maintenance en het doorvertalen 
daarvan naar integrale assetmanagement-besluitvorming. Door het 
disciplineoverstijgende karakter van deze onderzoeksvraag en de brede inzet 
van docent-onderzoekers en studenten wordt bijgedragen aan het opleiden 
van multidisciplinaire professionals en vernieuwing van het onderwijs.

 5.4 Technologie van drijvend bouwen biedt nieuwe mogelijkheden

Drijvend bouwen maakt het mogelijk om het ruimtetekort op klimaat bestendige 
wijze aan te pakken. De afgelopen 20 jaar zijn al veel projecten gerealiseerd, 
onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Delft, Woerden, Dordrecht, Lelystad, 
Leeuwarden en Utrecht. Aan de volgende stap wordt gewerkt. Vanuit technisch 
oogpunt blijft de Noordzee een zeer uitdagende omgeving voor drijvend 
bouwen, vanwege de hoge golfbelastingen in een storm. Een beschermende 
golfbreker met daarachter flexibel in te richten drijvende modules kan een 
uitkomst bieden om drijvende gebieden te ontwikkelen die in balans zijn met 
de natuurlijke omgeving. De configuratie kan in de tijd aangepast worden als 
de behoeftes van de activiteiten op zee veranderen. Zo kunnen de polders van 
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de toekomst, die drijven op zout water, ook makkelijk weer teruggeven worden 
aan de natuur. Drijvend bouwen biedt ook een unieke kans om in te spelen 
op talloze onzekerheden die op onze maatschappij afkomen, zoals over de 
effecten van klimaatverandering en over de snelheid van de zeespiegelstijging. 
Drijvende bouwwerken op zee passen zich vanzelf aan en kunnen ook 
bijdragen aan het beschermen van de kust tegen golfslag. Dit is van belang 
voor de morfologische ontwikkeling van de kust en kan de grote behoefte aan 
zandsuppleties om zeespiegelstijging bij te houden, verminderen. Drijvende 
bouwen is ook flexibel, verplaatsbaar en modulair aanpasbaar. Hierdoor is 
het eenvoudiger om in te spelen op onzekere prognoses op het gebied van 
onder andere vliegverkeer en de behoefte aan woon-werkruimte. Nieuwe 
ontwikkelingen, zoals aquacultuur en drijvende kweek van algen en zeewier, 
kunnen ook relatief eenvoudig ingepast worden.

Het realiseren van drijvende zelfvoorzienende steden in kwetsbare 
deltagebieden biedt een belangrijke kans om de zwakke punten van huidige 
steden aan te pakken. Drijvende steden zijn technisch haalbaar en kunnen 
toekomstige zeespiegelstijging eenvoudig opvangen. In deltagebieden is 
ruimte op het land schaars, maar wateroppervlak is volop beschikbaar. 
Omdat drijvende steden niet eenvoudig aan grootschalige netwerken 
van water- en energievoorziening gekoppeld kunnen worden, zullen lokale 
duurzame technieken voor water- en energievoorziening worden toegepast. 
De groeiende markt die zo ontstaat voor deze technieken, maakt het voor 
innovatieve bedrijven lonend om te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dit 
zal leiden tot verbetering en lagere kosten voor water- en energie-innovaties, 
waardoor zij ook op het land concurrerend zullen worden met de huidige 
infrastructuur. Op deze manier helpen drijvende steden de huidige steden op 
het land in hun transformatie naar duurzaamheid. De markt die hierdoor wordt 
gecreëerd voor innovatieve bedrijven, kan een aanzienlijke economische 
impact hebben. Daarnaast zal het leiden tot een grote kostenbesparing voor 
de overheid, doordat zij bepaalde taken niet meer behoeft te vervullen. 

Het maken van land uit water is een eeuwenoude Nederlandse traditie. In 
de middeleeuwen begon dit met het graven van slootjes en het aanleggen 
van dijken en terpen. Daarna volgden de windmolens en nog later de 
stoomgemalen. Landaanwinning (het maken van nieuwe polders) en 
stormvloedkeringen zijn de meest recente aanwinsten in de Nederlandse 
deltatechnologie. Drijvende ontwikkelingen zijn de logische volgende stap 
in deze Nederlandse traditie, die zich beweegt van Vechten tegen Water, via 

Leven met Water naar Leven op Water. Bij deze stap is het belangrijk om ook 
de ecologische aspecten op de lange termijn mee te nemen.

De techniek voor de drijvende demonstratie-eilanden wordt een uniek 
Nederlands exportproduct voor laaggelegen dichtbevolkte deltagebieden 
wereldwijd. Daarnaast vormen de eilanden een uniek platform en ‘living lab’ 
voor onderzoek en kennisontwikkeling (Netherlands Institute for Sea Research, 
z.d.). Naast het ontwikkelen van technologische kennis zal door middel van 
‘action research’ inzicht worden opgebouwd in de sociale en ecologische 
impact van dit project. Action research heeft als uitgangspunt dat bepaalde 
kennis alleen te ontwikkelen is door het daadwerkelijk in de praktijk te brengen. 
De drijvende eilanden zijn een zeer geschikte proeftuin voor nieuwe technieken 
op het gebied van IT, sensoring, high tech materials en biotechnologie.

Figuur 7: Woningbouweiland, ontworpen door Blue21: een ecologische leefomgeving 
met duizend woningen in symbiose met de natuur op de Markerwadden (Bron: Blue21)
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6.  Verbinding met onderwijs

Toegepast onderzoek om bij te dragen aan de transformatie naar 
klimaatbestendige deltasteden, kan alleen plaatsvinden in nauwe 
samenwerking met het onderwijs en de beroepspraktijk. Resultaten van 
praktijkgericht onderzoek dienen hun weg te vinden naar het onderwijs en 
hiermee een bijdrage te leveren aan innovatie in het onderwijs en het opleiden 
van de beroepsprofessional van de toekomst.

De beschreven onderzoeksthema’s bieden een transdisciplinaire 
leeromgeving voor meerdere opleidingen van Hogeschool Rotterdam. 
Hierdoor ontstaan crossovers tussen de verschillende curricula van 
relevante opleidingen. Zo kunnen studenten van de opleidingen Informatica, 
Elektrotechniek en Chemie meedenken over het meten en de ontwikkeling 
van meetmethoden en data-analyse in de watersector. Voor het uitvoeren 
van toegepast onderzoek in waterinfrastructuur ligt een belangrijke taak 
voor studenten van opleidingen als Watermanagement, Build Environment, 
Civiele Techniek en Ruimtelijke Ordening en Planologie. De onderzoeksvragen 
die een verbinding leggen met operationele en strategische besluitvorming 
over waterinfrastructuur en -systemen zijn goed belegd bij de opleidingen 
Engineering Logistics, Technische bedrijfskunde, Watermanagement en de AD 
Engineering and Maintenance & Mechanics.

Ook liggen er inhoudelijke koppelingen met minoren, diverse modules en 
stages en afstudeerprojecten. Bijvoorbeeld in het keuzevak Dijkmonitoring, 
waar studenten monitoringsstrategieën voor dijken ontwikkelen in opdracht 
van een waterschap. Dit gaat samen met praktijkgericht onderzoek naar 
faalmechanismen bij dijken. 

Afstudeerders vinden hun weg naar de stormvloedkeringen en werken aan 
faalkansreductie, het identificeren van faalkansreducerende maatregelen 
en het verbeteren van onderhoud. Ook kijken afstudeerders naar de relatie 
tussen de faalkans van de Maeslantkering en de eisen die aan de hoogte van 
de achterliggende dijken worden gesteld. 

In Praktijk Integratie Projecten werken studenten van Civiele Techniek en 
Watermanagement aan ruimtelijke langetermijn-inrichtingsvraagstukken 
voor een veilige delta (hoogwaterveiligheid).

Daarnaast ligt er een koppeling met het CoE RDM, vooral in het thema 
Resilience, en de TechCOPs Hoogwaterveiligheid en Data Engineering.

In 2020 verwelkomde Hogeschool Rotterdam voor het eerst studenten van 
de nieuwe master River Delta Development, een gezamenlijk initiatief van 
Hogeschool Zeeland, Van Hal Larenstein en Hogeschool Rotterdam. Deze 
opleiding heeft tot doel studenten op te leiden tot verandermanagers die 
de benodigde transities van delta’s in gang kunnen zetten en begeleiden. 
Rotterdam heeft hiervoor drie living labs ingericht (Permeable City, Asset 
Management en Neighbourhood Passports), waarin studenten aan 
klimaatbestendige onderzoeksvragen werken die direct bijdragen aan de 
beroepspraktijk en het lopende onderzoek. Studenten werken bijvoorbeeld 
aan klimaatbestendige strategieën voor de stad Rotterdam, data-analyse & 
predictive maintenance voor de Maeslantkering en aan ontwikkelstrategieën 
voor de transitie van de Rotterdamse haven.

Op deze wijze dragen we met praktijkgericht onderzoek bij aan het opleiden 
van onze toekomstige professionals. Met ons onderzoek vormen wij een 
verbindende schakel tussen studenten, docenten en onderzoekers, de 
maatschappij en burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen en overheden.

7. Opleiden voor de toekomst

Het mag duidelijk zijn dat de uitdagingen waar Rotterdam de komende 
decennia voor staat, niet vanuit een eenzijdig perspectief kunnen worden 
opgelost. Een rode draad is het multidisciplinaire karakter van deze 
uitdagingen. In het Engels gebruiken we daar de term ‘wicked problems’ voor. 
We refereren dan aan uitdagingen die zeer complex en moeilijk oplosbaar zijn 
vanwege de omvang, grote onzekerheden, de hoeveelheid (conflicterende) 
belangen en de hoeveelheid oplossingsrichtingen. Onze studenten zullen in 
een veel complexere omgeving moeten werken dan wij indertijd en zullen 
hiervoor moeten worden opgeleid.

Studenten moeten ogenschijnlijke tegenstrijdigheden kunnen verenigen, 
zoals een balans vinden tussen robuuste en flexibele maatregelen; tussen 
onzekerheid expliciet maken en onzekerheid verkleinen; tussen externe 
onzekerheden en modelonzekerheden; tussen beschermen en meebewegen 
of juist terugtrekken; tussen strategie en operatie; tussen korte termijn en 
lange termijn; tussen actuele prijzen en schaduwprijzen; tussen economische 
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belangen en duurzaamheid; tussen veiligheid en risico. Naast kennis op een 
eigen specialisme zal de student van de toekomst voldoende moeten weten 
van andere domeinen, om multidisciplinair te kunnen werken.

In het onderwijs kunnen de uitdagingen die wij hebben geschetst dan ook 
niet vanuit één opleiding worden benaderd. Alle disciplines zijn nodig, van 
sensoring tot lange-termijn-ruimtelijke-inrichting, en van faalkansanalyses 
en constructieve berekeningen tot co-creatie met stakeholders. Voor de 
ontwikkeling van het onderwijs voorzien wij een aantal overkoepelende 
thema’s waarbij onderwijs, onderzoek en communities of practices samen 
optrekken, over de grenzen van opleidingen, lectoraten en beroepssectoren 
heen. Door gezamenlijk aan praktijkgerichte (onderzoeks)projecten te werken, 
leren we multidisciplinair werken en komen we tot innovaties en tegelijkertijd 
tot vernieuwing van onderwijs en onderzoek.  

De thema’s richten zich voor de beschreven uitdagingen op Resilient 
Delta’s, Klimaatbestendige steden en Duurzaamheid. Daarin verbinden we 
een veelheid aan disciplines (kennisdomeinen), zoals klimaatbestendig 
watermanagement, circulariteit, duurzame energie, sensoring, data science, 
assetmanagement & predictive maintenance, hoogwaterveiligheid, urban 
climate scan, besluitvorming onder onzekerheid (reële optieanalyse), 
servicelogistiek, bedrijfskunde, faalkansanalyses en constructieve 
berekeningen.

We trekken al gezamenlijk op in de driehoek van praktijk, onderwijs en 
onderzoek, en wij pleiten ervoor om dit in de toekomst nog veel meer te gaan 
doen. Met praktijkgericht onderzoek willen we op deze wijze expliciet bijdragen 
aan het opleiden van onze toekomstige professionals. Dit doen we door een 
onderzoeksomgeving te bieden waarin multidisciplinair werken centraal 
staat en we vanuit verschillende disciplines werken aan de overkoepelende 
vraagstukken. Ook vinden wij het belangrijk om onze onderzoeksomgeving 
een vrijplaats van experimenten en creativiteit te laten zijn. Docenten en 
studenten kunnen experimenteren in een veilige omgeving. Want wij geloven 
dat daaruit de mooiste innovaties voortkomen. Figuur 8: Een voorbeeld van praktijkgericht onderzoek. Studenten onderzoeken met 

zelfgebouwde bemonsteringsapparatuur de microplastics in het Haringvliet, in het 
najaar van 2018. (Foto: Tijmen Oudendammer)
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10 Over plastic rietjes, 
epigenetica en crossovers 
in de zorgopleiding
Gesprek met 8 lectoren van Kenniscentrum 
Zorginnovatie: Ton Bakker, Marleen Goumans, 
Sander Hilberink, Ruud van der Horst, Henk 
Rosendal, Ageeth Rosman, Hanneke Torij en 
Lennard Voogt

Tekst: Marleen Goumans & Kees Machielse 

Deze bijdrage aan de bundel kent een andere aanpak dan de andere 
bijdragen. Zij is niet geschreven door één lector, maar is een uitwerking van 
een gesprek dat heeft plaatsgevonden met 8 lectoren van Kenniscentrum 
Zorginnovatie. De kernvraag is wel dezelfde als bij de andere bijdragen: wat 
komt er op de zorg af en hoe zou de hogeschool daarmee om kunnen of zelfs 
moeten gaan? In deze tijd van corona is het bijna onmogelijk om het niet over 
dit onderwerp te hebben. Dat onderwerp is uiteraard ook besproken tijdens het 
gesprek, maar eigenlijk heel kort. Een paar trajecten zijn benoemd, waaronder 
het onderzoek naar de toename van vroegtijdige geboortes in het begin van 
de pandemie en naar zwangere vrouwen die corona hebben gehad en wat 
daarvan straks de mogelijke gevolgen voor het kind en de moeder zijn. Maar 
corona is eigenlijk geplaatst in een bredere context. Een benadering waarin 
niet zozeer het bieden van zorg aan de cliënt, al dan niet acuut, de boventoon 
voert, maar zorg wordt gezien als een onderdeel van de omgeving, van een 
groter systeem, om op basis daarvan te bekijken wat er aangeboden kan en 
moet worden. Dit heeft nadere uitleg nodig.

Zorgkosten

Maar eerst nog een opmerking over de kosten van de gezondheidszorg. Uit 
doorrekeningen c.q. scenario’s die landelijk zijn opgesteld, komt naar voren dat 
redelijk snel na 2030 de ziektekosten op een redelijk stabiel niveau komen en 
daardoor overzichtelijk zijn. De zorgkosten daarentegen blijven in elk berekend 
scenario sterk toenemen en worden eigenlijk onbeheersbaar. Dit is de uitkomst 
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van toenemende vergrijzing, het gegeven dat we (ook met ziektes onder de 
leden) langer blijven leven. Maar het komt ook door hoe we het zorgsysteem 
hebben opgezet en er invulling aan geven. Er ontstaat een druk en urgentie 
op het gezondheidssysteem om deze toenemende kosten onder controle te 
krijgen en tot herinrichting van het zorglandschap te komen. Daarmee is er de 
noodzaak om op andere wijzen te kijken naar de invulling en de oplossingen 
voor hoe we het zorgaanbod organiseren en aanbieden. Overigens loopt 
parallel aan de oplopende kosten van de zorg na 2030 een miljardenverlies 
door het functieverlies bij mensen doordat ze ziek of hulpbehoevend zijn. De 
zorg, of beter het ziek zijn, kost de maatschappij dus op twee wijzen veel geld: 
door directe zorgkosten en door beperkte inzet.

Epigenetica

De term epigenetica is in 1942 door de Engelse bioloog Conrad Waddington 
bedacht (Polli, A., Nijs, J., Ickmans, K., Velkeniers, B., Godderis, L. (2019)). Zijn idee 
was dat ervaringen en leefomstandigheden van een organisme zijn erfelijke 
aanleg kunnen beïnvloeden. Dit idee werd recent ook door Johan Mackenbach 
(hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg aan het Erasmus MC) in 
zijn afscheidscollege benoemd (Mackenbach, academische livestreams). 
Het endogene aandeel bij ziektes en aandoeningen, zeg maar het genetisch 
bepaalde deel, is maar beperkt. De invloed van buitenaf op aandoeningen 
en ziektes is eigenlijk veel groter. Juist deze interactie tussen de mens en zijn 
omgeving is dus vaak de veroorzaker. Daarbij moet die omgeving wel breed 
worden uitgelegd: van de plek waar iemand woont en leeft, de gezondheid 
van de ouders, de sociaaleconomische positie tot aan wat iemand eet. Het 
gaat erom dat in de gezondheidszorg veel meer zou moeten worden gekeken 
naar wat voor effect omgevingsinvloeden op iemands gezondheid hebben en 
hoe daarmee om te gaan. Zeker binnen instellingen als de GGD is overigens 
al langer aandacht voor de wijze waarop gezondheid wordt beïnvloed door 
fysieke, sociale en economische aspecten, ook wel aangeduid met het begrip 
Public Health. De zorg is daar echter onvoldoende op ingericht. De zorg is veel 
te veel gericht op het leveren van directe zorg, gericht op het (ver)helpen van 
de aandoening of ziekte sec. En dat timmeren we ook nog eens helemaal dicht 
met allemaal regels en procedures die gevolgd moeten worden. En als er iets 
aangepast moet worden, dan worden weer aanvullende regels opgesteld. 
De ‘regeldichtheid’ in de zorg is daardoor erg hoog. Dit belemmert om op 
een andere wijze naar het zorgaanbod te gaan kijken. En als iets buiten die 
regels valt, dan kan er niets of pas na langere tijd iets aan worden gedaan. 

Een schrijnend voorbeeld daarvan is de landelijke maatregel, genomen vanuit 
milieuoverwegingen, om de verkoop van plastic rietjes te verbieden. Er zijn 
echter mensen die afhankelijk zijn van die rietjes. In de zorgverzekering werden 
die plastic rietjes voorheen vergoed. Nieuwe oplossingen echter (nog) niet. Die 
moeten eerst worden gemedicaliseerd, opgenomen in het woud van regels en 
goedgekeurd, om te kunnen worden vergoed. Een op het oog kleine maatregel, 
genomen los van de zorg, veroorzaakt dus wel vergroting van functieverlies van 
de mensen die er afhankelijk van zijn in hun dagelijks leven. Daardoor hebben 
die in acute zin meer directe zorg nodig. Dus een externe factor veroorzaakt, in dit 
geval onbedoeld, verhoging van de zorgkosten en toename van functieverlies 
bij de cliënt. 

Leefsysteem

Het is interessant om met een integrale bril de vraag te stellen wat iemand 
nodig heeft om het leven te leiden dat hij of zij wil en nog kan leiden, breder dan 
specifieke zorg alleen. Uit Deens onderzoek kwam zo naar voren dat bij mensen 
die een functiebeperking hadden en daarvoor via de standaardthuiszorg 
waren ondersteund, na een paar maanden de helft die thuiszorg niet meer 
nodig bleek te hebben nadat was overgeschakeld naar een meer integrale 
revalidatiebenadering, waarbij ook gekeken werd naar wat mensen 
autonoom aankonden. Voor het omschakelen naar een andere benadering 
in het zorgsysteem zijn preventie en een persoonsgebonden benadering 
gekoppeld aan iemands leefsysteem, essentiële begrippen. 

Gelukkig neemt de aandacht voor het voorkomen van ziektes en beperkingen 
toe. Ook in Kenniscentrum Zorginnovatie is dit een wezenlijk aandachtspunt. Dit 
doet het kenniscentrum door de context te duiden waarin veel zorgverleners 
functioneren. Door die duiding, bijvoorbeeld in welke wijk iemand opgroeit c.q. 
leeft, ontstaat er inzicht in wat al eerder opgepakt kan worden, voordat (thuis)
zorg noodzakelijk wordt. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat langs de Noord-
Zuid(metro)lijn in Rotterdam bij elke halte verder naar het zuiden de kans op 
eerder sterven dan gemiddeld in Rotterdam, toeneemt. Dit heeft te maken met 
de kwaliteit van de woningen, culturele achtergrond of sociaaleconomische 
situatie van de wijkbewoners. Rotterdam is wat gezondheid betreft dus duidelijk 
geen homogene stad. Zelfs tussen naast elkaar gelegen wijken kunnen de 
verschillen aanzienlijk zijn. Als op deze en andere wijkgebonden aspecten, 
die kortom bepalen hoe oud iemand wordt en in welke situatie iemand leeft, 
ook acties worden ondernomen en deze meegenomen worden in de wijk- en 
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buurtzorg, kan winst op de persoonlijke zorg worden behaald doordat die kan 
worden voorkomen, verminderd, veranderd of uitgesteld. Als daarbij ook nog 
eens de ervaringsdeskundigheid van de cliënt/patiënt wordt meegenomen, 
dan wordt het gemakkelijker om antwoorden op vragen en mogelijkheden 
die in de maatschappij leven, effectief en gevalideerd te verkrijgen. Dit is een 
aanpak die ook meer en meer binnen het onderzoek van het kenniscentrum 
wordt toegepast en in het curriculum ingebracht.

Responsiviteit

Een ander aspect dan het leefsysteem van de cliënt, dat ook betrekking 
heeft op de responsiviteit van de cliënt, is de manier waarop die persoon zijn 
eigen regie, zelfmanagement en participatie kan vormgeven. Aandacht voor 
slimme vormen van gedragsinterventie kan daarbij behulpzaam zijn. Hierbij 
is het noodzakelijk om het gehele ‘verhaal’ van de cliënt in beschouwing 
te nemen, met daarbij dus de vraag hoe je iemand kunt helpen zijn leven 
weer op te pakken. Het louter reductionistisch, dat wil zeggen het terug naar 
louter fysisch-biologische eigenschappen herleiden van de zorgbehoefte, 
is niet houdbaar meer en zal ook niet helpen om de kosten van het totale 
zorgsysteem behapbaar te houden. Een multifactoriële bril zal moeten worden 
opgezet. Extramuralisering is een ontwikkeling die hier ook om vraagt. Als je 
namelijk mensen met een aandoening zoveel en lang mogelijk in hun eigen 
leefomgeving wilt houden, dan ontkom je er niet aan (ook binnen de opleiding) 
om buiten je eigen vakdisciplines verbindingen te leggen; met andere 
vakdisciplines, maar ook met geheel andersoortige professionals. Binnen de 
hogeschool vertaalt zich dat door niet alleen tussen de opleidingen voor de 
gezondheidszorg en aanpalende opleidingen als social work verbindingen 
te leggen, maar ook met opleidingen voor de gebouwde omgeving, logistiek, 
techniek en dergelijke. Dit is nog niet goed genoeg ontwikkeld, maar neemt 
wel toe. Veel op zorg gerichte organisaties leggen nog minder gemakkelijk 
verbindingen met partijen buiten hun eigen vakdiscipline. De complexe wijze 
waarop in de regio Rotterdam de zorg is georganiseerd, met heel veel partijen 
die op de een of andere wijze zorg aanbieden, bemoeilijkt dit nog meer. Het is 
soms al een hele klus om die partijen goed bij elkaar te brengen. De kracht van 
Kenniscentrum Zorginnovaties is dat het juist wel werkt vanuit de overtuiging 
dat een dergelijke vakoverschrijdende samenwerking meerwaarde biedt. De 
samenstelling van de lectoraten is ook vanuit die benadering opgebouwd 
en de cultuur van met elkaar werken en over de grenzen heen willen kijken, 
verstevigt dat alleen maar. Deze crossovers worden ook meer en meer 

toegepast in minoren en andere projecten binnen het onderwijs. Ook binnen 
de curricula van de zorgopleidingen wordt hier voorzichtig op ingezet. 

Nieuwe technologieën

Bij het realiseren van die multifactoriële benadering spelen nieuwe 
technologieën een in belang toenemende rol. Nieuwe zorgtechnologie raakt 
meer en meer ingebed in de zorg. Enerzijds vervullen nieuwe technologieën 
een ondersteunende rol, zodat een arts bijvoorbeeld op afstand kan opereren. 
Of zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen of sneller na een 
ingreep weer naar huis kunnen. Anderzijds veroorzaakt het gegeven dat 
burgers c.q. patiënten zelf gemakkelijk informatie kunnen verkrijgen via internet, 
ook de aard van het gesprek dat je hebt met hen. Je zal als zorgprofessional 
daarom ook weet moeten hebben van data(technologie) en andersoortige 
ontwikkelingen omdat je gesprekspartner zich vaak ook heeft voorbereid 
en ingelezen. Ook de aard van de hulp verandert erdoor: meer coachend 
en samen bedenkend wat te doen en welke optie realiseerbaar is, in plaats 
van louter voorschrijvend. Overigens maakt het verdiepen in nieuwe data en 
technologieën je werk vaak ook gemakkelijker, leuker en aantrekkelijker. En in 
ieder geval uitdagender. De toegenomen datadichtheid in de zorg (en daarmee 
komt weer de noodzaak om te verbreden tevoorschijn) maakt bijvoorbeeld ook 
zichtbaar dat er geen louter medische verklaringen meer zijn voor bijvoorbeeld 
het relatief hoge prenatale sterftecijfer in Rotterdam. Dit is niet te verklaren op 
basis van fysiek-genetisch kenmerken van de vrouwen in kwestie, maar moet 
in andere factoren worden gezocht, zoals de sociaaleconomische positie 
waarin zij leven. Ook vanuit andere wetenschapsvelden zorgvraagstukken 
benaderen kan tot verrassende invalshoeken leiden, zoals bijvoorbeeld vanuit 
de complexiteitswetenschap c.q. de chaostheorie ook gekeken kan worden 
hoe niet-verklaarbare verschijnselen toch begrepen kunnen worden.

Hogeschool Rotterdam

Vanuit de betoogde brede benadering is er ook op het niveau van de 
hogeschool een boodschap te formuleren. Als je als hogeschool wilt 
bijdragen aan de gezondheid van de bewoners van Rotterdam, dan zou je 
ook de opleidingen die er zijn, in de breedte veel slimmer moeten inzetten en 
koppelen aan elkaar. Je hebt daarvoor wel een inspirerend beleidskader nodig 
waarmee je een dergelijk doel en een dergelijke werkwijze mogelijk maakt, en 
ook benut om jezelf als hogeschool in de stad te profileren.
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Projecten

Cilolab. Hogeschool Rotterdam voert een werkpakket uit binnen het project City 
Logistics Living Lab (Cilolab). Een project gefinancierd door NWO/SIA en TKI Dinalog 
en wat is gericht op het ontwikkelen van duurzame vormen van goederendistributie 
in de stad. TNO verzorgt de projectleiding. In het werkpakket dat door de hogeschool 
wordt uitgevoerd staan twee onderwerpen centraal. Het Merwevierhaven-gebied in 
Rotterdam is het living lab waar het onderzoek wordt uitgevoerd. De twee onderwerpen 
zijn: 1) onderzoeken of het mogelijk is inkoop van verschillende bedrijven aan elkaar te 
koppelen waardoor efficiënter (minder voertuigbewegingen) de bestelde producten 
geleverd kunnen worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij enkele bedrijven in de 
Marconitorens; 2) onderzoek naar materiaalstromen die het gebied in-, door- en uitgaan 
met het basisidee dat als dit inzicht verkregen wordt het mogelijk is om stofkringlopen 
lokaal te sluiten. Dus wat voor de een afval is, is voor de ander grondstof. Voor dit deel 
van het onderzoek worden verschillende maakbedrijven in het gebied onderzocht.
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Lector Kees Machielse Transitie van de haven

https://www.platform31.nl/publicaties/de-nieuwe-binnenstad
https://www.platform31.nl/publicaties/de-nieuwe-binnenstad
https://doi.org/10.3390/wevj11010010
https://doi.org/10.3390/wevj11010010
https://www.youtube.com/watch?v=ILbEM2wdXdE&t=2s
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11  De studentenstroom  
in beeld
Een beschrijving van de instroomontwikkeling

Maaike Bajwa, Mariska van Langeveld en Margo Pluijter

1. Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de historische en verkent de mogelijke toekomstige 
ontwikkeling van de studenteninstroom van Hogeschool Rotterdam. Het 
hoofdstuk beschrijft eerst de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en een 
prognose voor de komende tien jaar. Deze prognose is voornamelijk ingegeven 
door demografische ontwikkelingen en gaat uit van gelijkblijvend beleid bij 
onderwijsinstellingen. In het onderdeel ‘toekomstperspectieven’ wordt de 
prognose verrijkt met een opsomming van factoren (geen uitputtende lijst) 
die van invloed zouden kunnen zijn op de toekomstige instroomontwikkeling. 
Instroom – ook wel ‘toegankelijkheid’ – vertoont nauwe samenhang met 
kwaliteit en studiesucces (Bormans e.a., 2015, p. 16-17). De factoren die van 
invloed zijn op instroom, hebben dus vaak ook een relatie met studiesucces 
en kwaliteit. Dit hoofdstuk beschrijft echter alleen de (mogelijke) invloed van 
omgevingsvariabelen op instroom.

Doel van dit hoofdstuk is om cijfermatige ondersteuning te bieden bij het 
opstellen van de nieuwe strategische agenda.

Tot de instroom rekenen we nieuwe studenten in het bekostigde hoger 
beroepsonderwijs. De potentiële instroom in het hbo wordt voornamelijk 
gevormd door drie doelgroepen:
•	 jongeren met een havo-, vwo- of mbo-4-opleiding die kiezen voor een 

voltijdse opleiding
•	 internationale studenten
•	 deeltijdstudenten
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We beginnen met een weergave van de omvang van de doelgroepen. Uit het 
volgende diagram blijkt dat landelijk in 2019 bijna 150.000 studenten startten 
met een hbo-opleiding. In het diagram worden deze eerstejaarsstudenten in 
een aantal groepen onderverdeeld: 
1. Studenten met een buitenlandse vooropleiding (8% van alle 

eerstejaarsstudenten). Dit zijn internationale studenten. Vanwege de 
beperkte omvang wordt deze groep niet onderverdeeld naar onderwijstype 
en opleidingsvorm. Uit nadere analyse blijkt dat 86% studeert aan een 
voltijdse bacheloropleiding. 

2. Studenten aan een deeltijdopleiding (13% van alle eerstejaarsstudenten 
met een Nederlandse vooropleiding). Vaak zijn deeltijdstudenten werkende 
volwassenen. Uit nadere analyse blijkt dat 70% ouder is dan 24 jaar, 51% een 
mbo-4-vooropleiding heeft en 30% al eerder in het hbo heeft gestudeerd 
(ongeacht of een diploma behaald is). Zij willen zich bijvoorbeeld laten 
omscholen.

3. Havisten, vwo’ers en mbo’ers die instroomden bij een voltijdse/duale 
bachelor- of Associate-degree-opleiding (Ad-opleiding) (57% van alle 
eerstejaarsstudenten, maar 96% van alle voltijdse/duale bachelor- en 
Ad-studenten die nieuw zijn in het hbo). Het gaat om jongeren: van de 
havisten en vwo’ers is 88% jonger dan 20 jaar. Bij mbo’ers is 95% onder 
de 25 jaar. 77% stroomde direct na het behalen van het diploma bij de 
vooropleiding door naar het hbo. Nog eens 15% stroomde na één tussenjaar 
door naar een hbo-opleiding (Ba/Ad vt/du).

Groepen die niet worden behandeld in dit hoofdstuk (grijze doelgroepen in 
het diagram):

1.  Studiewisselaars en interne switchers bij voltijdse/duale bachelor- en 
Ad-opleidingen (24% van alle instroom bij voltijdse/duale bachelor- en 
Ad-opleidingen). Het zou tot dubbeltellingen leiden als we per persoon 
meerdere inschrijvingen in het hbo meetelden. Bovendien is alleen de initiële 
studiekeuze relevant in relatie tot de (richting van de) vooropleiding. Als 
we hetzelfde overzicht zouden opstellen voor een eerder jaar (bijvoorbeeld 
cohort 2018), dan zou een groot deel van deze studenten in de categorie 
‘nieuw in hbo’ vallen met vooropleiding havo, vwo of mbo-4.

2. Voltijdse/duale hbo-masterstudenten met een Nederlandse vooropleiding. 
Deze groep is erg klein. Deeltijd-hbo-masterstudenten worden wel 
meegeteld bij de groep deeltijders en internationale hbo-masterstudenten 
worden meegeteld bij de groep ‘buitenlandse vooropleiding’. Voltijdse/
duale hbo-masterstudenten zijn oorspronkelijk havisten en mbo’ers 
die eerst een voltijdse/duale bacheloropleiding hebben afgerond. De 
prognose voor deze doelgroepen komt al aan de orde in paragraaf 2.1 
(ontwikkeling leerlingenaantallen).
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3. Voltijdse/duale bachelor- en Ad-studenten met een overige of onbekende 
vooropleiding

2. Historische ontwikkelingen tot nu en prognose

In de inleiding werd het landelijke aantal eerstejaarsstudenten in cohort 
2019 getoond om de omvang van de doelgroepen inzichtelijk te maken. In dit 
hoofdstuk worden van de drie onderscheiden doelgroepen de historische 
ontwikkelingen in kaart gebracht. Indien beschikbaar is ook een prognose 
opgenomen. De doelgroep ‘jongeren’ wordt nader onderverdeeld in havisten, 
vwo’ers en mbo’ers.

2.1 Jongeren van havo, vwo of mbo

Definitie van ‘jongeren van havo, vwo of mbo’: nieuwe studenten in het hbo 
bij een voltijdse/duale bachelor- of Ad-opleiding met een havo-, vwo- of 
mbo-4-vooropleiding in Nederland.

Regionale oriëntatie
Leerlingen op het voortgezet onderwijs (havo/vwo) en mbo-4-studenten 
vormen het potentieel aan toekomstige hbo-studenten. De ontwikkelingen in 
de leerlingenaantallen, de opleidingsrichting en de doorstroom naar het hbo 
zijn in sterke mate bepalend voor de instroom in het hbo. Daarom gaan we 
eerst in op de ontwikkeling van het aantal leerlingen, daarna op doorstroom 
naar het hbo en tot slot op instroom bij Hogeschool Rotterdam. Zo wordt 
duidelijk welk aandeel van de potentiële studenten bij Hogeschool Rotterdam 
terechtkomt, wat het marktaandeel bepaalt.

We focussen hierbij op de provincie Zuid-Holland en daarbinnen Rijnmond, 
omdat uit de volgende tabel blijkt dat de studiekeuze van jongeren sterk 
regionaal georiënteerd is. Ruim driekwart van de studenten afkomstig van een 
havo-, vwo- of mbo-instelling in Zuid-Holland kiest ook voor een hbo-opleiding 
in Zuid-Holland. Zo koos 81% van de mbo’ers afkomstig van een mbo-instelling 
in Zuid-Holland voor een hbo-instelling in Zuid-Holland (en de overige 19% 
voor een hbo-opleiding buiten Zuid-Holland). Bij havisten betreft het ook een 
overgrote meerderheid (78%). Vwo’ers die een hbo-opleiding kiezen, doen dit 
iets vaker buiten de eigen provincie (34%).

Het aandeel studenten dat binnen de Rotterdamse regio blijft is eveneens 
hoog; ongeveer twee derde. Bij havisten is dit aandeel met 72% op dit moment 
het hoogst.

VO-type 2015 2016 2017 2018 2019

Vo en hbo beide 
in Zuid-Holland*

Havo 78% 77% 78% 78% 78%

Vwo 65% 66% 68% 65% 66%

Mbo-4 83% 83% 83% 81% 81%

Vo en hbo beide 
in Rotterdam 
Rijnmond*

Havo 72% 69% 69% 68% 72%

Vwo 55% 55% 63% 59% 60%

Mbo-4 72% 70% 68% 63% 65%

Bron: Vereniging Hogescholen

* indeling naar regio (zie bijlage 1) op basis van de vestigingsplaats van de 
hoofdvestiging van de VO-instelling (BRIN). Indeling naar regio hbo op basis 
van de deelvestiging (indien meerdere).

Ontwikkeling bevolking 0-20-jarigen
Hoewel in de leerlingenprognoses van DUO rekening is gehouden met 
bevolkingsontwikkelingen, wordt deze niet expliciet inzichtelijk gemaakt. 
Daarom wordt hier de ontwikkeling van het aantal inwoners tussen de 0 en 20 
jaar van Zuid-Holland – en daarbinnen Groot Rijnmond – getoond.

Tot 2035 wordt een groei van het aantal jongeren in de leeftijd van 0 tot 15 
jaar voorspeld. Het aantal 15- tot 20-jarigen daalt licht, maar zal juist na 2035 
stijgen. De ontwikkeling in Rijnmond is hetzelfde als in geheel Zuid-Holland.

Deze stijging komt niet duidelijk terug in de ontwikkeling van het aantal 
leerlingen in de bovenbouw van havo/vwo en op mbo-niveau 4. De 
bevolkingsprognose geeft in ieder geval geen aanleiding om te denken dat 
de leerlingenprognoses te hoog zijn.
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Ontwikkeling leerlingenaantallen 

Leerlingenaantallen naar regio
DUO stelt overzichten beschikbaar met leerlingenaantallen en prognoses 
daarvan per onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs en mbo.1>> Op 
basis daarvan kan een regionale telling worden opgesteld (bijvoorbeeld alle 
leerlingen bij scholen in de gemeente Rotterdam). Bij het opstellen van deze 
prognoses is door DUO rekening gehouden met demografische regionale 
ontwikkelingen. Door gebruik te maken van deze prognoses is het niet nodig 
om zelf demografische ontwikkelingen te analyseren die kunnen leiden tot 
meer/minder instroom in het hoger onderwijs.

De aantallen havisten en vwo’ers betreffen leerlingen uit de bovenbouw, 
omdat in de onderbouw vaak sprake is van gemengde niveaus.

Uit deze prognose – waarvan in de volgende tabel en grafieken de 
uitkomsten worden getoond – valt te concluderen dat het totaalaantal 
havo-bovenbouwleerlingen in Zuid-Holland in 2029 2% lager zal zijn dan nu 
het geval is. Het aantal vwo’ers in Zuid-Holland blijft stabiel (+1%). 

In de directe omgeving van Hogeschool Rotterdam (Rijnmond) zal het aantal 
havo-leerlingen met 2% afnemen (maar pas na 2025). Het aantal vwo’ers 
stijgt wel met 3%. In de agglomeratie Den Haag, die – na Rijnmond – het 
belangrijkste gebied is voor Hogeschool Rotterdam, zien we wel een stijging 
bij zowel havisten als vwo’ers. Bij gelijkblijvende doorstroompercentages naar 
het hbo zal de instroom vanuit havo/vwo in onze regio de komende jaren niet 
afnemen.

Voor Nederland in totaal wordt een sterkere daling van het aantal leerlingen 
voorzien. Bij gelijkblijvende doorstroompercentages naar het hbo zal de 
landelijke instroom in het hbo van havisten na 2025 afnemen. Vooral 
hogescholen buiten de Randstad zullen hiermee te maken krijgen. 

Op het mbo geeft alleen niveau 4 (middenkader-/specialistenopleiding) 
toegang tot het hbo. Uit de volgende tabel blijkt dat het aantal studenten in 
Zuid-Holland zal stijgen in de regio’s die het dichtst bij Hogeschool Rotterdam 
in de buurt liggen: Den Haag (+19%), Rijnmond (+16%) en Delft en Westland 
(+13%).
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Zuid-Holland is de enige provincie waar het aantal mbo-4-studenten volgens 
de prognose tot 2029 zal toenemen (+8%). Landelijk is sprake van een zeer 
lichte krimp over tien jaar. 

Concluderend kunnen we stellen dat de leerlingenaantallen op mbo-4 zich 
anders ontwikkelen (volgens de prognose) dan op havo en vwo: landelijk 
wordt nauwelijks een daling voorzien, wat bij havo en vwo wel het geval is. In 
Zuid-Holland wordt een sterke groei verwacht, wat we bij havo en vwo niet 
terugzien. Binnen Zuid-Holland is de stijging van het aantal mbo-4-studenten 
in Rijnmond, Haaglanden en Delft & Westland groter dan in andere regio’s. Bij 
gelijkblijvende doorstroompercentages naar het hbo zal dat leiden tot een 
verschuiving van de instroom; relatief meer mbo’ers en minder havisten en 
vwo’ers.

Havo-bovenbouw

2019 2029 verschil

Zuid-Holland 34.682 33.970 -2%

Totaal NL 167.885 152.083 -9%

Vwo-bovenbouw*

2019 2029 verschil

Zuid-Holland 38.099 38.491 +1%

Totaal NL 174.457 165.253 -5%

Mbo-4

2019 2029 verschil

Zuid-Holland 57.047 61.638 +8%

Totaal NL 283.313 282.145 -0%

* Het aantal havo- en vwo-leerlingen in de bovenbouw is ongeveer even groot. Dat 
komt doordat de bovenbouw van het vwo één leerjaar meer heeft (leerjaar 4 t/m 6) 
dan de havo (leerjaar 4 en 5).
Bron: Vereniging Hogescholen
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Studentenaantallen mbo naar sector
De prognose van het aantal mbo-studenten is door DUO nader onderverdeeld 
naar onderwijssector (Economie, Techniek, Zorg & Welzijn en Groen). De 
prognose voor het voortgezet onderwijs is niet nader onderverdeeld naar 
profielen of profielrichtingen. Daarom kan een analyse naar studierichting 
alleen voor het mbo worden uitgevoerd. Zo kunnen eventuele verschuivingen 
in de studiekeuze van mbo-studenten worden gesignaleerd. De sector ‘Groen’ 
is vanwege de zeer geringe omvang buiten beschouwing gelaten.

Landelijk wordt bij Economie en Techniek een lichte daling verwacht van 
het aantal mbo-4-studenten, maar in Zuid-Holland is daar geen sprake van 
(Economie +11%, Techniek +14%).

Mbo-4 Zuid-Holland Totaal NL

2019 2029 verschil 2019 2029 verschil

Economie 19.655 20.974 +7% 95.861 95.248 -1%

Techniek 14.133 14.613 +3% 69.012 66.789 -3%

Zorg & Welzijn 21.216 24.103 +14% 106.029 111.283 +5%

% Economie 36% 35% -1% 35% 35% -1%

% Techniek 26% 24% -1%-pt 25% 24% -1%-pt

% Zorg & Welzijn 39% 40% +2%-pt 39% 41% +2%-pt

Bron: Vereniging Hogescholen

De meeste instroom bij Hogeschool Rotterdam komt uit Rijnmond, gevolgd 
door agglomeratie Den Haag. Delft & Westland ligt daar precies tussenin. 
Daarom zijn deze drie regio’s samengenomen en onderverdeeld naar 
mbo-sector voor deze analyse.

Voor de komende tien jaar wordt in alle sectoren een stijging verwacht van het 
aantal mbo-4-studenten in onze regio, maar vooral in Zorg & Welzijn (+24%). Deze 
groei is sterker dan in Zuid-Holland (+14%) en Nederland als totaal (+5%). Wel geldt 
voor alle landsdelen dat Zorg & Welzijn de sterkste procentuele groei kent.

Door de sterke verwachte toename van het aantal mbo-4-studenten in de 
sector Zorg & Welzijn in onze regio, komt de procentuele verdeling over de drie 
sectoren in onze regio in 2029 in balans met het landelijke beeld. Nu zijn er in 
onze regio relatief weinig studenten Zorg & Welzijn (32% versus 39% landelijk). 
Dit aandeel neemt toe tot 40% in 2029 (versus 41% landelijk).

Doorstroom naar het hbo
De doorstroom naar het hbo valt onder te verdelen naar directe en indirecte 
doorstroom. Sommige studenten stromen pas minstens een jaar nadat ze 
geslaagd zijn bij de vooropleiding, in. 

De directe doorstroom naar het hbo wordt bepaald door per jaar het aantal 
geslaagden af te zetten tegen de instroom in het hbo. Dit doen we op de 
volgende niveaus:

•	 per type vooropleiding (havo, vwo of mbo-4)
•	 daarbinnen per opleidingsrichting
•	 regionaal (Rijnmond, aggl. Den Haag, Delft & Westland), provinciaal 

(Zuid-Holland) en landelijk
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Opleidingsrichting:
Het havo/vwo is in te delen in twee profielrichtingen: ‘Maatschappij’ en 
‘Natuur’. Per profielrichting zijn twee profielen (of een combinatie) mogelijk: 
Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur & Gezondheid 
en Natuur & Techniek. Omdat een combinatie van profielen regelmatig 
voorkomt, beperken we ons tot de twee profielrichtingen ‘Maatschappij’ 
en ‘Natuur’. Het mbo is in drie hoofdsectoren onder te verdelen: Economie, 
Techniek en Zorg & Welzijn. Daarbinnen zijn domeinen en specifieke oplei-
dingen gedefinieerd.

Regionale afbakening: 
De meeste instroom bij Hogeschool Rotterdam komt uit Rijnmond, gevolgd 
door agglomeratie Den Haag. Delft & Westland ligt daar precies tussenin. 
Daarom zijn deze drie regio’s samengenomen en onderverdeeld naar 
studierichting. Vervolgens is per studierichting de ontwikkeling van het 
aantal leerlingen getoond. Zo kan worden bepaald of er verschuivingen 
optreden in de studierichting van leerlingen.

Directe doorstroom = aantal instromers in hbo in jaar X gedeeld door 
aantal geslaagden in jaar X (per type vooropleiding, te weten havo, vwo of 
mbo-4)

Geslaagden
Uit de ontwikkeling van het aantal geslaagden naar type vooropleiding, 
studierichting en regio blijkt dat er een toename is bij havisten en vwo’ers in 
onze regio, maar ook landelijk, en dan vooral bij de natuurprofielen.

Bij zowel geslaagde havisten als vwo’ers zien we een verschuiving in de 
profielkeuze richting de natuurprofielen. Daardoor is de stijging van het aantal 
geslaagden met een natuurprofiel (+19% bij havo, +13% bij vwo) sterker dan bij 
geslaagden met een maatschappijprofiel.

Er is een verschil in profielkeuze tussen havisten en vwo’ers. De meeste 
geslaagde havisten hebben een maatschappijprofiel (58% in 2019 in onze 
regio), terwijl vwo’ers vaker een natuurprofiel hebben (60% in 2019 in onze 
regio). Dit is conform het landelijke beeld.

De groei van het aantal geslaagden komt overeen met de groei van 
het aantal bovenbouwleerlingen, die we in dezelfde periode zagen. Bij 
mbo-4-gediplomeerden is dat niet het geval. Hier wordt de groei van het 
aantal studenten (op niveau 4) niet omgezet in een stijging van het aantal 
gediplomeerden. Dat betekent dat een significant deel van de mbo’ers zonder 
diploma het onderwijs verlaat. Het is dus lang niet zeker dat de verwachte 
stijging van het aantal studenten (t/m 2029) zal leiden tot een toename van 
het aantal geslaagden.

Het aantal mbo-4-geslaagden steeg in onze regio alleen in de sector 
Economie (+3%). De meeste geslaagden hebben een economie-opleiding 
(48%). In deze verdeling verandert weinig, anders dan bij havo/vwo. Landelijk 
is er wel in iedere mbo-sector een stijging van het aantal gediplomeerden 
t.o.v. 2015. 

Zuid-Holland Totaal NL

2015 2019 verschil 2015 2019 verschil

Havo Maatschappij 5.536 5.749 +4% 27.242 27.977 +3%

Natuur 3.505 4.182 +19% 18.208 20.218 +11%

% maatschappij 61% 58% -3%-pt  60% 58% -2%-pt

% natuur 39% 42% +3%-pt  40% 42% +2%-pt

Vwo Maatschappij 2.958 3.024 +2% 14.343 14.061 -2%

Natuur 4.116 4.615 +12% 18.839 21.028 +12%

% maatschappij 42% 40% -2%-pt  43% 40% -3%-pt

% natuur 58% 60% +2%-pt  57% 60% +3%-pt

Mbo-4 Economie 4.204 4.394 +5% 22.945 24.401 +6%

Techniek 3.166 3.466 +9% 15.570 16.135 +4%

Zorg & Welzijn 4.174 4.071 -2% 22.526 23.729 +5%

% Economie 36% 37% 0%-pt  38% 38% 0%-pt

% Techniek 27% 29% +2%-pt  26% 25% 0%-pt

% Zorg & Welzijn 36% 34% -2%-pt  37% 37% 0%-pt

Bron: Vereniging Hogescholen
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Directe doorstroom naar hbo
Een deel van de geslaagden start in hetzelfde jaar met een voltijdse/duale 
bachelor- of Ad-opleiding. Dat wordt directe doorstroom genoemd.

De volgende grafiek laat zien dat de directe instroom in onze regio bij havisten 
iets boven de 80% ligt in 2019. De twee jaren daarvoor was de doorstroom een 
stuk lager, iets boven de 70%. Er is niet veel verschil tussen de profielrichtingen. 

Bij vwo’ers is er wel verschil tussen de profielrichtingen. Iets meer vwo’ers 
met een maatschappijprofiel stromen direct door naar een hbo-opleiding 
(11%) dan vwo’ers met een natuurprofiel (9%). Bij beide profielrichtingen is het 
doorstroompercentage dalende.

Het doorstroompercentage is bij havisten en vwo’ers in onze regio gelijk aan 
Zuid-Holland en Nederland als geheel.

Bij mbo-4-gediplomeerden bestaat een verschil tussen de 
opleidingsrichtingen. De Economie-geslaagden studeren veel vaker direct 
door in een hbo-opleiding (43%) dan geslaagden bij Techniek (25%) en Zorg 
& welzijn (26%). In alle sectoren vertoont het doorstroompercentage een iets 
dalende trend. 

In Zuid-Holland als geheel en landelijk is dat bij Economie en Techniek niet het 
geval. Onze regio is hierin afwijkend.

Zuid-Holland Totaal NL

2015 2019 verschil 2015 2019 verschil

Havo Maatschappij 82% 81% -1%-pt 82% 80% -2%-pt

Natuur 84% 81% -3%-pt 85% 83% -2%-pt

    

Vwo Maatschappij 12% 9% -3%-pt 13% 11% -2%-pt

Natuur 9% 8% -1%-pt 9% 9% 0%-pt

    

Mbo-4 Economie 42% 42% 0%-pt 42% 42% 0%-pt

Techniek 26% 25% -1%-pt 28% 27% 0%-pt

Zorg & Welzijn 28% 25% -3%-pt 29% 26% -3%-pt

Bron: Vereniging Hogescholen
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Instroom in hbo
Eerder zagen we dat de directe doorstroom in onze regio licht is afgenomen 
bij mbo’ers en vwo’ers. Bij havisten was er in 2017 en 2018 een dip, maar in 
2019 herstelde de directe doorstroom zich. Een deel van de studenten neemt 
één of meerdere tussenjaren om dan alsnog met een hbo-opleiding te 
beginnen. De tabel hieronder toont de verdeling van de instroom in het hbo 
vanuit voorscholen in onze regio (Rijnmond, aggl. Den Haag, Delft & Westland), 
waarbij deze is onderverdeeld naar het moment van instroom in relatie tot het 
diplomajaar bij de vooropleiding.

Bij alle vooropleidingstypen zien we dat er een toename van de indirecte 
doorstroom is, vooral na één jaar. Bij mbo’ers komt het meest voor dat zij na 
één of meerdere jaren (na het behalen van hun mbo-diploma) doorstuderen 
in het hbo. De stijging van de instroom in het hbo wordt dus in grote mate 
veroorzaakt door indirecte doorstroom. De stijging van het aantal leerlingen en 
geslaagden heeft daardoor voor een steeds belangrijker deel een vertraagd 
effect op de instroom in het hbo.

Instroom 
hbo vanuit 
regio 2015 2016 2017 2018 2019 ’19-‘15

Havo
 

direct 4.825 5.037 5.075 5.115 5.257 +9%

na 1 jaar 432 650 774 692 729 +69%

na >1 jaar 209 201 260 246 290 +39%

Vwo
 

direct 414 372 386 421 377 -9%

na 1 jaar 234 245 252 285 269 +15%

na >1 jaar 211 199 232 179 228 +8%

Mbo-4 direct 2.855 2.711 3.066 2.942 2.862 0%

na 1 jaar 411 557 571 633 690 +68%

na >1 jaar 275 300 377 367 414 +51%
Bron: Vereniging Hogescholen

Vanaf hier gaan we in op de totale instroom in het hbo (nieuw in hbo bij 
een voltijdse/duale bachelor- of Ad-opleiding), dus ongeacht de tijd tussen 
instroom en het behalen van het diploma bij de vooropleiding. Uit de volgende 
tabel blijkt dat in 2019 47.737 havisten instroomden in het hbo, 29.086 mbo’ers 
en 7.523 vwo’ers. Sinds 2015 is de instroom bij alle typen vooropleidingen 
landelijk en in de provincie Zuid-Holland sterk gegroeid.

Instroom hbo  
VO-type 2015 2016 2017 2018 2019

 
’19-‘15

Totaal NL Havo 42.193 45.624 45.823 47.174 47.737 +13%

Vwo 6.911 6.688 6.863 7.190 7.523 +9%

Mbo-4 25.649 26.736 29.613 29.588 29.086 +13%

Hbo in 
Zuid-Holland*

Havo 8.200 8.877 8.966 9.162 9.327 +14%

Vwo 1.422 1.466 1.428 1.462 1.479 +4%

Mbo-4 5.353 5.623 6.110 5.941 5.747 +7%

Hbo in 
Rotterdam*

Havo 4.045 4.404 4.495 4.482 4.719 +17%

Vwo 644 638 684 694 692 +8%

Mbo-4 3.188 3.292 3.511 3.287 3.225 +1%

Hogeschool 
Rotterdam

Havo 3.618 3.913 3.922 3.914 3.931 +9%

Vwo 572 563 601 605 591 +3%

Mbo-4 2.706 2.772 3.054 2.861 2.722 +1%

Marktaandeel 
Hogeschool 
Rotterdam 
van totaal NL

Havo 8,6% 8,6% 8,6% 8,3% 8,2% -0,4%-pt

Vwo 8,3% 8,4% 8,8% 8,4% 7,9% -0,4%-pt

Mbo-4 10,6% 10,4% 10,3% 9,7% 9,4% -1,2%-pt

Bron: Vereniging Hogescholen
* hbo o.b.v. deelvestiging van de onderwijsinstelling (indien meerdere)

 
In Rotterdam en daarbinnen bij Hogeschool Rotterdam zien we dat er ten 
opzichte van 2015 een veel minder sterke stijging van het aantal mbo’ers is 
opgetreden (+1%).

Ook de stijging van het aantal havisten (+9%) en vwo’ers (+3%) blijft bij Hogeschool 
Rotterdam achter ten opzichte van het totaal van Rotterdam (respectievelijk 
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+17% en +8%). Dit duidt erop dat studenten in toenemende mate voor andere 
hogescholen kiezen. Het marktaandeel van Hogeschool Rotterdam neemt dus 
af. Dat zien we in het onderste gedeelte van de tabel. Vooral bij mbo’ers is het 
marktaandeel gedaald (-1,2%-punt ten opzichte van 2015).

Uit de volgende tabel wordt duidelijk dat de daling van het marktaandeel 
van Hogeschool Rotterdam optreedt bij studenten uit onze directe omgeving. 
We zien in deze tabel namelijk de instroom bij Hogeschool Rotterdam in 
relatie tot de locatie van de vooropleiding. Hieruit blijkt dat vooral het aantal 
studenten met een vooropleiding buiten Rijnmond – procentueel gezien – is 
gestegen. Vooral bij havisten en mbo’ers komt duidelijk naar voren dat er 
verhoudingsgewijs steeds meer studenten instromen met een vooropleiding 
buiten het Rijnmondgebied.

Instroom Hogeschool 
Rotterdam

 
VO-type 2015 2016 2017 2018 2019

 
’19-‘15

VO in Rijnmond* Havo 2.019 2.078 2.105 2.087 2.117 +5%

Vwo 256 243 298 317 267 +4%

Mbo-4 1.632 1.571 1.815 1.682 1.610 -1%

VO buiten Rijnmond, 
maar wel in 
Zuid-Holland*

Havo 1.090 1.218 1.238 1.238 1.213 +11%

Vwo 181 178 165 163 178 -2%

Mbo-4 514 534 578 520 539 +5%

VO buiten 
Zuid-Holland*

Havo 509 617 579 589 601 +18%

Vwo 135 142 138 125 146 +8%

Mbo-4 560 667 661 659 573 +2%

Bron: Vereniging Hogescholen
* VO (vooropleiding) o.b.v. hoofdlocatie van de onderwijsinstelling, zie bijlage 1 voor alle 
gemeenten die behoren tot Rotterdam Rijnmond

 
Conclusie
De komende tien jaar zal het aantal leerlingen in de bovenbouw van havo 
en vwo en het aantal studenten op niveau 4 van het mbo blijven stijgen in 
de directe omgeving van Hogeschool Rotterdam (Rijnmond, agglomeratie 
’s-Gravenhage en Delft & Westland). De directe doorstroom naar het hbo 
neemt geleidelijk aan iets af, waardoor de instroom in het hbo minder hard 
zal groeien dan de toename van het aantal leerlingen op de voorscholen. 

De stijging van de instroom in het hbo zien we slechts deels terug bij Hogeschool 
Rotterdam, omdat studenten in toenemende mate voor andere hogescholen 
kiezen. Het betreft vooral studenten uit onze regio. Hogeschool Rotterdam 
trekt juist mondjesmaat steeds meer studenten aan van buiten de regio. Dat 
betekent dat de samenstelling van de instroom verandert, maar ook dat het 
marktaandeel van Hogeschool Rotterdam afneemt.

Het realiseren van een stijging van de instroom en daarmee het heroveren 
van marktaandeel is – gezien de prognose van de leerlingenaantallen op 
havo, vwo en mbo-4 in onze regio voor de komende tien jaar – zeker mogelijk. 
Het is daarbinnen ook mogelijk om groei te realiseren in de domeinen waar 
Hogeschool Rotterdam groei wil realiseren (Techniek, Zorg en Onderwijs). We 
zien namelijk dat steeds meer havisten voor een natuurprofiel kiezen in plaats 
van een maatschappijprofiel. Op mbo-4 zal bij Zorg & Welzijn en Techniek het 
aantal studenten in onze regio sterker stijgen dan in de mbo-onderwijssector 
Economie.

2.2 Internationale studenten

Definitie van internationale studenten: studenten met een vooropleiding 
in het buitenland, die een gehele hbo-opleiding in Nederland volgen, in 
alle onderwijstypen (Ba, Ad, bekostigde hbo-masters), alle vormen (voltijd, 
duaal en deeltijd) en alle instroomtypen (nieuw in het hbo, studiewisselaars 
en switchers).

Samenstelling
Voor internationale studenten kunnen we eenzelfde stroomdiagram maken 
als in de inleiding is gedaan. In dit geval worden de studenten met een 
buitenlandse vooropleiding nader gespecificeerd.

Landelijk had in 2019 8% van alle eerstejaarsstudenten een buitenlandse 
vooropleiding. Dat komt neer op 12.329 eerstejaarsstudenten. Van hen is 
76% nieuw in het hbo bij een voltijdse of duale bachelor- of Ad-opleiding. In 
vergelijking met studenten met een Nederlandse vooropleiding is dat een 
hoog aandeel. Bij eerstejaarsstudenten met een Nederlandse vooropleiding 
(136.074) is 65% nieuw in het hbo bij een voltijdse of duale bachelor- of 
Ad-opleiding. Dat komt doordat er relatief weinig internationale studenten zijn 
aan een deeltijdopleiding (6%, versus 13% bij studenten met een Nederlandse 
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vooropleiding). Er zijn procentueel gezien wel meer masterstudenten (8%, 
versus 2% bij studenten met een vooropleiding in Nederland).

De internationale studenten die voor het eerst startten aan een voltijdse 
of duale bachelor- of Ad-opleiding (9.373) zijn nader onderverdeeld naar 
nationaliteit. Bijna twee derde komt uit EER-landen (Europese Economische 
Ruimte). 16% heeft de Nederlandse nationaliteit; hierbij gaat het om studenten 
van de Nederlandse Antillen en studenten met Nederlandse ouders die in het 
buitenland zijn opgegroeid en daar naar school gingen.

Ontwikkeling tot en met 2019
Uit de analyse in de vorige subparagraaf bleek dat in 2019 76% van alle 
internationale studenten nieuw is in het hbo bij een voltijdse of duale bachelor- 
of Ad-opleiding. Nadere analyse leert dat dit percentage door de jaren 
heen stabiel is. Daarom gaan we voor de nadere analyse van de doelgroep 
‘internationale studenten’ uit van de volgende definitie.

De volgende tabel toont de aantallen internationale studenten. In omvang is 
deze groep in tien jaar tijd met bijna 2.000 studenten gegroeid (+26%). Als we 
gedetailleerder kijken, valt op dat het aantal internationale studenten daalde 

in 2011 en 2012 en sinds 2015 weer een stijgende trend vertoont.

In Rotterdam (+72%) – en daarbinnen Hogeschool Rotterdam (+146%) – is de 
procentuele toename nog sterker. In tien jaar tijd is het aantal internationale 
studenten bij Hogeschool Rotterdam meer dan verdubbeld. 

Hierdoor is het marktaandeel van Hogeschool Rotterdam binnen de landelijke 
groep internationale studenten gestegen van 4% naar 7%. Het marktaandeel 
van internationale hbo-studenten in Rotterdam is gestegen van 59% naar 85%.

NL totaal Rotterdam HR

Marktaandeel HR

 
landelijk

in 
Rotterdam

2010 7.414 474 281 4% 59%

2011 6.055 398 282 5% 71%

2012 5.962 393 272 5% 69%

2013 6.144 489 358 6% 73%

2014 6.192 440 328 5% 75%

2015 6.898 472 367 5% 78%

2016 7.298 564 452 6% 80%

2017 9.014 705 565 6% 80%

2018 9.090 821 688 8% 84%

2019 9.373 815 691 7% 85%

Ontwikkeling 
2010-2019 +26% +72% +146% +3%-pt +16%-pt

Bron: Vereniging Hogescholen

De volgende grafiek toont de landelijke instroom en de instroom bij Hogeschool 
Rotterdam naar nationaliteitscategorieën. Het aantal internationale 
studenten met een Nederlandse nationaliteit is sinds 2014 niet gegroeid. Het 
aantal studenten met een buitenlandse vooropleiding uit niet-EER-landen 
(buiten de Europese Economische Ruimte) is landelijk bijna verdubbeld sinds 
2014 (van 968 naar 1.831). Bij Hogeschool Rotterdam is deze groep meer dan 
verdubbeld (van 54 naar 132).
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De grootste groep, uit andere EER-landen (Europa), is bij Hogeschool Rotterdam 
bijna vijf keer zo groot (369) als in 2014 (65). Landelijk is ook sprake van een 
sterke stijging (+62%), maar procentueel minder sterk dan de groei van het 
aantal studenten uit niet-EER-landen (+89%).

Bron: Vereniging Hogescholen

De volgende tabel geeft specifieker weer uit welke gebieden internationale 
studenten komen. Als eerste de EER-landen. Suriname is voor het collegegeld 
gelijkgesteld met de EER-landen.

Tien jaar geleden kwamen internationale EER-studenten bijna allemaal uit 
Duitsland. Tot 2014 daalde het aantal Duitse studenten sterk, om daarna 
weer licht te stijgen. Bij Hogeschool Rotterdam waren er tot 2014 nauwelijks 
internationale studenten uit EER-landen (65). In 2019 zijn dat er veel meer 
(369). De grootste groep komt uit Oost-Europa (168). Ook landelijk zien we bij 
uit deze landen een sterke stijging. De grootste aantallen komen uit Bulgarije 
en Roemenië.

EER-landen NL totaal Hogeschool Rotterdam

2010 2014 2019 2010 2014 2019

Noordwest-Europa 3.838 2.305 2.836 12 18 111

Duitsland 3.401 1.798 1.983 5 11 45

Overig 437 507 853 7 7 66

Oost-Europa 582 839 2.092 4 24 168

Bulgarije 204 236 765 0 10 38

Roemenië 81 175 481 1 2 43

Overig 297 428 846 3 12 87

Zuid-Europa 42 33 91 9 8 31

Suriname 349 532 1.003 5 15 59

totaal 4.811 3.709 6.022 30 65 369

Bron: Vereniging Hogescholen

De groep internationale studenten uit niet-EER landen is een stuk kleiner en 
ook minder sterk gegroeid. Bij Hogeschool Rotterdam is het aantal zo laag 
(132) dat er nauwelijks uitspraken zijn te doen over de landen van herkomst. 

Landelijk zien we wel enkele interessante ontwikkelingen. Zo kwamen de 
meeste internationale studenten van buiten de EER in 2019 uit Vietnam (227) 
en Syrië (211). Vijf jaar geleden was de omvang van deze groepen zeer beperkt. 
Ook de stijging vanuit Indonesië, Rusland, Zuid-Korea, Oekraïne en India is 
opvallend. 

Daartegenover staat een daling van het aantal Chinese studenten. In 2010 
vormden zij nog de grootste groep. Ook bij Hogeschool Rotterdam is het 
aantal Chinese studenten drastisch gedaald.
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Niet-EER-landen NL totaal Hogeschool Rotterdam

2010 2014 2019 2010 2014 2019

Vietnam                                        23 63 227 1 4 11

Syrië                                         0 2 211 23

China                                           609 301 136 58 25 3

Indonesië                                    71 58 130 1 2 1

Rusland                                        39 65 117 3 3 9

Zuid-Korea                                   37 37 117 1 12

Oekraïne                                      41 34 88 1 5

India                                        17 17 87 2 1 4

Bron: Vereniging Hogescholen

In de volgende tabel wordt getoond in welke hbo-sector de opleidingen vallen 
waar internationale studenten instromen. De studiekeuze van internationale 
studenten met een Nederlandse nationaliteit spreidt zich gelijkmatiger over 
de sectoren uit; zij kiezen vaker voor Nederlandstalige opleidingen. Hogeschool 
Rotterdam heeft een beperkt portfolio van Engelstalige opleidingen. Deze 
worden enkel aangeboden in de sectoren Economie en Kunst (twee van de 
elf instituten). Studenten uit EER-landen kiezen vooral economische studies. 
Bij Hogeschool Rotterdam 62%. Deze studenten studeren bijna allemaal 
International Business. Hogeschool Rotterdam heeft daarnaast een hoog 
percentage internationale studenten bij kunstopleidingen. 

Richting 
studiekeuze NL totaal Hogeschool Rotterdam

2019 EER Niet-EER NL EER Niet-EER NL

Economie 52% 47% 46% 62% 49% 54%

Bètatechniek 18% 28% 27% 2% 14% 23%

Kunst 16% 15% 6% 35% 32% 8%

Gezondheidszorg 6% 3% 7% 1% 3% 4%

Sociale studies 3% 1% 7% 0% 2% 6%

Onderwijs 2% 2% 5% 0% 0% 4%

Agro en food 2% 4% 1%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bron: Vereniging Hogescholen

De volgende figuur toont de instroomontwikkeling van studenten met een 
buitenlandse vooropleiding en buitenlandse nationaliteit bij Hogeschool 
Rotterdam. Vooral de instroom bij de kunstopleidingen is de afgelopen drie 
jaar gestegen. Bij economische studies (vooral International Business) is sinds 
2015 een stijging ingezet.

economische studies (vooral International Business) is sinds 2015 een stijging ingezet.
 

Bron: Vereniging Hogescholen

Ontwikkeling in 2020

Door de coronauitbraak is het aantal internationale studenten in Nederland 
voor het eerst sinds lange tijd gedaald. Cijfers over de instroom in 2020 zijn 
nog niet beschikbaar via de Verenging Hogescholen, maar wel via Studielink. 
We kunnen hiervoor echter niet dezelfde definitie gebruiken, omdat Studielink 
geen inzicht biedt in het type vooropleiding. Daarom kunnen we internationale 
studenten alleen definiëren op basis van nationaliteit.

Definitie van internationale studenten: nieuwe studenten in het hbo 
bij een voltijdse/duale bachelor- of Ad-opleiding met een buitenlandse 
nationaliteit, die een gehele hbo-opleiding in Nederland volgen met  
startmaand september.

Er ontstaat dan enige ruis, doordat niet alle studenten met een buitenlandse 
nationaliteit ook een buitenlandse vooropleiding hebben. Uit nadere 
data-analyse blijkt dat 81% van de studenten met een buitenlandse 
nationaliteit ook een buitenlandse vooropleiding heeft. Dat betekent dat 19% 
van de studenten met een buitenlandse nationaliteit een diploma bij een 
Nederlandse vooropleiding heeft behaald.
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Uit de volgende tabel blijkt dat landelijk het aantal studenten met een 
buitenlandse nationaliteit in 2020 is afgenomen, vooral vanuit EER-landen (-5%, 
vanuit niet-EER landen -1%). Bij Hogeschool Rotterdam zien we een procentueel 
sterkere daling en dan vooral vanuit de niet-EER-landen (-20%).

Bij Hogeschool Rotterdam studeren de meeste internationale studenten in de 
sectoren Economie (International Business) en Kunst (vooral Vormgeving). We 
zien bij economische opleidingen (voornamelijk International Business) een 
sterke daling (-28%). Landelijk is er ook een daling (-11%).

Bij de kunstopleidingen zien we echter een toename van het aantal 
internationale studenten. Bij Hogeschool Rotterdam is deze toename 
procentueel sterker (+27%) dan landelijk (+6%).

In 2019 (ten opzichte van 2018) zagen we bij Hogeschool Rotterdam ook al 
een daling van het aantal internationale studenten bij economische studies 
(van 314 naar 292). De daling is dus niet geheel aan Covid-19 en daaraan 
gerelateerde maatregelen/beperkingen toe te schrijven.

Bij de kunstopleidingen kunnen we concluderen dat de stijgende trend 
van instroom van internationale studenten in 2020 doorzet en dat 
coronamaatregelen hier nauwelijks invloed op lijken te hebben.

Instroom studenten 
naar nationaliteit NL totaal Hogeschool Rotterdam

2019 2020 Verschil 2019 2020 Verschil

EER-landen 6.262 5.979 -5% 406 391 -4%

Niet-EER-landen 2.358 2.323 -1% 244 196 -20%
Bron: Studielink

Instroom studenten 
met buitenlandse 
nationaliteit NL totaal Hogeschool Rotterdam

2019 2020 Verschil 2019 2020 Verschil

Economie 3.912 3.467 -11% 347 251 -28%

Kunst 1.255 1.334 +6% 173 220 +27%
Bron: Studielink

Anders dan voor de instroom van Nederlandse studenten is het zeer lastig 
te voorspellen hoe de instroom van internationale studenten zich zal 
ontwikkelen. Nationale, politieke en demografische ontwikkelingen zijn reden 
voor studenten om hun opleiding elders in de wereld te gaan volgen. Hun 
keuzemogelijkheden (zeker ten aanzien van Business) zijn enorm: vrijwel iedere 
zich respecterende hogeschool of universiteit heeft een businessprogramma. 
Het gevolg is dat de concurrentie tussen die hogescholen en universiteiten 
globaal en enorm is.

2.3 Deeltijders

Definitie van deeltijders: studenten met een vooropleiding in Nederland, 
die een deeltijd-hbo-opleiding volgen, in alle onderwijstypen (Ba, Ad, 
bekostigde hbo-masters) en alle instroomtypen (nieuw in het hbo, studie-
wisselaars en switchers).

Samenstelling
Voor deeltijdstudenten kunnen we eenzelfde stroomdiagram maken als 
in de inleiding is gedaan. We zien dat van alle deeltijdstudenten 16% een 
masteropleiding volgt. Dat is meer dan bij voltijdse/duale studenten met een 
Nederlandse vooropleiding; van hen volgt slechts 2% een master.

Een ander verschil met voltijdse/duale studenten is het aandeel 
studiewisselaars en switchers: 35% van de deeltijders aan een bachelor- 
of Ad-opleiding heeft al eerder in het hbo gestudeerd. Bij voltijdse/duale 
studenten is dat 24%.

Van de deeltijdstudenten die wel nieuw zijn in het hbo (65%), heeft twee derde 
een mbo-vooropleiding (65%). Van veel studenten is de vooropleiding echter 
onbekend (20%). 
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Bron: Vereniging Hogescholen

De volgende figuur laat zien dat de verdeling naar leeftijd sterk verschilt per 
type vooropleiding. Bijna de helft van de mbo’ers is jonger dan 25 jaar (49%). 
Studenten met een onbekende vooropleiding zijn vaak 35 jaar of ouder (84%). 
Van hen is 39% zelfs 45 jaar of ouder. Dat is ook de reden dat de vooropleiding 
niet bekend is; er is geen registratie van.

Deeltijdstudenten met een havo- of vwo-vooropleiding zijn gemiddeld iets 
ouder dan mbo’ers; 37% is jonger dan 25.

Bron: Vereniging Hogescholen

De reden dat deeltijders met een mbo-vooropleiding gemiddeld jonger zijn, is 
dat een belangrijk deel van hen direct na het behalen van het mbo-diploma 
doorstroomt naar het hbo. Uit de volgende grafiek blijkt dat 27% direct na het 
mbo start met een deeltijd-hbo-opleiding en nog eens 16% na één jaar. Ruim 
een derde (38%) begint vier of meer jaar na het behalen van het mbo-diploma 
in het hbo.

Bij havisten en vwo’ers ligt dat anders. Ruim driekwart (76%) start vier of meer 
jaar na het behalen van het havo- of vwo-diploma in het hbo.

Bij deeltijdstudenten met een onbekende vooropleiding kan niet worden 
bepaald hoeveel jaar er tussen vooropleiding en instroom in het hbo zat.

Bron: Vereniging Hogescholen
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Ontwikkeling
Op basis van leeftijd en tijd tussen het diploma bij de vooropleiding en 
instroom in het hbo, kunnen we drie doelgroepen deeltijders definiëren:

•	 bachelor- of Ad-studenten met maximaal één jaar tussen het behalen 
van het diploma bij de vooropleiding en start in het hbo. Zij willen verder 
studeren, maar in combinatie met werken. 84% is jonger dan 25 jaar. Het 
gaat om 21% van alle deeltijdstudenten in 2019. In vijf jaar tijd is deze groep 
met 44% toegenomen;

•	 bachelor- of Ad-studenten jonger dan 35 jaar en minstens twee jaar 
tussen het behalen van het diploma bij de vooropleiding en start in het 
hbo. Deze studenten hebben enige werkervaring opgedaan voor de start 
in het hbo. Het betreft 34% van alle deeltijdstudenten in 2019. Deze groep is 
sinds 2015 bijna verdubbeld;

•	 bachelor- of Ad-studenten van 35 jaar of ouder met ruime werkervaring 
die starten met het hbo. Het betreft 23% van alle deeltijdstudenten in 2019. 
Deze groep is meer dan verdubbeld sinds 2015;

•	 masterstudenten (hbo, bekostigd onderwijs). Zij vormen 22% van alle 
deeltijdstudenten in 2019. Deze groep is als enige kleiner geworden ten 
opzichte van 2015 (-14%). 

 
Van deze vier doelgroepen deeltijders kan ook de ontwikkeling in de afgelopen 
vijf jaar worden weergegeven in Zuid-Holland en specifiek bij Hogeschool 
Rotterdam. Voor deze analyse kijken we naar de locatie van de hbo-opleiding. 
Bij jongeren keken we juist naar de locatie van de vooropleiding. Bij een 
aantal deeltijders (vooral van 35 jaar en ouder) is de vooropleiding onbekend, 
waardoor we die niet kunnen gebruiken voor het bepalen van de locatie. 
Bovendien zijn veel deeltijders ouder dan 25 jaar, wat het aannemelijk 
maakt dat zij niet meer bij hun ouders wonen. Het woonadres is echter niet 
beschikbaar in de brondata. Daarom is voor de geografische herkomst 
gekozen voor de locatie van de hbo-opleiding.

Ontwikkeling 
doelgroepen 
deeltijdstudenten 2015 2016 2017 2018 2019

 
 
’15-‘19

Max. 1 jaar na diploma 
VO gestart in hbo (Ba/
Ad) 1.901 2.166 2.535 2.329 2.744 +44%

> 1 jaar na diploma VO 
gestart in hbo (Ba/Ad), < 
35 jaar 2.341 2.666 3.033 3.718 4.394 +88%

35 jaar of ouder (Ba/Ad) 1.364 1.686 1.832 2.536 2.891 +112%

Master (hbo, bekostigd 
onderwijs) 3.345 2.961 2.623 3.054 2.875 -14%

Bron: Vereniging Hogescholen

Uit de volgende tabel blijkt dat het aantal deeltijd-masterstudenten in 
Zuid-Holland met 49% is gedaald. Bij Hogeschool Rotterdam is juist een stijging 
van +30% opgetreden.
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Bij de andere groepen is zowel in Zuid-Holland als bij Hogeschool Rotterdam 
een sterke stijging te zien.

Ontwikkeling deeltij-
ders Zuid-Holland 2015 2016 2017 2018 2019

 
’15-‘19

Max. 1 jaar na diploma 
VO gestart in hbo (Ba/
Ad) 373 385 394 340 454 +22%

> 1 jaar na diploma VO 
gestart in hbo (Ba/Ad), < 
35 jaar 459 495 592 678 710 +55%

35 jaar of ouder (Ba/Ad) 207 256 311 342 459 +122%

Master (hbo, bekostigd 
onderwijs) 554 523 391 388 283 -49%

Ontwikkeling deeltijders 
Hogeschool Rotterdam 2015 2016 2017 2018 2019

 
’15-‘19

Max. 1 jaar na diploma 
VO gestart in hbo (Ba/
Ad) 213 237 250 235 289 +36%

> 1 jaar na diploma VO 
gestart in hbo (Ba/Ad), < 
35 jaar 249 252 316 391 385 +55%

35 jaar of ouder (Ba/Ad) 112 143 151 157 179 +60%

Master (hbo, bekostigd 
onderwijs) 90 124 105 104 117 +30%

Bron: Vereniging Hogescholen

Als we de instroom van deeltijders bij Hogeschool Rotterdam afzetten tegen 
de totale instroom van deeltijders in het hbo, dan is het marktaandeel 
van Hogeschool Rotterdam op dit moment 8%. Dat is 1% hoger dan in 2015. 
Bij de werkende volwassenen die instromen bij een bachelor of Ad is het 
marktaandeel met 2% gedaald. Het gaat om 35-plussers of om studenten 
onder de 35 jaar, maar wel met meer dan één jaar tussen het behalen van 
het diploma bij de vooropleiding en de start in het hbo.

Ontwikkeling markt-
aandeel deeltijders HR 2015 2016 2017 2018 2019

 
’15-‘19

Max. 1 jaar na diploma 
VO gestart in hbo (Ba/
Ad) 11% 11% 10% 10% 11% 0%-pt

> 1 jaar na diploma VO 
gestart in hbo (Ba/Ad), < 
35 jaar 11% 9% 10% 11% 9% -2%-pt

35 jaar of ouder (Ba/Ad) 8% 8% 8% 6% 6% -2%-pt

Master (hbo, bekostigd 
onderwijs) 3% 4% 4% 3% 4% +1%-pt

Totaal deeltijders 7% 8% 8% 8% 8% +1%-pt

Bron: Vereniging Hogescholen

3. Toekomstperspectieven

Uit hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat de landelijke instroom in het 
hbo de afgelopen jaren is toegenomen en dat Hogeschool Rotterdam is 
meegegaan in deze groei. Procentueel gezien is de groei veruit het grootst bij 
internationale studenten en deeltijdstudenten. In absolute aantallen nemen 
jongeren van havo en mbo die kiezen voor een voltijdse bachelor of Ad, de 
grootste toestroom voor hun rekening. Ook deze groepen zijn bij Hogeschool 
Rotterdam gegroeid, zij het in mindere mate dan bij andere hogescholen. 
Hierdoor is ons marktaandeel gaandeweg mondjesmaat afgenomen. Voor 
de komende jaren bevinden we ons in een positie waarin nog steeds groei van 
het aantal leerlingen wordt verwacht in de bovenbouw van havo en vwo en 
op mbo-niveau 4. Bij gelijkblijvende omstandigheden zou een – op z’n minst – 
stabiele instroom voor de hand liggen.

We zien wel dat Hogeschool Rotterdam op de thuismarkt, van studenten uit het 
Rijnmondgebied, marktaandeel laat liggen. Een grotere groei was theoretisch 
mogelijk geweest, want er zijn aankomend studenten genoeg.

Is dit erg? Streven we naar meer studenten en een hoger marktaandeel? 
Het beleid van Hogeschool Rotterdam is niet gericht op groei, maar wel 
op het bedienen van de regionale behoefte aan kwalitatief hoogwaardig 
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opgeleide hbo-professionals. Als jongeren uit Rijnmond uitwijken naar andere 
hogescholen, dan geeft dat blijk van een behoefte waar wij bij bepaalde 
studiekiezers niet in voorzien. We spreken dan met name over het economisch 
en technisch domein. Het feit dat Hogeschool Rotterdam op dit moment 
intensief werkt aan het in balans brengen van vraag en aanbod in deze twee 
onderwijssectoren, geeft er blijk van dat Hogeschool Rotterdam wil inspelen 
op de behoeften van werkgevers en jongeren in onze regio. Dit zou – gezien de 
prognoses van leerlingenaantallen, die groei laten zien voor de komende tien 
jaar – tot meer instroom moeten kunnen leiden.

Los van het beleid van de hogescholen zijn er tal van omgevingsvariabelen 
die de instroom in het hbo – en dus ook bij Hogeschool Rotterdam – kunnen 
beïnvloeden. Dit hoofdstuk geeft een impressie van wat er aan externe 
factoren op ons af zou kunnen komen in de komende jaren.

Hierdoor ontstaan verschillende scenario’s met bijbehorende groei of krimp 
van de instroom bij Hogeschool Rotterdam vanuit een bepaalde doelgroep 
(havisten, mbo’ers, vwo’ers, internationale studenten, deeltijdstudenten). 

3.1 Factoren

Hieronder staat een aantal schetsen van zeer recente en mogelijke 
toekomstige gebeurtenissen en de mogelijke invloed hiervan op de instroom 
in het hbo.

Het onderwerp flexibilisering wordt separaat behandeld in hoofdstuk 22 ‘De 
opkomst van alternatieve onderwijsmodellen’ in deze bundel. Duidelijk mag 
zijn dat de mate waarin het onderwijs zijn aanbod weet aan te passen aan 
de toenemende vraag naar op-, om- of bijscholing, van invloed zal zijn op de 
instroom.  

Covid-19
De Covid-19-tijd heeft voor aardverschuivingen in het onderwijs gezorgd en 
maakt de toekomst ongewis. Een aantal aspecten waaraan gedacht kan 
worden.

Blended learning/hybrid learning
Was het voltijdonderwijs lange tijd terughoudend in het toepassen van 
blended learning, inmiddels is in zowel de voltijdse als de deeltijdopleidingen 

hybride onderwijs de norm. Het gevolg is dat op heel veel fronten de 
opleidingen zich opnieuw dienen te positioneren en hun interne en externe 
kansen en bedreigingen opnieuw dienen te doordenken. De toegenomen 
blended learning biedt kansen voor learning analytics, met zaken als een 
passend aanbod qua leerarrangement voor iedere student en beter zicht op 
factoren die werken voor inclusief online onderwijs.

Bekostigd hbo versus commerciële aanbieders
Het level playing field tussen commerciële aanbieders en het bekostigd 
hbo is veranderd nu het bekostigd hbo ook grotendeels online plaatsvindt. 
Van oudsher is afstandsonderwijs (incl. organisatie, lessen, begeleiding 
en toetsing) de expertise van commerciële aanbieders. Ook hebben zij 
ervaring in het organiseren van flexibiliteit, zoals het switchen tussen 
e-learning, virtual classrooms en klassikale lessen. Het bekostigd hbo is sterk 
in binding en sociale interactie in routes die opleiden tot een diploma. De 
meerwaarde van afstandsonderwijs door het hbo moet zich nog bewijzen. 
Er zijn samenwerkingen denkbaar met commerciële aanbieders, waarbij 
cursisten na het behalen van een cursusonderdeel kunnen instromen in het 
hbo-deeltijdonderwijs.

Verzorgingsgebied
Het verzorgingsgebied van het hbo is van oudsher gelegen in de regio. Het 
is niet ondenkbaar dat post-Covid-19 langere reistijden acceptabel worden 
voor de enkele keren dat fysieke aanwezigheid is gewenst. De ontwikkelingen 
op de huizenmarkt laten inmiddels een trend van vertrek uit de verstedelijkte 
gebieden zien. Hogescholen, opleidingen en sectoren dienen zich te gaan 
verhouden tot deze ontwikkeling. Daarnaast biedt afstandsonderwijs nieuwe 
kansen voor de werving van internationale studenten. 

Economische recessie/werkgelegenheid
De economische recessie vanwege Covid-19 zal negatieve invloed hebben 
op de instroom in sommige sectoren, terwijl in andere sectoren een groei te 
verwachten valt. Tegelijkertijd is de onzekerheid over de economische recessie 
ook weer een factor die invloed heeft. Prognoses op de langere termijn zijn 
hierdoor moeilijker te geven.

Pabo’s en de hbo-lerarenopleidingen werken in de regio’s met scholen 
en andere partners samen om maatwerk te kunnen bieden vanwege het 
lerarentekort, landelijk delen ze best practices en er worden knelpunten 



280 281

Deel II  Maatschappelijke transities De studentenstroom in beeld

280 281

besproken. Hogescholen steunen met deze aanpak de extra acties van 
de ministers Slob en Van Engelhoven om het lerarentekort aan te pakken. 
Hogescholen zetten met name in op werkenden omscholen tot leraar, het 
aanbieden van meer flexibele opleidingen en de begeleiding van startende 
leraren. Recent heeft het hbo het initiatief genomen zich hierbij ook te richten 
op mensen die hun baan hebben verloren in de Covid-19-tijd.

Het is nog niet bekend in hoeverre de stijging van de instroom vanwege 
Covid-19 op de langere termijn ook zal leiden tot meer studenten. Onbekend 
is immers nog of de grotere groep die in studiejaar 2020-2021 besloot te gaan 
studeren, behouden blijft voor het hbo of dat deze gedeeltelijk weer uitvalt.

Brexit
Tegenwoordig wordt Nederland door studiekiezers steeds vaker als alternatief 
voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gezien. Wij verwachten 
dat dit alleen maar zal toenemen door Brexit en door de politieke situatie in 
de Verenigde Staten. Brexit zal met name van invloed zijn op de instroom van 
Europese studenten. Studenten uit landen buiten de EU zullen hier minder door 
beïnvloed worden, omdat er voor hen weinig verandert ten aanzien van de 
hoogte van het collegegeld. Overigens is door Covid-19 op dit moment juist 
sprake van een daling van het aantal internationale studenten.

Migratie
Het CBS (2020) voorspelt een groei van het aantal inwoners in Nederland 
met een migratieachtergrond, van 24% in 2020 naar 30-40% in 2050. 
Door de uitbreiding van de EU, de toegenomen instroom van arbeid- en 
studiemigranten uit onder meer Latijns-Amerika en Azië en de hogere 
instroom van asielmigranten uit het Midden-Oosten en Afrika, zal de diversiteit 
naar migratieachtergrond eveneens toenemen. 

Overheid
Het is lastig te voorspellen wanneer bepaalde beleidswijzigingen van de 
overheid ingaan en wat de impact ervan zal zijn. Te noemen zijn:

•	 Het huidige bekostigingsmodel beloont groei. De invloed van een andere 
bekostigingssystematiek is nog niet te voorspellen.

•	 De mogelijke terugkeer van de basisbeurs. Het afschaffen ervan had vooral 
een verlagend effect op de instroom van mbo’ers. Terugkeer kan leiden tot 
een verhoging van de mbo-instroom.

•	 Het afschaffen van het bindend studieadvies. Dit heeft naar alle 
waarschijnlijkheid geen invloed op de hoogte van de instroom, maar wel 
op de verhouding nieuwe studenten/switchers of studiewisselaars. Deze 
verschuiving is nu al zichtbaar in de instroom in studiejaar 2020-2021. 
In studiejaar 2019-2020 hebben de meeste hogescholen het negatief 
studieadvies uitgesteld. Hogeschool Rotterdam heeft het bindende karakter 
van het advies zelfs geschrapt. De groep switchers en studiewisselaars is 
hierdoor in studiejaar 2020-2021 een stuk kleiner geworden. Een substantieel 
aandeel van de studenten met een negatief studieadvies (of uitgesteld 
studieadvies) bij de initiële opleiding in studiejaar 2019-2020, is namelijk 
toch doorgegaan met de studie.

•	 Verlaging of afschaffing van het collegegeld voor de hbo-lerarenopleidingen 
door subsidie kan de instroom doen verhogen. Als dit voltijders betreft, 
zal dit deels ten koste gaan van andere studies. Veel studenten zouden 
namelijk sowieso doorstuderen na hun havo-, vwo- of mbo-4-diploma, 
maar maken dan een andere studiekeuze. Bij volwassen werkenden en een 
deel van de mbo-4-geslaagden kan het een pure verhoging betreffen van 
het aantal studerenden. Zij zouden zonder deze maatregel niet gekozen 
hebben voor doorstuderen.

Samenwerkingen
Meerdere hogescholen ontwikkelen onderwijsarrangementen samen met 
werkgevers. Niet alleen in de vorm van stages en praktijkopdrachten, maar 
ook in living labs, waarbij studenten keuzemogelijkheden hebben om te 
werken aan maatschappelijke problemen, samen met werkgevers. Dit geeft 
een impuls aan een flexibeler en wendbaarder onderwijsaanbod en draagt 
daarnaast bij aan de professionalisering van docenten. 

De HealthTech-campus, het samenwerkingsverband van EUR, het Erasmus 
Medisch Centrum en de TU Delft in het voormalige Dijkzigtgebouw, biedt 
kansen om vanuit maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, 
energietransitie, vergrijzing en verstedelijking domeinoverstijgend samen te 
gaan werken. Op deze manier kan de hogeschool zich meer positioneren aan 
de hand van maatschappelijke vraagstukken en daarmee meer studenten 
aantrekken. 

Profilering
Profilering heeft invloed op de instroom. Daarnaast is ook de inhoud van 
invloed op instroom, maar ook de wijze waarop de hogeschool communiceert 
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met haar studenten over haar profilering. De manier waarop studenten 
informatie tot zich nemen is veranderd ten opzichte van tien jaar geleden. 
Profilering gaat ook over assortimentskeuzes en het al dan niet starten of 
stoppen van opleidingen.

Het assortiment opleidingen dat Hogeschool Rotterdam aanbiedt, heeft al 
geruime tijd geen grote veranderingen doorgemaakt. Momenteel heeft de 
hogeschool een breed aanbod met 93 opleidingen (59 bachelors, 17 Associate 
degrees, 17 masters). Het ontwikkelen van een visie op ons assortiment 
en het uitdragen van deze visie in de profilering, bijvoorbeeld richting 
maatschappelijke thema’s of ontwikkelingen, kan helpen om de aankomende 
student een bewuste keuze te laten maken. 

De sector Logistiek is wezenlijk voor Rotterdam, gezien de haven, het vliegveld 
en de industrie. Goede weerspiegeling hiervan in de profilering van de 
hogeschool en sterke interne samenwerking kunnen studenten trekken. De 
wijze waarop taal wordt gebruikt is essentieel. Kunnen wij ons taalgebruik 
wellicht nog meer aanscherpen op het taalgebruik van onze doelgroep?

Veranderende arbeidsmarkt
In onderwijsland is het nog niet erg gangbaar om vanuit nieuwe gegevens, 
systematisch het gesprek te voeren over welke vernieuwingen nodig zijn met 
het oog op de toekomst. Dit betekent dat relevante data over vaardigheden 
en kennis uit de praktijk standaard aan docententeams aangeboden dienen 
te worden, zodat hier systematisch het gesprek over gevoerd kan worden.

Omdat veranderingen in de toekomstige arbeidsmarkt moeilijk voorspelbaar 
zijn, is het van goot belang om meer te gaan redeneren vanuit bestaande data. 
Niet alleen op hogeschoolniveau, maar ook op opleidings- en instituutsniveau 
is het belangrijk om het gesprek en de bewustwording te vergroten als het gaat 
om arbeidsmarktontwikkelingen en de interpretatie van deze ontwikkelingen. 

Daarnaast dient het zicht op de toekomstige ontwikkelingen van beroepen en 
banen sterker ontwikkeld te worden. Dit is mogelijk door het opzetten van een 
regionaal datacenter, gezamenlijk met andere beroepsonderwijsinstellingen 
in Rotterdam. In dit datacenter kunnen niet alleen de toekomstige 
ontwikkelingen per sector nauw gemonitord worden, maar ook de instroom, 
doorstroom en uitstroom van studenten in de regio Rotterdam. 

Ook dient er meer aandacht te komen voor het kennisniveau en de 
vaardigheden en gevraagde houding bij vacatures. Dit maakt het mogelijk 
kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen te baseren op (regionale) 
ontwikkelingen, die worden besproken per instelling en per opleiding. Het 
gesprek dient standaard te worden binnen de opleidingen, in plaats van 
uitzondering. 

De arbeidsmarktkansen worden vaak onderbelicht in het studiekeuzeproces. 
Vaak reikt deze voorlichting niet verder dan informatie over de opleiding 
zelf en wordt minimaal gebruik gemaakt van inzicht in een groter geheel 
van verschillende sectoren. In onze wervingscampagnes moeten de 
veranderingen van beroepen en kansen op de arbeidsmarkt in breed 
perspectief worden weergegeven, over de breedte van diverse sectoren, om 
zo een reëel perspectief op de arbeidsmarkt te schetsen.

Ten slotte wordt voorspeld dat er in de toekomst steeds meer integratie zal 
plaatsvinden tussen onderwijs, werk en zorg. Uit instroomgegevens blijkt dat 
er minder mbo’ers – direct na het behalen van hun diploma – instromen 
in de voltijdse hbo-opleidingen, terwijl hun aantal in de deeltijdopleidingen 
stijgt. Een economisch klimaat met goede baankansen voor mbo’ers maakt 
het voor deze groep blijkbaar aantrekkelijker om direct te gaan werken met 
een aanvullende deeltijdopleiding, dan om een carrière uit te stellen in een 
voltijdopleiding. De verschillen per sector zijn groot en dienen op sectorniveau 
te worden onderzocht.

Masteronderwijs
Op het gebied van masteronderwijs is een sectorplan masters in ontwikkeling. 
Dit heeft tot doel om het aanbod van de hbo-masters beter aan te laten 
sluiten op de toekomstige arbeidsmarkt en bij te dragen aan de innovatie van 
de beroepspraktijk. Het plan richt zich primair op innovatieve opleidingen die 
binnen de bestaande kaders en regels moeilijk van de grond komen, waar we in 
de samenleving juist een toenemende arbeidsmarktvraag verwachten en tot 
stand willen zien komen. Indien het sectorplan wordt goedgekeurd, betekent 
dit het openen van mogelijkheden voor brede masters, over meerdere 
hogescholen heen, rondom actuele maatschappelijke vraagstukken. Daar 
het vooralsnog om een beperkt aantal gaat, zou hier een geringe toename 
van de instroom van te verwachten kunnen zijn.   
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bijzonder. Vereniging Hogescholen stelt onderzoeksbestanden (geanonimiseerd) 
beschikbaar aan beleidsonderzoekers bij hbo-instellingen.

Eindnoot

1 DUO ontwikkelt op dit moment ook een prognose voor studenten in het 
hoger onderwijs. Deze prognose zal uiterlijk in 2021 beschikbaar zijn. Deze 
prognose houdt op haar beurt rekening met de doorstroom.

Bijlage 1: Legenda geografische herkomst

Een COROP-gebied is een regionaal gebied binnen Nederland dat deel 
uitmaakt van de COROP-indeling. Deze indeling wordt gebruikt voor 
analytische doeleinden. De afkorting COROP komt van Coördinatiecommissie 
Regionaal OnderzoeksProgramma. Dit was de naam van de commissie die in 
1971 de indeling van Nederland in COROP-gebieden ontwierp. In totaal zijn er in 
Nederland 40 COROP-gebieden. 

De COROP-indeling wordt gebruikt door onderzoeksinstellingen als het CBS en 
het RIVM om statistische gegevens te presenteren. Voor de vergelijkbaarheid 
van deze cijfers door de jaren heen, is het van belang dat de indeling niet te 
veel wijzigt. De COROP-indeling is dan ook sinds 1971 nauwelijks veranderd, wel 
zijn er diverse gemeenten gefuseerd. Op Europees niveau vormen de COROP-
gebieden de Nederlandse NUTS 3-gebieden.

COROP-indeling Zuid-Holland:
•	 Rijnmond: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, 

Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Krimpen aan den 
IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, 
Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne, Zuidplas.

•	 Agglomeratie ’s-Gravenhage: ’s-Gravenhage, Leidschendam-Voorburg, 
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer.

•	 Delft en Westland: Delft, Midden-Delfland, Westland.
•	 Oost-Zuid-Holland: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, 

Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen.
•	 Zuidoost-Zuid-Holland: Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-

Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, 
Sliedrecht, Zwijndrecht.

•	 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, 
Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, 
Zoeterwoude
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12 Communicatie, burgerschap 
en kunstmatige intelligentie 
Paul Rutten, Maaike Harbers en Lotte Willemsen 

Scenario voor 2030

In 2030 voorzien we een samenleving waarin digitale netwerken en 
-platforms ten dienste staan van de communicatie tussen mensen en 
niet of veel minder van de maximalisatie van de beurswaarde van Big 
Tech-bedrijven. Hun dominantie is gebroken door een combinatie van druk 
van gebruikers die zich niet gerepresenteerd voelen door Google, Twitter, 
Facebook en Amazon, en door overheidsingrijpen in Europa en de VS. Burgers 
gebruiken de communicatie-infrastructuur in 2030 om informatie en opinies 
over cruciale maatschappelijke en culturele kwesties met elkaar te delen en 
te bespreken en om hun kennis, vaardigheden en creativiteit te ontwikkelen. 
Er is sprake van een participatief model gebaseerd op the commons en op 
open netwerken en protocollen. De aansluiting tussen de digitale platforms 
en de civil society is hersteld.

Collectieve organisaties van gebruikers en stakeholders met een publieke 
opdracht bewaken privacy, controleren en treden op tegen fake news en 
echo chambers en borgen publieke waarden als pluriformiteit en toegang. 
Tegelijkertijd bevorderen ze het gebruik van collectieve intelligentie door 
middel van burgerwetenschap en crowdsourcing en mobiliseren ze online 
discussies. Ook zien ze erop toe dat burgers zeggenschap hebben over hun 
eigen data. Algoritmes worden door kennisinstellingen getoetst op hun 
publieke waarde. De overheid beslist over de toelating van toepassingen van 
kunstmatige intelligentie voor media en communicatie. Publieke instellingen 
vervullen in 2030 een voorbeeldfunctie voor wat betreft hun omgang met 
data en rechten van burgers.
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Groeiend belang van kunstmatige intelligentie en 
algoritmen

In het voorjaar van 2020 verscheen de roman De Onvolmaakten van de hand 
van de Nederlandse auteur Ewoud Kieft. Het is het verhaal van een jongeman, 
Cas, die leeft in een samenleving waarin kunstmatige intelligentie cruciaal 
is in het leven van alledag. Een zelflerend algoritme met de naam Genua, is 
de praktische gids en coach, die Cas begeleidt en adviseert. Ze ontwikkelt en 
evolueert samen met Cas aan de hand van data over diens ervaringen en 
gedachten in combinatie met die van andere burgers. De algoritmes in De 
Onvolmaakten zijn behalve zelflerend en -sturend, verbonden met een centrale 
instantie waarin mensen van vlees en bloed de samenleving overzien, haar 
ontwikkeling sturen en vastgestelde afwijkingen van de dominante cultuur en 
politiek corrigeren. 

Dat onze samenleving in een rap tempo verandert is geen opzienbarende 
vaststelling. Echter de transformaties die zich aftekenen met het groeiend 
belang van kunstmatige intelligentie en de relevantie van big data, raken 
aan het wezen van ons menselijk bestaan. De roman waar we hiervoor naar 
verwezen, borduurt voort op die ontwikkeling. Rollen en functies, traditioneel 
door mensen uitgevoerd, worden steeds meer in handen gelegd van 
intelligente toepassingen die inmiddels tot de haarvaten van de samenleving 
zijn doorgedrongen. Algoritmes spelen daarin een cruciale rol. Een algoritme 
is in essentie een rekenschema, een eindige reeks instructies om vanuit een 
gegeven begintoestand, op basis van beschikbare data, een daarbij behorend 
doel te bereiken. Algoritmes worden ingezet om allerlei vormen van informatie 
in verschillende contexten te herkennen en te genereren, maar ook om 
consumenten op basis van hun dataprofielen te classificeren en hun gedrag 
te voorspellen. Het actuele toekomstbeeld is dat allerlei soorten beslissingen 
en besluiten die experts, bedrijven en maatschappelijke organisaties en vooral 
ook burgers nemen, vaker zullen worden ondersteund door of overgelaten 
aan intelligente applicaties. Algoritmes leren, terwijl ze worden toegepast, 
van de praktijk waarin ze functioneren. Daardoor kunnen ze zich steeds meer 
aanpassen aan de context en de mensen die daarbinnen leven en handelen. 
Ze worden gevoed door onafzienbare datastromen, die zo omvangrijk en 
talrijk zijn dat ze nimmer louter door mensen van betekenissen voorzien 
kunnen worden en in beslissingen en handelingen kunnen worden omgezet. 
Kunstmatige intelligentie wordt in allerlei domeinen ingezet, zoals zorg, energie, 
smart cities, zelfrijdende auto’s en smart homes. De inzet van kunstmatige 

intelligentie in het veld van media en communicatie roept specifieke vragen 
op die voer zijn voor maatschappelijk debat, vanwege het belang van dit 
domein voor meningsvorming en democratie. 

Media en communicatie

Omdat elektronische media integraal onderdeel zijn van ons leven en onze 
communicatie is gemedialiseerd, is kunstmatige intelligentie inmiddels 
permanent aanwezig in ons bestaan. Het veld van media en communicatie 
is bijzonder geschikt voor toepassing van kunstmatige intelligentie (of 
artificiële intelligentie: AI). Informatie staat immers centraal in dit domein. De 
producten en diensten van de media-industrie en communicatiesector zijn 
allemaal herleidbaar tot informatie en data, die een voedingsbron vormen 
voor de ontwikkeling van een grote verscheidenheid aan AI-toepassingen. 
De toepassingen van AI in media en communicatie zijn legio. Zo biedt het 
creëren van mediacontent op basis van kunstmatige intelligentie talrijke 
mogelijkheden.1>> Net zo belangrijk als data over of op basis van content, zijn 
data over gebruikers, die in het digitale tijdperk, meer dan hiervoor hun eigen 
selecties maken uit content die op aanvraag (on demand) wordt aangeboden. 
Een andere belangrijke bron van data zijn social media, waarop mensen 
hun zelf-gegenereerde content plaatsen en reageren op die van anderen. 
Kunstmatige intelligentie maakt het voor exploitanten van online platforms2>> 
mogelijk om op individueel niveau de gebruiks- en interactiepatronen te 
volgen, te registreren en te situeren binnen patronen die zich op niveaus van 
sociale groepen aftekenen.3>> Uit de combinatie en duiding van al deze data 
volgt een reeks van commerciële mogelijkheden waarop tal van exploitanten 
momenteel en in de toekomst hun businessmodellen baseren. Dat is niet 
langer louter gestoeld op het bereiken van doelgroepen via het aanbieden van 
informatie, cultuur en amusement, maar steeds meer op de exploitatie van 
data over gebruikers bij derde partijen die daarmee hun economisch voordeel 
kunnen doen.  

Kunstmatige intelligentie en de openbare sfeer

In dit essay onderzoeken we de betekenis en consequenties van de introductie 
van toepassing van kunstmatige intelligentie in media en communicatie. Juist 
binnen dat domein geven mensen invulling aan hun burgerschap en hun 
politieke identiteit, op basis van uitwisseling van informatie en ideeën en op 
basis van kennisname van de informatie, de cultuur en het amusement die de 
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organisaties en bedrijven actief binnen de media-industrie, hen voorschotelen. 
Onze belangstelling gaat in deze bijdrage uit naar de mogelijke en feitelijke 
invloed van AI-toepassingen op het verwerven en delen van informatie, het 
reflecteren erop en het handelen ernaar door in principe mondige en soevereine 
burgers in de context van een liberale democratie als de Nederlandse. De 
mogelijke gevolgen van toepassingen van kunstmatige intelligentie voor een 
goed functionerende, vrije openbare sfeer (Habermas, 2001; 1962) die cruciaal 
is voor een democratische samenleving, staan centraal. We onderzoeken de 
stand van de ontwikkeling op weg naar 2030, stellen vast in welke richting de 
ontwikkelingen wijzen en reiken een kader aan voor de beoordeling ervan. Ook 
doen we voorstellen tot interventies in het hoger beroepsonderwijs (hbo), die 
kunnen bijdragen aan een productieve ontwikkeling van de toekomst van 
communicatie en informatie.4>> Het uitgangspunt is om jongeren op te leiden 
tot onderzoekende professionals die een belangrijke bijdrage leveren aan de 
toekomstige vormgeving van ons land en van Europa. Daarmee ontstaat een 
reële mogelijkheid dat het positieve scenario dat we aan het begin van dit 
opstel hebben gepresenteerd, werkelijkheid kan worden. 

Evolutie van storytelling in media en communicatie

Om een beter begrip te krijgen van de gevolgen van kunstmatige intelligentie 
voor de openbare sfeer en democratie, is het belangrijk de huidige situatie te 
begrijpen in de historisch context van de ontwikkeling van media, communicatie 
en technologie. Verschillende mediawetenschappers (vgl. Uricchio, 2019; Rutten, 
1994; Gerbner et al., 1986) stellen de rol van media als storytellers centraal.5>> De 
verhalen die media aanbieden en verspreiden, cultiveren waarden en normen 
waarop de ontwikkeling van de samenleving wordt gestoeld. Het gaat daarbij 
niet per se om de verhalen afzonderlijk, maar om de inhoudelijke systematiek 
waarmee verhalen doorspekt zijn, om de terugkerende patronen van goed 
en kwaad, van straf en beloning, en om dominante waarden en normen. 
Media vormen daarmee een belangrijk bindweefsel voor de samenleving 
en tegelijkertijd een belangrijke bron voor identiteitsontwikkeling. Ze maken 
bovendien de uitwisseling van informatie, ideeën en ervaringen mogelijk 
en vormen een bron voor kennis en ontwikkeling. Ook ondersteunen media 
opinievorming door burgers en vertolken zij stemmen uit de samenleving. Een 
belangrijke rol van de media is het kritisch volgen van de overheid en andere 
instituties. Media worden gezien als waakhonden van de democratie (vgl. 
McQuail, 2020). Er ligt daarom een machtsbasis bij de media die vraagt om 
verantwoordelijkheidsbesef, transparantie en rekenschap.

Volgens William Uricchio (2019; vgl. Monk & Rutten, 2019, p. 5-11) is met de 
introductie van AI-toepassingen in media en communicatie een derde fase 
in maatschappelijke storytelling ingeluid: het algoritmische verhaal. De wijze 
waarop verhalen vorm krijgen, de rol van de menselijke hand daarin en de 
wijze waarop verhalen in de samenleving functioneren, verandert daarmee 
fundamenteel. Waar die verandering uit bestaat wordt duidelijk aan de hand 
van de analyse van storytelling in eerdere fasen.

De eerste door Uricchio (2019) onderscheiden vorm van storytelling stamt 
uit het tijdperk van de traditionele media. De verhalen die zij aanbieden, 
worden in onversneden vorm door makers of mediabedrijven in grote 
aantallen aangeboden. Ze bereiken een massapubliek, doordat technologie, 
bijvoorbeeld de drukpers of elektronische distributie via de ether of via 
andersoortige netwerken, reproductie en verspreiding op grote schaal 
mogelijk maakt. Het kan daarbij gaan om een nieuwsbericht in de krant of 
uitgezonden via de radio, een film in de bioscoop of op televisie, een boek 
gepubliceerd door een uitgever en of een cd van een platenmaatschappij. 
Het gaat om duidelijk geconcipieerde en geproduceerde verhalen die als 
mediaboodschappen de wereld in worden gezonden. Uricchio spreekt van 
fixed narratives. Iedereen leest hetzelfde boek, hoort hetzelfde nieuwsbulletin, 
luistert naar dezelfde cd of ziet dezelfde film.

Digitalisering heeft behalve voor een enorme groei in het aanbod van content 
gezorgd, voor de introductie van interactieve media en uiteraard voor 
de ontwikkeling van het internet. Daarmee is een nieuwe narratieve vorm 
geïntroduceerd: het ervaringsverhaal. Mensen construeren in interactieve 
mediaconstellaties hun eigen verhaal, op basis van de talrijke opties die hen 
worden aangeboden. In een live action role playing game bijvoorbeeld, kruipen 
gebruikers in de huid van spelpersonages en baseren hun eigen verhaal op hun 
ervaringen in de digitale wereld. In de omgeving van het internet, bijvoorbeeld 
social media, maken gebruikers voortdurend keuzes op basis waarvan hun 
eigen specifieke informatie-, cultuur- of amusementsmenu tot stand komt. 
Ze staan veel meer zelf aan de basis van het geïntegreerde verhaal dat ze 
bouwen op basis van zelfgekozen content die online beschikbaar is. Uricchio 
noemt deze verhalen experience narratives. Het traditionele systeem van 
gecentraliseerde storytelling is daarmee vervangen door een bestel waarin 
gebruikers op basis van eigen agency hun eigen verhaal construeren. Als 
gevolg daarvan is mediagebruik veel minder een gedeelde ervaring van 
grote aantallen burgers.
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Met de toepassing van kunstmatige intelligentie in media en communicatie 
is de meest recent vorm van storytelling geïntroduceerd: het algoritmisch 
verhaal (algorithmic narrative). Talrijke tools en instrumenten, van cookies 
en trackers tot sensoren, leggen het informatie- en communicatiegedrag 
van mensen vast en maken op basis van algoritmes keuzes uit het immense, 
beschikbare universum van verhalen, om die vervolgens aan gebruikers als 
hun persoonlijke verhaal te presenteren. Uricchio vraagt zich daarop af: Wiens 
verhaal is dit eigenlijk? Wie is de bepalende instantie – het algoritme of het 
individu in kwestie?6>> Waar in het ervaringsverhaal de menselijke hand nog in 
de lead was bij het maken van keuzes, worden die keuzes in het algoritmisch 
verhaal, volledig in lijn met de machinelogica van AI, gemaakt door het 
systeem. Mensen kiezen niet meer zelf de bouwstenen van hun verhalen. De 
keuzes worden gemaakt door algoritmes die het aanbod op de persoonlijke 
maat snijden. De soevereiniteit van handelen ligt niet langer in de handen 
van gebruikers, maar is verlegd naar de machine, conform de logica van 
artificial intelligence. De opmars van de algorithmic narrative reduceert de 
mogelijkheid van de media om de collectieve ervaring binnen de samenleving 
vorm te geven, daarmee verder.

De ontwikkeling van de verschillende narratieve vormen – voor een belangrijk 
deel als gevolg van technologische ontwikkelingen, in het bijzonder van 
digitalisering en dataficering – heeft de structuur en werking van de media-
industrie en de actoren en bedrijven die daarin actief zijn, vergaand beïnvloed 
en veranderd. De complexiteit is enorm toegenomen; het landschap is 
onoverzichtelijker geworden (vgl. Collis et al., 1997; Jenkins, 2006; Rutten, 2014). 
Bedrijven voor de distributie van media-inhoud hadden in vroegere tijden 
maar beperkte invloed op het aanbod en de inhoud van informatie; dat is met 
de opkomst van digitale superplatforms structureel veranderd (vgl. Van Dijk et 
al., 2016). Het is nu veel lastiger om vast te stellen wie welke verantwoordelijkheid 
draagt en wie waarover rekenschap aan de samenleving zou moeten afleggen. 
Zelfs de definities van wat een mediabedrijf, een telecommunicatiebedrijf of 
een IT-bedrijf is, zijn vervaagd. Facebook, Google, Apple en zelfs Amazon zijn 
het allemaal tegelijkertijd. Dat geldt net zo voor bedrijven als KPN en Ziggo en 
mogelijk zelfs voor Talpa Media, RTL en de NPO.

AI-toepassingen in media en communicatie

Om de werking van kunstmatige intelligentie in het media- en 
communicatiedomein verder uit te diepen, gaan we hier nader in op 

enkele concrete technische toepassingen van AI binnen dat media- en 
communicatiedomein, die mede de basis leggen voor het hiervoor geschetste 
algoritmische verhaal. 

Contentcreatie

Kunstmatige intelligentie wordt veelvuldig ingezet voor het genereren van 
audiovisuele en tekstuele content. De techniek die daarvoor gebruikt wordt, 
is generative AI. Een voorbeeld is robotjournalistiek, waarbij bots worden 
ingezet om berichten of andersoortige bijdragen te schrijven (Peiser, 2019). 
In eerste instantie ging het daarbij vooral om eenvoudige teksten met een 
duidelijk, terugkerend patroon, zoals het weerbericht of sportverslagen. Met 
het automatisch genereren van complexere teksten, zoals opiniestukken of 
politieke analyses, wordt momenteel geëxperimenteerd. De Britse krant The 
Guardian plaatste onlangs een opinieartikel dat was geschreven door de 
intelligente software GPT-3.7>> Deze taalgenerator van de Californische 
onderzoeksgroep Open AI schreef op verzoek van de redactie een artikel over 
de vraag of de mens bang moet zijn voor robots. ‘Artificial intelligence will not 
destroy humans, believe me’, aldus de robotjournalist. De gegenereerde tekst 
behoefde wel nadere redactie, net als andere ingezonden opiniestukken, zo 
gaf The Guardian aan (NRC, 2020). Automatische generatie van teksten wordt 
ook gebruikt voor meer geavanceerde chatbots (Mishra, 2020). Die reageren 
niet alleen volgens een voorgeprogrammeerd script, maar leren ook van 
gesprekken met mensen en ontwikkelen daarop menselijke manieren van 
reageren. Behalve voor tekst, wordt generative AI ook ingezet voor de creatie 
van audiovisuele content. Zo kunnen algoritmes die worden getraind met 
muziek van bijvoorbeeld Beethoven of the Beatles, muziek in diezelfde stijl 
creëren, die zelfs door experts vaak niet van door mensen gecomponeerde 
muziek te onderscheiden is (Carnovalini & Rodà, 2020). Hetzelfde geldt voor 
beelden. Algoritmes genereren schilderijen in de stijl van Rembrandt of Van 
Gogh, als ze maar met de juiste kunstwerken getraind worden.

Uit het voorgaande blijkt dat de creaties van algoritmes steeds variaties 
zijn op voorbeelden waarmee ze getraind zijn, met een hoog gehalte van 
gelijkaardigheid. De huidige door AI-gegenereerde content is weliswaar 
uniek, maar slaat nooit een compleet nieuwe richting in. Toch kan 
daarmee nieuwe content gecreëerd worden, die in meerdere opzichten 
niet onderdoet voor de op menselijke creativiteit gestoelde content. Dit 
biedt kansen en mogelijkheden, onder andere doordat deze toepassingen 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robot-wrote-this-article-gpt-3


298 299

Deel III  Voorbereiden op een veranderend werkveld Communicatie, burgerschap en kunstmatige intelligentie

298 299

de meer routinematige contentcreatie kunnen overnemen. Ook schept 
het mogelijkheden voor experimenten met nieuwe vormen van creatieve 
productie, juist gebaseerd op algoritmische creatie. 

Personalisatie

Een tweede toepassing waarvoor kunstmatige intelligentie die binnen media 
en communicatie veel wordt gebruikt, is personalisatie. Juist nu er meer 
content beschikbaar is dan ooit, kan kunstmatige intelligentie meerwaarde 
bieden in het verbinden van gebruikers met content die past bij hun 
voorkeuren en interesses. Algoritmes kunnen immers grote hoeveelheden 
informatie doorzoeken en matchen met informatie over gebruikers op basis 
van hun eerdere consumptie, in combinatie met wat andere gebruikers 
hebben geconsumeerd. Personalisatie wordt op grote schaal toegepast in 
aanbevelingssystemen, die suggesties doen aan gebruikers voor content, ook 
wel recommenders genoemd, Die content bestaat bijvoorbeeld uit filmpjes 
(YouTube), muziek (Spotify), berichten (Facebook), vacatures (LinkedIn), 
producten (Amazon en Bol.com) of films en series (SVOD8>> diensten als 
Netflix, Videoland, Disney, Amazon Prime en NPO Start). Ook in marketing en 
advertising wordt op grote schaal gebruik gemaakt van personalisatie. Hierbij 
worden advertenties en gesponsorde content aangeboden aan mensen 
wier dataprofiel overeenkomt met de kenmerken van de doelgroep voor een 
product of merk (targeting). 

Classificeren en voorspellen

Classificeren en voorspellen is een derde categorie van toepassingen, waarin 
kunstmatige intelligentie wordt ingezet om data, meestal over personen, te 
classificeren of om voorspellingen te doen op basis van data, onder meer 
ook in het domein van media en communicatie. De toepassingen binnen 
deze categorie lopen erg uiteen. Zo valt spraak- en gezichtsherkenning 
binnen deze categorie en worden classificatie- en voorspellingsalgoritmes 
ook gebruikt om menselijke emoties of karaktereigenschappen te herkennen, 
of om voorspellingen te doen over iemands toekomstige situatie en gedrag, 
bijvoorbeeld of iemand een bepaald product zal gaan kopen, hoe goed 
iemand zal presteren in een bepaalde baan, of iemand ziek zal worden of 
hoeveel iemand zal gaan verdienen.

In het bijzonder op social media worden analyse- en voorspellingstechnieken 
ingezet om personen te classificeren en in te delen, uiteenlopend van 
‘heeft interesse in Lego’ en ‘is in verwachting’ tot ‘is roker’ en ‘is gevoelig 
voor aanbiedingen’. Deze classificaties, onder meer op basis van 
socialmediagedrag en -gebruik, worden vaak aangewend om doelgericht 
advertenties aan te bieden, maar kunnen ook verkocht worden aan partijen 
als verzekeringsmaatschappijen, banken en toekomstige werkgevers. Dit kan 
het probleem opleveren dat mensen nadeel ondervinden (bijvoorbeeld in 
de vorm van een hogere premie of geen aanspraak kunnen maken op een 
lening) op basis van slechts een voorspelling in plaats van op hun feitelijke 
gedrag. Daarnaast leidt classificatie en voorspelling door kunstmatige 
intelligentie regelmatig tot discriminatie (Harbers, 2019). De toepassing van 
AI voor classificatie en voorspelling legt mede de basis voor de hiervoor 
behandelde praktijk van personalisatie en het gebruik van recommender-
algoritmes. Tegelijkertijd geldt dat de exploitanten van social media en online 
platforms momenteel de beschikking hebben over het grootste arsenaal van 
data, juist vanwege de sterke en vaak dominante posities die ze voor zichzelf 
op hebben geëist. 

Kunstmatige intelligentie, media- en 
communicatiebestel en democratie: een tussenbalans

Na onze analyse van de opmars van de AI-toepassingen en hun feitelijke en 
mogelijke consequenties voor de openbare sfeer, maken we hieronder de balans 
op van de situatie van het door AI doorspekte media- en communicatiebestel 
anno 2020. Hoe staat ons media- en communicatiebestel er momenteel voor 
wanneer we het beoordelen vanuit de waarden die gelden in een liberale 
democratie? Daarbij maken we gebruik van het werk van Picard en Pickard 
(2017). Zij zetten de waarden en principes op een rij, die gelden als basis voor het 
media- en communicatiebeleid dat ten dienste staat van publieke belangen 
in een democratische samenleving. Hun aanpak komt tegemoetkomt aan de 
complexiteit van het huidige bestel, waarin zowel traditionele mediabedrijven 
als online superplatforms actief zijn en waarin dataficering en kunstmatige 
intelligentie een belangrijke rol spelen. Zij definiëren 23 principes, gerangschikt 
in zeven thema’s. Voor ons doel selecteerden we een zevental principes.
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Figuur 1. Principes voor een media- en communicatiebestel (selectie uit Picard en 
Pickard, 2017)

1 Vrijheid van meningsuiting en communicatie zoals vastgelegd in artikel 
19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens9>>, die zowel 
betrekking heeft op uitingsvrijheid als op de vrije ontvangst van ideeën en 
informatie.

2 Vrije participatie van burgers in het maatschappelijke debat en een 
overheid die dat faciliteert. Burgers moeten vrij, op een inclusieve en 
gelijkwaardige manier kunnen communiceren en discussiëren, gevrijwaard 
van chilling effecten.  

3 Gelijkwaardige toegang van burgers tot informatie en amusement, die zich 
vertaalt in toegang tot content en communicatie-infrastructuren ten bate 
van een goed geïnformeerde en zelfredzame bevolking.

4 Diversiteit in content en pluraliteit aan informatieaanbieders, die zorgt 
voor de weerspiegeling van de veelvormigheid van de samenleving en 
de representatie van het brede spectrum van ideeën, perspectieven en 
opinies. 

5 Ontwikkeling en misbruik van monopoliemacht in het media- en 
communicatiebestel wordt tegengegaan omdat monopolies ten koste 
gaan van de belangen van consumenten. 

6 Bescherming van privacy en datazekerheid voor gebruikers tegen 
invasief bedrijfs- en staatstoezicht of misbruik als centraal element in de 
bescherming van de gebruikers en de samenleving. 

7 Verschaffen van inzicht in algoritmes en andere vormen van 
geautomatiseerde technologische beïnvloeding van contentkeuze op een 
wijze die consumenten in staat stelt ze te begrijpen, volgt uit de eis van 
transparantie van actoren in het mediadomein.  

Bron: Picard & Pickard (2017). Essential principles for contemporary media and 
communications policy making. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, 
University of Oxford.

Onze mediakritiek die we hieronder presenteren, stoelen we behalve op de 
hierboven gepresenteerde waardengrondslag onder meer op onze hiervoor 
gepresenteerde analyses en op argumentaties uit het maatschappelijke 
debat over AI en democratie van journalisten, maatschappelijke organisaties 
en politici. Tegelijkertijd onderbouwen we ons betoog met uitkomsten van 
onderzoek en conceptuele analyses uit de wetenschap.

Sociale segregatie en politieke polarisatie

Uit de analyse van Uricchio (2019) komt ondubbelzinnig naar voren 
dat de werking van algoritmes, in de combinatie van personalisatie, 
contentgeneratie, classificatie en voorspelling, ten koste gaat van 
de rol die media spelen in het verbinden van burgers en het creëren 
van ideeënuitwisseling en gedachtewisseling in de samenleving (vgl. 
Willemsen, 2020). Beide aspecten zijn cruciaal voor de ontwikkeling van 
burgerschap en identiteit in de liberale democratie. Het fundamentele 
recht op vrijheid van meningsuiting en communicatie is ontworpen met 
dat doel in het achterhoofd. In plaats daarvan lijkt de nieuwe AI-gedreven 
mediaconstellatie te leiden tot sociale polarisatie en segregatie met steeds 
minder onderling begrip tussen sociale groepen tot gevolg, waardoor 
conflicten ontkiemen. Wat zorgen baart is dat consumenten die langer 
gebruik maken van een digitaal platform, op den duur vooral nog content 
te zien krijgen die past bij hun interesses en opinies. Mensen lopen de kans 
terecht te komen in wat filterbubbels of echo chambers genoemd worden. 
Dan worden ze niet langer blootgesteld aan nieuwe ideeën en zienswijzen 
die afwijken van hun eigen wereldbeeld, of erger, ze worden blootgesteld 
aan fake news en berichten die oproepen tot haat. In plaats dat social media 
mensen een spreekbuis bieden om een groot en divers publiek te bereiken, 
kaatst hun stem grotendeels terug omdat hun boodschap niet door de 
bubbel van gelijkgestemden heen breekt (vgl. Bessi et al., 2016; Schmuck & 
Von Sikorski, 2020). Onderzoek naar de mate waarin filterbubbels nu al een 
probleem vormen, laat grote verschillen zien tussen diverse landen (Moeller 
& Helberger, 2018). Zo kennen de Verenigde Staten meer polarisatie in het 
medialandschap dan Nederland en veel andere Europese landen. Het blijkt 
dat veel Nederlandse burgers nog steeds meerdere media naast elkaar 
gebruiken om op de hoogte te blijven van het nieuws (vgl. Kruikemeier, 2020). 
Wel zijn wetenschappers en experts het erover eens dat personalisatie van 
informatie en nieuws invloed heeft op meningsvorming en daarmee op het 
democratisch proces, en dat het belangrijk is om de ontwikkelingen op dit 
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gebied nauw in de gaten te houden. Tot die laatste categorie behoort een 
zevental wetenschappers die in 2017 een essay publiceerden onder de titel: 
Will Democracy Survive Big Data and Artificial Intelligence? Ze hebben grote 
zorgen over de huidige ontwikkelingen en spreken van een urgente situatie. 
Het is nodig adequate beslissingen te nemen en acties te ondernemen met 
het oog op de voorziene effecten op ons democratisch bestel. In weerwil 
van de kansen die AI en big data bieden, zijn de risico’s enorm (Helbing et 
al., 2017). 

Maatschappelijke participatie

Een belangrijke waarde is de vrije participatie van burgers in het 
maatschappelijke debat, gefaciliteerd door de overheid. We hebben 
vastgesteld dat AI-toepassingen leiden tot beperking van die vrijheid, 
onder meer doordat burgers meer en meer beseffen dat iedere actie op 
social media en online platforms, leidt tot een dataspoor. Dat vormt zich 
buiten hun directe waarneming, waardoor ze de consequenties ervan niet 
goed kunnen inschatten en in toenemende gevallen negatieve gevolgen 
daarvan (denken te) ondervinden (Kamphuis & Willemsen, 2019). Dat is terug 
te voeren op het businessmodel van de meeste platformexploitanten, die 
geoogste data aan derden verkopen of als input hanteren voor hun eigen 
dienstverlening. De toename van dataverzameling – sommigen spreken 
van dataïsme (Rasch, 2020) of dataroof (Stikker, 2019) – en de door burgers 
ervaren of gevreesde consequenties daarvan, leiden tot chilling effecten 
(Unfreezing freedom). Daarvan is sprake is sprake wanneer burgers worden 
gehinderd of ontmoedigd gebruik te maken van een legitiem grondwettelijk 
recht, bijvoorbeeld het recht op vrije meningsuiting of op kennisnemen dan 
wel delen van informatie, door een feitelijke of vooronderstelde externe 
dreiging of negatieve consequentie. Technologiecriticus Tijmen Schep 
(2016) geeft aan dat chilling effecten uiteindelijk kunnen leiden tot social 
cooling, tot verstilling van de samenleving als gevolg van ontmoediging van 
sociale interactie. Uit onderzoek blijkt dat mensen die zich (deels) bewust 
zijn van toenemende dataverzamelingen, zich voorzichtiger en veiliger 
gaan gedragen (Penney, 2017). Zo worden mensen terughoudender met het 
zoeken naar bepaalde informatie of het plaatsen van berichten. Ze passen 
een vorm van zelfcensuur toe. Deze ontwikkeling creëert barrières voor 
maatschappelijke participatie.

Pluriformiteit van informatie

Om goed te kunnen functioneren heeft een democratische samenleving 
behoefte aan voorziening van informatie, cultuur en amusement, die leidt tot 
een goed geïnformeerde bevolking die daar ook feitelijk toegang toe heeft. 
AI-toepassingen zijn, via recommenders, behulpzaam in het matchen van 
gebruikers met content, die volgens de logica van de algoritmes bij elkaar 
aansluiten. Daarmee bevorderen ze slechts de consultatie van een beperkte set 
van informatiebronnen en contentcategorieën. De toegang tot een pluriform 
scala aan informatie, cultuur en amusement is in het digitale mediatijdperk 
theoretisch gegarandeerd, echter de functionaliteit van het systeem leidt in 
veel gevallen tot een eenzijdig menu van informatieconsumptie met weinig 
diversiteit. We hebben daar hiervoor al op gewezen. Er is wel sprake van een 
pluriform aanbod, maar het systeem bevordert een selectiviteit, die vorm 
krijgt buiten de zeggenschap van de gebruiker. Er gaapt een kloof tussen 
de theoretische en effectieve pluriformiteit. In plaats van dat het media- 
en communicatiebestel mensen toegang geeft tot een verscheidenheid 
van informatie, ervaringen en verhalen, bestaat de vrees dat burgers, door 
de toepassing van AI, voornamelijk boodschappen aangereikt krijgen die 
passen binnen hun bestaande wereldbeeld (vgl. Kruikemeier, 2020; Matz et 
al., 2017). Op zondag 18 oktober 2020 was een groot deel van het programma 
Zondag met Lubach gewijd aan deze problematiek.10>> Lubach stelde dat 
het negatieve effect van social media op het maatschappelijke debat 
wortelt in het verdienmodel van partijen als Facebook en YouTube dat, via 
het gehanteerde algoritme, mensen naar content leidt die aansluit bij hun 
eerdere consumptiepatroon en hen niet of nauwelijks stimuleert andere 
geluiden tot zich te laten doordingen. Daarmee construeren social media 
een fuik waarin aanhangers van extreme ideologieën voorzien worden van 
content die hen alleen maar sterkt in hun oriëntaties en hen niet uitdaagt 
met alternatieve zienswijzen. Strekking van het programma was dat 
alleen de sociale platforms zelf kunnen bijdragen aan het oplossen van 
dit probleem. Zijn oproep aan hen: “fix the fuik”. NRC-columnist Tom Jan 
Meeus komt tot dezelfde conclusie in zijn bijdrage over de rol van social 
media in het cultiveren van samenzweringstheorieën en de vorming van 
maatschappelijke groeperingen daaromheen. Hij stelt dat zolang Facebook 
zijn algoritme en het daaraan gekoppelde verdienmodel niet verandert, 
complotdenkers hun ideologie via het platform vrijwel ongehinderd kunnen 
verspreiden (Meeus 2020), met vergaande sociale en politieke gevolgen.
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Kwaliteit en integriteit van informatieaanbod

Een ander problematisch aspect aan de toepassing van AI in het domen 
van media en communicatie betreft de kwaliteit en integriteit van het 
informatieaanbod. We stelden eerder vast dat met behulp van generative 
AI content volledig geautomatiseerd gecreëerd kan worden. Het ligt 
voor de hand dat wanneer de mogelijkheden daartoe verder ontwikkeld 
worden, de kosten van contentcreatie dalen, doordat de kostbare factor 
arbeid wordt gedecimeerd. Dat leidt tot een groter en een gedifferentieerd 
en gepersonaliseerd aanbod, dat eerder repetitief dan vernieuwend 
van karakter is en leidt tot meer van hetzelfde voor gebruikers. Dat kan 
negatief uitwerken op de realisatie van een pluriform aanbod, waar het 
maatschappelijk debat juist behoefte aan heeft. Ook spelen er vragen 
omtrent auteurschap van en verantwoording over AI-gegenereerde 
content. Dat zou in het bijzonder gelden voor kwesties van desinformatie. 
Vraag is wie daarvoor dan verantwoordelijk is. 

Een andere schaduwkant van deze ontwikkeling is dat de technieken van 
generative-AI ingezet worden voor het creëren van deepfakes. Dat zijn 
afbeeldingen of filmpjes waarin de originele persoon is vervangen door 
iemand anders, zodat ze geen getrouw beeld van de werkelijkheid geven, 
personen in kwestie schaden en gebruikers misleiden. Dit is geen nieuwe 
praktijk, maar met AI-technologie en toegankelijke software neemt het 
realisme van de vervalsingen toe (Güera & Delp, 2018) en is voor de creatie 
van deepfakes geen specialistische kennis nodig (zie bijv. Faceapp). Experts 
waarschuwen onder meer voor de toepassing van deepfakes in politiek en 
meningsvorming, waarmee het publieke debat en zelfs verkiezingen op een 
ontoelaatbare manier kunnen worden beïnvloed (Citron & Chesney, 2018; 
Parkin, 2019). Op dezelfde wijze kunnen fakenews en hatespeech ervoor 
zorgen dat social media steeds minder bieden wat mensen bindt en steeds 
meer wat hen verdeelt (vgl. Dobber et al., 2019). Eind oktober 2020 berichtte 
de Volkskrant dat regeringspartijen CDA en D66 het in hun ogen groeiend 
probleem van desinformatie via platformen als YouTube en Facebook willen 
aanpakken met een breed onderzoek naar de maatschappelijke impact 
van algoritmes. Leden van beide fracties dienden een motie in met deze 
strekking tijdens het debat van de Tweede Kamer over desinformatie en 
digitale inmenging (Verhagen, 2020). 

Monopolies en misbruik van machtsposities

De gedachte dat monopolies in het domein van media en communicatie slecht 
zijn voor het openbare debat (zie onder meer: Rutten & Poel, 2002; Commissariaat 
voor de Media, 2017), stoelt op onwenselijkheid dat de informatievoorziening 
uit één hand komt en er mogelijk onvoldoende openheid betracht wordt ten 
opzichte van de veelheid van geluiden die in de samenleving voorkomen. Het 
is niet verantwoord om te veel macht te concentreren in de handen van een 
beperkt aantal bedrijven. Voorts bestaat de overtuiging dat concurrentie leidt 
tot betere dienstverlening en innovatie, en machtsvorming de kwaliteit niet 
ten goede komt. De situatie op de markt voor digitale informatie en social 
media is, met de concentratie van macht in de handen van een beperkt 
aantal Amerikaanse big-techbedrijven, alarmerend. Zowel in Europa als in de 
Verenigde Staten wordt dit onderkend en zwelt de roep om overheidsingrijpen 
aan. In de Nederlandse politiek wordt, onder meer in de context van het debat 
over desinformatie, de rol van social media en superplatforms ter discussie 
gesteld. Begin oktober 2020 kwam een onderzoekscommissie ingesteld door 
het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden met een bijna vijfhonderd pagina’s 
tellend rapport over de Amerikaanse big-techfirma’s met spijkerharde 
conclusies. De voorzitter van een commissie, de democraat David Cicilline, velt 
een hard oordeel over Amazon, Apple, Facebook en Google: ‘… de wijze waarop 
deze bedrijven hun dominantie uitoefenen holt ondernemerschap uit, gaat ten 
koste van de online privacy, en ondermijnt de vitaliteit van de vrije en pluriforme 
pers. Dat resulteert in minder innovatie, minder keuzes voor consumenten, en 
een verzwakte economie. … Onze economie en onze democratie staan op het 
spel’11>> (Subcommittee on antitrust commercial, and administrative law, 2020, 
p. 7).  

Privacy, datazekerheid en misbruik

Met de ontwikkeling van digitale platforms en social media en de achterliggende 
technologische structuren, waarin AI-toepassingen een belangrijke rol 
spelen, zijn privacy, soevereiniteit van burgers en datazekerheid thema’s die 
aandacht verdienen. Daarbij geldt dat, als onderdeel van het gebruik van 
nieuwe diensten, burgers toestemming geven voor het gebruik van hun data, 
vaak zonder dat ze zich volledig bewust zijn van de consequenties daarvan 
(Willemsen & Kamphuis, 2019). Vanwege de machtsposities in dit domein 
zijn er nauwelijks alternatieve aanbieders in de markt, die mogelijk een 
meer verantwoorde en burgervriendelijke strategie voeren. De voornoemde 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02405
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02405
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Amerikaanse onderzoekscommissie concludeert dat Facebook als gevolg 
van haar machtspositie in feite nalaat serieus werk te maken van privacy 
en datazekerheid: ‘Door de afwezigheid van concurrentie is de kwaliteit van 
Facebook in de loop der tijden dramatisch afgenomen, resulterend in een 
almaar verslechterende privacybescherming voor haar gebruikers en een 
dramatische toename aan misinformatie op zijn platform’12>> (Subcommittee 
on antitrust commercial, and administrative law, 2020, p. 14). Voorts kunnen we 
stellen dat het gebrek aan zeggenschap van burgers over de wijze waarop 
hun data worden aangewend door digitale platforms en social media, strijdig 
is met de soevereiniteit van burgers die in een democratisch bestel wordt 
vooronderstelt (vgl. Stikker, 2019). 

Transparantie en inzicht in de werking van technologie

Organisaties en bedrijven in het domein van media en communicatie hebben 
een bijzondere verantwoordingsplicht, vanwege het bijzondere politieke en 
culturele belang van informatie, cultuur en amusement voor de samenleving 
voor het functioneren van de openbare sfeer. In het bijzonder geldt dat voor 
de wijze waarop bedrijven die opereren in het relatief nieuwe veld van social 
media en digitale platforms, omgaan met de individuele gegevens van 
burgers over het gebruik van informatie afkomstig van die burgers en hun 
participatie in interacties met online content en andere gebruikers. De huidige 
praktijk schiet tekort in het transparant maken van hoe data worden gebruikt, 
maar ook in het verschaffen van inzicht in de wijze waarop geautomatiseerde 
technologische beïnvloeding van contentkeuze via algoritmes tot stand komt. 
Steeds meer burgers krijgen het gevoel dat ze gecontroleerd worden door 
bedrijven en instanties op basis van data die, veelal buiten hun zicht, over hen 
worden verzameld (vgl. Schep, 2016). Meer concreet is er een noodzaak om de 
werking van algoritmes inzichtelijk te maken. Er gaan steeds meer stemmen 
op om publieke instanties op te richten om toezicht te houden op de werking 
en toepassing van algoritmes. D66 pleit voor het instellen van een nationale 
algoritme-waakhond (Verhoeven, 2020). Dit pleidooi wordt vaak gevoed 
door discussies over de wijze waarop overheidsinstanties, in het bijzonder de 
talrijke uitvoeringsinstanties, AI toepassen als onderdeel van hun opdracht. Wij 
bepleiten dat een dergelijke instantie ook de media- en communicatiesector 
tot haar werkgebied moet rekenen, met het oog van het belang voor het 
functioneren van de democratische samenleving.  

Rol en betekenis van het hbo in een van AI doorspekte 
openbare sfeer

Ter afsluiting van dit essay presenteren we een aantal mogelijkheden 
voor het Nederlands hbo om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van democratisch burgerschap in een van AI doorspekt media- en 
communicatiebestel. Allereerst gaan we in op de bijdrage die het onderwijs 
kan leveren aan de vorming van studenten in hun rol als mondige en betrokken 
burgers. Daarna behandelen we haar mogelijkheden en verantwoordelijkheden 
in de scholing van experts die in hun latere beroepspraktijk mede vorm gaan 
geven aan het media- en communicatiebestel of een cruciale rol gaan spelen in 
de wijze waarop mensen en organisaties daarmee omgaan. Ten slotte gaan we 
in op de verantwoordelijkheden van hogescholen als instituties en actoren in het 
maatschappelijke bestel in de wijze waarop ze hun eigen media-, communicatie- 
en IT-praktijk invullen en de manier waarop ze van daaruit kunnen bijdragen aan 
de bevordering van een open en democratische samenleving.

Onze voorstellen zijn gericht op een actieve bijdrage van het hbo aan de 
realisering van het positieve scenario dat we aan het begin van dit essay 
hebben gepresenteerd. We doen deze suggesties vanuit de overtuiging dat 
gewenste toekomstbeelden ons denken en doen kunnen inspireren en, mits 
omgezet in concrete acties en praktijken, wezenlijk kunnen bijdrage aan een 
betere toekomst, ook al kunnen we die toekomst niet voorspellen (vgl. Marseille 
et al., 2020, hoofdstuk 26 in deze bundel). 

Burgerschap in de gemedialiseerde wereld: mediawijsheid 

Een democratie kan niet bestaan zonder actieve en betrokken burgers die 
het cement van de samenleving vormen, de civil society. Om die reden is 
het primair onderwijs sinds 2006 verplicht om aandacht te besteden aan 
burgerschapsvorming (SLO, 2019; Wet op primair onderwijs, 1981). Omgang 
met media en informatie en deelname aan het maatschappelijke debat zijn 
wezenlijke componenten van actief burgerschap. Volgens de Raad voor Cultuur 
dienen jongeren van morgen zich daarom te ontwikkelen tot mediawijze 
burgers. Mediawijsheid wordt gezien als ‘het geheel van kennis, vaardigheden 
en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen 
bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde 
wereld’ (Raad voor Cultuur, 2005). Mediawijsheid kan niet los gezien worden 
van burgerschapsvorming en is een fundamentele voorwaarde om op alle 
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niveaus te participeren in de 21e-eeuwse samenleving (Coelho, 2018). Onderwijs 
in mediawijsheid is bovendien van belang om het verschil in mediakennis en 
-vaardigheden tussen verschillende typen jongeren te verkleinen, omdat die 
niet gelijkelijk in de samenleving zijn verdeeld en cruciaal zijn met het oog op 
maatschappelijke participatie en ontwikkeling van identiteit.  

Tot op heden maakt mediawijsheid nog geen deel uit van de kerndoelen en 
eindtermen van het primair en voortgezet onderwijs. Daar komt vanaf 2021 
verandering in wanneer dat onderwerp onderdeel wordt van het verplichte 
onderwijsgebied digitale geletterdheid. Onderzoek laat zien dat er grote stappen 
nodig zijn om alle burgers mediawijs te maken (Coelho, 2018; Curriculum.nu, 
2019; Kennisnet, 2019). Zo blijken jongeren in het primair en secundair onderwijs 
die opgroeien in het digitale mediatijdperk, over onvoldoende kennis en 
vaardigheden te beschikken om zich bewust en kritisch op te stellen in de van 
media doorspekte samenleving. Ze weten aardig te navigeren door het (digitale) 
medialandschap en kunnen goed overweg met social media. Toch hebben 
ze weinig kennis en begrip van de wijze waarop (social)mediacontent wordt 
gecreëerd en verspreid, of van de manier waarop kunstmatige intelligentie 
in media en communicatie hun leven beïnvloedt en vormt. Ook beschikken 
ze niet altijd over de benodigde vaardigheden en attitude om hun rol binnen 
de democratische samenleving, en daarmee samenhangende rechten en 
plichten, uit te oefenen op, met en via social media. Zo overschatten veel 
jongeren hun vermogen om de kwaliteit, authenticiteit en betrouwbaarheid van 
(informatie)bronnen waartoe social media hen toegang bieden, op waarde te 
schatten (Kennisnet, 2019; Keulen, Van Korthagen, Diederen & Boheemen, 2018).

Binnen het hbo ontbreekt het aan aandacht voor mediawijsheid; er is geen 
structurele plaats in het curriculum ingeruimd (SLO, 2019; Coelho, 2018), terwijl 
het maatschappelijk, onder meer binnen de beroepspraktijk, mede onder 
invloed van de ontwikkelingen die we in dit essay hebben beschreven, aan 
belang toeneemt. De versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie die de 
Vereniging Hogescholen samen met de Vereniging Universiteiten en SURF 
heeft opgesteld (2017), wijst wel op de noodzaak om digitale vaardigheden 
bij studenten te versterken, in het bijzonder voor wat betreft de thema’s 
ICT-kennis, informatievaardigheden en computational thinking13>>. Het vierde 
fundamentele competentiegebied van digitale geletterdheid, mediawijsheid, 
ontbreekt vooralsnog. Dit contrasteert onder meer met de stelling van de 
Raad voor Cultuur: “Wijsheid is geen bezit maar een doel waarnaar gestreefd 
kan worden, een proces dat nooit is afgerond” (Raad voor Cultuur, 2005, p. 19).

Met het oog op het belang van de huidige ontwikkelingen en de invloed 
die ze hebben op de ontwikkeling van burgerschap in de gemedialiseerde 
samenleving, achten wij structurele aandacht voor mediawijsheid ook 
binnen het hbo onmisbaar om jongvolwassenen ”… op eigen kracht te leren 
functioneren in een samenleving waarin digitale technologie en media een 
belangrijke plaats hebben” (Curriculum.nu, 2019, p. 4). Daarbij zou de kennis- 
en vaardigheidsontwikkeling bij studenten betrekking moeten hebben op de 
volgende vier domeinen.

Kennis en begrip hebben van de digitale samenleving. Studenten begrijpen 
hoe media-inhouden tot stand komen, worden uitgewisseld en verspreid, en 
welke rol AI hierin speelt. Ze kunnen uitleggen welke soorten data er zijn, hoe ze 
worden verzameld binnen mediacontexten, hoe algoritmes leren van de data 
waarmee ze gevoed worden, en wat de functie en de achterliggende doelen 
kunnen zijn van data en algoritmes. Ook weten ze wat de rechten en plichten 
zijn van burgers en organisaties op het gebied van privacy, intellectueel 
eigendom, vrijheid van meningsuiting en bescherming tegen laster, smaad, 
leugens en haatspraak.

Effectief gebruik maken van digitale media. Studenten leren verschillende 
toepassingen van AI binnen het mediadomein kennen. Ze weten hoe deze 
toepassingen binnen de context van digitale communicatieplatformen 
werken, hoe mensen ze kunnen gebruiken om democratische en professionele 
processen te faciliteren of belemmeren, en hoe ze deze digitale media zelf 
effectief kunnen inzetten om hun eigen persoonlijke, maatschappelijke en 
professionele doelen te verwezenlijken. Ten slotte wordt geleerd hoe studenten, 
individueel of in groepsverband, hun belangen, rechten en plichten binnen de 
digitale samenleving kunnen agenderen, behartigen of opeisen. 

Kritisch leren nadenken over de betekenis van een digitale samenleving. 
Studenten leren kritisch na te denken over de inzet van AI voor de creatie, 
classificatie en gefilterde of gepersonaliseerde verspreiding van media-
inhouden en wat dit betekent voor de mogelijkheid van mensen om zichzelf 
informeren, te communiceren, te creëren en te participeren binnen de digitale 
samenleving. Ze kunnen de impact hiervan op systeemniveau doordenken op 
de korte én de lange termijn. Ook leren ze oog te hebben voor de belangen 
van verschillende partijen, zoals overheden, organisaties (bijvoorbeeld 
mediabedrijven) en zichzelf in de hoedanigheid van burger en als professional, 
en te reflecteren op ieders verantwoordelijkheden binnen dit geheel.
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Het maken van digitale media om de samenleving op positieve wijze vorm te 
geven. Studenten maken kennis met maakprocessen zodat ze begrijpen dat 
er keuzes worden gemaakt en waarden worden afgewogen bij de ontwikkeling 
van media(platformen), communicatienetwerken en media-inhouden, en 
welke nodig zijn om de samenleving op positieve wijze vorm te geven. Met het 
doorlopen van maakprocessen doen zij benodigde vaardigheden op zoals 
het vermogen om creatief te denken, ethisch te reflecteren, samen te werken, 
en uitdagingen aan te gaan. Ze weten deze vaardigheden te combineren 
met kennis en (kritische) attitudes over media en de rol van AI hierbinnen om 
kansen te benutten, risico’s te voorkomen, mogelijkheden te creëren, nieuwe 
toepassingen te ontwerpen en zichzelf te ontwikkelen als professional en 
als burger. Anders gezegd, ze “leren zo zelfregulerend te participeren in een 
samenleving waarin digitale technologie een grote en groeiende invloed 
heeft” (Curriculum.com, 2019, p. 12). 

Toekomstige professionals

Een andere manier waarop het hbo zijn verantwoordelijkheid moet nemen 
voor de ontwikkeling van een openbare sfeer waarin burgers relatief vrij 
en zonder de beperkingen die AI-toepassingen nu opwerpen, kunnen 
participeren, is in de vorming van professionals. Er is in onze ogen geen 
discipline te bedenken waarin jonge professionals binnen het hbo worden 
opgeleid, waarvoor het thema dat we hier hebben aangesneden, geen 
relevantie heeft. Dat geldt bijvoorbeeld voor de professionals die gaan 
werken in het primair en secundair onderwijs en die invulling gaan geven 
aan de vorming van kinderen en jongeren die opgroeien in een informatie- 
en communicatieomgeving waarin AI-toepassingen een belangrijke rol 
spelen. Maar ook voor de zorgprofessionals, die in hun contact met burgers 
en patiënten ongetwijfeld in aanraking zullen komen met inzichten en opinies 
die deze mensen zijn toegekomen op basis van algoritmische selecties 
van expertsites of samenzweringstheorieën. Dat betekent in onze ogen dat 
het nodig is om per discipline vast te stellen waar en hoe in het curriculum 
aandacht moet zijn voor de implicaties van kunstmatige intelligentie voor het 
maatschappelijke debat en de openbare sfeer.

Als het gaat om de realisatie van de ambitie die ons scenario voor 2030 
uitstraalt, zijn in het bijzonder de disciplines binnen het hbo relevant die 
opleiden voor posities in de wereld van media en communicatie. Hun 
opvatting over en invulling van hun professionele praktijk is van directe 

invloed op de ontwikkeling van ons communicatie- en mediabestel. Zij 
bepalen mede de wijze waarop AI-toepassingen in de toekomst al dan niet ten 
dienste staan van een openbare sfeer die de waardegrondslag verbonden 
aan ons democratisch bestel, respecteert en waarmaakt. Opvallend is dat 
met de ontwikkeling van de verschillende narratieve vormen zoals door 
Uricchio (2019) onderscheiden, het aantal betrokken disciplines uitbreidt. 
Allereerst ging het vooral om de makers actief in de traditionele media, van 
romanschrijvers, journalisten, scenaristen, regisseurs en muzikanten tot 
professionals in communicatie, advertising en voorlichting. Met de komst 
van de digitale en interactieve media kwamen daar creatief technologen14>> 
bij, die vaak werkzaam zijn als user experience designer of user interaction 
designer (zie onder meer Voskuyl et al., 2021). Ook vormgevers opgeleid in het 
kunstvakonderwijs spelen hierin een rol. Met de opmars van AI-toepassingen 
worden informatici en technische informatici belangrijk in dit domein, juist 
vanwege het belang van data-analyse, softwareontwikkeling en algoritmiek. 
Illustratief in dit verband is een uitspraak van de start up lead van Google, 
Tejpaul Bhatia, over de relevante expertises voor storytelling. Het scala van 
disciplines dat hij noemt, reikt nog verder dan hiervoor genoemd. De storyteller 
is niet langer een schrijver. Ze is een schrijver, een producent, een architect, 
een meta-dataspecialist, een marketingexecutive, een zakenpersoon en een 
user experience professional15>> (geciteerd in Dijkerman, 2007).

Met het oog op de realisatie van de doelen die dienstbaar zijn aan het 
geschetste scenario voor 2030, is het van belang in de voornoemde 
categorieën van opleidingen aandacht te geven aan de ontwikkeling van 
kennis en vaardigheden die toekomstige professionals helpen de sensibiliteit 
te ontwikkelen om hun vak in een breder maatschappelijk en politiek context 
te beschouwen. De boodschap zou moeten zijn dat zij via de ontwikkeling en 
het ontwerp van diensten en technologieën, in het bijzonder wanneer ze op AI 
gebaseerd zijn, bijdragen aan de totstandkoming van een cultureel en politiek 
relevante openbare sfeer, die al dan niet dienstbaar is aan publieke belangen. 

Hogescholen als maatschappelijke instituties en actoren

Als derde willen we nog wijzen op de rol van hogescholen, als onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen, maar ook als maatschappelijke instituties en actoren. 
Op het niveau van de instellingen en in de samenwerkingsverbanden die 
ze aangaan, kunnen zij in de keuzes die ze maken in strategie en beleid 
bijdragen aan de ontwikkeling van een open en participatieve openbare 
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sfeer en technologie, en toepassingen omarmen die dat bevorderen. Ook de 
keuzes die hogescholen maken voor de omgang met protocollen, hardware 
en databases zijn van belang voor de mate waarin een bijdrage geleverd 
wordt aan een open en participatieve media- en communicatiepraktijk (vgl. 
Stikker, 2020, p. 229-235). De voorbeeldfunctie die hogescholen vervullen, krijgt 
met de ontwikkeling van onderwijsmethoden waarin digitale leermiddelen, 
onder meer binnen blended learning, meer gewicht. Keuzes voor applicaties 
die afwijken van de door dominante partijen gepromote gesloten systemen 
en praktijken markeren bovendien een niet te onderschatten statement 
naar burgers, overheid en bedrijfsleven. Ook is het van belang de rol van 
praktijkgericht onderzoek dat plaatsvindt binnen het hbo, hier te noemen. 
Deze vorm van onderzoek kan beter dan welke ook, bijdragen aan kennis- en 
methodeontwikkeling gericht op de realisatie van een productieve openbare 
sfeer. Door verkenning en experiment in praktijksituaties en door ontwikkeling 
van diensten, applicaties en algoritmes geïnspireerd op publieke belangen, 
kan in interdisciplinaire vormen van samenwerking veel bereikt worden. 
Dat gebeurt bij voorkeur in nauwe samenwerking met de maatschappelijke 
praktijk, opdat bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en 
burgers samen met docenten, studenten en onderzoekers gaan ontdekken, 
ontwikkelen en leren.   

Conclusie

Aan het begin van dit essay hebben we een scenario voor 2030 geschetst dat 
positief afsteekt tegen de toestand waarin ons media- en communicatiebestel 
zich nu bevindt als het gaat om de dienstbaarheid aan publieke belangen. 
Ook hebben we diverse ontwikkelingen geschetst die vooralsnog niet wijzen 
op een weg naar verbetering en die een toekomst als geschetst in Ewoud 
Kiefts roman De Onvolmaakten niet uitsluit. Toch hebben we ook trends en 
ontwikkelingen gesignaleerd die duiden op een meer positieve richting. De rol 
van AI in openbare communicatie staat volop ter discussie, en uit de kritiek 
spruiten ontwikkelingen voort die de realisatie van ons 2030-scenario binnen 
bereik brengen (vgl. Stikker, 2019). We hebben ons in deze bijdrage uiteindelijk 
gericht op de mogelijkheden die het hbo in handen heeft om bij te dragen 
aan een ontwikkeling ten positieve. Ons doel met dit essay was om juist die 
ontwikkelingen te stimuleren, omdat de sleutel voor een positieve toekomst 
voor een belangrijk deel ligt in de volgende generatie professionals die als 
burgers en professionals een doorslaggevende rol zullen spelen, zodat we de 
komende jaren de door de geciteerde wetenschappers opgeworpen vraag 

of de democratie big data en kunstmatige intelligentie zal overleven, met een 
volmondig ja kunnen beantwoorden. 

Eindnoten

1 Zie ook verderop in dit essay de uiteenzetting over AI en contentcreatie.
2 Van Dijk et al. (2016, p. 11) omschrijven een online platform als ‘…een 

technologische, economische en sociaal-culturele infrastructuur voor 
het faciliteren en organiseren van online sociaal en economisch verkeer 
tussen gebruikers en aanbieders, met (gebruikers)data als brandstof.’ 
Voor de diensten en bedrijven die een mondiaal bereik hebben en 
een aanzienlijke marktwaarde representeren, zoals Facebook, Google 
(Alphabet), Apple, Amazon en Netflix, wordt doorgaans de aanduiding 
superplatform gehanteerd. Deze bedrijven worden ook wel aangeduid als 
Big Tech, onder verwijzing naar hun oorsprong in de innovatieve dynamiek 
van Sillicon Valley.

3 Zie ook verderop in dit essay de uiteenzetting over AI en personalisatie en 
over AI, classificeren en voorspellen.  

4 In die zin strookt onze ambitie voor dit essay met het betoog dat Marleen 
Stikker (2019) ontvouwt in haar boek. Haar positie is dat het internet stuk is, 
maar dat reparatie mogelijk is. Net als Stikker vinden wij dat een adequate 
reactie op de huidige ontwikkelingen van belang is voor de toekomst van 
de democratische samenleving en de waarden die daarin gelden en dat 
er voldoende mogelijkheden zijn om de huidige ontwikkelingen ten goede 
te keren, getuige ons scenario voor 2030.

5 Het cruciale maatschappelijke en politieke belang van storytelling werd 
al vroeg onderkend door de filosoof Plato, die stelde: “Diegenen die de 
verhalen vertellen, heersen in de samenleving.”

6 Vertaling van: “Where does narrative agency reside – with the algorithm 
or with the human?” (Uricchio, 2019).

7 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/
robot-wrote-this-article-gpt-3

8 Subscription Video on Demand
9 https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-

van-de-mens: ‘Artikel 19 - Eenieder heeft recht op vrijheid van mening 
en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een 
mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen 
inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.’

https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens
https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens
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1 - 1718- 38

10 https://vprozondagmetlubach.nlfast.info/p37RtWu0qceksKA/de-online.
html

11 “…these firms wield dominance in ways that erode entrepreneurship, 
degrade American’s privacy online, and undermine the vibrancy of the 
free and diverse press. The result is less innovation, fewer choices for 
consumers, and a weakened democracy. … Our economy and democracy 
are at stake” (Subcommittee on antitrust commercial, and administrative 
law, 2020, p. 7).

12 “In the absence of competition, Facebook’s quality has deteriorated over 
time, resulting worse privacy protections for its users and a dramatic rise in 
misinformation on its platform” (Subcommittee on antitrust commercial, 
and administrative law, 2020, p. 14).

13 Basiskennis ICT gaat over kennis en vaardigheden die nodig zijn om de 
werking van computers en netwerken te begrijpen. Computational thinking 
heeft betrekking op het oplossen van problemen en het ontwerpen 
van oplossingen, gebruikmakend van concepten en werkwijzen uit de 
informatica. Informatievaardigheden verwijzen naar het gebruik van 
digitale middelen bij het proces van informatieverwerving, -verwerking 
en -verstrekking.

14 In het bijzonder experts opgeleid in communicatie en multimediadesign 
en in communicatie, media en gametechnologie. 

15 “The storyteller is no longer just a writer. She is a writer, a producer, an 
architect, a metadata specialist, a marketing exec, a business person, and 
a user experience professional” (Dijkerman, 2007).
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Make me think [Online spel met ethische dilemma’s van professionals over kunstmatige 
intelligentie]:  https://www.makemethink.eu.

Mediawijsheid [Wegwijzer voor slim en veilig gebruik van digitale media]: https://www.
mediawijsheid.nl 

Public Spaces [Initiatief van mediaorganisaties in Nederland om het publieke karakter 
van internet te versterken]: https://publicspaces.net/ 

Unfreezing freedom: [materiaal en achtergronden over chilling effects van data en 
social media]: https://www.unfreezingfreedom.nl 

Who is in Charge? Rotterdam Internet of Things 2019 [Verslag van de conferentie op 
9 april 2019]: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/globalassets/afbeeldingen/
onderzoek/kenniscentra/creating-010/creating010_iotmagazine2019.pdf 
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and Game Technologies, beide aan Hogeschool 
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intersectie tussen kunstmatige intelligentie (AI), 
ethiek en ontwerp. Ze onderzoekt hoe ontwerpers 
van AI-toepassingen rekening kunnen houden met 
de ethische en maatschappelijke gevolgen van hun 
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media en smart cities.
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HR-talk 2020: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/go/jaaropening/hr-talk- maaike- 
harbers/
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LOTTE WILLEMSEN (PhD, Universiteit van Amsterdam, 
2013), is lector Communication in the Networked 
Society bij Creating010; Hogeschool Rotterdam.
Haar onderzoek bevindt zich op het grensvlak van 
communicatie en technologie, met cross-overs 
naar verschillende domeinen zoals eBusiness, 
eHealth en eGovernance.

Samen met haar team (docent-)onderzoekers doet 
ze onderzoek naar de vraag hoe de samenleving, 
en de mensen en organisaties die hier onderdeel 
van zijn, kan digitaliseren met behoud van de 
menselijke maat, en de rol van communicatie 
hierbij. Hun gezamenlijke missie is om het digitale 
leven menselijker te maken en het menselijke 
leven digitaal-vaardiger. Naast haar rol als lector 
is ze hoofdredacteur van het Tijdschrift voor 
Communicatiewetenschap en is ze raadslid van de 
Wetenschappelijk Raad Mediawijzer.
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13 Digital transformations  
and their design 
Renewal of the socio-technical approach

Mortaza S. Bargh en Peter Troxler

Digitalisation of society is a trend that increasingly impacts various sectors 
of society like healthcare, education, finance, and government. This 
digitalisation does not only create new technological developments but also 
impacts society and its traditional structure, institutions, and organizations. 
As technology and society intertwine increasingly, it becomes a challenge 
to address future problems facing individuals, organisations, and society at 
large, as these problems inevitably become complex in an increasing pace. 
Wickedly, even specifying and recognising such so-called socio-technical 
problems become difficult due to the fading borders among cause-and-effect 
relationships. Specifying and addressing these socio-technical problems 
will be a great challenge ahead of us in 2030. Addressing this challenge will 
require innovative approaches that aim at creating an acceptable balance 
among (contending) values like functionality, economics, ethics, and 
democracy. In this contribution we motivate adopting a fine mix of designerly 
approaches and traditional approaches (like engineering) in order to address 
the uncertainty inherent in socio-technical problems while making maximum 
use of the existing certainties (i.e., deterministic relationships). Further, we 
suggest a couple of directions for Rotterdam University of Applied Sciences 
to appropriately embed cyber-social studies into its fabric and to adequately 
prepare its future graduates so that they can meet the challenges of designing 
and realizing cyber-social systems in the future.

1.   The digital transformation as a cyber-social 
experience

Society is facing several big transformations in the early 21st century – those related 
to energy, digitalization, healthcare, and social equality, to name a few. The digital 
transformation, the focus of this paper, is affecting all domains – technology, 
business, healthcare, education. The digital transformation affects society on 
every scale, from the molecular and individual to groups and organisations, to 
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cities, regions, territories, and even to the global and interplanetary scale. The 
range from individuals to regions appears to cover the most interesting arenas 
of digital transformation for a university of applied sciences.

There are lines of thought1>> that particularly focus on the disappearance of 
technologies into the fabric of everyday life. And while these cyber-physical 
systems and Internet of Things applications and their artificial intelligence 
components might hide away their technical intricacies and blend into more 
mundane objects such as mirrors and walls, cars and cargo ships, lifts and 
automatic sliding doors, they will inevitably remain technological artifacts 
that interact with their environment – with other technologies, with the dead 
and living nature, and with human beings.

As technological artifacts, those objects seemingly underwent a digital 
transformation and gained what some like to call autonomy. However, they 
will still be the results of human endeavour; there still will be professionals 
in computing, engineering and design who sketch, build, and programme 
those objects, who connect them to other objects and to subordinate 
or overarching systems, and who devise how humans are supposed to 
interact with these objects and interpret their actions. Eventually, it will be 
people who determine the utility of those digitally transformed objects by 
interacting with them (or not), despite all that technical charm.

Therefore, we understand the digital transformation as a fundamentally 
cyber-social experience. Cyber because we agree that digitally transformed 
objects will be technically connected to many other objects, and form 
systems of objects and systems of systems. Fundamentally social because 
inventing, creating, building, programming, implementing, and applying 
and misusing these objects and systems require intentional (and maybe 
sometimes unintentional) human intervention.

Such a fundamentally cyber-social experience can never happen unrelated 
to the larger material and social context in which it happens. As such, the 
cyber-social experience is not only strongly related to the affordances of 
this context but also needs to be constrained to the limits of this context. 
In other words, the digital transformation must respect the planetary 
boundaries and the principles of social justice as postulated as the outer 
and inner limits of all human activity (Raworth, 2018).

In the following, we will look at the driving forces of the digital transformation 
and analyse the digital transformation as a wicked problem – or at least 
as a weakly-structured problem. We will then present two approaches to 
problem solving from different domains, namely the engineering domain 
and the designerly domain. Revisiting the Tavistock tradition of joint 
optimisation of technical and social aspects of mainly industrial settings, 
we postulate the requirement of joint optimisation of the cyber-social 
experience of the digital transformation as a transdisciplinary endeavour 
which will draw from key enabling technologies, key enabling methodologies 
and key enabling philosophies. We close in sketching how we envisage 
teaching cyber-social studies within applied universities in 2030.

2.  Driving forces of the digital transformation

It has long been noted that communication and interaction in the era of digital 
technologies are different to the patterns of the analogue before. Rifkin (2011) 
describes them as “a profound shift in the very way society is structured, away 
from hierarchical power and toward lateral power” (pp. 36-67). This notion is 
an extension to themes that have been discussed in much earlier research, 
particularly the aspect of self-organisation in the context of the studies of 
socio-technical systems (Trist & Bamforth, 1951).

Particularly, it is the Internet that has brought the potential of lateral 
governance to attention. The first-generation Internet, so John Perry Barlow 
(1996) declared, was a different world, a place where “whatever the human 
mind may create can be reproduced and distributed infinitely at no cost”, not 
requiring the “obsolete information industries” anymore. The Internet he saw 
was like “an act of nature and it grows itself through our collective actions”.

By the year 2000 when the dot-com boom abruptly ended, also “most of 
those hopes that were based on the Internet being altogether a different 
place hit ground rather roughly” (Stalder, 2001). What emerged was a second-
generation Internet that still was built around lateral communication patterns. 
However, these became embedded in closed platform ecosystems – like 
those of Google, Twitter, Facebook, Instagram – that in essence use what 
appears to be lateral communication as input for their obscure algorithms 
(obscure both in the sense of opaque and of vague), creating a monopoly 
for the platforms that collect and control the data and for the algorithms 
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that structure, combine and reveal it, hence verticalizing communication 
once again (and even more strongly siloed than before). According to Stalder 
(Stalder & Pakis, 2018) the Internet stands at a (political) crossroad between – 
or is rather subject to – two opposing trends of development, post-democracy 
and commons:

The former is moving toward an essentially authoritarian 
society, while the latter is moving toward a radical renewal of 
democracy by broadening the scope of collective decision-
making. Both cases involve more than just a few minor changes 
to the existing order. Rather, both are ultimately leading to 
a new political constellation beyond liberal representative 
democracy (p. 127).

From a position of social justice, as postulated above, post-democracy and 
authoritarian developments must be seen as retrograde developments. It 
is rather the idea of the commons that confers design principles that align 
with the premise of social justice. Examples of such design principles are the 
congruence between appropriation and provision rules and local conditions 
– appropriation rules, i.e. rules restricting time, place, technology, and/or 
quantity of resource units should be related to the local conditions and to the 
provision rules that govern the supply of labour, materials, or money – and 
the establishment of collective-choice arrangements – that most individuals 
affected by the operational rules should participate in modifying these 
operational rules (Ostrom, 1990, pp. 92–93).

3.  Challenges of digital transformation

In the light of educating future practitioners who will be in charge of realizing 
meaningful and responsible digital transformations, we look at digital 
transformation from the viewpoint of a development process whereby an 
information system is devised, built, deployed and maintained in its social 
context. Such systems traditionally have been described as a socio-technical 
systems (Emery & Trist, 1960).

The process of establishing such a socio-technical system can be regarded as 
a System Development Life Cycle (SDLC) process. This process is challenging 
because the socio-technical systems are complex, their complexity 

stemming both from the technical and the social context. In the technical 
context, the complexity stems from the fact that such systems are not stand-
alone anymore but co-dependent on other systems, interacting with lower 
order systems and rigged into higher order system. In the social context, the 
complexity stems from the fact that there are many interacting perspectives 
to consider (like personal, legal, ethical, societal, technological and political 
perspectives) when devising, building, implementing and maintaining such 
systems. The system development life cycle, as a result, becomes a multi-
disciplinary problem. 

The socio-technical complexity leads to uncertainty in problem definition, 
uncertainty in identifying the stakeholders, ambiguity of stakeholder demands, 
difficulty of eliciting relevant system requirements, and the necessity of 
making trade-offs among many contending requirements. For example 
(as also mentioned in Bargh, 2019; Bargh & Choenni, 2019), designers should 
address the preferences of users, limitations of technologies, constraints of 
ethics, laws and regulations, ill intention of adversaries, societal and political 
values, and (unforeseen) side-effects of information systems in operation. 
Moreover, some of the constraints, like the privacy preferences of data 
subjects, are subjective and dependent of the context (e.g., location and time, 
cultural backgrounds).

In order to characterize the problem of developing socio-technical systems 
we use a problem classification model introduced by Georgiadou and Recklen 
(2018). The model has two criteria: 
•	 Problem definition: The stakeholders having or not having dissensus over the 

goals and values concerning the problems;
•	 Solution definition: The stakeholders being or not being certain about the 

factual and cause-effect knowledge needed to solve them. 
Based on these two criteria, Table 1 presents a classification of problems to 
structured (or tamed) problems, unstructured (or wicked) problems, and 
weakly-structured problems.



332 333

Deel III  Voorbereiden op een veranderend werkveld Digital transformations and their design 

332 333

Table 1: A classification of policy problems in governance  
(from Georgiadou and Recklen, 2018). 

 
Problem class
Consensus among 
stakeholders

Problem goals and values

No consensus 
(dissensus) among 
stakeholders

Special 
knowledge 
needed to 
address 
the 
problem

Certainty 
about 
facts and 
cause-effect

(1) Tamed or struc-
tured problems 
(debating on the 
technicalities) 

(3) Weakly-
structured problems 
(debating goals and 
values)

Uncertainty 
about 
facts and 
cause-effect

(2) Weakly-
structured problems 
(debating cause-
effects and optimizing 
fact collection)

(4) Wicked or 
unstructured 
problems (endless 
debate)

In the category of wicked problems – or malignant (in contrast to benign), 
vicious, tricky or aggressive – stakeholders do not agree about the goals (and 
the values behind the goals) and do not know how to approach (or address) 
the problem. More specifically, wicked problems are characterized in ten 
properties (Rittel & Webber, 1973, pp. 160–168).2>>

1. There is no definitive formulation of a wicked problem.
2. Wicked problems have no stopping rule.
3. Solutions to wicked problems cannot be true-or-false, only 

good-or-bad. 
4. There is no immediate and no ultimate test of a solution to a 

wicked problem. 
5. Every solution to a wicked problem is a “one-shot operation”; 

because there is no opportunity to learn by trial-and-error, 
every attempt counts significantly.

6. (Wicked problems do not have an enumerable (or an 
exhaustively describable) set of potential solutions, nor is 
there a well-described set of permissible operations that may 
be incorporated into the plan.

7. Every wicked problem is essentially unique. 
8. Every wicked problem can be considered to be a symptom of 

another problem.

9. The existence of a discrepancy representing a wicked problem 
can be explained in numerous ways [depending on the 
Weltanschauung of the designer]. The choice of explanation 
determines the nature of the problem’s resolution.

10. The [wicked problem solver has no right to be wrong [– he 
is fully responsible for his actions].

Designing digital transformations as cyber-social experiences is certainly not 
a tamed problem as argued above. In other words, it tends to be wicked – or 
at its best weakly structured (i.e., it resides in quadrants 2, 3 and 4 in Table 1). 
That means that traditional problem-solving methodologies, which are tuned 
for tamed problems, are not suitable for designing digital transformations. 
Therefore, designing digital transformations asks for enhancing traditional 
problem-solving methodologies (like those adopted in the engineering 
approach, see section 4) with co-creative problem-solving approaches (like 
those adopted in the designerly approach, see section 5). Subsequently, we 
are going to elaborate upon our vision for integrating these currently loosely 
coupled approaches in order to address cyber-social problems (see sections 
6 and 7) and for embedding these integrated approaches in the curricula of 
universities of applied sciences by 2030 (see section 8).

4.  Engineering approaches to problem solving

In this section, we briefly describe a couple of traditional engineering 
approaches for problem solving (adopted with adaptation from Bargh, 2019; 
Bargh & Choenni, 2019). Engineering is a “branch of science and technology 
concerned with the design3>>, building, and use of engines, machines, and 
structures” (Oxford, 2020). For developing information systems, software 
engineering aims at creating ICT-based systems that address a real problem 
in the practice. Like in any other discipline, the SDLC process in software 
engineering encompasses a number of phases (like problem investigation, 
analysis, logical design, physical design, implementation, and maintenance) 
corresponding to the lifecycle of an information system. In the following, we are 
going to discuss the characteristics of two main types of SDLC methodologies 
in software engineering, namely: plan based and agile, using two example 
methods of the waterfall model and the Scrum model, respectively.

The waterfall model is a plan-based SDLC methodology, where the system 
developer goes through each phase of the SDLC process – like specification 
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(requirement engineering), development, implementation, evaluation 
(verification, validation and testing) and evolution – sequentially. In every phase, 
the input of one phase is the output of the previous one. For implementing 
an information system, it may be necessary to iterate the cycle over time. 
Being document driven is a key characteristic of such a process, requiring 
the documentation of the outcomes of each phase of the SDLC process. The 
documentation capability of plan-based methodologies makes them suitable 
in cases where compliance (with standards, policies, regulations and laws) and 
certification are very important. Ensuing compliance and certification (thus 
documentation of the development process) are necessary in developing 
critical systems where, for example, containing safety hazards is perceived 
as vital. Further, documentation of the development process becomes 
important where an SDLC of a complex information system takes place at 
different sites. As its main limitation, the waterfall model does not easily allow 
changes to the design. Therefore, it is not applicable to volatile environments 
where the stakeholders’ needs, and the guiding design principles/rules may 
change frequently during the SDLC process. Often, socio-technical systems 
are subject to such volatility, and therefore cannot be well developed using a 
waterfall model entirely.

Contrary to the waterfall model, agile SDLC methodologies aim at achieving 
rapid system development via, among others, minimizing documentation 
and formal communication within the development process. A well-known 
agile methodology is Scrum, which is a team-based SDLC method with closely 
collaborating team members. The duration of the SDLC process is usually split 
in intervals of a few weeks called sprints. Every sprint in Scrum is dedicated to 
creating a few deliverables, which are components/parts of the information 
system in mind. The Scrum deliverables are determined in the beginning of a 
sprint in collaboration with the customer. The work progress and outcomes 
are reviewed by the project team members and customers through daily 
builds and end-of-sprint demos. As such, Scrum heavily involves customers in 
the SDLC process, especially during the reviews, and thereby it is user focused. 
Scrum is often used for developing apps in fast iterations as the needs of the 
customers are not well-known beforehand. As to its limitations, agile-based 
SDLC may suffer from lack of interest of customers to get involved in the 
development process. Furthermore, in agile-based SDLC the system structure 
tends to degrade as the process goes through many iterations. The impact 
of this degradation becomes more pronounced in larger-scale information 
systems, or in those information systems that require a high level of integration. 

Currently information systems should comply with regulations without being 
certified (i.e., there is a need to show compliance whenever asked for, without 
having compliance checking before deployment). Therefore, socio-technical 
systems cannot be well developed using an agile model entirely due to the 
lack of rigid documentation within such models.

Most SDLC practices are a mix of these two agile and plan-based types. From 
an engineering perspective, the development process needed for socio-
technical systems falls more within this mixed category as, for example, 
they need compliance with a wide range of subjective and non-subjective 
requirements (like user preferences and regulations) without affording 
certification. Nevertheless, a mix of agile and plan-based software engineering 
methodologies is not enough for developing ICT-based socio-technical 
systems. To elaborate on this viewpoint, let’s focus on the challenges of the 
requirement engineering component in these SDLC methods. 

Requirement engineering aims at linking the real world with the information 
system, whereby the needs, perceptions, expectations, and concerns of the 
stakeholders should be understood and specified as far as the information 
system in mind is concerned. This understanding requires integrating multiple 
perspectives like personal, legal, ethical, societal, technological, and political 
perspectives. In the area of requirement engineering, several methods have 
emerged for integrating multiple perspectives during requirements elicitation. 
Nevertheless, there are several challenges in requirement engineering, some 
of which are:

•	 Being difficult to involve stakeholders in requirement engineering; 
•	 Having no objective way to compare alternative requirements;
•	 Having many subjective (i.e., not rational) requirements (e.g., politics and 

personal preferences).

It is not surprising that the engineering approach does not focus on elucidating 
the high-level legal, ethical, social, cultural, and personal problems and goals 
because this approach is devised for resolving tamed problems.
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5.  Designerly approaches to problem solving

While we consider engineering a branch of science and technology, we follow 
Cross (1982) in understanding (“designerly”) design as its own discipline with 
its own subject of study, its own methods, values and goals – distinct from 
science and the humanities. Design, he posits, studies the man-made world, 
whereas science studies the natural world, and the humanities study the 
human experience. While science seeks truth and humanities justice, design 
seeks appropriateness. Correspondingly, the values in science are objectivity, 
rationality, and neutrality. In the humanities, the values are subjectivity, 
imagination, and commitment. Design values are practicality, ingenuity, 
and empathy. The methods used follow this pattern: controlled experiment, 
classification, and analysis in science; metaphor, criticism, and evaluation in 
the humanities; and modelling, pattern-formation, and synthesis in design.

Designerly approaches to problem solving, therefore, try to embrace the 
wickedness of the problem by imagining “that-which-does-not-yet-exist” 
(Nelson & Stolterman, 2012, p. 12), overcoming the impossible that “may actually 
only be a limitation of imagination”, and thinking “toward new integrations of 
signs, things, actions, and environments that address the concrete needs and 
values of human beings in diverse circumstances” (Buchanan, 1992, p. 21).

While teaching how to imagine the unimaginable might appear somewhat 
paradoxical, various authors have attempted it, and the term design thinking 
has become a common denominator for what designers do, both narrowly in 
product design and more broadly in the design of all sorts of socio-technical 
systems (Brown, 2008; Cross, 2011; Kimbell, 2011, 2012; Liedtka & Ogilvie, 
2011). Design thinking in essence consists of three elements: (1) in a much 
more exploratory approach to the problem and solution space – which is 
often symbolized with the double diamond diagram shown in Figure 1; (2) 
a sequence of five (sometimes six, sometimes four) stages: empathize (or 
discover, sometimes split into understand and observe), define (or synthesize), 
ideate, prototype, test (also combined as develop; cf. Figure 1 and Figure 2); 
and (3) a principle of oscillating between stages, and between problem and 
solution space (Figure 3).

outcomechallenge

discover define develop deliver
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Figure 1: The double diamond diagram showing problem space and solution space 
(adapted from Design Council, 2019)

The double diamond methodology (Design Council, 2015) states that design 
starts with exploring the problem space by discovering and defining what 
the challenge is before developing (including testing and refining) multiple 
solutions and narrowing down the solution space to one solution to deliver. 
The red lines in the diagram show that designing means repeatedly opening 
the space before narrowing it down again. And while the “challenge”, the 
cross-over between problem space (discover and define) and solution space 
(develop and deliver), and the “outcome” are depicted on one linear line, it is 
well understood in designerly approaches that the refined challenge at the end 
of the discover and define activities might differ substantially from the initial 
challenge offered. Equally the outcome need not be a linear consequence of 
the refined challenge. Note also that various dotted blue arrows indicate that 
the sequence discover-define-develop-deliver is not seen as linear, either. 
Rather, designers might (and probably will) revert and pursue other routes 
of discover, define, develop, and deliver, to explore the problem and solution 
space more widely.

The five stages of design thinking, as illustrated in Figure 2, represent a similar 
process that starts with understanding the problem before creating and 
testing various solutions:

•	 empathize (to understand the real concerns of stakeholders); 
•	 define (to find out the deeper roots of the needs); 
•	 ideate (to explore and generate solutions);
•	 prototype (to make tangible objects for some ideated solutions);
•	 test (to evaluate the prototypes with the end-users and learn from them).
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Figure 2. Typical stages of design thinking processes (adopted from Bargh, 2019; 
Bargh & Choenni, 2019).

Note again that the design thinking stages may occur concurrently and are 
rapidly iterated, where the prototyped artifacts (e.g., products, services, tools 
or processes) are tested per iteration. The practical experiences gained with 
the prototyped artifacts in every design round inform the following round 
about how to improve the artifacts. Improving the most viable concepts in 
more detail results in attaining a viable product eventually. This oscillation 
between stages and between problem and solution space are typical for a 
designerly approach, as shown in Figure 3. This, it appears, is a major distinction 
between the engineering and the designerly approaches. Particularly in doing 
“discover” in the problem space, the oscillation within the space and between 
problem and solution is known as “the fuzzy front end of design” (Sanders & 
Stappers, 2008, p. 6f.)

The starting point in design thinking is a good understanding of the practice 
field. Further, the design process is informed by the practice and is highly 
collaborative, where end-users are involved in all phases of developing the 
artifacts. Involving end-users, especially early in the design process, prevents 
disappointments in that the artifacts do not cater users’ real needs. This early 
involvement of end-users (or stakeholders) enables discarding suboptimal 
solutions as soon as possible. This so-called fail fast approach gears the 
design process towards producing viable products with high chance of user 
adoption (Poot & McKim, 2020). Giving users the opportunity to give their inputs, 
ideas and viewpoints during the design process, is important in developing 
social services where citizens’ participation and acceptance are of outmost 
importance.

The problem-and 
solution space are 
interwoven. 
Solution 
conjectures are 
helpful to explore 
and understand 
the problemspace.

KeesDorst(2001)

Scientists versus Designers

Dorst, K., & Cross, N. (2001). Creativity in the design process: co-evolution of problem–solution.Design studies,22(5), 425-437.Figure 3. Problem-focused vs. solution-focused approaches in engineering (the 
former) and design (the latter). Drawing Bas Leurs based on Quaggiotto et al. (2016).

Design thinking aims at creating human-centric solutions that are: innovative, 
based on real end-user needs, holistic in considering the contextual circumstances, 
with social impacts, and mindset changing. Design thinking achieves these 
objectives, among others, by engaging multi-disciplinary stakeholders and 
end-users in the design process, by trying to empathize with and understand 
users’ emotions, desires, aspirations, experiences, and by allowing many failures 
in fast design iterations (Bargh, 2019; Bargh & Choenni, 2019).

Design thinking is well suited for unstructured problems, or so-called wicked 
problems. Using design thinking, one can approach wicked problems by 
creating consensus over the goals/values concerning the problems or by 
increasing certainty about the factual and cause-effect-knowledge needed 
to solve them. In doing so, wicked problems become more manageable 
and come closer to weakly-structured problems. In the area of developing 
information systems, design-thinking has been proposed for, for example, 
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creating innovative mobile apps, designing complex embedded or IoT 
systems, and devising the social information systems that bring positive 
social changes.

Although design thinking supports the process of discovering the hidden 
needs of stakeholders and eliciting the soft requirements which information 
systems should meet, it faces several challenges (Hehn et al., 2018) such as: 

•	 coverage (focusing more on user requirements while neglecting system 
requirements); 

•	 traceability (linking with the needs weakly); 
•	 contextualization (formalizing the context weakly);  
•	 motivation (not a systematic specification of requirements); 
•	 lack of time and lack of structure (the knowledge being implicit).

6.  Transdisciplinarity – reconciling engineering and 
design

In the following, we will first suggest some example scenarios for using a 
mix of engineering approaches and designerly approaches to move wicked 
problems towards more manageable weakly-structured problems (i.e., to 
move upwards or leftwards from quadrant 4 in Table 1), and weakly-structured 
problems towards tamed problems (i.e., to quadrant 1 in Table 1). 

The two of the suggested scenarios for mixing engineering and designerly 
approaches are tuned towards tackling weakly-structured problems (see 
quadrants 2 and 3 of Table 1) because these problems, in our opinion, resonate 
often when designing cyber-social systems currently. These scenarios are 
concerned with creating multiple design options and choosing the one best 
suited (see section 6.1), or with approximating a best-fit solution in smaller 
steps (see section 6.2). Subsequently in section 6.3, we briefly elaborate on 
the potential of reconciling the engineering and designerly approaches to 
address also wicked problems.

Based on these suggestions, we are going to argue that it is necessary to 
prepare and educate future systems designers and practitioners with a skill 
set that accommodates an appropriate mix of design methodologies from 
engineering and designerly approaches.

6.1 Creating multiple design options

In reference to the problem typology mentioned above in Table 1, this heuristic 
is supposed to deal with those weakly-structured problems on the lower left 
side (quadrant 2). Via this heuristic, one seeks out clarity about cause-effects 
and optimizing the solution direction. When a solution direction is chosen, 
engineering can be used for debating on the technicalities.

There are many design trade-offs in the design space, as explained above. 
Therefore, it becomes difficult for information system designers to make a 
design in a deterministic way (i.e., by engineers and based on some scientific 
rules). Using design-thinking (see Bargh, 2019; Bargh & Choenni, 2019), one can 
integrate the true knowledge (i.e., the models and theories from science) with 
the how knowledge (e.g., the technological opportunities demonstrated by 
engineers) through an active process of ideating, iterating, and critiquing to 
come up with potential design options and to pick up the right thing/design 
(as suggested in Zimmerman et al., 2007). Figure 4 illustrates the idea of 
creating ‘a series of artifacts’, i.e., design options D1, …, D6, in a design space of 
two contending values (e.g., for designing a privacy preserving system with 
two values of data disclosure risk versus data utility).

 

Figure 4: Illustrating multiple design options (adopted from Bargh, 2019; Bargh & 

Choenni, 2019).
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The design space in Figure 2 typically arises when applying statistical 
disclosure control methods (Bargh et al., 2018), as part of the privacy-by-
architecture approach. Not only can design-thinking help to devise these 
six viable design options of {D1, …, D6} by making trade-offs among various 
criteria, it can also help stakeholders to achieve consensus on a viable design, 
for example, design D2 shown in Figure 4.

6.2 Incremental solution approximation

In reference to the problem typology mentioned in Table 1, this heuristic 
corresponds to those weakly-structured problems on the upper right side 
(quadrant 3). Via this heuristic, one seeks out clarity about goals and values as 
well as optimizing the solution direction. When a solution direction is chosen, 
engineering can be used for debating and deciding on the technicalities.

Instead of deriving several design options and choosing one of them, this 
heuristic can be useful for fine-tuning or configuring those technological 
and/or non-technological solutions that are going to be operationalized in a 
complex and possibly unpredictable social context. For example, Bargh et al. 
(2016) aim at creating transparency in a judicial setting through information 
dissemination while preserving privacy. After publishing a supposedly 
anonymized dataset to the public, there might be side effects due to linking 
the published dataset with background information and revealing personal 
information. Therefore, realizing a gradual change process by taking small 
steps in the right direction is necessary to appropriately deal with these 
unforeseen side effects of information dissemination. Figure 5 illustrates 
such a transition management strategy that aims at achieving a systemic 
change (Ison & Collins, 2008) through taking small steps in strategically 
chosen directions in the problem-understanding and solution-fine-tuning 
plane. Each small step shown in Figure 5 can be regarded as a design option 
Dk (or a prototype) that is going to be fine-tuned in the following iteration of 
the process, i.e., in design option Dk+1, by putting it into practice for testing and 
learning.

Figure 5: Illustrating transition changes (adopted from Bargh et al., 2017; Ison & Collins, 
2008).

6.3 The dance of the disciplines

Both approaches of creating multiple design options and incrementally 
developing solutions are combinations of engineering and design approaches 
that are already effective at tackling weakly-structured problems. And they 
might actually be sufficient in these cases. However, their common strategy 
is to deal with the one aspect that causes debate and the weak structure. 
Hereby, the strategy aims at taming the weakly-structured problems.

However, when dealing with wicked problems, see quadrant 4 in Table 1, 
with Churchman we argue that such an approach only “tames the growl of 
the wicked problem: the wicked problem no longer shows its teeth before it 
bites” (Churchman, 1967, p. B142). Churchman goes on to warn that the verbal 
caveat that such methods might be an approximation, not a taming, of 
the wicked problem, comprises a moral dilemma: “The model, or the large 
computer program, plus expensive months of data collection and analysis, 
must give the impression that most of the wicked problem has been tamed. 
Dishonesty, as any con-man knows, can be created in the environment of 
complete, outspoken frankness and honesty.” And he calls upon operations 
research and management science not to be indifferent to the morality of the 
profession, but to begin to discuss it.
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So how can we reconciliate engineering and design in a way that goes beyond 
adding disciplinary craft or borrowing methodologically from each other for 
a bit of taming of the growl? We believe that both disciplines, with their own 
epistemological and methodological approach and their professional values 
can contribute to addressing wicked problems. Such reconciliation is thus more 
than a multidisciplinary addition or an interdisciplinary mix. We are looking 
for true transdisciplinary work that would allow both faculties to transgress 
their boundaries into the unimaginable – professionally (and morally) dealing 
with wicked problems. The concepts of monodisciplinary, multidisciplinary, 
interdisciplinary, and transdisciplinary are illustrated in Figure 6.

monodisciplinary

multidisciplinary

interdisciplinary

transdisciplinary

Figure 6: An illustration of the concepts of monodisciplinary, multidisciplinary, 
 interdisciplinary, and transdisciplinary.

Transdisciplinary work has been characterised in terms of “boundary crossing” 
(Bakker & Akkerman, 2014), a term borrowed from industrial anthropology 
and the study of computer supported work (Suchman, 1994). When people 
work on a problem, they are bound to encounter the boundaries between 
various practices – professional domains, goals, and knowledge. While these 
boundaries may hinder collaboration, they can also prompt understanding 
different perspectives, learning from commonalities and differences, and 
creating connections between different approaches. Boundary crossing in 
transdisciplinary work instils broader perspectives on a problem and creates 
the foundation for new solutions beyond the possibilities and “imagination” of 
a single discipline.

Boundary crossing is the dance of the disciplines that turns the commonalities 
and the differences in transdisciplinary work into generative forces for 
problem solving. As illustrated in Figure 7, it is a dance to the rhythm of (a) 
identifying the commonalities and differences by making them explicit, (b) 
coordinating the collaboration to primarily appreciate and to efficiently 
address the problem at hand, from what forms a common understanding, 
(c) reflecting the differences and reframing the viewpoints based on the 
multiplicity of perspectives, and (d) transforming and bridging those different 
perspectives so that they lead to the new solutions that would not have been 
possible without the transdisciplinary collaboration. Boundary crossing is 
creating power and direction from the commonalities and forming new ideas 
from the generative combination of the differences.

Figure 7: An illustration of boundary crossing (adapted from Bakker & Akkerman, 
2014, p. 12)
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7.  Illustrative example – development of the 
CoronaMelder app

The Dutch CoronaMelder app and the surrounding ecosystem, in our opinion, 
is an example of a contemporary socio-technical system. In this section we 
look at the development process of the CoronaMelder app from the viewpoint 
of socio-technical systems development. To this end, we mention a few steps 
of the CoronaMelder SDLC process, where designerly approaches can be 
used as a complement to the engineering approaches. Our intention here 
is to illustrate some transdisciplinarity aspects of CoronaMelder SDLC, where 
designerly and engineering approaches are reconciled. Note that we here by 
no means aim to evaluate the app or its current SDLC.

We start with shortly introducing the CoronaMelder app in section 7.1, 
and positioning the app and its ecosystem as a socio-technical system 
in section 7.2. Subsequently, in section 7.3, we describe a few stages within 
the CoronaMelder app SDLC process where designerly approaches can 
be exploited to tackle the weakly-structured (and wicked) aspects of the 
CoronaMelder app SLDC based on the scenarios sketched in section 6.

7.1 Objectives of the CoronaMelder app

In collaboration with a number of organizations, the Dutch Ministry of Health, 
Welfare and Sport (abbreviated as VWS, see table 2) has been engaged 
in developing and deploying a mobile app, called CoronaMelder, to alert 
citizens who are potentially subject to an infection with the Covid-19 virus. 
The objectives of the CoronaMelder app are to automate (part of) the source 
and contact research, which is currently being conducted by the Dutch 
Municipal Health Services (GGD). More specifically, the objectives (Raamwerk 
Programma van Eisen, 2020) include
•	 to alert people who were in contact with an infected person about a possible 

contamination,
•	 to allow a quick testing for potentially infected persons, regardless of having 

Covid-19 symptoms,
•	 to notify those who have been in contact with a positively tested person faster, 

and
•	 to make more targeted use of available test capacity.

The main organisations involved in the development of the app are the 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Health Services 
and Regional Medical Assistance Organizations (GGD GHOR), the Netherlands 
Institute for Human Rights, and the Dutch Data Protection Authority (AP), among 
others (VWS werkt samen, 2020). These organisations have contributed to 
eliciting the requirements and the evaluation of CoronaMelder app according 
to these requirements.

Table 2: Organisations involved in the development of the Dutch CoronaMelder app. 

Abbreviation Dutch name English name

VWS (Ministerie van) 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport

Dutch Ministry of Health, 
Welfare and Sport

RIVM Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu

National Institute for Public 
Health and the Environment

AP Autoriteit Persoonsgegevens Dutch Data Protection 
Authority

GGD Gemeentelijke 
Gezondheidsdiensten

Dutch Municipal Health 
Services

GGD GHOR Gemeentelijke 
Gezondheidsdiensten 
en Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisaties 
in de Regio

Health Services and 
Regional Medical Assistance 
Organizations

— College voor de rechten van 
de mens

The Netherlands Institute for 
Human Rights

7.2 CoronaMelder app as a socio-technical system

Using the CoronaMelder app for the source and contact research requires 
collecting highly sensitive personal information about citizens’ health 
status (someone being infected by the disease or being in the vicinity of 
an infected person). The intention is to share these data with third parties 
(like governmental organizations) in charge of managing the pandemic. In 
addition to citizens’ Corona related health status, the collected information 
may, if the app is not designed well, also capture other privacy sensitive 
information, like the locations, social contacts, and behaviours of citizens/
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individuals. The idea behind the app seems legitimate and useful, but it can 
create adverse threats to the privacy of individuals (i.e., have social impacts) 
if it is wrongly implemented. Therefore, we characterize the CoronaMelder app 
as a typical socio-technical system as described in section 2.

7.3 Addressing weakly-structured aspects

There is a wide range of stakeholders involved in the CoronaMelder. At first 
glance, the governmental organisation in charge of managing the pandemic 
(like the RIVM) and the citizens are the primary parties being affected by the 
app. In addition, the app is surrounded by many parties that can influence the 
SDLC process of the app. Examples of stakeholders are citizens acting as data 
subjects, the central government organisations (such as VWS, RIVM, and GGD 
GHOR), civil rights public organizations (such as the Netherlands Institute for 
Human Rights and the AP), national security organizations, civil rights activists 
(such as individuals associated with Bits of Freedom), independent legal 
experts (such as privacy lawyers) and system developers (such as software 
engineers, system architects and cyber security experts). Involving all these 
stakeholders in the design process has been at the core of the VWS’s attention. 
To this end, the VWS has established an advisory board to supervise the 
development of the app. There are 15 board members who have knowledge 
of, for example, epidemiology, virology, technology, privacy, and security, to 
supervise adherence to the app requirements (Begeleidingscommissie, 2020). 

Identifying all stakeholders and involving them in the design process at a 
right level and as early as possible are typical challenges within the design 
process for which a designerly approach can be used. The setup of the 
stakeholders can influence the design options considered and the solution 
direction adopted. Two parties that can be added to the list mentioned above 
are citizens and local government organizations. Let us investigate the role of 
the local GGDs which may be interested in implementing local measures (e.g., 
regional lockdowns). Fulfilling such needs of local GGDs might have required 
collecting citizens’ location information in order to devise regional policies 
accordingly. Collecting location information is not pursued in the current 
implementation of the CoronaMelder app due to its extensive (currently 
unacceptable) violation of privacy. This design option (i.e., not collecting 
location information) should be a deliberate choice when making trade-offs 
among contending values and should not be an outcome of negligence (i.e., 
not involving local authorities as stakeholders).

With a close investigation of the SDLC process of the CoronaMelder app, 
one can recognize a phase where multiple solution prototypes were being 
developed. There were, for example, a couple of events on 18 and 19 April 2020 – 
called “appathon” and organized by the VWS – to examine several prototypes 
of the app. The events were accessible for all interested parties (such as 
organizations and independent experts) to watch and recommend. This 
process was like the illustration shown in figure 4, where several contending 
designs were created, and one was chosen based on making a trade-off 
among contending values. This process could be accomplished by using a 
designerly approach because it was difficult to deterministically merge the 
design values/principles and choose the most promising design rigorously. 

When involving all stakeholders in the early stages of the design process, it is 
possible to misunderstand the viewpoints of some parties. For example, during 
early discussions, some technological solutions were based on the honest-but-
curious party model. According to the honest-but-curious party model, there is 
a third party (like the GGD in the case of the CoronaMelder app) which facilitates 
communication among all parties without having access to privacy sensitive 
raw data (i.e., only via processing and exchanging encrypted data among all 
parties). This model could have been misunderstood as the fully trusted party 
model by other stakeholders. In a fully trusted third-party model, there is a third 
party (like the GGD in the case of the CoronaMelder app) which receives privacy 
sensitive raw data from all parties, processes the raw data, and shares the 
result with all those parties. Such misunderstandings are counterproductive and 
should be avoided in order to decrease the risk of lost opportunities. A designing 
thinking approach can help prevent such misunderstanding as it provides 
enough room for stakeholders to understand each other (see section 5).

As we witnessed, the current SDLC process of the CoronaMelder app went 
through a number of pilot implementations to test its capabilities and identify 
its limitations in action. One can imagine that this process led to identifying 
hidden issues (i.e., clarifying the problem space) and possibly new solutions 
(i.e., tailoring the solution space). This process was similar to the illustration 
shown in Figure 5, where several prototypes were sequentially created and 
put into practice. The course of producing these prototypes showed a strategy 
based on taking small steps in the right direction, for identifying unforeseen 
issues and refining the solution. This process could be accomplished using a 
designerly approach because it was difficult to navigate a one-step path to 
the ideal solution in an a-priory rigorous way.
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So far, we have considered the SDLC process of the CoronaMelder app as 
a weakly-structured problem which resides in quadrants 2 and 3 of table 1. 
This is because almost all parties agree on the bigger problem (managing 
the pandemic via source and contact research) and the use of technology 
to address the problem. These parties, however, have concerns about which 
technology and complementary non-technical solutions to adopt, as well as 
about the unforeseeable side effects of these technical and non-technical 
solutions. It is foreseeable to imagine that at some point and within a specific 
situation the stakeholders disagree about the effectiveness of source and 
contact research, and therefore look for other measures to manage the 
pandemic. In such a situation, it might be inevitable to go back to the drawing 
board and approach the problem as a wicked problem.

8. Rediscovering the theory of socio-technical systems

The theory of socio-technical systems was developed at the London Tavistock 
Institute in the 1960s-1980s, initially based on studies in the British mining 
industry in response to the introduction of new working methods. The Tavistock 
researchers described organisations as “open systems, in which social 
interactions are closely intertwined with technical components” (Lauche, 2011, 
p. 7). The Tavistock researchers were also at the forefront of the development of 
“Industrial Democracy” (Emery et al., 1969), the idea to include the workers in the 
design and development of the socio-technical work systems they were part 
of, which reflects the position of “social justice” and the ideas of designing a 
commons mentioned earlier. Socio-technical systems theory hence postulates 
that the technical and the social systems need to be jointly optimized.

8.1 The Tavistock tradition

Researchers at the London Tavistock Institute predicted in the 1980s that 
information technology – the microprocessor and related electronic 
technologies such as telecommunication – would have applications in all 
industries and would eventually become “universal” and “pervasive”, including 
the built environment, travel, leisure and “proactive consumer linkage with 
selling organisations” (Trist, 1981, pp. 50–51).

By the mid-eighties it was clear that the “control revolution” (Beniger, 1986) 
would lead to an “age of the smart machine” (Zuboff, 1988). Beniger’s vision 
remained relatively sombre, of a control revolution that perpetuates formal 

bureaucracy and rationalisation deep into the 20th century. Zuboff was 
hopeful of an antidote to that managerial “information panopticon” that 
would consist in a wholistic organization that would form a post-hierarchical 
learning environment, “more flexible, collaborative, and social integrative than 
anything (…) known” (p. 403). 

Eric Trist – one of the pioneers of the conceptual framework of socio-technical 
systems – noted already in 1981 that the designers of new technologies 
occupied a crucial place when it came to modelling new plants, converting 
existing work establishments and transformations at the macrosocial level.

The designers of new technologies dependent on computers 
and telecommunications belong to engineering disciplines 
far removed from socio-technical considerations. Unless 
educated to the contrary, they will follow the technological 
imperative and mortgage a good deal of the future. (Trist, 1981, 
p. 51)

He suggested to engage with technology designers from a socio-technical 
perspective, by having system builders look at the quality of their own working 
life as a first step towards inducing them to look at that of users. This eventually 
led to advances in human-centred design and a whole field studying human-
computer interaction and computer-supported cooperative work. These 
studies vastly improved the design and development of software systems, 
the user interface design, i.e., the design of input devices and workstations.

The wider socio-technical issues of work system design, however, were 
largely left unconsidered, as the table of contents of the Handbook of Human-
Computer Interaction (Helander, 1997) sadly demonstrates. And while Eason 
(1997) in his contribution concedes that “[m]any methods now exist which 
can make a contribution to the achievement of broad based socio-technical 
systems design in organisations” (p. 1493), he still recognizes, a few years 
later: “The wider issues of organizational design remain outside the normal 
systems development agenda. This has serious implications for the next 
wave of technology applications. These are forecast to lead to even more 
revolutionary changes in organizations as they enter the virtual world of work” 
(Eason, 2001, p. 328).

Thus, the concept of socio-technical systems and the need for designing 



352 353

Deel III  Voorbereiden op een veranderend werkveld Digital transformations and their design 

352 353

these systems are not new. The rise of digital transformation in its social 
context brings up the subject matter to the forefront of our attention in this 
early stage of the 21st century.

8.2 Performativity and responsibility

Specifying or addressing the wicked problems of quadrant 4 in Table 1 is a grand 
challenge. The approaches presented in sections 6.1 and 6.2 are, in essence, 
workarounds, reductionist attempts to either eliminate the uncertainty about 
facts and cause-effect relations through choosing between multiple design 
options, or to overcome the dissensus among stakeholders by approaching a 
target situation by incremental solutions. Both approaches aim to reduce the 
complexity of problems by adding structure, so weakly-structured problems 
are turned into tame problems again.

For wicked problems, instead, a more complex approach is required to 
interconnect the diffuse problem and solution spaces that would create an 
opportunity of responding to complexity with complexity. At the same time, 
such an approach needs to be flexible – but also efficient and compatible 
across disciplines. The design profession has successfully managed to 
position itself as multi-disciplinary and integrative. Other disciplines are 
quickly learning that lesson, too.

Kwa (2011), who studied the “styles of knowing” of scientific reasoning processes 
across history and cultures, identified a performative turn in science: “the 
rewards for sciences that can offer immediately applicable results will 
be far greater than those for less pragmatic disciplines” (p. 274). He lists 
interdisciplinarity, including borrowing from other disciplines, and working on 
a combination of science and technology in small teams as characteristics 
of performative science. 

We propose that solving wicked problems, therefore, must first address 
the interdisciplinarity and performativity of the relevant disciplines and 
stakeholders.

Just aiming at delivering results, however, is not sufficient when developing 
socio-technical approaches to wicked problems. In Kwa’s view of a 
contemporary style of knowing, “scientist have a responsibility not only to offer 
facts and techniques, but also to shed light on their implications (and to train 

students to do the same)” (Kwa 2011, 276). He refers to Zygmunt Baumann (1987) 
who stipulates that intellectuals as researchers – and we would strongly argue 
as practitioners, too – increasingly find themselves no longer in the role of the 
legislator, but in the role of interpreter, mediating between the many different 
communities affected by developments of responses to wicked problems in 
society, science and technology. This aligns nicely with the “wicked problem 
solver’s responsibility for their actions” (Buchanan, 1992, p. 16) and Nelson and 
Stolterman’s call for designers to “accept responsibility” (Nelson & Stolterman, 
2012, p. 211).

To be an interpreter of science appears like a role which researchers, teachers 
and students of universities of applied sciences would readily and happily 
adopt. In fact, they could even become a role model of the interpreter and 
teach their approach to other ranks of professionals. Becoming a role model 
and teaching others, however, also requires reflecting on their own role, or on 
the relevant frames of reference, and therefore not jumping to conclusions 
too quickly. This challenge is not insurmountable. A professional practice of 
reflection (Schön, 1983) is needed to prevent being precipitate. 

9.  Studying the digital transformation as a  
cyber-social experience: three scenarios

What does studying the digital transformation as a cyber-physical experience 
entail? It aims, we believe, at bringing the power of the digital transformation 
to fruition,

•	 by making use of the specific – technical (in the case of the engineers), 
non-technical4>> (in the case of domain-specific professionals, 
policymakers, and social work planners) and inventive (in the case of the 
designers) – competencies of a variety of disciplines, 

•	 by bringing these disciplines to performance in a transdisciplinary setting, 
based on an understanding and practice of boundary crossing by all 
disciplines involved, and

•	 by dismissing the role of legislator and adopting the one of interpreter, and 
by accepting responsibility for all its actions.

So, there are three key ingredients to the study of the cyber-social: 
technologies, methodologies, and philosophies. The first two are well 
established in contemporary policy as “Key Enabling Technologies” (KETs) 
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– including micro-electronics, AI, data and digitalisation, and connectivity 
– and competencies, and “Key Enabling Methodologies” (KEMs) – including 
visioning, participation and empowerment, experimentation, change and 
monitoring. We might name the last ingredient “Key Ethics” (KEs) and propose 
it to include the discussion and application of deontology, consequentialism, 
and pragmatic ethics. To render the three elements in Sinek’s “Golden Circle” 
(2009), the KEs would answer the “why”, the KEMs the “how”, and the KETs the 
“what”.

Figure 8: An illustration of KEs, KEMs and KETs

Fast forward to 2030, how can Rotterdam University of Applied Sciences 
implement the study of the cyber-social into its fabric? An attractive model 
to educate future generation students in applied universities is, as we call it, 
the federative model. This model builds on the existing educational disciplines 
and develops them further. Yet, there are more expansive scenarios possible. 
For instance, the university could approach the digital transformation as a 
technically driven development, which is methodologically supported and 
ethically aligned, or it could adopt the cyber-social as a new, integrative field 
of study that is interconnected with other domains. In the following sections we 
sketch these three scenarios in more detail, without divulging and discussing 
the merits and limitations of these scenarios.

9.1 Scenario 1 – The federative model

As of 2030, the digital transformation has moved into full swing in the city 
and the harbour of Rotterdam. As expected, everything and everyone is 
connected and digitally available all-day round. Some of the self-employed 
and the wealthier private households were quick to adopt the digital. The 
big corporations and brands, the universities, hospitals, and the city council 
had all developed and implemented their digital strategies. Every small and 
medium business had found its own way into the digital realm – often with 
the help of graduates of Hogeschool Rotterdam. Eventually, in 2026, the city 
council proposed a digital inclusion programme to bridge the widening 
digital divide in society.

Hogeschool Rotterdam adopted a pragmatic approach to the digital 
transformation. Despite all the humdrum of “the digital” and how it would 
make existing professions disappear and new professions emerge, 
electrical, software, mechanical, civil, and maritime engineers remained in 
high demand, as did communication specialists, user interface designers, 
and indeed accountants, business administrators and marketeers. However, 
the curricula of these studies underwent some change – which was called 
“the digital turn in education”. This digital turn in education included not 
only teaching the use of new digital tools but also developing a practice of 
reflecting on their impact on the users and society at large. The digital turn 
happened almost simultaneously in secondary and in higher education. So, 
after a short transition period, first-year students at the university no longer 
had to be taught elementary coding – that had become an integral part of 
secondary education. And wider digital literacy, too, such as computational 
thinking, awareness of the use of algorithms, critically questioning digital 
systems and their purpose, were required subjects to successfully complete 
secondary education.

So the university could focus on the disciplinary use of digital technologies, 
and on the interplay of disciplines. Working transdisciplinary was not only 
encouraged, it had become a mandatory part of every degree – students 
had to spend at least one semester with a transdisciplinary project in 
a transdisciplinary group. The most fundamental change was recently 
introduced, after a lot of discussions and political fighting: since 2028 it 
was possible to carry out a bachelor’s thesis in a transdisciplinary setting, 
even between different universities of applied sciences. In these thesis 



356 357

Deel III  Voorbereiden op een veranderend werkveld Digital transformations and their design 

356 357

projects, the students collectively designed and realized crucial elements of 
socio-technological systems. A mandatory part of such a socio-technical 
systems design was to discuss and evaluate its wider societal and ethical 
implications.

Only recently, an experiment had started that allowed mixed teams with 
students from the traditional, more academically oriented universities and 
from the Hogeschool. The first results were more than promising. This was 
attributed to three reasons: First, the students were acting on a much more 
level playing field with respect to their overall digital literacy. Second, the 
specific transdisciplinarity training of the Hogeschool students also allowed 
them to interact professionally and efficiently with their more academically 
trained counterparts. Third, the Hogeschool students had become highly 
proficient in applying methods. That made them the perfect counterparts 
to their academic colleagues, and the first trial project produced nicely 
rounded projects that were also highly appreciated by the companies they 
were produced for.

While Rotterdam had positioned itself internationally with a number of flagship 
projects as the European leader in energy transition, this development would 
not have been possible without the strong digital foundation of the city’s 
graduates who outperformed others technically, methodologically, and 
ethically …

9.2 Scenario 2 – Rotterdam Key Tech Digital Transformation 
Academy

As of 2030, the digital transformation has moved into full swing in the city 
and the harbour of Rotterdam. As expected, everything and everyone is 
connected and digitally available all-day round. The big corporations and 
brands, the universities, hospitals, and the city council had taken the lead. 
The self-employed and private households followed, and ultimately, every 
small and medium business has made the transition. Predominantly the 
latter required an enormous amount of digital innovation – innovation they 
were not able to create themselves. So particularly in the second half of the 
decade, they turned to Hogeschool Rotterdam which had just rebranded 
what the elderly still knew as “HTS” as the “Rotterdam Key Tech Digital 
Transformation Academy”. 

The Rotterdam Key Tech Digital Transformation Academy (KeyTdTAc) 
comprised a few schools, educating professionals for the key technical sectors 
in the region like marine and offshore engineering, industrial biochemistry, 
metropolitan logistics, and urban sustainability. The academy was set up as 
a flagship project to demonstrate how Hogeschool Rotterdam embraced 
the idea of key enabling technologies for the digital transformation. The 
engineering and computer science departments had joined forces and 
focused several of their associate degree and bachelor programmes in a 
school for key enabling technologies, the “key tech school” – micro-electronics 
and IoT, data engineering, applied AI and the new field of “connetionics” (the 
study of digital connection design and engineering). Several modules were run 
as evening or block courses, so people already in employment could attend 
them as part of their lifelong learning activities. These modules included 
computational thinking, digital literacy, elementary machine learning, data 
acquisition, data clean-up etc. For such a module, external attendees would 
be awarded an “edubadge” that they could add to their lifelong learning 
backpack, a scheme that had been enthusiastically adopted in the region, as 
industry woke up to the fact that their workforce was utterly lagging behind in 
knowledge and skills regarding all digital developments.

The KeyTdTAc had invested in a “key tech graduate school” with corresponding 
master programmes in data science, digital twin engineering, predictive 
machine learning, physical internet, and cyber security and privacy. These 
master programmes all included a common graduate course in design 
thinking, which was hugely popular since people from outside the graduate 
school could also attend as a certificate course to earn a number of 
edubadges – for example empathy, ideation, prototyping – for their lifelong 
learning backpack. The master programmes also offered a number of 
elective modules, so students could specialize for instance in higher-order 
digital modelling, white hat hacking, out-of-the-box thinking, data and ethics, 
or nudging and communication.

The KeyTdTAc also participated in the “digital compliance engineering” 
programme that had been set up by the 4 Technical Universities to facilitate 
professional doctorate studies in the high-tech sector. This programme was 
established as industry leaders recognized that they were unable to handle 
the increasing demands on compliance regarding privacy, security, and 
legal issues that came in force as a consequence of increased connectivity 
and data intensity of all commercial activities. The Technical Universities 
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found that the problems that emerged in this field were not sufficiently 
academic to warrant proper PhD programmes, however their complexity and 
transdisciplinarity went way beyond what could be taught at a master’s level.

KeyTdTAc was part of an international group of Higher Education 
establishments in Europe, that early on recognized the shifts required in 
education for a digitally transformed economy and society. This group, 
which called itself the “Digital Key to Europe” consisted of public and private 
universities in Bergen, Marseille, Rostock, Trieste, and Valencia. Together, they 
had established several international exchange programmes on all levels, 
from the bachelor to the PD …

9.3 Scenario 3 – Rotterdam Institute for Cyber-Social Studies

As of 2030, the digital transformation has moved into full swing in the city 
and the harbour of Rotterdam. As expected, everything and everyone is 
connected and digitally available all-day round. The big corporations and 
brands, the universities, and the hospitals had taken the lead, especially in 
a number of high-profile technology projects that were developed together 
with the 4 Technical Universities. However, the small and medium business 
were structurally neglecting the transition. Moreover, private households 
and many self-employed became more and more critical of the massive 
programmes that were driven by corporate interest of the big European players 
SAP-Siemens and Alstom-Orange-Telefonica. Promoted as an alternative to 
the US-American and Chinese “surveillance” platforms, they were nonetheless 
intrusive on privacy, and left little room for smaller companies and local 
initiatives. At least they were forced to publish their APIs and data exchange 
protocols.

In the light of the fast-growing resistance to Europe’s big tech, three of the 
Dutch G5 cities decided to choose another route. In coordination with the 
universities of applied science in Rotterdam, The Hague and Utrecht they 
established the Rotterdam Institute for Cyber-Social Studies (RICSS) as a 
lighthouse project that was committed to a substantially more human-
centric and holistic approach to digital transformation. The universities 
combined their competences in micro-electronics, robotics, data science 
and data engineering, computer science and computer engineering, artificial 
intelligence and machine learning, as well as in urban planning, media and 
games design, and communication. And they developed together a new 

profile for a bachelor’s degree in “responsible technology design”. Students at 
the RICSS who would become the digital innovators and transformers should 
not only be competent in applying the latest technologies, they argued, they 
should also be competent in inventing new worlds that would be liveable and 
likeable. To that end, subjects addressing designerly empathy and human 
factors were included in the curriculum. This profile was a successful promise 
to prospective students who were longing for more purpose in their studies.

Soon, these developments caught the interest of some of the “old” 
universities, and they were looking for ways to support the RICSS. Existing 
contacts between researchers and institutions helped to quickly establish 
a few joint programmes – starting with a joint master’s degree that was 
supposed to take the notion of “responsible technology design” to the next 
level – including the technology and design part provided by the RICSS, 
and the “responsible” part by the universities – mainly involving disciplines 
like management, psychology, sociology, philosophy, and ethics. When 
developing the joint degree, the institutions recognized that a much more 
transdisciplinary approach was needed in which a number of translations 
played a central role. It was not so much the more academic approach to 
responsibility that required translation to become practically relevant. The 
applied approach to technology and design needed translation into the 
academic field since “applied” was not, as assumed by some academics, 
just “the application of”, but turned out to be much more like “creating new 
living (and working) environments” by using technology and design. So, the 
joint degree programme eventually was named “creating humane digital 
environments”.

A welcome side effect of the development of the joint degree programme 
was that the partners recognized that there was a wealth of knowledge that 
yet had to be developed in the young field of cyber-social studies. So they 
decided to establish and fund a joint PhD programme of initially ten PhD places 
to extend and develop what cyber-social studies from an academic point of 
view would entail, while remaining fully aware of the “applied” economic and 
social context of the cyber-social.

It was this first cohort of PhD students that eventually attracted attention from 
outside the Netherlands. Particularly some of the smaller European countries 
like Denmark, Scotland, Portugal, and Greece were looking for alternatives to 
the Franco-German tech narrative …
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10. Conclusion

The digital transformation has been going on for decades. We regarded 
this digital transformation as a fundamentally cyber-social experience, 
occurring within a socio-technical ecosystem. In this ecosystem, digital 
objects interact with each other, with the environment and with humans, 
making them fundamentally social. Such social interactions, we believe, are 
basically invented, created, built, programmed, implemented, applied, used, 
and misused via intentional (and maybe sometimes unintentional) human 
intervention. 

We recognized that the theory of socio-technical systems is not new, as it was 
already developed in the 1960s-1980s, initially based on studies in the British 
mining industry in response to the introduction of new working methods. This 
recognition entails considering digital transformation as a class of wicked or, 
at least, weakly-structured problems. 

In the light of educating future practitioners who will be in charge of realizing 
meaningful and responsible digital transformations, in this chapter we looked 
at digital transformation from the viewpoint of a development process 
whereby an information system is devised, built, deployed, and maintained 
in its social context. Such a development process, we argued, should be 
transdisciplinary using a balanced mix of traditional system development 
approaches (like engineering) and creative designerly approaches (like 
design thinking).

This recognition led to a few requirements and challenges for our education 
system in the future. These requirements and challenges concern developing 
professional skills in the related technical and non-technological disciplines 
(key enabling technologies), as well as developing professional skills across 
these disciplines. The later entails acquiring competency for transdisciplinary 
understanding (i.e., comprehension), which can be facilitated via mastering 
methodological skills (i.e., key enabling methodologies). As a result, the future 
disciplines should take their own responsibilities in developing responsible 
social technical systems (key ethics). To frame the future approach of our 
education system within applied universities, we described three scenarios 
coined as federated, technology-driven, and cyber-social, without divulging 
and discussing the merits and limitations of these scenarios.
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14 Data Literacy
Critical Competences of Digital Transformation

Shengyun (Annie) Yang

Abstract

Digital transformation has captured much enthusiasm from both academia 
and industry. It is essential for any organization to incorporate digitalization 
into its strategy. The state-of-the-art technologies have enhanced the data 
storage and processing capabilities. Together with the exponentially increased 
data enabled by digitalization, firms have unprecedented opportunities to 
make decisions based on a large scale and diversified data, making more 
informed decisions. Companies can monetize data through three main paths: 
revenue growth, cost reduction and new business models. The continuous 
development of technologies will further augment the amount of data and 
improve the data users’ experiences. However, the challenges of ethical use, 
security and quality of data are salient. While machines will extensively assist 
humans in data-driven decision-making, humans’ data literacy is crucial to 
optimize the partnership between human and machines. Therefore, education 
has the obligations to enhance students’ competences of working with data, 
namely data literacy, to better live and work in this evolutionary digital world.

Introduction

Digital transformation has captured enthusiasm from both academia and 
industry. A common misconception is that digital transformation merely 
refers to the adoption of technologies (Hausberg et al., 2019). It is, in fact, 
an evolutionary process (Morakanyane et al., 2017) that involves disruptive 
implications of digital technologies (Nambisan et al., 2019), leads to changes of 
business operations and organizational structure, affects products, processes 
and customer experiences (Matt et al., 2015), and even enables new business 
models (Lucas & Goh, 2009; Morakanyane et al., 2017; Schallmo et al., 2017).

Successful digital transformation allows companies to gain remarkable 
benefits, such as increased capabilities, improved processes, better customer 
experiences and engagement, streamlined operations, new lines of business 
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and sustained competitiveness (Matt et al., 2015). Although there is a growing 
acknowledgement of the need for digital transformation, from a business 
perspective, digital transformation is a complex and immense field (Hausberg 
et al., 2019).

A variety of strategies and approaches have been suggested from academia 
and business (such as Garzoni et al., 2020; Oxford Economics, 2020; Peter et 
al., 2020; PwC 2018; Westerman et al., 2014). One common component that is 
always mentioned in these strategies is DATA. That is because fact-based 
decision-making is preferred; and data is the cornerstone. These days, any 
company, large or small, possesses rich amounts of data. In turn, firms have 
unprecedented opportunities to make decisions based on large scale and 
diversified data; making more informed decisions to improve business and 
management. 

Data Monetization

While many companies are busy with accumulating data, the value of data 
has rarely been realized to its fullest extent in most organizations. Substantial 
value can be unveiled from data by deriving insights from it. These insights 
can help companies optimize their business, such as pricing, customer 
segmentation and cost management, leading to an increase in profit or 
decrease in costs. This value creation process, converting intangible value 
of data into real value, is referred to as data monetization (Najjar & Kettinger, 
2013). Currently, fewer than 10% companies strive to monetize their data 
(Gandhi et al., 2018).

There are three primary paths to data monetization (Gandhi et al., 2018), 
namely, revenue growth, cost reduction and new business models. First, 
revenue growth revolves around the improvement of sales performance and 
reduction of customer attrition. The core of digital transformation is moving 
towards customer centricity, a strategy to fundamentally align a company’s 
products and services with the wants and needs of its customers (Feder, 
2012; Gandhi et al., 2018; Jeffery, 2010). Companies make their ultimate effort to 
gain an intimate understanding of their customers. They collect and examine 
the data of multiple dimensions of their customer profile and purchase 
behavior, such as demographics, special needs, historical purchases, 
interactions, shopping behaviors and pivotal events. Thus, they can offer 
highly personalized products, promotions and services to increase customers’ 

purchases, retention and satisfaction, and reduce the churn rate. As a result, 
this stream of data monetization enhances the customer-centricity and 
creates competitive advantages. Data-driven marketing, for example, is a 
typical strand of data monetization for revenue growth. The primary activities 
of data-driven marketing are exceedingly fine-grained segmentation and 
personalization.

Second, cost reduction addresses operational efficiency, such as increase 
of productivity, optimization of operations and reduction of consumption 
and waste of either raw materials or low-value activities. The external 
environment, particularly ever-increasing demand, challenges from the 
operating environment and fierce competitions, tightly squeezes the margins. 
Therefore, companies become more and more reliant on the power of data 
and analytics, to monitor the operations instantly, diagnose the issues, 
predict the future, identify risks early and proactively take measures. Process 
mining is a compelling example of using data to reduce costs and optimize 
business process. It has become an emerging discipline in the research on 
business process management. In parallel, it has gained a huge enthusiasm 
from industry. By exploiting event data, process mining can provide insights, 
detect bottlenecks, predict problems, record policy violations, recommend 
countermeasures and streamline processes (Van der Aalst et al., 2012). Thus, it 
can improve the understanding and efficiency of processes.

Third, data monetization enables new business models (Wixom & Ross, 2017). 
Gandhi et al. (2018) identified three major models based on three dimensions, 
namely analytics sophistication, revenue potential and values to customers 
(see Figure 1).

The first model is data as a service, also known as syndication. In this model, 
either raw data or aggregated data are sold to customers. These customers 
can further analyze and mine data for insights by themselves. For example, a 
mobile market data provider sells raw data of sales and download rankings of 
apps with detailed information, such as stickiness and penetration, of a specific 
region and category to researchers who want to understand consumers’ 
purchase behavior of mobile apps in the App Store. According to this business 
model, the ability to generate revenue from data, was constricted. The value 
to its customers was also limited.
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Figure 1. Data Monetization through New Business Models (adapted from Gandhi et al., 
2018)

The second model is insight as a service. Companies that adopt this business 
model usually need to collect data from various sources and perform 
advanced analytics, so that data can be converted to insights and sold to 
customers. To illustrate, Wixom and Ross (2017) gave an example of State Street, 
one of the largest administrators of private equity assets in the United States, 
that collects and aggregates data about financial capitals from private equity 
clients, which is not publicly available, but of great value to markets. It further 
creates an index of the financial performance of the private equity industry, 
and sells that to its clients. The revenue potential, the values to customers and 
the reach of customers of this model is higher than syndication.

The third model is an analytics-enabled platform as a service. According to 
Gandhi et al. (2018), this is the most complex of the three business models, 
as “it adopts sophisticated and proprietary algorithms to generate enriched, 
highly transformed, customized real-time data delivered to customers via 
cloud-based, self-service platforms.” Dashmote has developed software 
that acquires and cleans data, retrieves information from unstructured data, 
analyzes data based on different methods, such as pattern recognition 
and matching and predictive modelling, and deliveres the insightful and 
actionable results to end users (namely decision makers of a client company). 
The software works like a pipeline, automatically sending updates, different 

data sources, data analysis and business insights to end users. It integrates 
into a client company’s decision-making process, leading to the highest level 
of significance to the customers’ business (Yang, 2020). The potential revenue 
generated from this model is, therefore, the highest among the three models.

It should be clarified that data monetization of new business models is not 
only applied to a newly establish company. It can also be adopted by an 
existing company and become a new revenue stream of that company. 
However, these new business models usually associate with the core business 
of the company. To successfully monetize data as a new business model, the 
managers of the established companies should realize that they may need 
an entirely new operating model to support the new business (Wixom & Ross, 
2017). Commitment to changes and adaptations are required.

Trends and Challenges of Data Operationalization

In the digital economy, with the advent of technologies to acquire and process 
data, the value of data will increase continually. In the following decade, we will 
see the integration of different technologies, particularly artificial intelligence 
(AI), into data operationalization. There will be a focus on data user experiences 
as well. Companies will not be able to disregard the following trends.

•	 IoT will be a major source for the data
Rapid growth in the IoT will, undoubtedly, generate more data. Wider 
diffusion and adoption of IoT will, particularly, contribute to the volume, 
variety and velocity of data. Companies can collect more, richer and more 
diverse types of data in real time. This will lead to a higher level of data 
complexity. In turn, data analysis will be more challenging.  

•	 Machine learning will play an imperative role in data analysis
Machine learning has been rapidly developing and applied in the recent 
decade, enabled by the exponential growth of computing power. Its 
ability to deal with complicated and massive amount of data is striking. 
Particularly deep learning will be sought-after, as it allows to analyze data 
from different layers, and thus, more efficiently tackle the data complexity.

•	 Natural Language Processing (NLP) will prevail in data retrieval and 
sentiment analysis
NLP has already been applied in many interactive applications, such as 
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chatbots for customer service. It is quite matured in parsing, machine 
translation and summarization. This will allow users to retrieve data by 
entering natural languages instead of specific keywords. In recent years, 
there has been a big progress on sentiment analysis through NLP. This can 
further enrich the data analysis of opinions and emotions, such as how 
people feel about a service.

•	 Data storytelling will be favored for transforming data into insights 
Companies want to make data-driven decisions. However, we cannot 
expect every decision maker or data user to learn the adequate data 
skills to understand data. To empower people to understand and act 
upon data, the results of data analysis must be transformed to insights 
and communicated in a powerful and comprehensible way. Data insights 
needs to be told like a story, using easy-to-understand language. The data 
storytelling could, in the future, even be personalized according to users’ 
expertise by adopting the languages that the users are familiar with in 
their work and life. 

•	 Demand for data professionals will keep increasing
There has been a growing need for data professionals in the recent years. 
This trend will continue in the following decades. In large corporates, 
executive positions, such as that of Chief Data Officer, who are responsible 
for the management of enterprise data, will become commonplace. This 
role is expected to help a company devise and realize the strategy of using 
data as an asset to drive business impact and outcomes. The manager 
should also be responsible for the improvement of organizational data 
literacy, as it is an essential part of the data-driven culture. Currently, this 
executive role remains unknown in many companies. With the increased 
awareness of the value of data and the emerging needs for data-driven 
strategy, an executive level job related to data will be frequently seen in 
the near future. In small and medium-sized enterprises (SMEs), there will 
also be a demand for various data professionals, such as data analysts, 
analyzing company or industry data to find patterns and values; data 
engineers, optimizing the infrastructure for data analytics processes; and 
data analytics consultants or data-savvy leaders, transforming data into 
insights in a particular industry or area of research.

Besides the aforementioned trends, salient challenges such as security, 
ethical use and quality of data need to be scrutinized.

•	 Data Security
The increased volume, variety and velocity of data have posed more 
challenges with data security. Since data security has a significant 
influence on data initiatives, many organizations have pointed out that 
concerns over data security, such as data breaches, are the top inhibitor 
for operating big data and the top area in need of addressing. In the future, 
there will be a continuously increasing demand for cyber and data security 
professionals.

•	 Ethics in Data
The increased possibility to collect and access immense amounts of 
data via technologies makes ethics in data more important than ever 
before. It has been predicted that half of the business ethics violations will 
occur through improper use of big data analytics (Gartner, 2015). Privacy 
is an important aspect. Although companies are obligated to comply 
with privacy regulations, how to actually address privacy controls and 
procedures remains a big question to many of them. Besides privacy, 
fairness and representation are also being challenged. Algorithm bias can 
even be reinforced during the data processing by machine.

•	 Data Quality
Data quality describes the completeness, accuracy, timeliness and 
consistency of data. It has an impact on organizational trust, accuracy 
of operational reporting, coherence of decision-making, productivity, risks 
and financial performance. In turn, impact of data quality can occur at 
operational, tactical and strategic levels. The increased amount, diversity 
and speed of data brings new challenges with data quality control. More 
attention and efforts on data quality will be required for the prevalence of 
enterprise-wide data-driven decision-making

 
Needs of Data Literacy

Turning data into insights is a process and requires different technologies 
and knowledge. When a company seeks to monetize data, it should be 
firstly, prepare for enterprise-wide changes with ‘embedding capabilities’. 
Besides, it is important to assess the technical and analytical capabilities 
of the company to plan a strategic pathway (Najjar & Kettinger, 2013). 
Technical capabilities refer to the data infrastructure, including hardware, 
software and network capabilities of collecting, storing and retrieving 
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data. Analytical capabilities refer to data and business analytical skills of 
the employees of a company. These two capabilities, together, ensure a 
company has the data and the know-how, and thus, can properly utilize 
the data and gain advantages of its business. Analytical capabilities 
are built upon data literacy. Data literacy, broadly speaking, refers to the 
competences to effectively work with data to inform decisions (Mandinach 
& Gummer, 2013).

Simon (1991) pointed out that an organization learns only in two ways, 
either by the learning of its members or by ingesting new members who 
have knowledge that the organization did not have before. That’s because 
all learning takes place inside individual human’s head. This contention 
indicates that individuals are the key. If an organization wants to be data 
literate, its members must become data literate. In other words, individuals 
need to become more data literate in order to unlock the dispersed 
business value from data, and thus, at the aggregation level, the company 
can transform its business.

The competences entailed in data literacy include data identification, 
acquisition, management, evaluation, processing, analysis, interpretation 
and ethical use. Data literacy emphasizes the ability to understand, use and 
manage data effectively to transform data into information and ultimately 
into actionable knowledge. In recent decades, data literacy has captured 
an increased attention from higher education for two major reasons.

First, having lived in an information society, people have gradually 
acknowledged the need to use data and information effectively to solve 
problems, engage in life-long learning to attain full social integration, 
optimize personal and professional development, and actively contribute 
to the societies (Calzada Prado & Marzal, 2013; Stephenson & Schifter 
Caravello, 2007). The competences involved to fulfil this need have even 
been regarded as basic civil right (Sturges & Gastinger 2010).

Second, young people and digital natives live with data; their digital 
footprint is omnipresent. They need to develop a subtlety of understanding 
of data so that they can participate more actively in the management 
of their personal data. The skills and knowledge needed to create and 
manage their own data impact their interactions with, and access to, the 
participatory culture of the networked digital world of the 21st century 

(Bowler et al., 2017). Moreover, the education of literacy in education will 
mitigate a particularly potential form of inequality – a gap in support to 
data literacy. In an empirical study among teenagers of Bowler et al. (2017), 
they noticed that students whose parents happened to work with data had 
much better knowledge about data than other students. However, not all 
young people have parents who work with data. This finding pointed out 
that the gap in learning opportunities about data for young people should 
be addressed in education.

As a matter of fact, students are also aware of the necessity and importance 
of skills related to data. Research Centre Business Innovation has been 
engaged in a project ‘21st Century Skills’. This project aims to identify the 
‘new foundational skills’ that students need to develop during their study to 
prepare them for their future careers. A survey was carried out among 230 
students from Hogeschool Rotterdam Business School (HRBS), University of 
Brighton, University of Applied Sciences Bielefeld, TU Dublin and Wittenborg 
International University between June 2019 and January 2020. The results 
revealed that most of the students did not have a proper level of data 
literacy to fulfil the demand from the industry. For example, 67% of the 
students had basic or no skills of data management, and over 80% of them 
possessed basic or no skills of data analysis, data security skills, and data 
communication (Dimitrova, 2020).

Existing studies on data literacy in education have summarized the 
competences of data literacy and translated them into education (see 
Table 1). Six core competences are emphasized: (1) understanding and 
awareness of data; (2) access and acquirement of data; (3) engaging in 
data; (4) planning for and managing data; (5) synthesizing, visualizing, 
and representing data; and (6) using data properly and ethically. Sub 
competences entailed in the core competences further specify the 
important fundamentals of data.
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Table 1. Scheme of Data Literacy Instructions
(Adapted from Maybee & Zilinski, 2015 and Calzada Prado & Marzal, 2013)

Core 
Competences

Specific 
competences

 
Descriptions

Awareness

What is data?
Learners need to know what is meant 
by data and be aware of the various 
possible types of data.

Data in society

Learners need to be aware of the 
role of data in society, how they are 
generated and by whom, and their 
possible applications, as well as the 
implications of their use. 

Access

Data sources

Learners need to be aware of the 
possible data sources, be able to 
evaluate them and select the ones 
most relevant to an informational 
need or a given problem.

Obtaining data

Learners need to be able to detect 
when a given problem or need cannot 
be (totally or partially) solved with 
the existing data and, as appropriate, 
undertake research to obtain new 
data.

Engage

Reading and 
interpreting 
data

Learners need to be aware of the 
various forms in which data can be 
presented (written, numerical or 
graphic), and their respective conven-
tions, and be able to interpret them. 

Evaluating data

Learners need to be able to evaluate 
data critically based on data evalu-
ation criteria (including authorship, 
method of obtaining and analyzing 
data, comparability, inference and 
data summaries). 

Manage

Data and 
metadata 
collection and 
management 

Learners need to be aware of the 
need to save the data selected or 
generated and of descriptive or other 
data associated therewith, for due 
identification, management and 
subsequent reuse. 

Preserving data
Learners need to be aware of curation 
practices for long- term storage and 
use.

Communicate
Producing 
elements for 
data synthesis

Learners need to be able to synthesize, 
visualize, and represent the results of 
data analysis in ways suited to the 
nature of the data, their purpose and 
the audience targeted in the inquiry.

Use

Data handling

Learners need to be able to prepare 
data for analysis, analyze them in 
keeping with the results sought and 
know how to use the necessary tools.

Ethical use of 
data

Learners need to make ethical use of 
data, acknowledging the source when 
obtained or formulated by others, 
and making sure that used methods 
are deployed and results interpreted 
transparently and honestly.

Prior research suggested that data literacy cannot be taught in a stand-
alone course or module; it must be integrated into all levels of schooling. This 
is because acquiring the competences of data literacy is a gradual process, 
even throughout an individual’s lifetime (Calzada Prado & Marzal, 2013). To 
allow students to obtain this variety of skills more comprehensively, data 
literacy should be incorporated across curricula and in different manners, 
such as lectures of core theories, workshops of methods and discussions in 
topical seminars (Stephenson & Schifter Caravello, 2007).

There is a diversity of educational programs that can address data literacy. 
Maybee and Zilinski (2015) introduced data informed learning as an approach 
to data literacy. This approach is drawn from Bruce’s (2008) informed learning. 
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Thus, data informed learning is about simultaneous attention to data use and 
learning, where both data and learning are considered to be relational (Bruce & 
Hughes, 2010). Maybee and Zilinski (2015) pointed out that, rather than focusing 
on acquiring generic data-related skills, data informed learning emphasizes 
that students should learn how to use data in disciplinary contexts. These 
researchers (Hughes & Bruce, 2012; Maybee & Zilinski, 2015) further identified 
three key principles with examples:

1. New ways of using data build on students’ prior experiences, especially 
through the use of reflection to enhance awareness. For example, in 
an accounting course, students can reflect on their own experiences 
of balancing a checkbook and then relate that to a journal ledger or a 
general ledger. 

2. Learning to use data promotes simultaneous learning about disciplinary 
content. Here the idea of simultaneous learning contrasts with the common 
instructional practice of separating data skills from learning about subject 
matter. Zilinski et al. (2014) gave an example: A nuclear engineering course 
can apply the concepts of authority, quality, and accuracy to the use of 
data repositories by looking up evaluated nuclear reaction data in two 
different databases, and comparing the results.

3. Learning results in students’ experience of data use and developing new 
understandings of the subject being studied. For instance, in a computer 
programming course, students can swap documented computer code 
with another team, and rerun a script to see if they can replicate the 
process. This allows them to learn about using and managing data in 
different roles in the context of programming. 

It is not always necessary to involve all the competences listed in Table 1 in 
a single course or activity. It is more important to welcome and encourage 
educators to think about if and how they can integrate data literacy into 
their subjects and disciplines. This can be referred to as a decentralized 
approach. Meanwhile, we may take some centralized approach to facilitate 
the decentralized interests. We may commence with the following actions:

1. Introduce a fundamental course, such as Data Science Essentials or 
Introduction to Data Science, to develop students’ understanding of 
the principles and implications of data science for business. The course 
should include introducing the vocabulary that students will need to 
start conversations with data scientists and business professionals; 

learning about the iterative nature of the data science process in 
practice; seeing how data science techniques can be used to address 
problems in business; understanding how an organization can build 
a successful data science team; considering the measurement of 
data science projects and learning some tools to evaluate the impact 
of data science; and exploring data-driven approaches in digital 
transformation strategies. We may partner with the active practitioners 
of data science to develop this course with rich examples to help students 
understand the implications of data science in contemporary business. 

2. Introduce leading tools and applications of data-driven decision-making 
from industry to education programs. Action-oriented learning of using 
data to solve a problem with the assistance of a modern technological 
application is crucial for students to enhance their data literacy. For 
example, Research Centre Business Innovation has introduced Celonis and 
its process mining tools to our university. With the free academic license and 
support from the company, some programs have now adopted the Celonis 
tool in teaching activities. Thus, students can gain hands-on experiences 
about how to improve business processes by exploiting event data. 

3. Create an agile and scalable infrastructure environment. To enrich 
the learning environment, sometimes, practical enrichment activity 
components are desired. These activities can provide students with an 
opportunity to engage with some of the tools used by data scientists, 
and develop a sense of the kind of work they do. However, this learning 
environment may require a massive-scalable and cloud-based IT 
infrastructure. We may partner with external service providers, such as 
High Performance Computing (HPC) centres, to arrange the periodical or 
ad hoc needs.

It is worth noting that, in order to take actions shortly, it is important to leverage 
external resources and partner with industry and other academic institutes. 
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Concluding Remarks

Figuring out how to monetize a deluge of data can help a company stand out 
from its competitors. To fully realize the impressive results from data monetization, 
companies should pursue a clear strategy. However, it does not transpire without 
any try-out; there is no silver bullet. A company is more likely to grow a strategy 
from a series of hands-on experiences. A data monetization strategy can be 
treated as a living approach, accumulated based on previous small data 
monetization projects (Alfaro et al., 2019). Companies can think big but start small; 
impressive results of data monetization can be obtained from a small step.

In addition, culture is of paramount importance to digital transformation. Thus, it 
is worth noting that data monetization should be considered organization-wide; 
employees across the organization should be given easy access to data. As 
Wixom and Ross (2017) contended, companies can never monetize data if no one 
can use it. They found that only about a quarter of companies allowed employees 
easy access to the data they most need for decision-making. Companies should 
foster their employees to monetize data, as they work with the relevant data at 
the front line and they know best how the data can be monetized.

Moreover, collective intelligence of human and machine must be addressed. 
Machines are powerful, but they don’t have the general intelligence that people 
do. Neither humans nor machines are perfect. But we are better at some tasks 
than the other. By combining the strengths of humans and machines, we can 
do things better than either human or machine would do individually (McAfee & 
Brynjolfsson, 2017). The partnerships of humans and machines, namely collective 
intelligence, are becoming critically important for the success of business 
(Malone, 2018; Malone & Woolley, 2020). 

Last but not least, in a company, decision-making is an essential activity. Every 
day, there are tons of decisions that need to be made in an organization. Even 
though machines can make some decisions, their work and how they work are 
determined by humans; when machines make bad decisions, humans should be 
able to recognize these and take over. Therefore, decision-making is a key and 
fundamental activity for humans in an organization. 

To embrace data-driven decision-making, in both work and personal life, the 
competences of dealing with data is required. In turn, in education, we have the 
obligation to enhance our students’ data literacy.
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15  Gevraagd in 2030: expertise 
sociale innovatie
Toby Witte en Frans Spierings

Samenvatting

De samenleving maakt een aantal ingrijpende trends door. Die veranderingen 
betekenen het nodige voor het sociale domein en de relaties tussen mensen. 
Daarbij is de vraag opportuun wat de meerwaarde is van sociaal werk voor 
het aanpakken van de grote maatschappelijke kwesties die zich onder 
invloed van de trends momenteel uitvergroten – armoede, ongelijkheid, 
gezondheidsverschillen, sociale spanningen – nu en in de toekomst. Welke 
kennis en kunde hebben professionals nodig die werkzaam zijn in het sociaal 
werk, om hun maatschappelijke meerwaarde te kunnen (blijven) leveren? Het 
vermogen van hbo-opgeleide sociaal professionals om effectief te innoveren, 
wordt onmisbaar in onze samenleving anno 2030, zo is onze inschatting. De 
opleiding Social Work dient zich daarom de komende tijd te ontpoppen tot 
een zelfstandige sociaalkundige innovatiediscipline waarin het verbinden 
van individuen, groepen, organisaties en gemeenschap (sociale omgeving) 
centraal staat. Om de onzekerheden te kunnen ondervangen die een impact 
hebben op de samenleving in 2030, moeten we als hogeschool in het 
Rotterdamse een kennisfundament opbouwen in sociale innovatie en meer 
breed opgeleide, kritische professionals gaan afleveren. 

Risicosamenleving

Onze huidige samenleving maakt een aantal forse en onverwachte 
ontwikkelingen door. Velen ervaren sinds de eeuwwisseling chaos en 
onoverzichtelijkheid. Er heerst maatschappelijk onbehagen en onzekerheid. 
We worden ons er steeds meer van bewust dat we leven in een (wereld)
risicomaatschappij. Allen verlangen we naar veiligheid en zekerheid. Risico’s 
zijn in de beleving van mensen onaanvaardbaar geworden en burgers eisen 
van hun overheid dat alles wat in toekomst mis zou kunnen gaan, nu al wordt 
voorkomen, zo signaleren de sociologen Beck (2008) en Boutellier (2011). De 
meeste mensen kunnen niet aanvaarden dat de wereld fundamentele 
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tekortkomingen kent. Maar niet alle pech, leed en risico zijn te voorkomen noch 
volledig uit te bannen. Niet voor elk vraagstuk – van obesitas tot overlast, van 
pesten tot klimaatverandering enzovoort – is een oplossing te vinden, stelt ook 
bestuurskundige Frissen (2013).

Ondanks deze sombere schets van de risicosamenleving ziet het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (Kuyper & Putters, 2020) naar aanleiding van het 
uitbreken van de coronavirus dat maatschappelijk onzekerheid juist ook 
kansen biedt voor sociale innovatie en creatieve oplossingen. Een mening 
die wij als auteurs delen. Nood breekt wet. Mensen en organisaties blijken 
plotseling en onverwachts open te staan voor zaken die vroeger nauwelijks 
denkbaar waren. Kijk bijvoorbeeld naar het collectief thuiswerken. Of naar 
de reserveringssystemen die talloze instellingen en bedrijven momenteel 
zijn gaan hanteren zodat de diensten die ze leveren, kunnen doorgaan in de 
anderhalve-meter-maatschappij. Vooralsnog werken ze. Grote delen van de 
economie waaronder het (hoger) onderwijs bleken in de eerste maanden 
van de virusuitbraak gewoon door te lopen. Tegelijkertijd zijn na enkele 
maanden de files die tijdelijk verdwenen waren, weer terug van weggeweest; 
geluidsoverlast en luchtkwaliteitsproblemen zijn weer terug van weggeweest. 
De samenleving heeft bepaalde kansen gegrepen, andere kansen zijn 
gemist. Het vermogen van hbo-opgeleide sociaal werkers om op praktijk 
en wetenschap onderbouwde wijze maatschappelijk te innoveren wordt 
onmisbaar in onze samenleving 2030, zo is onze inschatting.1>>

De coronapandemie heeft op korte en middellange termijn voor heel wat 
mensen nadelige gevolgen voor de mogelijkheden om te participeren in het 
economische, sociale en maatschappelijk leven. Het risico op ongelijkheid in 
welvaart en welbevinden – verschillen tussen groepen – dreigt verder toe te 
nemen dan het de laatste decennia al deed. Met ongewijzigd overheidsbeleid 
neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. 
Het aantal personen dat leeft in armoede – afhankelijk van de bijstand – 
zal volgens prognoses verder stijgen. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven 
ondermijnd, voor naar schatting één miljoen Nederlanders (Olsthoorn, Koop 
& Hoff, 2020). 

Sociale cohesie is een voorwaarde om de samenleving op orde te houden, 
want cohesie zorgt voor sociale orde, stabiliteit, solidariteit, vertrouwen, 
veiligheid en sociale verbindingen tussen mensen en groepen mensen. Met 
een groeiende ongelijkheid en scheve verdeling van de welvaart, komt de 

sociale cohesie, zo is de voorspelling, verder onder druk te staan. De psychische 
gevolgen van de groeiende onzekerheid – leven met onvoorspelbare risico’s – 
zijn niet uit te vlakken, waarbij sommige groepen harder worden getroffen dan 
andere groepen. Denk aan zzp’ers en werknemers in branches met voorheen 
een grote werkzekerheid. Velen zijn plotseling bestaansonzeker geworden en 
hebben gemerkt geen eigen greep op het eigen leven te hebben, waarbij de 
kwaliteit van leven, maar ook de zekerheid over hoe hun samenleving anno 
2030 eruit zal zien (de kwaliteit van de samenleving) drastisch is afgenomen. 
Sociaaleconomisch kwetsbare groepen (lage opleiding, zwak sociaal netwerk) 
komen door dit alles eerder en verder in de knel (Kuyper & Putters, 2020). 

De problemen en vraagstukken op dit vlak zijn niet nieuw. Maatschappelijke 
verschillen en groeiende sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland 
zijn trends en tendensen waarover het Sociaal en Cultureel Planbureau 
en het Centraal Planbureau al vaker hebben gerapporteerd (Vrooman, 
Gijsberts & Boelhouwer, 2014). De laatste jaren komen hier nog allerlei 
landsgrensoverschrijdende problemen en onzekerheden bij als armoede, 
arbeidsmigratie en vluchtelingenproblematiek. We weten onvoldoende hoe 
deze trends zich stapelen, hoe we op het samenkomen van deze trends 
moeten reageren, welke interdependenties deze met zich meebrengen en 
wat de verwevenheid is. Ook wisten we in het verleden niet goed hoe we op 
de ontwikkelingen moesten anticiperen, behalve ze op de loop te laten. 

Sociaalmaatschappelijke fragmentatie en sociale spanningen in wijken 
liggen nu meer dan ooit op de loer. We zien geweld in achterstandswijken om 
de hoek, in Utrecht, Den Haag en Rotterdam. In reactie hierop grijpen politie en 
justitie harder in. Zij klagen erover dat ze geen goede toegang hebben tot de 
informele netwerken in de wijk. Die netwerken zijn nodig om invloed te hebben 
op het gedrag van jongeren in de wijk. Zonder goede verbindingen met de wijk, 
leidt politieoptreden tot olie op het vuur, in een tijd dat de maatschappelijke 
solidariteit onder druk staat. Zonder tegengeluid en zonder krachtige sociaal 
professionele interventies loopt de samenleving het risico te verworden tot 
een archipel van eilandjes van gelijkgestemden, have en have nots, kansrijken 
en kansarmen, ieder min of meer opgesloten in een eigen bubble. Een 
eilandenrijk van tegenstellingen. 

Voor een deel plukken we de wrange vruchten al van de neoliberale 
droom die vanaf de jaren zeven en tachtig in 20ste eeuw in tal van landen 
wortel heeft geschoten. Versobering van de verzorgingsstaat, deregulering, 
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decentralisering, privatisering, verzelfstandiging, marktwerking en verzakelijkt 
management (New Public Management) werden tot voor kort wijd en zijd 
enthousiast omarmd. De keerzijde is echter een groeiende ongelijkheid en 
een groeiende internationale fragmentatie tussen arm en rijk qua bezit en 
vermogen, onderwijs- en ontwikkelingskansen, onzekerheid door flexibilisering 
van vaste banen, spanningen en onmaatschappelijk gedrag en een breed 
gedeeld gevoel dat ‘de’ gemeenschap erodeert (Van de Brink, 2020; De Vries, 
2020).

We lossen deze knellende en hardnekkige vraagstukken op met aanpakken 
en antwoorden die de afgelopen decennium in het sociaal domein een 
opmars hebben gemaakt en zich ongetwijfeld tot in 2030 zullen voortzetten: 
psychologisering, technologisering en informalisering van het sociaal werk. 
Kort toegelicht, we zien hoe beleidsadviseurs en sociaal werkers het sociale 
leven reduceren tot individueel gedrag dat preventief te veranderen valt. 
Daarnaast nemen intelligente robots met sociaal-interactieve functies 
complexe taken over van mensen – maken zelfstandig complexe keuzes op 
basis van omgevingssignalen – maar lopen groot risico zich los te zingen van 
civiele waardeoriëntaties. En tot slot, door de door overheden gestimuleerde 
informalisering van de hulpverlening door inschakeling van vrijwilligers en 
mantelzorgers en het bevorderen van zelfredzaamheid loopt de sociale 
professionaliteit het gevaar te eroderen. Alvorens dieper in te gaan op de 
toekomstige sleutelrol van het sociaal werk, zoomen we in op de specifieke 
omstandigheden waarmee sociaal werkers anno 2030 in Rotterdam vrijwel 
zeker zullen worden geconfronteerd in hun beroepsuitoefening.

Rotterdam als setting van sociaal werk

Naast de landelijke vraagstukken en aanpakken schetsen we specifiek 
regionale zaken. Rotterdam zal zich onder druk van (inter)nationale processen 
zoals een krimpende verzorgingsstaat, deregulering van de woningmarkt 
en groeiende scheidslijnen tussen lager- en hogeropgeleiden rond 2030 
– met de steden Den Haag en Delft – gaan ontwikkelen tot een metropool. 
Een proces dat al volop gaande is. Niet alleen de bevolking van Rotterdam 
en de metropoolregio groeit de komende jaren gestaag. Ook de regionale 
bevolkingssamenstelling, inclusief de integratie van rijk en arm, hoog- en 
laagopgeleid en migratieachtergrond, vraagt meer maatschappelijke 
aandacht. Het afwenden van onheilspellende segregatie zoals in de 
kansarme grote Franse stedelijke agglomeraties zal een uitdaging zijn binnen 

de grootstedelijke metropool regio (Veldboer, 2018).

In deze regio tekent zich, evenals in andere grote steden, een proces af van 
tweedeling en verplaatsing van armoede naar buitenwijken/buitensteden. We 
zien in de regio enerzijds een tendens van verrijking, verbreding van netwerken 
en versterking van de positie van de hogere en middenklasse, anderzijds 
een tendens van verarming, vereenzaming en verdringing van de kansarme 
lage klasse. De sociale huurvoorraad is tegen 2030 flink gekrompen en heeft 
dan plaatsgemaakt voor een duurdere huur- en koopsector. De kansen en 
keuzemogelijkheden lopen uiteen voor diverse bevolkingsgroepen, met alle 
risico’s van dien voor de sociale spanningen tussen deze groepen. 

Lagere inkomensgroepen, meer in het bijzonder kwetsbare en kansarme 
individuen en gezinnen, zijn aangewezen op de alsmaar slinkende 
goedkopere sociale huursector en zien zich gedwongen deels hun toevlucht 
te zoeken in de buitenwijken en -buurten van Rotterdam of hun heil te 
zoeken in omliggende randgemeenten, afgezonderd in minder florissante 
woonbuurten waarmee ze geen enkele binding hebben. Dit geldt trouwens 
ook voor de kinderen van de huidige middenklassers. Ook zij komen in de 
randgemeenten terecht voor een woning. Het te voorziene gevolg zal zijn: 
een toenemend aantal mensen met weinig economisch kapitaal startend op 
de woningmarkt, samen met mensen die weinig grip op hun leven hebben, 
in combinatie met gezondheidsproblemen, schulden, sociale uitsluiting en 
segregatie oftewel een geografische opeenstapeling van problemen en van 
samenlevingsvraagstukken. 

Specifiek voor de stad Rotterdam geldt dat deze tegen 2030 naar verwachting 
zo’n 660.000 inwoners zal tellen. Rotterdam zal in de toekomst niet alleen 
verder verjongen maar ook vergrijzen. Het aandeel Rotterdammers van 65 
jaar en ouder stijgt van 15 naar 19 procent. Dit betekent dat na 2030 bijna 
één op de vijf Rotterdammers 65 jaar of ouder is. Het aandeel jongeren in de 
leeftijd van 0 tot en met 19 jaar zal na 2030 zo’n ruim 20 procent van de totale 
Rotterdamse bevolking beslaan (Van der Zanden, Permentier & Hoppesteyn, 
2018). Een veeg teken is dat momenteel één op de vier kinderen in Rotterdam 
opgroeit in een arm gezin. Onderwijs en opvoedkundige (pedagogische) 
vraagstukken zullen belangrijker gaan worden. Gelet op de vergrijzing van 
Rotterdam zal het belang van ouderenzorg en bestrijden van eenzaamheid 
tegelijkertijd toenemen. 
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Daar komt bij dat Rotterdam meer dan nu al het geval is, tegen 2030 
een superdiverse stad zal zijn, bestaand uit alleen nog een groot aantal 
minderheden (waaronder veel migranten) en meer dan 180 verschillende 
nationaliteiten met eigen waardenoriëntaties en geringe onderlinge relaties en 
banden. Soms zelfs verdwijnend in de grootstedelijke anonimiteit. Spanningen 
en onbehagen zijn er altijd geweest in Rotterdam en zullen anno 2030 niet 
verdwenen zijn. Hetzelfde geldt voor illegaliteit en criminaliteit in bepaalde 
wijken en havengebieden, die de leefbaarheid van woongebieden onder 
druk zetten. Er is sprake van een trend van (veelal aan drugs gerelateerde) 
toenemend wapengeweld.

Sleutelrol sociaal werk

Wat is en kan de meerwaarde zijn van sociaal werk voor zulke urgente en complexe 
maatschappelijke kwesties? Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden, 
want sociaal werk is in feite een open beroep en wordt door meerdere beroeps- 
of functiegroepen uitgevoerd, zoals maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, 
GGZ-agogen, sociaal-cultureel werkers en opbouwwerkers. Sociaal werkers zijn 
werkzaam in uiteenlopende branches: sociaal werk, jeugdzorg, wonen, onderwijs, 
de geestelijke gezondheidszorg, politie enzovoort en onder verschillende 
functienamen als buurtcoach, sociaal makelaar, kwartiermaker, begeleider 
statushouder, ambulant begeleider, budgetcoach.

Een ontwikkeling die al enige tijd in het sociaal domein gaande is, is dat 
sociaal werkers in al deze variëteit zich voornamelijk bezighouden met 
individuele casuïstiek. Een trend die te zien is in de oververtegenwoordiging 
van de tamelijk op individueel gerichte ondersteuning en hulpverlening 
(psychologisering) in de sociale opleidingen (Van der Aa & Spierings, 2019). Het 
professioneel collectieve groeps-, wijk- en buurtgerichte sociaal werk heeft 
de laatste jaren minder aandacht gekregen in beleid, praktijk en onderwijs. 
Deels wegbezuinigd, deels verdwenen uit de opleiding omdat studenten daar 
minder belangstelling voor tonen. Minder hip en hot. 

Waar sociaal werkers met expertise op het gebied van jongerenwerk en 
opbouwwerk uit wijken zijn wegbezuinigd (net als wijkagenten), erodeert al 
snel de ‘feeling’ die er is met de informele sociale verbanden en groepen die 
daar zijn. En erodeert ook de wijk als mogelijk oplossingskader van sociale 
spanningen. 

Er is momenteel een bescheiden kentering zichtbaar. Het belang van 
samenlevingsopbouw met aandacht voor gemeenschapsvorming 
leeft weer voorzichtig op. Op het terrein van samenlevingsopbouw is de 
laatste jaren een ‘gat’ ontstaan waar creatieve initiatiefrijke burgers en 
zelfstandige maatschappelijk ondernemers in zijn gesprongen. Maar ook 
wijkverpleegkundigen, woonconsulenten, brede-schoolmedewerkers, 
stadsmariniers.

Het open karakter en de diversiteit van het sociaal werk vormen zowel een 
kenmerk als een kracht van het beroep. Het maakt dat het sociaal werk alert 
en adequaat kan reageren op maatschappelijke ontwikkelingen en trends. 
Sociaal werkers opereren gebieds- en omgevingsgericht en zijn daarmee 
in staat mee te bewegen met een veranderende omgeving. Sociaal werk is 
per definitie een praktijk en kunde die in staat is om aansluiting te vinden bij 
mensen en groepen in moeilijke leefsituaties en bij te dragen aan duurzaam 
herstel en verbinding tussen mensen onderling. Vanuit deze kunde is sociaal 
werk ook in staat om verbinding tot stand te brengen tussen kwetsbare 
groepen en anderen en tussen de verschillende partijen en organisaties die 
zich met deze groepen bezighouden. Bijvoorbeeld om gezondheidsverschillen, 
veiligheidsproblemen (waaronder polarisatie) en problemen rond sociale 
integratie te helpen oplossen. Laten we het krachtiger en gewaagder 
formuleren: als sociaal werk niet bestaat, zijn anno 2030 maatschappelijke en 
sociale vraagstukken alleen met medicijnen of met dwang en geweld op te 
lossen. In de Verenigde Staten, de bakermat van het community work, zien we 
het afschrikwekkende voorbeeld. Sociaalkundig werk speelt een sleutelrol in 
een complexe grootstedelijke context als die van Rotterdam.

De Rotterdamse setting zal tegen 2030 een uitdaging zijn en blijven voor sociaal 
werkers. Innovaties en interventies die van doen hebben met het bevorderen 
van participatie, het activeren en vitaliseren van (kwetsbare) bewoners/
jongeren alsmede het revitaliseren van (zwakke) wijken zullen een belangrijke 
rol gaan spelen. Het gaat in essentie om het versterken van veerkracht oftewel 
het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen en 
risico’s om te gaan en het vermogen daarbij gebruik te maken van formele 
of informele hulpbronnen (Trommel, 2018). Het sociaal werk heeft tot primaire 
taak bij te dragen aan de veerkracht van kwetsbare bewoners in Rotterdam 
door individuen, gezinnen en hun netwerk te ondersteunen bij het sociaal 
functioneren en sociale verbanden van inwoners en vrijwilligers te versterken 
door te werken aan de sociale kwaliteit van buurten en wijken.
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Dat dit niet eenvoudig is, was in het voorjaar en de zomer van 2020 te zien: 
Covid-19, Black Lives Matter en rellen in veel diverse, grootstedelijke wijken in 
Nederland. De gebeurtenissen hangen met elkaar samen, maar we weten niet 
precies hoe en de samenleving heeft er ook geen adequaat antwoord op. 
We betrekken nog onvoldoende de gemeenschap zelf, weten onvoldoende 
hoe deze trends nu en in de toekomst verweven zijn met internationale 
vraagstukken en met economische krimp. Het mengsel van trends maakt 
de grootstedelijke samenleving complex en onvoorspelbaar. Om hierop te 
anticiperen, is werken aan sterke sociale netwerken in de wijk, van oudsher 
het werkveld van de sociaal professional, cruciaal. Een samenleving met goed 
functionerende sociale netwerken kan veel problemen aan.

Welke kennis hebben sociaal professionals nodig om effectief van meerwaarde 
te zijn en te blijven in de toekomst? De beleidsmaatregelen als een lockdown 
en social distance, hebben niet alleen het leven van mensen, maar ook de 
werkpatronen en aanpakken in het sociaal werk onvoorzien onder druk gezet. 
Huisbezoeken, ambulante dienstverlening, outreachend werk, groepswerk en 
opbouwwerk konden niet op de reguliere manier doorgang vinden. Waarmee 
het ‘feeling houden’ met de samenleving, op straat en in de wijken, in de 
huishoudens achter de voordeur ernstig gehinderd is. Sociaal werkers zijn 
op zo’n plotselinge pandemische risicosituatie niet professioneel voorbereid 
en opgeleid. Als het gaat om professionalisering van het sociaal werk in de 
toekomst, zullen sociaal werkers een sleutelrol moeten willen spelen in nog 
twee nieuwe opdoemende contexten. De eerste is het aanhaken op de 
energietransitie, die ook een sociaal aspect heeft. Het verbinden en mobiliseren 
van wijkbewoners is hierbij een van de opgaven, maar ook het tegengaan 
van sociale ongelijkheid als gevolg van investeren in de energietransitie. 
De andere ontwikkeling betreft de Omgevingswet, die naar verwachting in 
2021 in werking treedt. In nabije jaren zullen sociaal werkers in toenemende 
mate betrokken worden in het fysieke domein, omdat de Omgevingswet een 
grotere rol toekent aan participatie en inbreng van bewoners wat betreft hun 
directie leefomgeving (Kamp, Omlo, Pelt & Engbersen, 2020).

De vorengaande toekomstschets daagt uit om nieuwe innovatieve 
vormen van sociaal werk te ontwikkelen als antwoord op zich voordoende 
maatschappelijke vraagstukken en aankomende veranderingen. Door op 
improviserende en onderzoekende wijze innovatieve handelingsrepertoires te 
ontwikkelen. Zonder praktijkonderzoek naar wat werkt, onder welke condities en 
in welke contexten, gaan inzichten, aanpakken, oplossingen, kennis en kunde 

verloren. Het is daarom essentieel nieuwe handelingsrepertoires te ontsluiten 
door ze te beschrijven, te analyseren, te testen en te implementeren, waarbij 
meerdere disciplines in co-creatie samenwerken en samengaan om tot 
innovatieve interventies en duurzame beroepsproducten te komen. Kortom, 
toegepaste kennis die bijdraagt aan de toekomstige beroepsinnovatie van 
sociaal werkers.

Sociale innovatie als kernopgave

De vraag die zich voordoet is: hoe weet het huidige sociaal werk, en specifiek de 
opleiding Social Work, zich de komende tijd te ontpoppen en te positioneren tot 
een zelfstandige sociaalkundige discipline waar het verbinden van individuen, 
groepen, organisaties en gemeenschap (sociale omgeving) centraal staat? 
Om toekomstige onzekerheden te kunnen ondervangen die een grote 
impact hebben op de samenleving in 2030, moeten we als Hogeschool 
Rotterdam opleiding Social Work, samen met de kennis- en expertisecentra, 
een kennisfundament opbouwen in sociale innovatie. Sociale innovatie gaat 
over het zoeken naar nieuwe antwoorden op en andere oplossingen voor 
maatschappelijke vraagstukken. Oplossingen die vereisen dat onvoorziene 
transitiepaden worden ingeslagen, andere dan de gebruikelijke en bekende 
paden. Oplossingen waarbij het evenmin vanzelfsprekend is dat de overheid 
een voortrekkersrol vervult. Wanneer sociaal werkers daadwerkelijk innovaties 
willen realiseren, zullen ze ook de gemeenten als opdrachtgever (financier) 
en stakeholder moeten kunnen benaderen en bij het proces betrekken en 
een passende plaats in co-creatieketens weten te organiseren. Sociale 
innovatie gaat dus enerzijds om het creëren van kansen en ontwikkelen 
van vernieuwende strategieën, manieren en organisatievormen om 
sociale problemen aan te pakken, anderzijds om het tot stand brengen 
van vernieuwende manieren van samenwerking tussen professionals, 
maatschappelijke groepen, overheden, bedrijven en burgers op basis van 
gelijkwaardigheid (Karré, Dagevos & Walraven, 2018). 

Opleiden tot innovatieve sociaal werkers in het sociaal domein is onvermijdelijk, 
omdat het sociaal domein zich in een transformatiefase bevindt. Leren leven 
en werken in een risicosamenleving noodzaakt tot innovatie en noopt tot 
niet alleen meebewegen maar evenzeer tot tegenbewegen met de politiek. 
En het innemen van een kritische, constructieve positie ten aanzien van 
maatschappelijke vraagstukken. Opleiden tot innovatieve sociaal werkers is 
meer dan alleen het aanleren van competenties. Het vereist vooral ook een 
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ondernemende, onderzoekende basishouding en het kunnen managen van 
het onverwachte, het kunnen omgaan met het ‘niet-weten’.

Met het oog op de toekomst zou in het hoger beroepsonderwijs meer ruimte 
en flexibiliteit moeten zijn voor ‘spelen’ met complexiteit, het creatief omgaan 
met moeilijk oplosbare samenlevingsvraagstukken en leervraagstukken 
– wicked problems – door lerend en onderzoekend te ontdekken en te 
experimenteren. Dit vereist kritische denkvaardigheden, meervoudig denken 
en interprofessioneel handelen vanuit multi-perspectief (Walraven, Pas, Vries 
& Karré, 2020). Ook vereist dit, naast methodologische kennis van evidence 
based onderzoek, kennis van participatief actiefonderzoek. Om in 2030 zaken 
in de Rotterdamse samenleving voor elkaar te krijgen en te kunnen helpen 
oplossen, is een zeker innovatief professioneel ‘ongepast’ gedrag nodig. Sociaal 
werkers die zowel opereren in horizontale als in verticale (digitale) netwerken 
en tegen de stroom durven op te roeien. En bespreken wat onbesproken blijft 
of onderbelicht is (Witte, 2019). Innovatief sociaalkundig werk beperkt zich niet 
tot het ondersteunen van individuen en groepen bij het oplossen van hun 
sociale problemen, maar heeft daarnaast de belangrijke en onvermijdelijke 
taak als critical friend te signaleren als een systeem de kwaliteit van het leven 
in de weg staat of onvoldoende steunend is, en de morele plicht actie te 
ondernemen om systemen te veranderen. Om zo escalatie van problemen 
voor te zijn.

Sociaal werk als innovatieve interventiewetenschap in 
2030 

Om de onzekerheden te kunnen ondervangen die een grote impact hebben 
op de sociale staat van de Rotterdamse metropool in 2030, moeten we, zoals 
eerder gezegd, als grote hogeschool in Rotterdam een kennisfundament 
opbouwen in sociale innovatie. Lectoraten en kenniscentra behoren als critical 
friend meer dan nu het geval is, op basis van hun praktijkgerichte onderzoeken 
hierin een voortrekkersrol te spelen om opleidingen, waaronder Social Work, 
toekomstbestendig te maken. De (door)ontwikkeling van de kennisbasis bij 
sociaal werk is bijvoorbeeld vergeleken met gezondheidskunde relatief stil 
blijven staan. Sociaalwetenschappelijke inzichten dalen moeizaam in de 
kennisbasis van het sociaal werk, waardoor de verwetenschappelijking van 
het beroep sociaal werker onvoldoende doorzet. Dit komt ook doordat er in 
tegenstelling tot in het buitenland geen ‘echte’ wetenschappelijke variant van 
Social Work bestaat aan de Nederlandse universiteiten. 

Wat is er nodig om de huidige opleiding Social Work door te ontwikkelen tot 
een ondernemende sociaalkundige innovatieve interventiewetenschap 
anno 2030? Sowieso is een meer geïntegreerde sociaalkundige kennis- 
en handelingsbasis noodzakelijk om multi- en interdisciplinair te kunnen 
interveniëren. Studenten van diverse opleidingen zitten nog altijd te zeer 
opgesloten in de bubble van de eigen opleidingsdeskundigheid en komen 
voor kennisdeling te sporadisch in aanraking met studenten uit andere 
disciplines en domeinen. Juist het ontmoeten van en samenwerken met 
anderen, de confrontatie aangaan met de harde realiteit in de stad en 
het kunnen overstijgen van de eigen deskundigheid zijn nodig voor sociale 
innovatie. Daar is behoefte aan. Zo zegt een recent bij Hogeschool Rotterdam 
afgestuurde CMI-student met een ontwerpachtergrond: 

Het valt mij op dat er een duidelijke trend is onder ontwerpers om zich bezig 
te willen houden met maatschappelijke vraagstukken. Om impact te kunnen 
hebben als ontwerper heb je echter meer nodig dan kennis over concept 
ontwikkeling en design. Je moet human centered kunnen denken en werken. 
Dit valt juist te leren van bijvoorbeeld studenten van sociale opleidingen die 
kennis hebben van specifieke doelgroepen en de manier waarop je aansluiting 
bij de ander kan vinden.  

Met andere woorden: eigenlijk zouden alle studies en opleidingen aan 
Hogeschool Rotterdam die te maken hebben/krijgen met maatschappelijke 
en sociale vraagstukken, voor een serieus deel Social Work-gerelateerd 
moeten worden. De noodzaak daartoe is aanwezig. Er is een vernieuwde 
hbo-opleiding Social Work nodig, die tegen 2030 breed opgeleide, kritische 
sociaal professionals aflevert met expertise in sociale innovatie. Deze ‘expert 
in sociale innovatie’:

1.  benut in samenhang naast de nu in het opleidingscurriculum tamelijk 
dominante psychologische en pedagogische kennis ook sociologische, 
antropologische, politicologische, filosofische, economische, juridische, 
criminologische, planologische en bestuurskundige inzichten. Dit houdt 
niet de terugkeer in van complete vakken sociologie, psychologie, antro-
pologie enzovoort in het onderwijs. Gegeven de complexe vraagstukken 
en uitdagingen waarmee sociaal werkers zullen worden geconfronteerd 
– zeker in het Rotterdamse – is het kennisnemen en toepassen van rele-
vante aspecten en perspectieven uit deze wetenschappen in theorie en 
praktijk een bittere noodzaak;
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2.  heeft het vermogen tot reflectie en met name sociale reflexiviteit. Reflec-
tie en sociale reflexiviteit dienen bij te dragen aan het onderbouwen en 
verantwoorden van sociaalkundig – methodisch – handelen (interven-
ties) door kennisuitwisseling en kennisopbouw in de beroepsgroep;

3.  vindt aansluiting bij en werkt effectief in een politiek en bestuurlijk gela-
den context. Bezit bureaucratische kennis en ook bestuurskundige vaar-
digheden om de weg te vinden en te kunnen handelen in een politiek en 
bestuurlijk geladen context;

4.  vertrekt vanuit democratische burgerschapswaarden en mensen-
rechten. Essentieel is dat sociaalkundig werk alles van doen heeft met 
richtinggevende en leidende morele principes. Sociaal werkers zijn bij 
uitstek innovatieve deskundigen die bewoners, cliënten en vrijwilligers 
betrekken bij besluiten, hen stimuleren om eigen keuzes te maken, 
zelfvertrouwen aanmoedigen en daarmee de competenties van bewo-
ners/cliënten bevorderen om zich actief in het democratische proces te 
engageren (Spierts, 2017; 2019);

5.  zoekt aansluiting bij en werkt samen met andere professionele praktijken 
buiten het sociaal werk. Met andere woorden: kan integratief en flexi-
bel werken. Sociale kwesties zijn niet alleen het werkterrein van sociaal 
werkers. Verbinding tussen sociaal domein en medisch (zorg)domein 
is bijvoorbeeld van groot belang. Opleidingen op het terrein van ver-
pleegkunde, lerarenopleidingen, maar ook veiligheidskunde, economie 
en sport, bieden professionaliseringspraktijken die het interprofessioneel 
en innovatief werken versterken. De coronacrisis heeft laten zien dat 
zorg, techniek (digitalisering) en sociaal werk sterker op elkaar betrokken 
moeten en kunnen worden;

5.  haakt aan op de aankomende energietransitie en Omgevingswet (fysiek 
domein). Het verbinden en mobiliseren van wijkbewoners en het tegen-
gaan van sociale ongelijkheid als gevolg van investeringen en regelge-
ving zijn belangrijke opgaven met een groeiend belang voor het verster-
ken van de sociale samenhang;

6.  kijkt ter versterking van eigen onderzoek, onderbouwing en sociaal  
innovatief handelen met een comparatieve blik over de landsgrenzen 
van Nederland heen. Raadpleegt en gebruikt internationale publicaties 
en leert onder andere van andere (buitenlandse) grootstedelijke erva-
ringen en experimenten. Het internationaal perspectief is binnen sociale 
opleidingen nog altijd een stiefkindje;

7. is qua denken en handelen breed georiënteerd. De profielen binnen de 
bacheloropleiding sociaal werk zijn niet bedoeld als specialismen, maar 

als expertisegebieden die elkaar in de praktijk nodig hebben en tegen-
gekomen. Die profielenverbinding is in de huidige onderwijspraktijk zwak. 
De sociaal innovatieve expert verbindt deze expertisegebieden;

8.  streeft qua professionele ontwikkeling naar academisch (master)niveau. 
Werkt met bestaande kennis, verbindt en reikt nieuwe praktijkkennis 
(kennistransfer) aan binnen de context van onder meer Rotterdam. De 
expert in sociale innovatie is een bruggenbouwer voor eigen en andere 
(onderwijs)organisatie(s) en de Rotterdamse samenleving.      

Tot slot: vooroplopen of achteroplopen 

Hogeschool Rotterdam pretendeert midden in de samenleving te staan, 
contextrijk onderwijs te bieden en een actieve partner te zijn in de Rotterdamse 
samenleving. Dat vereist flexibel meebewegen met veranderingen in de 
wereldhavenstad. Niet alleen anticiperen op maar vooral ook innovatief 
voorop durven lopen. Durven vernieuwen en experimenteren in plaats van 
volgen of achteropraken. Wil Hogeschool Rotterdam zo’n hoogwaardige 
rol waarmaken, dan dient zij zich te ontpoppen tot critical friend in de 
Rotterdamse samenleving. Ze moet kunnen mee-bewegen, maar ook kritisch 
tegen-bewegen waar nodig en wenselijk oftewel zich kritisch verhouden tot 
politiek-bestuurlijke ambities van de overheid (gemeente Rotterdam). Van 
Hogeschool Rotterdam mag worden verwacht dat ze lokaal beleid weet te 
voeden vanuit de praktijk en kritisch van repliek weet te dienen.

Eindnoot

1 Maatschappelijk innoveren is niet voorbehouden aan sociaal 
professionals, dat doen ook ontwerpers, stedenbouwkundigen, planologen 
en economen.
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16  De ontwikkeling van een 
inclusieve arbeidsmarkt in 
digitale tijden
Paul van der Aa

Inleiding

In onze postindustriële samenleving geldt betaald werken als een belangrijke 
vorm van maatschappelijke deelname en als bron van inkomenszekerheid, 
persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming (Beer, 2001; Conen, 2020). 
Een hoge arbeidsparticipatie wordt van belang geacht voor economische 
ontwikkeling en voor de financiering van de verzorgingsstaat die sinds de 
Tweede Wereldoorlog is opgebouwd (Engbersen, Kremer, Went & Boot, 2020). 
Tegelijkertijd zijn aan het ontbreken van toegang tot betaald werk de risico’s 
op een slechtere gezondheid, grotere armoede en meer ervaren sociale 
uitsluiting verbonden (Wanberg, 2012). 

Bevordering van een inclusieve arbeidsmarkt wordt daarom breed in de 
samenleving beschouwd als een nastrevenswaardig maatschappelijk doel. 
Dat wil zeggen, een arbeidsmarkt die betekenisvol en passend betaald werk 
kan bieden aan een zo’n divers en groot mogelijk deel van de beroepsbevolking 
in de werkzame leeftijd.

In deze bijdrage aan de visiebundel van Hogeschool Rotterdam staat de vraag 
centraal hoe de inclusiviteit van de arbeidsmarkt zich in de nabije toekomst 
naar verwachting zal ontwikkelen tegen de achtergrond van ontwikkelingen in 
de wereld van werk, zoals flexibilisering, en de verwachte verdere verspreiding 
van nieuwe technologieën. Daarbij dient overigens te worden aangetekend 
dat hierbij erg veel onzekerheden spelen, zodat het hoogst haalbare is om 
deze vraag te beantwoorden vanuit inzicht in trends in het recente verleden 
en vanuit die trends door te redeneren naar mogelijke ontwikkelingen en 
issues rondom inclusieve arbeid in de nabije toekomst.
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Dit thema is van belang voor aankomend hbo-professionals die op deze 
arbeidsmarkt aan de slag zullen gaan en voor aankomend professionals die 
willen en kunnen bijdragen aan het inclusiever maken van de arbeidsmarkt. 
Daarmee is het ook van belang voor de hogeschool.

Deze bijdrage is als volgt opgebouwd:

De volgende paragraaf gaat nader in op het ideaal van de inclusieve 
arbeidsmarkt. Daarbij zal worden benadrukt dat inclusiviteit van de 
arbeidsmarkt een veranderlijke waarde is, die samenhangt met de waarde die 
wordt toegekend aan het verrichten van betaald werk. Mede afhankelijk van 
ontwikkelingen in de wereld van werk zou daarom het belang dat wordt gehecht 
aan de inclusieve arbeidsmarkt, in de nabije toekomst kunnen veranderen.

In de derde paragraaf wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de 
ontwikkeling van de inclusieve arbeidsmarkt in het recente verleden gekeken 
en naar de rol van technologische innovaties daarbij. Deze ontwikkeling vormt 
een winstwaarschuwing voor al te overspannen verwachtingen ten aanzien 
van de realisatie van het ideaal van een inclusieve arbeidsmarkt in de toekomst. 

Zoals in de vierde paragraaf zal worden toegelicht, valt desalniettemin te 
verwachten dat de inclusieve arbeidsmarkt ook in de nabije toekomst wel 
op de agenda zal blijven staan en dus aandacht zal blijven vragen van 
werkgevers, werknemers, de overheid en onderwijsinstellingen.

In de slotparagraaf worden mogelijke consequenties van deze analyse verkend 
voor Hogeschool Rotterdam. Betoogd zal worden dat zowel vakoverstijgende als 
actuele vakgerelateerde technologische ontwikkelingen een vaste plek in het 
curriculum van alle opleidingen verdienen, alsmede de basisvaardigheid om 
over te verwachten continue innovaties blijvend te kunnen leren en reflecteren. 
Daarmee ontstaan ook kansen om onderwijsaanbod voor werkenden te 
ontwikkelen in het kader van levenslang leren. Ten tweede komt de vraag aan 
bod hoe bevorderd kan worden dat (aankomend) hbo-opgeleide professionals 
als belangrijke ‘agents of change’ zelf een rol kunnen spelen in het inclusiever 
maken van de toekomstige arbeidsmarkt in relatie tot technologische 
ontwikkelingen. Het antwoord luidt dat dit een multi- en interdisciplinair 
vraagstuk ‘van de toekomst’ betreft, waar in de volle breedte van een 
hogeschool relevante kennis over kan worden ontwikkeld en onderwezen, in 
zowel het sociale, economische, creatieve als technische domein.

De veranderlijke waarde van werk en de relevantie van 
een inclusieve arbeidsmarkt

De inclusieve arbeidsmarkt is te beschouwen als een (veranderlijke) 
waarde, die behelst dat zoveel mogelijk mensen naar vermogen moeten 
kunnen deelnemen aan de arbeidsmark en dat niemand ongewenst wordt 
uitgesloten van de arbeidsmarkt. De overheid heeft als grondwettelijke 
taak om voor voldoende werkgelegenheid te zorgen. Ook een groot deel 
van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt ambieert een betaalde baan. 
Het arbeidsethos onder zowel werkenden als niet-werkenden is hoog (Van 
Echtelt, 2010). Het gevolg van deze waarde is wel, dat juist kwetsbare groepen 
zonder betaald werk zich uitgesloten voelen en minder gewaardeerd, 
zelfs als ze op allerlei onbetaalde manieren maatschappelijk actief zijn. 
Werkloosheid is daarmee niet alleen een economisch probleem, maar ook 
een sociaal vraagstuk met impact op welzijn en gezondheid van mensen 
met minder kansen op waardevol werk. Bevordering van een inclusieve 
arbeidsmarkt dient dus zowel economische als bredere maatschappelijke 
doelen.

Toch is de waarde van werk geen constante en er zijn indicaties dat de 
waarde van werk aan het veranderen is na drie decennia waarin onder 
aansporing van onder meer een invloedrijk rapport van de WRR (WRR, 1990) 
de focus lag op ‘werk, werk, werk’. 

Conen (2020) laat bijvoorbeeld zien dat werken voor Nederlanders op de 
‘vierde plaats’ komt, na gezin, vrienden en bekenden en vrije tijd. Werk 
staat voor Nederlanders minder centraal dan voor inwoners in veel andere 
landen. Bovendien wordt een goede balans tussen werk en overige taken en 
ambities steeds belangrijker gevonden en zijn Nederlanders kwaliteit van 
werk in de loop van de tijd steeds belangrijker gaan vinden. Flexibel werk 
komt bijvoorbeeld steeds vaker negatief in de aandacht in relatie tot de 
kwaliteit van werk en de inkomenszekerheid die werk wordt geacht te bieden. 
De verwachtingen van wat werk moet bieden zijn met andere woorden 
aangescherpt. Bovendien worden andere activiteiten, zoals zorgtaken en 
vrijwilligerswerk, van steeds groter belang gevonden. 

Een andere indicatie voor een mogelijk veranderende centraliteit van 
betaald werk als route naar sociale inclusie, vormen de in de laatste jaren 
opnieuw opgeleefde discussies over het basisinkomen, een door de overheid 
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te verstrekken inkomen zonder dat daar werk of een verplichting om werk 
te zoeken tegenover staat. Hoewel het op dit moment erg onwaarschijnlijk 
lijkt dat een basisinkomen op afzienbare tijd echt ingevoerd zal gaan 
worden, laten de debatten zien dat een samenleving niet primair rondom 
betaald werk georganiseerd hoeft te worden. Voorstanders zien het 
basisinkomen onder meer als een ideale voorziening voor economische 
herverdeling en armoedebestrijding, als prikkel voor een hogere kwaliteit 
van werk en als mogelijkheid om andere vormen van participatie mogelijk 
te maken. Het basisinkomen zou ook beter passen bij een meer ecologisch 
verantwoorde vorm van economische ontwikkeling. Last but not least 
zou het basisinkomen een oplossing kunnen bieden voor het verdwijnen 
van werk door automatisering, doordat de koppeling tussen werk en 
inkomsenszekerheid losgeknipt zou worden. Tegenstanders zien het 
vooral als een lastenverzwarend instrument dat werken voor een inkomen 
onaantrekkelijker maakt en tot welvaartsdaling zal leiden.

Het maatschappelijk belang van een inclusieve arbeidsmarkt en de waarde 
van werk zijn zoals deze voorbeelden laten zien, communicerende vaten. Als 
alternatieve vormen van maatschappelijke deelname hoger gewaardeerd 
worden en werk minder ‘waarde’ oplevert voor de werkenden, zal dit belang 
als minder worden ervaren. Zolang betaald werk als de belangrijkste route 
naar maatschappelijke deelname wordt beschouwd, zal de inclusieve 
arbeidsmarkt aandacht blijven vragen om te voorkomen dat groepen 
sociaal uitgesloten raken.

De ontwikkeling van de inclusieve arbeidsmarkt in het 
recente verleden

Debatten over de waarde van werk kunnen niet los worden gezien van 
ontwikkelingen in de vraag op de arbeidsmarkt en feitelijke kansen en 
mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt aan verschillende groepen. 
In hoeverre is de arbeidsmarkt daadwerkelijk inclusiever geworden in de 
afgelopen decennia, gegeven de hoge ambities op dat vlak?

Het korte antwoord op deze vraag is dat een hoge mate van inclusiviteit 
van de arbeidsmarkt bepaald geen vanzelfsprekendheid is gebleken. Om 
uiteenlopende redenen heeft rond de miljoen in Nederland woonachtige 
volwassenen überhaupt geen toegang (meer) tot betaald werk (CBS, 
statline). Een niet precies te bepalen deel van de werkenden heeft weliswaar 

werk, maar met onvoldoende kwaliteit in termen van inkomens- en 
baanzekerheid en aansluiting bij individuele wensen en mogelijkheden. 
Hoewel deze werkenden deelnemen aan de arbeidsmarkt, moet worden 
betwijfeld of werk hen alle positieve opbrengsten biedt die vaak aan werk 
worden toegedicht. Discriminatie op huidskleur of migratieachtergrond 
is verder een hardnekkig verschijnsel op de arbeidsmarkt gebleken, dat 
de inclusiviteit negatief beïnvloedt, maar waartegen nog geen passende 
remedie is gevonden (Baert, 2018).

Tegelijkertijd groeien, nog los van de gevolgen van COVID-19, onzekerheden 
op de arbeidsmarkt, met name door de combinatie van flexibilisering en 
technologische ontwikkelingen die de aard en relevantie van toekomstig werk 
sterk zullen beïnvloeden. Deze technologische ontwikkelingen worden wel 
aangeduid met de vierde industriële revolutie: de razendsnelle ontwikkeling 
van internet, robotica, kunstmatige intelligentie en data-analyse als gevolg 
van exponentieel groeiende rekenkracht van ICT (Wang & Siau, 2019).

Polarisatie en flexibilisering

Gelderblom, Hek, Gravesteijn, Toorn en Prince (2019) identificeren in hun 
verkenning van de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond twee in dit verband 
relevante regionale trends die ook in landelijke trendanalyses van het 
CBS en CPB zijn terug te zien: polarisatie en flexibilisering. Beide trends 
ondermijnen de inclusiviteit van de arbeidsmarkt. Ze zijn deels gerelateerd 
aan technologische ontwikkelingen. 

Polarisatie verwijst naar de trend dat werkgelegenheid op hogere en 
lagere beroepsniveaus groeit ten opzichte van de middenniveaus, waar de 
werkgelegenheid daalt of stagneert. De consequentie is dat in algemene zin 
de arbeidskansen voor beroepskrachten op verschillende opleidingsniveaus 
zich het afgelopen decennium verschillend hebben ontwikkeld, met name 
ten nadele van de kansen van middelbaar opgeleiden. Overigens zijn 
daarbij wel grote verschillen tussen verschillende beroepen zichtbaar, zoals 
bijvoorbeeld een actueel tekort aan technici, zorgmedewerkers en, heel 
concreet, aan asfalteerders laat zien. 
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Polarisatie is waarschijnlijk sterk gerelateerd aan technologische 
ontwikkelingen die:
•	 verdere automatisering van routinematig werk mogelijk maken;
•	 leiden tot het ontstaan van nieuwe banen en beroepen die vooral hogere 

cognitieve vaardigheden vragen;
•	 dienstverlenend en productiewerk op de laagste beroepsniveaus 

vooralsnog relatief ongemoeid laten omdat dit (vooralsnog) niet goed te 
automatiseren is (zoals werk in de tuinbouw, horeca en schoonmaakwerk).

Daarnaast leiden technologische ontwikkelingen tot veranderingen in 
bestaande banen, waardoor eisen aan werknemers die deze banen vervullen, 
veranderen, vaak samengevat onder de noemer ‘21e-eeuwse vaardigheden’ 
(Bakhshi, Downing, Osborne & Schneider, 2017).

Gelderblom et al. (2019) maken de samenhang tussen technologische 
ontwikkelingen en polarisatie aannemelijk. Zij observeren namelijk voor 
Zuid-Holland in de periode 2003-2017 een groei in de werkgelegenheid in 
sectoren met werk dat tot op heden slecht te routiniseren was, zoals werk in 
de ICT, de zakelijke dienstverlening en de zorg. Tegelijkertijd zien zij een daling 
van de werkgelegenheid in sectoren waar automatisering van routinematig 
werk wel plaatsvond, zoals in de industrie, transport en logistiek en de bouw.
Polarisatie door technologische ontwikkelingen is een voorbeeld van wat ook 
wel ‘skill biased change’ wordt genoemd, veranderingen op de arbeidsmarkt 
die verschillend uitpakken voor werknemers met verschillende opleidingen 
en vaardigheden. De inclusiviteit van de arbeidsmarkt vermindert hierdoor, 
aangezien de kansenongelijkheid in relatie tot opleidingsniveau toeneemt. 
Een belangrijke kanttekening hierbij is wel dat Gelderblom et al. in de regio óók 
een stijging van het opleidingsniveau zien (zie figuur 1), waardoor het aandeel 
relatief kansrijkere hoger opgeleiden in de beroepsbevolking al jaren toeneemt. 
Een deel van de regionale beroepsbevolking ontwikkelt zich dus mee met de 
veranderende eisen, maar een deel slaagt hier vooralsnog minder in.

Figuur 1: Prognose opleidingsniveau beroepsbevolking Zuid-Holland

 
Bron Gelderblom et al. (2019).

De tweede grote regionale trend betreft flexibilisering van arbeidsrelaties, 
die net als op landelijk niveau zichtbaar is in een sterke groei van de groep 
werknemers met flexibele arbeidskrachten en zzp’ers. Tussen 2003 en 2017 
steeg in de regio het aandeel van deze groep in de totale groep werkenden 
van 22 naar 35 procent, dus van een op de vijf naar een op de drie werkenden. 
Flexibilisering wordt in beschikbare analyses niet direct verbonden aan 
technologische ontwikkelingen, maar wel aan de inclusiviteit van de 
arbeidsmarkt. Met name relatief laag opgeleide werknemers in flexibele 
arbeidsrelaties blijken gemiddeld minder tevreden over hun werk dan 
werknemers met vaste banen. Ook de coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar 
flexwerkers zijn. Bovendien blijkt slechts een deel na verloop van tijd door 
te groeien naar meer zeker werk, waardoor een aanzienlijk deel langere tijd 
niet de zekerheden ervaart die traditioneel aan het hebben van een baan 
werden toegedicht (Mattijssen, Pavlopoulos & Smits, 2018). Het hebben van 
een baan is daarmee niet vanzelfsprekend synoniem meer aan het hebben 
van waardevol werk en een bijdrage aan ervaren sociale inclusie.

Arbeidskansen van kwetsbare groepen

De geschetste trends van polarisatie en flexibilisering betreffen de 
arbeidsmarkt als geheel, dus de hele beroepsbevolking en alle banen. De 
discussie over de inclusieve arbeidsmarkt richt zich echter veelal vooral op 
de kansen van specifieke kwetsbare groepen die in de overall trends niet altijd 
zichtbaar zijn. De kwetsbare groepen die in het debat de meeste aandacht 
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hebben gekregen, betreffen de laagopgeleide werknemers en werklozen met 
een (structurele) arbeidsbeperking en bijstandsgerechtigden. 

De afgelopen tien jaar is overheidsbeleid zich intensief gaan richten 
op verhoging van de arbeidsparticipatie van deze groepen, zowel door 
aanpassingen in de sociale zekerheid (arbeidsongeschiktheidsregelingen, 
Participatiewet) als via beleid dat werkgevers moet stimuleren om meer 
mensen met een kwetsbare positie aan te nemen (zoals via de banenafspraak, 
waarin werkgevers onder dreiging van boetes hebben afgesproken tot 2026 
125.000 banen te creëren voor mensen met een erkende arbeidsbeperking). 

De resultaten van dit beleid zijn wisselend, maar overall niet heel erg 
positief vanuit het perspectief van een meer inclusieve arbeidsmarkt. 
Voortgangsrapportages laten weliswaar zien dat tot 2020 (pre-corona) het 
scheppen van nieuwe banen in het kader van de banenafspraak op schema 
lag. Bovendien blijkt uit de evaluatie van de Participatiewet (Echtelt et al., 
2019) dat kansen op werk van jonggehandicapten sinds de invoering van de 
Participatiewet zijn toegenomen. Maar voor mensen die voorheen toegang 
hadden tot de sociale werkvoorziening en voor bijstandsgerechtigden zijn 
kansen nauwelijks toegenomen. Verder blijken met name lageropgeleiden, 
die ruim vertegenwoordigd zijn onder kwetsbare groepen, bovenmatig 
afhankelijk van flexibel en onzeker werk (Echtelt et al., 2019).

In hoeverre de ontwikkeling van kansen op betekenisvol werk voor 
deze kwetsbare groepen samenhangt met genoemde technologische 
ontwikkelingen is niet eenduidig te herleiden uit beschikbaar onderzoek. 

Een groot deel van de bijstandsgerechtigden en arbeidsbeperkten met 
psychische beperkingen is laagopgeleid en afhankelijk van werk op lagere 
beroepsniveaus. Zoals we zagen is dat werk dat tot op heden relatief weinig 
beïnvloed is door technologische ontwikkelingen, wat zou kunnen betekenen 
dat technologische ontwikkelingen als zodanig de kansen van kwetsbare 
groepen in het recente verleden beperkt beïnvloed hebben. Tegelijkertijd 
benadrukken verschillende onderzoeken wel dat ook op lagere beroepsniveaus 
digitale vaardigheden steeds belangrijker worden en aandacht vragen. Als 
kwetsbare groepen niet in staat zijn om deze vaardigheden up- to-date te 
houden, zou dat hun kansen dus kunnen verkleinen.

Een aantal recente onderzoeken laat ook voorbeelden zien waar technologie 

de kansen van mensen met arbeidsbeperkingen kan vergroten. Nieuwe 
technologie biedt bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden ter ondersteuning 
van de uitvoering van werk, waardoor arbeidsbeperkingen veel minder een 
feitelijke beperking gaan vormen. Hierbij valt te denken aan verlichting van 
fysiek werk via exoskeletten of het op maat werkinstructies geven aan licht 
verstandelijk beperkten via augmented-reality-toepassingen (Fermin, Looze 
& Hazelzet, 2019). Syurina et al. (2018) laten zien hoe serious gaming nieuwe 
mogelijkheden biedt om voor werk relevante vaardigheden te ontwikkelen. Dit 
betreft dus voorbeelden waar technologie de inclusiviteit van de arbeidsmarkt 
kan ondersteunen.

Werkgevers en de inclusieve arbeidsmarkt

Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt is onhaalbaar zonder werkgevers 
die binnen hun bedrijven kansen willen en kunnen bieden aan een diverse 
groep aan werknemers. Het is de afgelopen jaren echter niet vanzelfsprekend 
gebleken dat werkgevers aan dit streven willen en kunnen bijdragen. Centraal 
staat de vraag of het aannemen van een diverse groep werknemers, 
inclusief werknemers met beperkingen, past in de bedrijfsstrategie en het 
businessmodel van bedrijven. De Algemene Werkgeversvereniging AWVN 
benoemt een aantal potentiële voordelen van inclusief werkgeverschap, 
variërend van het beter benutten van de arbeidsmarkt tot een grotere 
maatschappelijke legitimiteit (AWVN, 2016). Businessmodellen en bijpassende 
hrm-strategieën blijken in de praktijk echter te variëren (Koster, 2020), 
waardoor dergelijke voordelen niet voor elk bedrijf even interessant zijn. 

Al dan niet onder invloed van het bredere maatschappelijke debat over 
inclusiviteit en eerder genoemd overheidsbeleid dat hierop actief aanstuurt, 
is er de laatste jaren wel toenemende belangstelling voor ‘inclusief 
werkgeverschap’ zichtbaar. Onderzoeken laten zien dat steeds meer bedrijven 
breder willen kijken dan bedrijfseconomische overwegingen in de smalle, 
klassiek-economische zin waarin alleen naar arbeidskosten en productiviteit 
wordt gekeken. De krapte op de arbeidsmarkt (tot aan Covid-19) dwong 
werkgevers ook in zekere zin om zo breed mogelijk te zoeken naar geschikte 
kandidaten, inclusief naar kandidaten die niet een op een in het gezochte 
profiel pasten. 

Toch blijkt slechts een beperkt deel van de werkgevers in de praktijk feitelijk 
bereid en in staat om het beleden belang van inclusiviteit om te zetten in acties 
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om het eigen bedrijf daadwerkelijk inclusiever te maken (Echtelt et al., 2019; 
Hazelzet, Putnik, Otten, Goudswaard & Blonk, 2017). Dit hangt deels samen met 
het feit dat werkgevers zich onvoldoende gefaciliteerd voelen om werknemers 
in dienst te nemen die meer of andere aandacht en ondersteuning vragen dan 
de werkgevers gewend zijn te bieden. Bij veel werkgevers is een discrepantie 
zichtbaar tussen het enerzijds onderschrijven van de waarde van inclusiviteit 
en het anderzijds achterwege blijven van concrete stappen om volgens die 
waarde het bedrijf ‘te runnen’. Bovendien lijken eisen van werkgevers aan 
werknemers in termen van competenties en productiviteit almaar te stijgen, 
wat de mogelijkheden voor kwetsbare groepen vermindert. 

Een zeker in de grootstedelijke context relevante ontwikkeling in dit verband 
is verder de groei van het aantal sociale ondernemingen, die het realiseren 
van bedrijfsmatige en maatschappelijke doelen beogen te combineren. Veel 
sociale ondernemingen bieden passend werk of een passende opstap naar 
werk voor kwetsbare groepen en dragen daarmee bij aan de ontwikkeling 
van een inclusieve arbeidsmarkt. Ze zijn ook te beschouwen als proeftuinen 
waar geëxperimenteerd kan worden met het op maat bieden van werk en 
begeleiding daarbij, aan uiteenlopende groepen die nog niet de stap naar een 
regulier bedrijf willen of kunnen zetten waarin productiviteitseisen leidend zijn. 
Hoewel exacte cijfers hierover ontbreken, lijkt het aandeel banen bij sociale 
ondernemingen op de totale werkgelegenheid echter nog zeer beperkt, ook 
gegeven het doorgaans kleinschalige karakter van deze ondernemingen. Een 
echte ‘doorbraak’ naar een inclusieve arbeidsmarkt zal dan ook vooral van 
‘reguliere’ werkgevers moeten komen.

De inclusieve arbeidsmarkt van 2030

Uit de voorgaande beschouwing van het recente verleden van de inclusieve 
arbeidsmarkt moge blijken dat de inclusieve arbeidsmarkt een weerbarstig 
ideaal is. De waarde van werk is minder vanzelfsprekend geworden: betaald 
werk heeft voor steeds meer mensen vooral waarde als het een daadwerkelijk 
waardevolle bezigheid betreft en niet (te veel) ten koste gaat van andere 
prioriteiten. Maar de arbeidsmarkt kan dergelijk werk niet voor iedereen 
(meer) bieden. En werkgevers omarmen tot op zekere hoogte weliswaar het 
ideaal van de inclusieve arbeidsmarkt, maar handelen nog altijd slechts in 
bescheiden mate naar dit ideaal. De toegankelijkheid van de arbeidsmarkt 
voor kwetsbare groepen is nauwelijks verbeterd en voor sommige groepen, 
zoals de werknemers van de voormalige sociale werkvoorziening, zelfs 

verslechterd. Technologische ontwikkelingen hebben de toegankelijkheid van 
werk voor bepaalde groepen op de arbeidsmarkt verminderd, maar er zijn ook 
voorbeelden waar technologie juist nieuwe mogelijkheden biedt. 

In hoeverre kunnen uit dit recente verleden trends worden geëxtrapoleerd 
naar de meer of minder inclusieve arbeidsmarkt van de nabije toekomst?

De verwachting (van voor corona) is dat de werkgelegenheid in de meeste 
sectoren blijft groeien, ook in de regio Zuid-Holland (figuur 2).

 Figuur 2. Prognoses groei werkgelegenheid per sector Zuid-Holland (1995=100)
Bron: Gelderblom et al. (2019)

Wel verwachten onderzoekers dat veel banen zoals die nu bestaan, zullen 
verdwijnen of (verder) zullen veranderen (Arntz, Gregory & Zierahn, 2016; 
Bakens, Bijlsma, Dijksman, Fouarge & de Lombaerde, 2019; PWC, 2018; Went, 
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Kremer & Knottnerus, 2015). Routinematige werkzaamheden zullen volgens 
hen steeds verder kunnen worden geautomatiseerd, maar ook steeds 
meer analytisch en cognitief werk zal door kunstmatige intelligentie kunnen 
worden overgenomen of versterkt. Van werk dat sociale, communicatieve 
en/of creatieve vaardigheden vereist, verwachten de meeste analyses 
niet dat dit op afzienbare tijd succesvol kan worden overgenomen door 
‘machines’. 

Maar zeker zijn dergelijke ontwikkelingen allerminst. De ontwikkeling van 
de arbeidsmarkt is niet als een rechtlijnig proces vanuit het verleden te 
voorspellen, door tegenstrijdige prikkels, onvoorziene ontwikkelingen en 
‘feedback’-loops. Er kunnen correctiemechanismen optreden als blijkt dat 
bepaalde ontwikkelingen tot onwenselijke maatschappelijke gevolgen 
leiden. 

Recente scenariostudies die relevant zijn voor inzicht in de toekomst van de 
inclusieve arbeidsmarkt leggen dan ook verschillende accenten en lijken 
deels al weer aan herziening toe.

Kossen, Albayrak en Kraaijeveld (2016) verwachtten in 2016 bijvoorbeeld dat 
technologische ontwikkeling tot krimp van de werkgelegenheid zou leiden 
en tot ontwikkeling van de platformeconomie. Onzeker voor hen was wat 
dit zou betekenen voor het belang van betaald werk en het belang van de 
onderneming als belangrijkste organisatievorm. Zij kwamen daarom tot 
vier scenario’s voor de structurering van de arbeidsmarkt: ontspannen 
netwerken, gedreven netwerken, ontspannen ondernemingen en gedreven 
ondernemingen. Inmiddels groeit de maatschappelijke kritiek op de 
platformeconomie. Van daling van de werkgelegenheid is vooralsnog 
geen sprake (behoudens effecten van Covid-19). De laatste jaren is verder 
op verschillende manieren paal en perk gesteld aan de flexibilisering van 
de arbeidsmarkt vanwege onwenselijke geachte effecten hiervan. Zowel in 
de VS als Europa ontstaat steeds meer discussie over de macht van grote 
techbedrijven (die technologische ontwikkelingen aanjagen).

De Vries en Toet (2019) schetsen voor de regio Rijnmond langs andere 
dimensies vier andere mogelijke scenario’s voor de economie. Zij 
beschouwen het tempo van technologische vooruitgang en de mate van 
verdere sociale ongelijkheid in de regio als belangrijkste kernonzekerheden. 
Zij komen op basis daarvan tot de volgende scenario’s: high tech harmony, 

verdeelde vooruitgang, duurzamer doormodderen en traditionele 
tweedeling. Interessant daaraan is dat zij daarmee wijzen op het feit dat 
technologische innovatie op regionaal niveau anders zou kunnen verlopen 
dan op macroniveau. Bovendien onderscheiden zij nadrukkelijk een 
scenario (traditionele tweedeling) waarin de regionale arbeidsmarkt niet 
inclusiever zal worden.

De coronacrisis die in deze analyses niet werd voorzien, heeft verder laten 
zien hoe onverwachte disruptieve gebeurtenissen dergelijke ontwikkelingen 
plotseling kunnen verstoren of ombuigen. Zeker op korte termijn gaat deze 
crisis ten koste van banen die afhankelijk zijn van intermenselijke contacten, 
zoals in de horeca en evenementenindustrie. Eerder werd verwacht dat 
deze banen juist veilig zouden zijn doordat ze slecht te automatiseren zijn. 
Voorstelbaar is dat ook klimaatverandering of oplaaiende geopolitieke 
conflicten opnieuw tot onverwachte disrupties kunnen leiden, die een – 
vooraf slecht voorspelbare – impact op de veerkracht van de arbeidsmarkt 
zullen hebben. 

Deze ontwikkelingen en scenario’s roepen ook de vraag op hoe de 
waardering voor ‘werken’ en ‘niet werken’ zich zal ontwikkelen. In een scenario 
waarin toegang tot betekenisvol werk onzekerder wordt, is denkbaar dat de 
waardering voor andere vormen van maatschappelijke deelname verder 
toeneemt en het belang dat aan betaald werk wordt gehecht, vermindert. 
Daarmee zouden meerdere als volwaardig geaccepteerde routes naar 
een inclusievere samenleving ontstaan, die voor een diverse bevolking ook 
meer mogelijkheden zou bieden. Het draagvlak voor een basisinkomen zou 
daardoor vergroten en het ideaal van de inclusieve arbeidsmarkt zou aan 
belang inboeten.

Maar zolang er ook grote tekorten op de arbeidsmarkt blijven bestaan in 
vitale sectoren zoals zorg, onderwijs en techniek, lijkt het realistischer om te 
verwachten dat het belang dat wordt toegedicht aan arbeidsparticipatie, 
voorlopig niet zal verminderen. Dat betekent dat aandacht voor een 
inclusieve arbeidsmarkt ook de komende tien jaar van belang blijft, om te 
voorkomen dat grote groepen uitgesloten raken door gebrek aan kansen op 
betekenisvol werk. Ook in de regio Rijnmond zal dit thema aandacht blijven 
vragen, gegeven de relatief lage arbeidsparticipatie in combinatie met de 
nog altijd relatief grote groep mensen die om uiteenlopende redenen een 
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben.
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Technologie heeft zoals uit voorgaande beschouwing bleek een januskop 
waar het de inclusiviteit van de arbeidsmarkt betreft: technologie kan kansen 
van kwetsbare groepen zowel verkleinen als vergroten. Als vanuit dit besef 
bewuste investeringen plaatsvinden in technologische ontwikkelingen 
zouden kansen voor specifieke groepen kunnen vergroten, bijvoorbeeld door 
de belasting door werk te verminderen of ondersteuning bij de uitvoering van 
werk (deels) te automatiseren. Technologie die vooral wordt ingezet om arbeid 
overbodig te maken, of om arbeid strikter te kunnen controleren en beheersen 
door allerlei monitoring systemen, zal de inclusiviteit juist bedreigen.

Hbo’ers en de inclusieve arbeidsmarkt in digitale, 
toekomstige tijden

In de regio Rijnmond betreden jaarlijks ongeveer 5500 hbo-afgestudeerden 
de arbeidsmarkt (CBS, statline). Wat impliceren de geschetste ontwikkelingen 
voor deze hbo’ers en het hbo-onderwijs? In algemene zin worden hbo’ers niet 
als de grootste risicogroep gezien op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid 
voor hogeropgeleiden blijft, zoals we zagen, naar verwachting stijgen. 
Toch vraagt de inclusieve arbeidsmarkt van de toekomst om een aantal 
redenen wel degelijk gerichte aandacht van hbo’ers en het hbo-onderwijs. 
Want als het hbo-onderwijs zich onvoldoende rekenschap geeft van de 
veranderende vraag op de arbeidsmarkt, kunnen ook hbo’ers kwetsbaarder 
worden op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktkwalificerende functie van het 
hbo zou daarmee onder druk kunnen komen te staan. Deze hbo-opgeleide 
professionals spelen als ‘agents of change’ bovendien zelf een rol in de 
vormgeving van een inclusieve toekomstige arbeidsmarkt. Voor het hbo 
ligt hier vanuit zijn beroepskwalificerende functie zowel een kans als een 
verantwoordelijkheid om studenten hierop adequaat voor te bereiden.

Ten eerste speelt hierbij de vraag hoe hbo-studenten optimaal kunnen blijven 
worden voorbereid op hun deelname aan de arbeidsmarkt, gegeven de te 
verwachten blijvende dynamiek en onzekerheden in hun beroepsvelden. 
Vakoverstijgende (sociale) vaardigheden, flexibiliteit en creativiteit zullen 
steeds belangrijker worden (Peters, 2017). Daarnaast zal het kunnen 
aanleren en gebruiken van nieuwe technologieën in veel banen een steeds 
centralere competentie worden. Het initiële beroepsonderwijs zal samen 
met de beroepspraktijk voor deze competenties een degelijke basis moeten 
kunnen leggen. Al langer geagendeerde algemene competenties, zoals 
lerend vermogen en onderzoekend vermogen, zullen naast overdracht van 

vakkennis steeds meer aandacht vragen in het hbo-onderwijs. Daarnaast 
zullen (vakgerelateerde) actuele technologische ontwikkelingen aandacht 
in het curriculum van in principe alle opleidingen vragen, alsmede de 
basisvaardigheid om nieuwe ontwikkelingen aan te kunnen blijven leren. 
Vanuit het perspectief van een inclusieve arbeidsmarkt verdienen daarbij 
overigens ook de maatschappelijke implicaties van technologische innovaties 
en het leren reflecteren op die implicaties, aandacht in het onderwijs. In veel 
opleidingen is dit anno 2020 nog relatief onontgonnen terrein, dus hier valt 
veel innovatiewerk te verrichten.

Ten tweede wordt levenslang leren in een flexibele en snel veranderende 
arbeidsmarkt steeds belangrijker (WRR, 2013). De vraag van werkenden naar 
(modulair) post-initieel onderwijs en omscholing zal daarom ook op hbo- en 
post-hbo-niveau toenemen. Dit biedt een grote kans voor hbo-instellingen, 
niet in de laatste plaats voor opleidingen die met dalende studentenaantallen 
worden geconfronteerd in het initiële onderwijs. Bovendien biedt post-initieel 
onderwijs voor werkenden een goede kans voor verbinding van het initiële 
onderwijs met beroepspraktijken waarvoor wordt opgeleid, bijvoorbeeld via 
gezamenlijke ‘learning communities’ waarin (aankomend) professionals op 
verschillende niveaus gezamenlijk leren en innoveren.

Ten slotte spelen hbo-professionals door hun sleutelrol in bedrijven en 
organisaties al dan niet bewust ook een grote rol in de verdere ontwikkeling 
van een meer of minder inclusieve arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door hun 
betrokkenheid bij de besluitvorming over nieuwe technologieën, bij het 
vormgeven van arbeidsorganisaties, bij de begeleiding van kwetsbare 
groepen of door het zelf ontwikkelen van nieuwe technologieën die een 
impact op de arbeidsmarkt hebben. Interessant zou daarom zijn om rond het 
thema ‘professionals voor een inclusieve arbeidsmarkt’ gericht onderwijs te 
organiseren, bijvoorbeeld in een minor+, zodat startend professionals leren 
bewust(er) om te gaan met hun eigen rol in de ontwikkeling van een inclusieve 
arbeidsmarkt. Een dergelijk thema leent zich bij uitstek voor samenwerking 
in vakdiscipline-overstijgend onderwijs op een maatschappelijk relevant 
thema, met inbreng uit de volle breedte van de hogeschool, dus zowel 
het sociale, economische, creatieve als technische domein. Bovendien 
leent het onderwerp zich goed voor ontwerpgericht praktijkonderzoek, 
waarbinnen studenten in concrete organisaties bijvoorbeeld producten 
kunnen ontwikkelen en onderzoeken die de inclusiviteit van de betreffende 
werkomgeving vergroten. 
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17  Letters from dystopian 
and utopian futures of arts 
education
Florian Cramer and Michelle Teran

(Our letters pay homage to the 1890 novel News from Nowhere by William 
Morris, a major figure in the 19th century British Arts and Crafts movement. 
Morris’ novel tells the story of a protagonist who wakes up in a better society 
[the literal “nowhere” of his book title when “utopia” is translated from Greek 
into English] and who reciprocally informs the future people about the misery 
from where he came. Our first letter is written from a dystopian, the second 
from a utopian future of arts education in 2030.)

Letter 1

Picture: from the Instagram account wdkamemes



428 429

Deel III  Voorbereiden op een veranderend werkveld Letters from dystopian and utopian futures of arts education

428 429

Rotterdam, October 1st, 2030

Dear G.,

You asked me to tell you about the future of arts, design and art education, 
since you live in the year 2020 and doubt whether you should study at an art 
school. I would – tentatively, and within the limitations of my knowledge and 
competence – argue that few areas of society and labor have changed as 
much as this one.

In the 2020s, the field of the arts, design and creative professions underwent 
major paradigm shifts1>>:

•	 accelerated by economic crises and policy changes, a shift from the 
paradigm “art and culture” to the paradigm “creative industries” had 
already occurred in the 2010s, but took on new meaning in the Covid-19 
crisis;

•	 a failure of both traditional art markets and design industries to provide 
sufficient employment for art school graduates;

•	 economic shrinkage and deprofessionalization of commercial creative 
work through large Internet platforms;

•	 a cultural legitimacy crisis of the Western concepts of arts and design.

In between the crises of 2008 and 2020

Even before the Covid-19 pandemic, the situation of the arts had been 
precarious. In the Netherlands, a policy shift from “arts and culture” to “creative 
industries” had occurred in the early 2010s, under the first Rutte cabinet, in 
line with previous developments in Great Britain and elsewhere in Europe.2>> 
Among others, it meant a fundamental reorganization of funding structures 
and a shift from public art funding to “creative entrepreneurship”.3>> This 
historically coincided with the financial crisis of 2008/2009 in which the 
Dutch art market (that already had been weakly developed in comparison 
to other Western countries) shrunk substantially. Among others, large Dutch 
companies sold or reduced their art collections and did not fully resume art 
sponsorship after the crisis.4>>

Commissions and work opportunities for art in the public space shrank, 
too, after the Dutch state had reduced its own public building projects by 

delegating more real estate development to the private market. This, in turn, 
reduced the number of mandatory art commissions for public buildings 
(under the Dutch “percentageregeling” of 1951).5>> The regional “Centra voor 
Beeldende Kunst” (CBK), created as support infrastructures for local artists 
after the end of the generous income subsidy for Dutch artists (BKR) in 1987, 
shrank as well and partly shut down after 2010 – which further decreased 
resources and income opportunities for studio artists.

There is, to my knowledge, no research on how many artists in the Netherlands 
could live, fully or mostly, from art market sales. But based on art market 
rankings (such as those of the website Artfacts.net) and the low number of 
galleries and art fairs in the country, their number can be assumed to be 
negligible (i.e., one that cannot even be expressed in a percentage) in relation 
to the estimated 344,100 people working in the Dutch creative sector in 2019, 
and even in relation to the 127,600 people working in its subset of art and 
cultural heritage.6>>

The crisis of 2008 had reshaped the commercial landscape of Dutch design, 
too. Large design companies (such as Total Design and Studio Dumbar) went 
out of business or shrank to a fraction of their previous size. Most designers 
continued to work as self-employed creatives (“zzp’ers”).7>> This was helped 
by technological developments of the early 2000s which allowed professional 
content creation on home computers and laptops and thus ended the 
necessity of studio facilities for, among others, graphic design and video 
postproduction.

The definition of creative industries, which had its historical origins in 1990s 
British music, film, television, fashion, architecture, advertising and design 
industries, underwent a shift, and became structurally problematic after the 
Internet and social media had toppled traditional content industries. Between 
2000 and 2020, the “Big Five” of Google, Facebook, Microsoft, Amazon and Apple 
had largely replaced or marginalized older media industries and brought, 
for the most part, a paradigm shift from (pre-digital) media companies as 
content producers to (digital) companies as platform providers for content 
sharing (such as Google/YouTube and Facebook/Instagram). This shrank the 
market for classical commissioned work and removed professional divides 
between creative producers and consumers.
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Already in 2020, advertising, for example, was mostly a matter of 
algorithmically placed messages, and involved creative work (photography, 
animation, illustration, graphic design, filmmaking) to a much lesser extent 
than television and magazine advertising of the past. On top of that, creative 
production became increasingly outsourced to self-made social media 
influencers (as such YouTube and Instagram personalities) most of whom 
had no professional art or design education.8>>

As a result of these developments, the studio/gallery artist and the designer 
working in a design bureau were no longer the norm for creative work in 2020, 
and thus no longer the professional education paradigm of the Willem de 
Kooning Academy.9>> The numbers of creatives working in these traditional 
ways further shrank in the Covid-19 pandemic, which also meant the end of 
shared studio buildings and designers’ co-working spaces after 2020.

The paradigm shifts and disruptions were not only of an economic nature. 
In the 2020s, a cultural legitimacy crisis of “art” and “design” as taught at 
Dutch and other Western art schools and represented by arts and cultural 
institutions, became clearly visible and openly debated. There was no doubt 
that the canon, historical references, and visual languages taught at Western 
art schools were deeply Eurocentric.10>> “Dutch Design”, for example, mostly 
continued Western European modernist traditions and visual languages 
established in the 1920s and 1960s, along with Western modernism’s implicit 
claim of cultural universality. The same was true for “contemporary art” as 
a field whose meaning had narrowed down, in the 2000s, from a blanket 
description of current (fine) art to that of a particular discourse and style in 
art following Western post-war minimalism and conceptual art.11>>

In a globalized world, and in a multicultural country such as the Netherlands 
and a city with a non-white population majority such as Rotterdam, these 
discourses no longer worked, and led to a legitimacy crisis of cultural 
institutions.12>> The established notions of art and design turned out to be as 
problematic as, for example, the hypothetical assumption that the Western 
classical music tradition represents “music” in general, and that going to a 
music venue, turning on the radio or studying music at a conservatoire means 
to hear or practice only this type of music.

Conversely, the contemporary artists with the strongest impact on public 
debates in the Netherlands were People of Color: The artist Quinsy Gario 

and the poet Jerry Afriyie began “Zwarte Piet Is Racisme” (“Black Pete Is 
Racism”) in 2011 as an art project, a detail that until today is little known even 
in the Netherlands.13>> The 2020 Black Lives Matter protests in Amsterdam 
and Rotterdam were organized by contemporary artists, in Rotterdam by 
the spoken word artist Carina Fernandes from the project Verbalism, Malique 
Mohamud from the art collective Concrete Blossom (and research fellow at 
the Rotterdam-based design, architecture and digital culture institute Het 
Nieuwe Instituut) and the theater maker Elvin Rigters; in Amsterdam by Mitchell 
Esajas from the art project The Black Archives (and fellow of the Utrecht-based 
contemporary art institute BAK). Rigters also acted as the speaker of the Black 
Lives Matter delegation that met with prime minister Mark Rutte in the same 
year.

The new state of the arts

By clinging to its status quo, Western arts education increasingly operated on 
the basis of exclusiveness instead of inclusion, and with a principle of limiting 
its resources instead of reaching out. This had already been its default modus 
operandi and comfort zone, since admission to arts education is traditionally 
selective14>> and a default work mode for both artists and art school-trained 
designers is to produce exclusive products (such as designer label fashion 
versus mass-market fashion).15>> “Fine art”, the standard name for (non-design 
contemporary) art study programs, describes this exclusivity even literally. 
Although there had been many attempts within Western modern and 
contemporary art to break with exclusivity – from Bauhaus’ industrial design 
to public street performances, inexpensive artists’ books and freely accessible 
Internet art, to name only a few – the production of collectible luxury objects 
eventually prevailed and led to a boom of the global art market before the 
Covid-19 pandemic, with the leading Gagosian Gallery running 16 branches on 
three continents and the Art Basel fair extending to Miami and Hong Kong.16>>

These markets operate with a star artist system and provide little opportunity 
to Dutch art school graduates. In 2020, the only Dutch artist – ranked 98 – in 
Artfacts.net’s art market top 100 of living artists was the South African-born 
Marlene Dumas.17>> Among young-generation artists who succeeded on the 
art market, the graduates of a few world-leading schools (such as the Yale 
School of Art) dominated.18>>
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After the Covid-19 crisis, the Dutch government intervened to make Dutch fine 
art education both more exclusive and art market-oriented, after the capacity 
of fine art programs had already been reduced under the first two coalition 
governments of prime minister Mark Rutte in the 2010s. In 2024, the Ministry 
of Education initiated a roll-back of all degree-awarding Dutch art schools 
to the arts and crafts trade schools they originally were, and reinstated the 
Rijksacademie as a degree-awarding fine art school at university (“WO”) level. 
Its budget was increased to hire international star artists as professors. This at 
least resulted in a more honest system than the old one, in which the schools 
sold their students unrealistic hopes of “making it” in the system of Art Basel 
and Gagosian Gallery.

In his 2016 book Siegerkunst (Winner Art), the German art historian Wolfgang 
Ullrich had analyzed how this system, and art ownership, was dominated by 
oligarchs and billionaire collectors for many of whom collecting art is no different 
to collecting vintage wines or cars, and who trade artworks as speculative 
assets on a market that lacks the regulation of other financial markets.19>> 
Critics pointed out – and the Hollywood action movie Tenet quite accurately 
depicted – how, in the years before Covid-19, much of this art was not even on 
display anywhere, but stored in tax-free underground airport depots.20>> The 
boom of the art market had occurred in sync with post-Cold War economic 
growth, increasingly uneven distribution of property and wealth21>> and the 
emergence of new oligarch and billionaire classes on all continents. The 
sociologists Luc Boltanski and Arnaud Esquerre argued that art collection had 
become a vital part of those 21st century “enrichment societies”.22>>

The Covid-19 pandemic of the 2020s and the economic, political and social 
disruption caused by global climate change intensified this social divide. It 
turned the world – including the former Western welfare states – into societies 
divided into (sub)proletarian and oligarch classes. The contemporary art 
market expanded even further to cater to the latter while public arts budgets 
shrank to irrelevance. Artists were divided into a few winners and many 
losers.23>> In this game, Dutch art schools and the Willem de Kooning Academy 
had no future.

In the first half of the 2020s, the Netherlands still tried to maintain its tradition 
of keeping contemporary arts accessible to a larger public and foster 
contemporary design and architecture through public commissions. This 
ended, however, along with a permanent crisis of the EU, the collapse of 

the remains of the post-World War II welfare system, and the political party 
“Forum voor Democratie” entering a national coalition government. Its leader 
became Minister of Education and Culture. Following the models of Poland 
and Hungary, he pushed his party agenda of replacing contemporary with 
historicist art, design and architecture.24>>

Appreciation of the arts, whether historical or contemporary, had become 
the equivalent of appreciation of Western classical music, and catered to an 
educated, mostly white European audience. This had already happened in the 
years before the radical policy changes. While contemporary art and design 
were still publicly accessible in that time, its institutions had failed to include 
new audiences. Policymakers had even turned art, design and creative 
industries into means of exclusion by utilizing them to attract “desired” higher-
income populations to cities at the expense of their resident lower classes.25>>

After 2020, austerity politics and pandemic control led to a decline of the public 
art sector to only a handful of larger national museums. In order to better 
appeal to mainstream audiences and avoid political conflict, they became 
pure cultural heritage institutions and largely ceased work with contemporary 
artists and designers.

After having lost their fine art departments, the former art schools ended 
up merging with industrial design programs of larger Universities of Applied 
Science. Others opted for the opposite strategy and became more exclusive 
schools financed mainly by students’ tuition fees. This was helped by the 
large-scale move to online education during the Covid-19 pandemic and 
its effects on recruiting more international students who now could follow 
curricula through distance learning.

Creative upper, middle and working classes

Before the pandemic, a precedent had existed in university humanities. 
Since the 1990s, critical theory could – in often blatant contradiction to its 
socio-political message – best be studied at expensive private universities 
such as New York University (NYU) which, by 2020, had expanded into more 
than a dozen franchises on all continents.26>> In the first years of the Corona 
crisis, the switch to online education allowed Dutch art schools to increase 
and diversify the number of teachers, by inviting artists, practitioners and 
thinkers from outside the Netherlands and Europe who otherwise would 
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not have been able to come to the country or work in it. This also brought 
previously underrepresented voices into the curriculum. But eventually, the 
competition of highly funded, globally operating private schools left Dutch 
public schools in a situation where they could no longer afford high-profile 
lecturer fees. Instead, remote teaching gradually turned art school education 
into a precarious gig economy (more on this later).

U.S. American university humanities and their critical theory departments of 
the early 2000s became a role model for research-oriented art schools after 
Covid-19: While making strong pledges for inclusion and canon revision, and 
attracting a geographically diverse student body, these schools mostly ended 
up having students from well-to-do families who could afford the study (both 
the tuition and the insecure post-graduation career prospects). The term 
“fine art” thus became a self-fulfilling prophecy of a creative upper class, 
or using the terminology of the economist Thomas Piketty: rentier class.27>> 
Colloquially, these schools became known as “trustafarian schools”, based 
on the American portmanteau colloquialism of “trust fund kid” (a person with 
wealthy parents receiving a regular allowance from them) and “rastafarian” 
(as a general moniker of an alternative lifestyle). This by itself was not a new 
phenomenon, since in the 20th century, a number of prominent thinkers and 
artists had come from wealthy families and did not need to work for money, 
such as the founder of critical theory Theodor W. Adorno, the artist Marcel 
Duchamp and the literary writer William S. Burroughs.

The establishment of artistic research schools, often in collaboration with 
universities, conversely created a new middle class of artistic practitioners. 
In fact, this had already been the case before the Covid-19 crisis in countries 
where artistic research was more firmly established and institutionalized 
(such as Finland, Sweden and Norway). These schools provided project-based, 
in some cases also tenured institutional employment in artistic research labs 
and transdisciplinary research programs. In this niche, and protected from 
the larger shakeups of the contemporary art system and of art education, 
artistic research ended up becoming an art system of its own; a laboratory 
art that was largely disconnected from non-academic art practices, social 
engagement and quotidian visual culture.28>>

Precedents for this exist in the fields of “Art-Science” (established in the 
late 1960s) and in electronic literature (i.e., literary writing that experiments 
with digital media technology, established in the 1990s).29>> These art forms 

typically operated with their own, specific historical canons. Pre-Covid-19 
examples included artist’s residencies at research institutes such as CERN in 
Switzerland and the Max Planck Institute in Germany, institutes such as the 
German new media arts center ZKM and the Austrian Ars Electronica Futurelab, 
and entire genres of research lab-based art such as interactive installation 
art, Bio Art and what has been known, since 2006, under the moniker STEAM 
(“Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics”, as an extension of STEM 
disciplines). In all of them, the white cube paradigm got replaced by a white 
coat paradigm.30>> Initial enthusiasm about embracing these art forms for 
school education waned in the later 2020s when it became clear how in most 
cases, the role of artists and designers in those environments remained limited 
to being guests, observers and visualizers, but not actually researchers.31>>

Before the Corona crisis, research lab art practices had struggled with major 
acceptance problems within the Western contemporary art discourse and 
curatorship, since they were often considered creative engineering rather 
than contemporary art.32>> These practices were, however, better accepted 
within design,33>> and, since the early 2000s, in the institutional contemporary 
art systems of East Asian countries such as the People’s Republic of China 
and Taiwan.34>> This difference in acceptance also had to do with a cultural 
difference: In the West, art, craft and design had become separate disciplines 
after the Renaissance, while this differentiation does traditionally not exist in 
other cultures. In Asian countries, there was thus no comparative systemic 
pressure to keep these disciplines ‘pure’, respectively no historical reason for 
treating art as an ‘autonomous’ domain.

The Covid-19 crisis accelerated the ongoing shift of political and economic 
power, and of cultural hegemony, from Western countries to East Asia. 
Through this shift, the STEAM paradigm became a global mainstream in the 
later 2020s and was re-imported from East Asia to Europe. For art curators 
and art schools, STEAM also provided a loophole for experimental arts and 
design practices under the neo-historicist governmental cultural policy. 
STEAM curricula, however, further marginalized the former art schools, since 
Technical Universities were better equipped to teach them and had already 
laid the respective groundwork before the crisis.35>>

Next to the fine arts upper class and the research lab middle class, work in 
the commercial creative industries ended up defining the creative working 
class. This development had already begun before the Covid-19 crisis but 
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accelerated in its course. After its initial transformation from company 
employment to freelance work in the early 2010s, creative industries work 
transformed again in the 2020s; this time, from classical work commissions to 
the so-called “gig economy” of online labor platforms.36>> Fiverr, a prominent 
and economically growing creative labor platform even before the Covid-19 
crisis,37>> became the standard job marketplace for commercial creative 
work in the 2020s, and changed creative professions in the same way Uber 
had changed the taxi business and Airbnb the hotel business. Designers no 
longer needed to run their own companies and homepages but were only 
reachable through their Fiverr accounts. Fiverr, which has been running since 
2010, functions as an open marketplace for job commissions such as graphic 
design (including logo and corporate identity design), illustration, web design, 
photo editing, video production and postproduction, and music recording. All 
communication and payment between clients and designers is done via the 
website, and all designers registered on it can respond to a job request with 
their offer.

In March 2020, the Canadian video advertising producer and vlogger Daniel 
Schiffer (who, at that time, had more than one million YouTube subscribers) 
made a Fiverr-sponsored experiment in which he looked, on the platform, for 
a video editor of a restaurant commercial he had shot. He ended up hiring ten 
different editors to independently edit their own version of the commercial. 
Each of them charged between $25 and $500 for the fully completed job 
(which included editing, adding a soundtrack and delivering the completed 
video).38>> While $500 would be the norm for such a work assignment done by 
a (still inexpensive, local) professional in Western countries, the editors who 
worked for $25, $35, $75 and $85 respectively, delivered professional results, 
too.

In other words, Fiverr opened up the creative industries to a global competition 
in the same way traditional Western industries had been exposed to global 
competition in the decades before. Commercial design work could now be 
done much cheaper by creatives living in low-wage/weak-currency countries 
or by upstart creatives in high-wage countries who use price dumping to 
establish themselves in the market. As a result, remote work platforms like 
Fiverr and Amazon Mechanical Turk drove an economic race to the bottom 
for creative labor.39>>

Before Covid-19, these platforms were still controversial within the creative 

industries.40>> During and after the crisis, the platforms simply replaced the 
traditional creative industries in the same way streaming platforms like Netflix 
had replaced movie theaters and YouTube and Spotify older television and 
music industries; in all cases, with drastically reduced revenue for creatives.41>> 
The paradigm shift to platforms like Fiverr was further helped by the fact 
that pandemic social distancing had changed the majority of commercial 
design jobs (such as identity design, exhibition design, editorial design, and 
audiovisual design) from physical end-products to digital media design.

With the perspective of low-paid gig economy work, prospective commercial 
designers and creatives simply decided against studying above vocational 
school level (such as “MBO/Grafisch Lyceum” in the Netherlands). Those with 
higher ambitions pursued university-level IT and business studies to become 
creators of such platforms rather than creatives working on them.

The ultimate doom scenario

I could sum up the dystopian state of art and design education in 2030 with 
only two words: obsolescence and irrelevance.

Looking back, both had their roots in exclusion:

•	 exclusion on an economic level; because art markets, the public art and 
education sector and the commercial creative industries failed to provide 
sufficient and financially viable employment. This was due to exclusiveness 
of access (to the art market) and resources (in public and educational art 
infrastructures), and due to the race-to-the-bottom effects of globalized 
gig and platform economies (in the creative industries);

•	 exclusion through exclusiveness, after “boutique schools” for fine art and 
artistic research were only affordable for privileged student populations; 
which ultimately did not work for public schools in a globalized, 
post-pandemic online competition with better-funded private universities;

•	 exclusion through self-obsoletion, among others after STEAM curricula 
became mainstream in Technical Universities;

•	 exclusion on a social and cultural level, after having clung to the 20th 
century Western concepts of “contemporary art” and “(Dutch) design”; 
concepts that not only failed to include other experiences and cultures, but 
most importantly excluded whole new generations of bi- and intercultural 
people whose practice transgressed the traditional categories of art and 
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design, performing and visual arts, arts and activism and art and small 
businesses. Their practices were already shaping public debates and new 
artistic developments during the Covid-19 crisis but were not sufficiently 
recognized and accommodated because they did not fit existing art 
school curricula.

These failures of inclusion accumulated and ended up not only obsoleting the 
Willem de Kooning Academy in Rotterdam, but most of higher art and design 
education institutes in the Netherlands and in Europe. The few art schools 
that survived became cultural heritage institutions, with drastically reduced 
societal relevance.

I am writing this from a quantum universe where multiple futures coexist. So, 
this is only one history of many.

Love,

Florian

References

Amsterdam Museum. (2020). Kunstproject ‘Zwarte Piet Is Racisme.’ Hart 
Amsterdammuseum. https://hart.amsterdam/nl/collectie/object/amcollect/99296

ArtFacts. (2020, September 27). Artist Ranking. ArtFacts. https://artfacts.net/lists/
global_top_100_artists.

Ban, H. V. den, Galema, W., & Benjamin, L. W. (2011). In opdracht: Zestig jaar 
percentageregeling : beeldende kunst bij rijksgebouwen. SUN.

Barendregt, J., Kamstra, S., Star, M. van der, & Witte, A. (2009). Bedrijfscollecties in 
Nederland. NAi Uitgevers.

Becker, H. S. (2008). Art Worlds. University of California Press.
Beltrone, G. (2019, January 16). Fiverr’s Ads, Meant to Celebrate the Gig Economy, 

Also Keep Fueling Its Critics. AdWeek. https://www.adweek.com/creativity/
fiverrs-ads-meant-to-celebrate-the-gig-economy-also-keep-fueling-its-critics/

Boltanski, L., & Esquerre, A. (2020). Enrichment: A Critique of Commodities. John Wiley & 
Sons.

Boston-Mammah, T. (2017). De toelatingskloof: een studie aan de Willem de Kooning 
Academie. Cultuur + Educatie, 17(48), 70-98.

Chabot, J., Cramer, F., Rutten, P., & Troxler, P. (2013). Reinventing the Art School 21st Century. 
Willem de Kooning Academy Rotterdam University of Applied Sciences

Department for Digital, Culture, Media & Sport [UK]. (2019). DCMS Sector Economic 
Estimates Methodology. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/829114/DCMS_Sectors_Economic_
Estimates_-_Methodology.pdf

Doucet, B. (2016). Ongelijkheid, gentrificatie en de stad. In E. Liukku & S. Mandias, Help, wij 
zijn populair! Rotterdam Stad in Verandering. NAi 010

Fiverr. (2020, February 19). Fiverr Announces Fourth Quarter and Full Year 2019 Results. 
https://investors.fiverr.com/press-releases/press-releases-details/2020/
Fiverr-Announces-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2019-Results/

Florida, R. (2014). The Rise of the Creative Class. Hachette UK.
Florida, R. (2017). The New Urban Crisis: How our cities are increasing inequality, deepening 

segregation, and failing the middle class. Basic Books.
Galenson, D. W. (2005). Anticipating Artistic Success (or, How to Beat the Art Market): 

Lessons from History (Working Paper No. 11152; Working Paper Series). National 
Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w11152

Garnham, N. (2005). From cultural to creative industries: An analysis of the implications 
of the “creative industries” approach to arts and media policy making in the United 
Kingdom. International Journal of cultural policy, 11(1), 15-29.

Grant, C., & Price, D. (2020). Decolonizing Art History. Art History, 43(1), 8–66. https://doi.
org/10.1111/1467-8365.12490

Higgins, H., & Kahn, D. (Eds.). (2012). Mainframe Experimentalism: Early Computing and the 
Foundations of the Digital Arts. University of California Press.

Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press.
Maity, S. K., Jha, C. B., Kumar, A., Sengupta, A., Modi, M., & Mukherjee, A. (2016). A Large-scale 

Analysis of the Marketplace Characteristics in Fiverr. arXiv preprint arXiv:1609.06004.
Marshall, L. (2015). ‘Let’s keep music special. F—Spotify’: on-demand streaming and the 

controversy over artist royalties. Creative Industries Journal, 8(2), 177-189.
Nolan, C. (2020, August 26). Tenet. Warner Bros.
O’Doherty, B. (1976/1999). Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space. 

University of California Press.
Osborne, P. (2013). Anywhere or Not at All: Philosophy of Contemporary Art. Verso.
Perlstein, S., Vuuren, N. van, Velema, L., Berghman, M., & Berkers, P. (2020). Onderzoek 

naar opvattingen rondom culturele diversiteit bij medewerkers van Rotterdamse 
culturele organisaties. Erasmus University Rotterdam, Rotterdamse Raad voor Kunst 
en Cultuur.

Piketty, T. (2017). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.
Rutten, P., Koops, O., & Visser, F. (2019). Monitor creatieve industrie 2019 Nederland: Top-10 

https://artfacts.net/lists/global_top_100_artists
https://artfacts.net/lists/global_top_100_artists
https://doi.org/10.3386/w11152
https://doi.org/10.1111/1467-8365.12490
https://doi.org/10.1111/1467-8365.12490


440 441

Deel III  Voorbereiden op een veranderend werkveld Letters from dystopian and utopian futures of arts education

440 441

steden, creatieve bedrijven en beroepen. Stichting Media Perspectives 
Sandel, M. J. (2020). The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good? Penguin 

UK.
Schiffer, D. (2020, March 18). I Paid a Stranger $25 to edit my Pizza Commercial. https://

youtu.be/t1QRdhVCzeA?t=779 
Schomer, A.. Influencer Marketing: State of the social media influencer market in 2020. 

Business Insider. Retrieved September 27, 2020, from https://www.businessinsider.
com/influencer-marketing-report

Seiça, Á. (2016). Digital Poetry and Critical Discourse: A Network of Self-References? MatLit, 
4(1), 95–123. https://doi.org/10.14195/2182-8830_4-1_6

Shanken, E. (2011). New Media, Art-Science, and Contemporary Art: Towards a Hybrid 
Discourse?

Steyerl, H. (2017). Duty Free Art. Verso.
The European Graduate School. (2020). Faculty. The European Graduate School. 

Retrieved September 27, 2020, from https://egs.edu/faculty/
The International Society for the Arts, Sciences and Technolgy. (2020). Leonardo/ISAST. 

Leonardo/ISAST. Retrieved September 27, 2020, from https://www.leonardo.info/
home

Ullrich, W. (2016). Siegerkunst. Wagenbach.
Vallas, S., & Schor, J. B. (2020). What Do Platforms Do? Understanding the Gig Economy. 

Annual Review of Sociology, 46.

Letter 2

Picture: from the Instagram account wdkamemes

Rotterdam, October 1st, 2030

My dearest G,

 I am writing to you to say that I made it. I write to you ten years into the future. 
I can’t believe we managed to pull it off. I am thinking about all the discussions 
within our research group, assembled to work on the technical possibilities 
and societal consequences of time travel, not to mention conversations about 
who would be the test subject to undertake such a journey. In the end, the test 
subject was you. I mean me. Now that you, I, am here, please be mindful of the 
conditions established by our research group:  

1. Time travel is, technically and ethically, a complicated endeavor. Whatever 
insight or new information is gleaned from the future might have 
unforeseen societal effects in the present, even if shared with the best of 
intentions. For this reason, you will have your memory completely erased 
upon your return. 

2. You are not to bring back any recordings or any form of documentation 
from the journey. 

3. You are prohibited from telling anybody in the future that you are a time 
traveler.

4. Upon your return, you are prohibited from speaking about your journey to 
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anybody outside of the research group. 
Note: Artist researchers working in the research group have been looking at the 
possibilities of encoding information gleaned from time travel into different 
writing genres. Artist researchers have summarized that research and policy 
documents have the least suitable writing styles. The researchers made 
recommendations for speculative fiction and poetry as the most promising 
formats. Poetry and speculative fiction can be indispensable containers of 
encoded languages as they offer the potential to linger within the liminal 
space between fact and fiction, with possible broad, transgenerational 
outreach.42>> This trip will focus solely on time travel’s technical possibilities.   

A disclaimer: I am not breaking the rules. This letter will stay in the future. I will 
write down what I have seen and experienced on three sheets of paper, double 
sided, and then hide it somewhere in the building of the Willem de Kooning 
Academy (WdKA). Walking around the outside of the academy, I have found a 
small gap in the wall – a space between a couple of bricks where the mortar 
is missing – on the east side of the building, I will fold the paper very tightly 
and cram it deep into the crack in the wall. There is little chance that you, or 
anybody else for that matter, will ever find it. It suffices to know that it is there.

The spatial constraints of my selected hiding spot mean that I have had to limit 
some of my observations about the future to a few comments on the current 
restructuring of the academy. I will concentrate on three areas: organizational 
structure, curriculum reform, and naming.

Organizational structure

One of the most fundamental changes to the educational model at the 
WdKA is its organizational structure. The academy has adopted a model 
of collectivized structures concerned with solidarity and an attitude that 
respects an ecology of practices and knowledges. Our art school has 
become a learning environment that welcomes different perspectives, 
views, experiences, and backgrounds. The academy has a hiring policy 
oriented towards a diverse faculty and staff, combined with an active 
student recruitment campaign and merit aid scholarship programme. 
Furthermore, there have been substantial changes in the curriculum (I will 
return to this) that reflect Rotterdam’s multi-ethnic society. All teaching staff 
have permanent work contracts. Building on a pedagogic practice (since 
the mid 2010s) of having a teaching team in each course, the WdKA has 

implemented a collectivized structure of affinity groups. Affinity groups are 
groups representative of different communities within the academy. They 
are informal spaces for students to share their experiences, spearhead new 
initiatives, curate and organize student-led events. 

A brief clarification: Affinity groups are not independent silos, but function 
as platforms for voices often relegated to the margins. They are designed to 
give space to talk about issues or address the structures that push certain 
voices to the margins. The affinity group transfers these discussions into 
action in order to generate a more equitable learning environment. These 
conversations drive the school to be less “assimilationist-oriented”43>> and 
give space for multitudinous, pluralistic, and nuanced conversations about 
belonging.

Student-led events have been mostly successful and well attended by many 
students, as well as staff and faculties, in the academy. They have proved 
an effective means of coming together, introducing a broad spectrum of 
interests and experiences. Furthermore, the WdKA has acknowledged the 
students’ right to free assembly and consequently adopted (starting in 2021) 
a student protest policy.

The WdKA has also established (beginning in 2022) a community safety 
group as a system for institutional accountability. It is a responsive space 
for conflict resolution and complaint procedures to ensure a welcoming 
learning space at the academy. The group creates a space for students, 
teachers and other staff to share their experiences with racism, sexism, 
homophobia, and xenophobia. The community safety group uses an 
intersectional approach in their work.44>> The group analyses each complaint 
within a wider systemic frame. Furthermore, the group pools together 
individual complaints to help build up a more comprehensive analysis of 
systemic inequalities, structural racism, and systemic violence connected to 
the complaint. Based on their research, the community safety group makes 
recommendations for pedagogical training and provides written responses 
to pressing issues. For example, the community safety group (starting in 
2024) successfully implemented a requirement for implicit bias training for 
anybody involved in admissions and within the teaching training program. 
Moreover, teachers at the WdKA undergo sensitivity training where they 
learn about intersectionality, transformative justice, and conflict resolution 
methods.45>>
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By far, the most significant transformation to the organizational structure 
has been in its leadership: the school board, upper management, and 
the dean’s office. No longer held by a single individual, the dean’s position 
comprises a collective and diverse team of three people, assembled using 
similar hiring and recruitment procedures as those used for students, 
teaching, and faculty staff. The “dean collective” is accountable to a student 
advisory board made up of delegates from each of the affinity groups who, 
in a democratic process, elect one representative from each group to speak 
on their behalf. Upper management and the school board follow a similar 
hiring and accountability procedure.46>>

Curriculum reform

Curriculum reform has been incremental and instigated using various 
strategies. Thanks to the hiring policy, new input by new teaching staff 
contributed (feminist, decolonial, posthumanist, postcolonial, queer, 
anti-racist) perspectives, helping to reshape the curriculum. Curriculum 
reform focuses on de-centering the Eurocentric canon by integrating the 
history and significance of non-Eurocentric practices. Furthermore, changes 
in the curriculum (references, theories, practices) reflect Rotterdam’s multi-
ethnic society and foster a deepening of knowledge of the local communities. 
Embodied research methods introduce collaborative, sensuous, perceptive, 
somatic, integrative, and non-verbal pedagogies that emphasize the body 
and site as a space for learning. Embodied research methods get students 
to explore their own complexity and entanglement with others in the space 
and the surroundings. The academy’s modus operandi centers on cultivating 
a space of collective learning based on a paradigm of interdependency. 
Collectivized learning methods, ethical care practices, forms of relationality 
and well-being (not the same as being happy)47>> make up the main support 
structure for the academy’s current learning environment. 

There are no neutral techniques or methods for any learning experience. 
What is or needs to be considered “knowledge” cannot be separated from 
the “why” of knowing.48>> In the year 2030, a community of learners is made 
up of the student advisory board, teachers, and community stakeholders 
who have a vested interest in art education at the WdKA. Together they 
build up curriculum teaching resources using texts and other materials. 
Furthermore, students receive study credits for their contributions. Their 
input is part of their education at the academy and is an important part 

of their studies. Transdisciplinary forms of working, an ethos of cooperative 
communities, dialogue, and collaboration, are forms of collectivity, and 
forms of assembly.49>> They comprise useful tools and competencies for 
cultivating a conscious responsibility towards society. 

Acknowledging the wounds of colonialism in the Netherlands, the WdKA has 
also implemented a non-extractive exchange program based on systems of 
redress. The WdKA (in 2024) established partnerships with institutions from 
former Dutch colonies. For each Dutch student participating in the exchange, 
the WdKA subsidizes the studies of one local student. Partnering institutions 
choose which students should travel to the Netherlands, selected based 
on who would benefit most from the exchange, and providing mobility for 
whom mobility is not easily accessible.

Naming

It may come as no surprise when I tell you that the WdKA (which is no longer 
the WdKA) adopted (in 2025) a renaming policy. With the implementation 
of a new organizational structure as well as curriculum reform, it made 
little sense to continue with the name of a white, male Dutch abstract 
expressionist artist to represent the face of a progressive, forward-moving 
art academy. Changing narratives requires changing names. Have a look at 
the front façade of the building, facing the Blaak station. You will notice that 
the fluorescent sign with the slogan “I have to change to stay the same” has 
been replaced by a large magnetic board, covered with magnetic letters 
spelling out the school’s current name: GUDSKUL.50>>

The academy has developed an annual practice of giving the art school a 
new name. Each year, a different affinity group gets the assignment of coming 
up with a new name for the school, which they decide after a participatory 
process. Previous names have been Wi Masanga, Roffacademy, Gabber and 
Perron Nul, among others.

How did this happen?
2020. From hobbyist speculators to dedicated researchers, with the felicitous 
support of scholarships and research funding: many devoted their attention 
to the transition. That is to say, the pivotal moment between two futures, 
breakdown and collapse, restoration and repair, when a decision was 
made to prevent any further polarization and come together. People were 
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grappling at whichever theories could help them understand what was 
happening – a virus created in China’s labs, imperialist propaganda, science 
fiction narrative with political conspiracy. Part of you wanted to correct and 
reprimand what others were saying around you. Another part just wanted to 
let others voice their fears, and there were many, and to stay with the people 
with whom you could feel safe. This strategy worked, at least for a while.

After the first wave of the virus hit, where it seemed that the entire world 
was in lockdown for months on end, everybody got lazy. Maybe they were 
just fed up with the uncertainty of it all. There seemed no end to the current 
situation and many just wanted to forget the unprecedented nature of such 
a global event, even momentarily. When it seemed that the worst part of 
the crisis had passed, many just went back to business-as-usual, trying to 
return to normality. During those summer months, people seemed more 
interested in spending their free time going shopping than participating in 
mutual aid forms. When the second wave hit, the virus infected seven billion 
people worldwide, resulting in millions of deaths. Sorry to be the bearer of 
bad news.51>>

Even during the first wave, it became evident which were the ones most 
affected by the pandemic. At least to those who kept their eyes open to the 
events unfolding in their neighbourhoods, communities, and in other parts 
of the world. At the Afrikaanderwijk Cooperative, cooperative members 
and volunteers during the lockdown pivoted their activities to mutual aid, 
to provide support for the most vulnerable in their neighbourhood around 
Rotterdam Zuid. (Mutual aid is a reciprocal support network, one in which 
people often exchange care and resources in times of crisis and emergency. 
It differs from the organizational model typically applied in charity, where 
an external institutional body distributes unidirectional support. People 
living within a community or local setting – such as a neighbourhood or a 
residential building – create networks that have people’s well-being at heart). 
52>> The cooperative members received food donations, delivered groceries, 
sewed masks, and helped people fill out government support forms.53>> This 
immediate response to the lockdown was not unique to the Afrikaanderwijk 
Cooperative, nor to that particular neighbourhood. Mutual aid networks 
were popping up everywhere around the world.54>> Initiatives appeared 
in China,55>> Vietnam,56>> the Philippines,57>> South Africa,58>> Turkey,59>> 
Greece,60>> France,61>> Spain,62>> the United Kingdom,63>> Guatemala,64>> 
Canada,65>> and the USA, among others.66>> 

Perhaps you might also recall a conversation you had in passing with one 
of the cooperative’s members. Anticipating the next stages of crises, she 
mentioned that some of the members were already starting to speculate on 
the forthcoming waves of food, health,67>> housing68>> and work security.69>> 
Some members felt the urgency to create strong networks, in all locales, 
joining forces, learning from each other, and sharing best practices. 

In hindsight, what was happening was the unfolding of two narratives, or one 
could even say ontologies of the pandemic. Was the pandemic an enemy 
that we needed to fight? Or was it a global experience that might be leading 
to learning new conditions or reimagining? These were the two storylines 
being played out.

Indeed, many tendencies emerging within civil society and art and design 
suggested a movement towards the latter. When I write to you about civil 
society, I am also thinking about the impact that socio-political shifts and 
disturbances have on art and design practices, and how art and design can 
potentially return the favor by creating changes within society. Artists and 
designers have the propensity for imagining alternatives (even dark ones). It 
is an essential component of what art is about.70>> But you already know this.

In retrospect, I understand now that the socio-political shifts catalyzed in part 
by the global pandemic helped push the development of the fields of art and 
design into fruitful terrains. I am making these delineations between art and 
design, but I strain in writing the word “art” next to the word “design”. These 
juxtapositions are artificial and forced. Let’s call them “creative practices”, 
not to be mistaken with the term “creative industries”, with its relation to 
entrepreneurship, individualism, competition, ownership/property, and even a 
particular form of practicing “fine art” through the production of commodities 
for the market economy. It is not the same; it is actually worlds apart. It is 
more aligned to a notion of “creation” as it suggests an ethical responsibility 
to nurturing – this is what we are trying to develop and shape. The term gives 
expression to the system’s complexity and acknowledges that what matters 
is the ongoing process of life. It assumes that we live under circumstances 
that destabilize our way of being, and enable us to develop creative ways of 
working through whatever troubles we encounter.71>> Therefore, I will go even 
further by proposing the term “creation practices”. The term embodies best 
the reshaping of artistic and design practices and art education over the past 
decade, until the present now, 2030. 
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Speaking about forms: Starting from your present now, 2020, new forms from 
new practices created new models that spoke not about building an idealized 
world. It meant a process of flowing with the flow until we could come to an 
understanding of what we could rely on. I will make another brief digression 
by stating that I am using the word “we” for your benefit. Actually, not for your 
benefit, but for the benefit of the vernacular of the present, your present. You are 
well aware that English is a very imprecise language, and it is never clear what 
is meant by the “we”. Although at first glance, “we” could imply that everybody 
belongs, use of the “we” can actually have an opposite effect, by absorbing 
and thereby silencing marginalized voices. The far-right’s appropriation of 
the “we” in your time is a particularly unsettling example of what happens 
when a collection of bodies speaks as one. The viral proliferation of QAnon 
followers has placed the “we” under its servitude for propagating far-right 
global conspiracy theory.72>> 

Neither are “us” and “them” useful terms, as they encourage polarization. These 
terms only exacerbate the culture wars and encourage ideological skirmishes 
that forces one to take a fixed position, by saying that one is on “this” or “that” 
side. I am not speaking against having a political attitude or being clear in 
what kind of society you want. But the methodologies and aesthetics and 
emotions – if they run through modes of distortion, by producing unreadable 
bodies, unreadable materials, aesthetics,73>> then it might be way forward 
from this “trench warfare” mentality.

There is a need to skip over forced dichotomies, or forms of inclusivity that do 
little to de-center or dismantle any of the power relations in place, preventing 
any significant transformation in society. We need new terms. These are 
terms, neologisms, that channel the zeitgeist or defining spirit of a particular 
period in history. For this reason, allow me to introduce another pronoun (I just 
learned about it myself). Starting now, I will use “Iasus” in place of “I” and “we.” 
In Asian language, one refers to oneself in relation to someone – “Iasfriend,” 
“Iasmother,” “Iasfather,” “Iasbrother,”– which reverts the idea of describing 
oneself as an independent “I”. “Iasus” was introduced in 2021, first as a meme, 
then translated into many languages (“Ikalsons” in Dutch) before becoming 
integrated into the everyday language by the younger generation. Situating 
itself between the “I” and the “we,” the use of the pronoun “Iasus” helped 
propagate a profound shift in ways of being together. It meant unlearning 
individuated ways of relating to the world, and reinscribing oneself as an 
interdependent being. That is to say, an “I” in connection to other “I”s,74>> other 

bodies, other living entities, other perspectives, other experiences, and other 
resources, on a planetary 75>> scale. In simple terms, the non-binary approach 
that you nurture in your collective experiments at Tender Centre.76>>

Iasus shall continue. In addition to mutual aid reciprocal support networks, 
there were other indicators of new forms of “creation practices” that followed 
the aims and goals of progressive social and political movements.77>> 

The Black Archives 78>> art project by Mitchell Esajas, for example, substantially 
intersected its activities with “Kick Out Zwarte Piet” (KOZP),79>> which in turn 
was affiliated by Black Lives Matter NL whose aims were mostly identical with 
KOZP. Esajas was himself one of the 2019/2020 BAK fellows, invited to develop 
his research project. His project explored the genealogy of anti-racist and 
anti-colonial activism among Dutch-Caribbean people, combining archival 
research from The Black Archives, oral history, and research on artistic practices 
related to this history.80>> BAK, or basis voor actuele kunst, a Utrecht-based 
contemporary art space, fashioned itself as a critical platform for aesthetic-
political experimentation into ways of being together otherwise, bringing 
together diverse thinkers, practitioners, collectives, and precarious groups. 
Looking back, BAK’s long-term research project “Propositions for Non-Fascist 
Living” 81>> was one of the programs developed within contemporary art 
institutions that helped influence the reshaping of art education and its 
curriculum at the WdKA. 

There were others.
Already in your time, one could see institutions like the Rotterdam-based 
cultural space WORM facilitating fluid, hybrid and heterogeneous forms 
of production, programming, and presentation, which attracted diverse 
audiences to their venue. WORM was never a curatorial institution but a DIY 
artists/musicians initiative coming out of the squatter scene. Their enduring DIY 
spirit, reflected in their programming, communicated an attitude of cultural 
spaces as places of action, forms of cooperation and knowledge production; 
as welcoming spaces for different communities to come together. WORM was 
more an open platform than a fixed space: open to varied manifestations of 
action-reflection, receptive to diverse materializations of forms that reflected 
Rotterdam – a multicultural, diverse, and heterogeneous city.82>> I could start 
to introduce some global trends of collective practices in the arts. For brevity, 
I will continue my focus on the local level.83>> 
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One could have a quick look at the 2020 programme “Gentle Strategizing” 
at the MAMA Showroom, a stone’s throw away from the WORM. “Gentle 
Strategizing”, a week of collective activities, brought together marginalized 
activist groups at the local level to reflect on ways of building together socially 
just spaces and safe spaces in the climate of the pandemic, socio-economic 
and racial injustice.84>> Or to recall that the contemporary art space Witte 
de With (across the street from the MAMA Showroom) was engaged in an 
exhausting, three-year process of changing its institutional name, named 
after a Dutch naval officer who worked for the Dutch East India Company 
and Dutch West India Company. Changing the name of an institution was 
an act of disengaging its identity from a legacy of colonial violence, enacting 
an “un-silencing” to colonial “silencing”. It was a push for systemic change by 
enacting an anti-racist policy; its institutional name change, its programming, 
its diversification of staff and board members.85>> 

These conversations were taking place in a climate of an ongoing debate 
on diversity and inclusion, and a critique of the discourse of “diversity” in art, 
art education, and society. Indeed, diversity was a topic high on the agenda 
of the cultural sector. Debates, reports, and campaigns for decolonizing 
art and educational institutions were also part of an active and ongoing 
discussion.86>> Yet there was a growing disenchantment with institutional 
performative “wokeness”, a type of performative posturing that amounted 
little more to empty gestures, generating many questions and critiques on 
how much these institutions were willing to move and shift. To put it bluntly, 
cultural contemporary art institutions and educational spaces – no matter 
how many reconfigurations to policy plans or representations in program 
booklets – remained, at their core, fundamentally white spaces.87>> Optics 
were not enough.

That is to say, it was not all euphoric and optimistic.88>> Many institutions 
failed to meet their high ambitions, became irrelevant, moved towards 
obsolescence. Other new spaces emerged.

Although I have been writing using minuscule script throughout this entire 
letter, my space is almost up. I am at the last few lines of the final side of the 
third sheet of paper. Therefore, let me conclude with these final words.

In the past decade, Iasus were in a pivotal moment for those who dared 
dream brave thoughts never given the space because most of us were so 
uselessly busy proving our lives away. And I am pleased to have been able 
to witness such a significant transformation of the art academy (GUDSKUL 
formerly known as the WdKA) into a critical and challenging, a caring and 
welcoming, space of collective learning. 

Safe travels for your return. 

Yours, 

G
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18  Op weg naar de 
betekeniseconomie 
Arjen van Klink en Kees Klomp

Samenvatting

Het huidige economische systeem, gestoeld op kapitalisme, loopt tegen 
zijn grenzen op en veroorzaakt steeds meer negatieve externe effecten. 
Een fundamentele herziening lijkt noodzakelijk. In deze bijdrage worden de 
contouren van de betekeniseconomie geschetst. In deze economie wordt 
het keuzeproces in productie en consumptie geleid door het samenspel van 
sociale, ecologische en financiële randvoorwaarden en het hogere doel van 
betekenis creëren. De verandering van het economische systeem is geen 
sinecure, maar krijgt vaart door millennials en centennials met een andere kijk 
op waarden en met ondernemers die bredere welvaart weten te genereren. 
De transitie naar een andere economie doet een appèl op het hoger onderwijs 
om nieuwe kennis te ontwikkelen en te delen met studenten, wetenschap en 
werkveld.

Introductie

In dit essay verkennen we de totstandkoming van een nieuw economisch 
systeem. Een economie die in dienst staat van welzijn en welbevinden en 
niet louter méér welvaart nastreeft. Ons huidige neoklassieke economische 
systeem van marktwerking heeft geleid tot efficiëntie, variatie en welvaart, 
maar heeft ook negatieve impact: tweedeling op de arbeidsmarkt, schaarste 
aan grondstoffen, milieuproblemen, tekorten op de woningmarkt, enzovoorts. 
De vraag is hoe het economische systeem is aan te passen en wat de contouren 
van een meer gebalanceerde economie zijn. In dit hoofdstuk gaan we eerst 
in op de effecten van het huidige economische bestel, daarna bespreken we 
de ontkoppeling van welvaart en welzijn die steeds meer zichtbaar wordt. 
Vervolgens schetsen we een eerste kader van de betekeniseconomie en 
gaan we in op hoe de transitie van het oude naar het nieuwe normaal kan 
gaan werken. Tot slot bespreken we de rol die het hoger onderwijs – en dus 
ook Hogeschool Rotterdam – heeft te spelen in deze verandering.
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De zegeningen van onze economie  
en de keerzijde daarvan

We hebben in de afgelopen decennia de zoete vruchten van ons huidige 
economische welvaartssysteem kunnen plukken. De wereldwijde verbetering 
van de levensstandaard is gepaard gegaan met een aantal ontegenzeggelijk 
positieve ontwikkelingen: de levensverwachting is hoger dan ooit, het 
percentage mensen dat leeft in armoede is lager dan ooit, meer mensen dan 
ooit hebben toegang tot schoon drinkwater, meer mensen dan ooit hebben 
toegang tot onderwijs en het gemiddelde inkomen is hoger dan ooit.

Het economische welvaartsysteem blijkt een groot succes; economische 
groei lijkt inderdaad het recept voor een florerende wereldbevolking. Maar 
het succesverhaal kent een keerzijde. We worden de afgelopen jaren ook 
steeds nadrukkelijker geconfronteerd met de kostenkant van economische 
groei. Zo hebben in 2019 wetenschappers van IPCC een ‘gouden standaard’ 
vastgesteld, waarmee met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
kan worden gezegd dat menselijk handelen een cruciale bijdrage levert 
aan het versneld opwarmen van de aarde. Daarnaast heef het Stockholm 
Resilience Centre negen vitale systeemgrenzen bepaald, waarbinnen we 
moeten blijven opereren op de gezondheid van de biosfeer te garanderen: 
klimaatverandering, verlies biodiversiteit, stikstof en fosfor in de atmosfeer, 
ozonafbraak, oceaanverzuring, zoetwaterverbruik, verandering van 
landsysteem, chemische vervuiling en atmosferische aerosollading. Nu 
wetenschappers constateren dat vier van deze negen vitale systeemgrenzen 
van de aarde reeds zijn overschreden, en vier bijna overschreden, zal het 
menselijk leven op aarde ernstig bedreigd worden. In het rapport ‘Confronting 
Carbon Inequality’ van Oxfam (Gore, 2020) zijn de consumptie-emissies van 
verschillende inkomensgroepen tussen 1990 en 2015 onderzocht. Uit het 
onderzoek blijkt het volgende. De rijkste 1% is verantwoordelijk voor 15% van 
de uitstoot tijdens deze periode. Voor de armste helft van de bevolking ligt 
dat aandeel op 7%. Verder zijn er tal van studies die wijzen op de verschraling 
van publieke voorzieningen, als gevolg van marktwerking. Ook het tekort aan 
woningen voor middengroepen is onderdeel van deze problematiek. Ten slotte 
noemen we de Noorse hoogleraar Harald Sverdrup, die heeft geconstateerd 
dat al in het komende decennium een aantal cruciale grondstoffen volledig 
op zullen zijn, waarmee de productie van verschillende vitale materialen 
onmogelijk wordt (Ragnarsdottir et al., 2012). 

Welvaart versus welbevinden

Economische groei en welvaart – de twee pilaren van ons huidige economische 
systeem – hebben een overduidelijk positief maatschappelijk effect, maar 
blijken ecologisch en sociaal nadrukkelijk begrensd en onhoudbaar. Ze vormen 
in de toekomst zelfs de primaire bedreiging voor een florerende samenleving, 
doordat ze een levensbedreigende ecologische en sociale ineenstorting 
veroorzaken. We moeten op zoek naar andere, nieuwe manieren om onze 
samenleving te laten floreren. We moeten op zoek naar een nieuwe relatie 
tussen welvaart en welzijn. 

Welvaart en welzijn – levenstandaard en levenskwaliteit – worden in ons 
huidige economische welvaartssysteem vereenzelvigd. Ten grondslag 
aan genoemde problemen en andere ‘externaliteiten’ ligt de sturing op 
financieel-economisch rendement en voortdurende groei. Deze principes 
van het kapitalisme zijn diep doorgedrongen in onze samenleving (Aldred, 
2020). Andere waarden zijn buiten beschouwing geraakt, terwijl die waarden 
– zoals leefklimaat, respect, inclusiviteit – essentieel zijn voor een duurzame 
samenleving. In het kapitalistische denken is welzijn gelijk aan welvaart. 
Wereldwijd is bruto binnenlands product de norm om het floreren van een 
natie uit te drukken. De oorsprong van deze benadering wordt toegedicht 
aan Adam Smith. Zeker is dat zijn ‘onzichtbare hand’ gezien kan worden als 
het mechanisme waarin het nastreven van eigenbelang bijdraagt aan het 
algemene belang. Dat is de basis van het kapitalisme. Maar het was Adam 
Smith zelf die ook al signaleerde dat de onzichtbare hand van de markt 
onvoldoende was voor een gebalanceerde economische ontwikkeling. Hij 
onderscheidde drie waardesystemen: de markt met vrije uitwisseling, de 
overheid met regels en herverdelingsmechanismen, en de gemeenschap met 
onderlinge verantwoordelijkheden (Van Staveren, 2020). De gemeenschap 
was eeuwenlang het belangrijkste domein van economische interactie, de 
‘markt’ werd uitsluitend gebruikt voor bepaalde handelswaren. 

Uit onderzoek door onder andere de gerenommeerde Engelse econoom en 
gelukprofessor Sir Richard Layard (2005) blijkt dat de groei van de welvaart 
lange tijd bijdroeg aan de toename van welzijn. De onzichtbare hand leidde 
zo inderdaad tot de beste uitkomsten voor iedereen.
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In bovenstaande figuur zien we dat welvaart en welzijn in de Verenigde Staten 
van Amerika tot die jaren ’60 van de vorige eeuw een gelijke ontwikkeling 
– groei – doormaken. Tot de jaren ’60 staan welvaartsontwikkeling en 
welzijnsontwikkeling aan elkaar gelijk. Daarna lopen ze uiteen. Deze tendens 
is in andere ontwikkelde landen eveneens zichtbaar, waarbij het moment 
van uiteenlopen varieert. Het kantelpunt wordt gevormd door wat de 
Britse econoom Katherine Trebeck het bereiken van het stadium van 
‘overontwikkeling’ noemt (Trebeck, 2019). In dat stadium draagt welvaartsgroei 
niet langer bij aan welzijn, maar gaat het ten koste van welzijn. 

Deze ontkoppeling speelt op twee niveaus:
•	 De afnemende welzijnsinvloed van individuele welvaart. Voor mensen 

die in armoede leven – die economisch nog onderontwikkeld zijn – is 
welvaart de basisvoorwaarde voor welzijn. Zij ontlenen direct meer welzijn 
aan meer welvaart: een eerste brommer, een huis, een eerste vakantie. 
Maar voor mensen op aarde die reeds een behoorlijk welvaartsniveau 
hebben bereikt of zelfs in grote rijkdom leven, gaat dit effect minder of niet 
meer op. Uit de onderzoeken van professor Layard blijkt dat de grens van 
materiële welzijnsbeleving ligt bij 10.000 US dollar jaarinkomen per persoon. 
Tot 10.000 US dollar staat geld dus gelijk aan geluk. Tussen 10.000 en 75.000 
US dollar draagt geld bij aan de gelukbeleving, maar neemt het effect 

af. Boven 75.000 US dollar voegt geld niets fundamenteels meer toe aan 
onze gelukbeleving. Miljonairs en miljardairs voelen zich niet significant 
gelukkiger dan mensen die zo’n 75.000 US dollar verdienen. 

•	 De afnemende welzijnsinvloed van collectieve welvaart. In het boek ‘De 
kwetsbare welvaart van Nederland’ (Lintzen et al., 2018) wordt een pleidooi 
voor een breed welvaartsbegrip gehouden. De schrijvers doen uitgebreid 
onderzoek naar hoe ook Nederland in de jaren ’60 van de vorige eeuw het 
stadium van overontwikkeling heeft bereikt. ‘Kwaliteit van leven bestrijkt 
een veel breder terrein dan alleen de materiële welvaart, die vaak wordt 
gemeten in termen van de consumptie van goederen en diensten. Ook 
onze levensvoldoening, gezondheid en huisvesting, alsmede de kwaliteit 
van de natuurlijke en sociale leefomgeving zijn hierbij van belang.’ Het 
blijkt dat welzijnskosten van de welvaartsgroei in de afgelopen decennia 
nadrukkelijker naar voren zijn gekomen. Te denken valt aan kosten van 
uitkeringen, kosten van gezondheidszorg en kosten van milieuschade. 

Interessant is dat de ontkoppeling van welvaart en welzijn lijkt samen te 
vallen met de meest recente fase van het liberale kapitalistische denken in 
de economie, met voorvechters van de vrije markt als Milton Friedman, Ronald 
Reagan en Margret Thatcher. De sterke welvaartsgroei is vooral gedreven door 
de dynamiek die de vrije markt teweeg heeft gebracht. De werking van de 
markt heeft creativiteit en innovatie gestimuleerd, waardoor tal van nieuwe 
producten zijn voortgebracht. Ook is het een aanjager van globalisering 
geweest, de groei van internationale handel gedreven door het zoeken naar 
lagere productiekosten en grotere afzet. 

Het liberale denken heeft ook de ‘financialisering’ van de economie bevorderd 
(Davis & Kim, 2015). In de afgelopen decennia is het economische systeem in 
belangrijke mate een geldsysteem geworden. Geld is het allerbelangrijkste 
handelsproduct geworden. Inmiddels is de financiële economie vele malen 
omvangrijker dan de reële economie. Met allerlei risico’s tot gevolg. Zo 
bevordert financialisering de focus op aandeelhouderswaarde, voedt het 
speculatie en bubbels en is het verantwoordelijk voor een sterke toename 
van schulden. Ook versterkt financialisering de tweedeling tussen hen die geld 
verdienen in de financiële economie en zij die dat niet kunnen (Piketty, 2013).

Ten slotte heeft de vrije markt samen met nieuwe digitale technologie in korte 
tijd wereldwijde monopolies gecreëerd in de vorm van ‘big tech’. Google, 
Amazon, Apple, Facebook, maar ook Alibaba en Airbnb, beheersen direct en 
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indirect belangrijke delen van de economie. De nadelen van ‘the winner takes 
all’ van de vrije markt komen hier niet alleen naar voren in duizelingwekkende 
monopoliewinsten en verlies van speelveld voor andere aanbieders, maar 
ook in meer morele vragen over de invloed van deze ondernemingen op onze 
persoonlijke levenssfeer. 

Definitie van de betekeniseconomie

Steeds meer komt het conflict tussen welvaart en welzijn naar voren en worden 
er vraagtekens gezet bij de uitkomsten van ons huidige economische systeem. 
De vraagtekens hebben geleid tot tal van suggesties en alternatieven voor de 
inrichting van de economie. Centraal staat de gedachte dat het kapitalisme 
– het geloof in de vrije markt – moet worden ingekaderd en een sterkere rol 
voor de overheid en de gemeenschap nodig is (Van Staveren, 2020). Het is een 
brede beweging, waar nog geen uitgekristalliseerd en algemeen gedragen en 
alomvattend concept als alternatief voor het neoklassieke marktkapitalisme 
uit voort gekomen is. Sommige ideeën richten zich op deelaspecten, zoals 
local economics (Norberg-Hode, 2019), regenerative economics (Lovins et al., 
2019) en circular economics (Braumgart & McDonough, 2002). Andere, zoals 
degrowth economics (Kallis et al., 2014) en donut-economie (Raworth, 2018), 
hebben een meer holistisch perspectief. Er is sprake van een gezamenlijke 
zoektocht naar het ‘wat’ en het ‘hoe’, waarbij diverse concepten een 
plaats kunnen en moeten gaan krijgen. In het nieuwe paradigma nemen 
levenskwaliteit en betekenis de rol over van welvaart.

In de betekeniseconomie wordt de allocatie van schaarse middelen primair 
bepaald door een ethisch-existentieel marktmechanisme: een keuzeproces 
waarin vanzelfsprekend sociale, ecologische en financiële waarden 
meespelen en waarin mensen zich bewust zijn van hun plaats in het grotere 
natuurlijke systeem. Het leidt tot een vraag naar en aanbod van geëngageerde 
goederen en diensten, die de sociale en ecologische leefomgeving versterken 
in plaats van aantasten. De betekeniseconomie is een economisch systeem 
waarin versterking van bedrijvigheid en bedrijfseffectiviteit onlosmakelijk 
wordt gecombineerd met versterking van ecologische, sociale en individuele 
leefomstandigheden. De betekeniseconomie benadert het bedrijfshuishouden 
en/of staatshuishouden expliciet op basis van het nastreven van een florerende 
balans tussen welvaart (geld), welzijn (gezondheid) en welbevinden (geluk). De 
betekeniseconomie draait niet om het bevorderen van economische groei, 
maar om het bevorderen van een integrale balans tussen welvaart, welzijn 

en welbevinden of in andere woorden: tussen geld verdienen, gemeenschap 
verbeteren en geluk vervullen (Trebeck, 2019). Het is niet langer zaak om de 
economie maximaal te laten groeien, met nadelige consequenties voor 
welzijn en welbevinden, maar om de samenleving optimaal te laten floreren. 
Onderstaande figuur maakt de andere verhoudingen duidelijk.

Bron: Klomp, 2020

Het vinden van een (nieuwe) balans is een uitdaging voor alle actoren in 
het economische systeem: huishoudens, ondernemingen en overheden. Zij 
hebben allemaal aanpassingen te doen in hun doelstellingen en hun gedrag. 
Voor ondernemingen is deze verandering het grootst. Zij zijn immers zeer sterk 
ingekaderd in het huidige financieel-economische paradigma. Dat geldt 
zeker voor beursgenoteerde ondernemingen, maar ook kleinere ondernemers 
opereren door prikkels van banken, overheden, toezichthouders en klanten 
primair in een financieel-economische structuur.

In de betekeniseconomie worden niet alleen financiële parameters 
beoordeeld en staat niet aandeelhouderswaarde centraal, maar krijgen 
ook belanghebbenden (stakeholders) en rechthebbenden (rightsholders) 
aandacht. De uiteindelijke waarde van bedrijven is de mate waarin 
bedrijven breed van betekenis zijn; zakelijk (voor het reilen en zeilen van de 
economie), maatschappelijk (voor de sociale en ecologische gezondheid 
van de samenleving) en persoonlijk (voor het geluk van het individu). 
Voor ondernemingen is het niet langer voldoende om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen. John Fullerton (2015) is de bedenker van de 
regeneratieve bedrijfsvoering; een bedrijfsvoering waarin bedrijven actief 
gaan bijdragen aan de maatschappelijke verbetering, en geïntegreerde 
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sociale en ecologische winstdoelstellingen gaan nastreven. Deze vorm van 
ondernemen is dienstbaar; ondernemen dat in teken staat van do more good 
(in plaats van do less bad). 

Het ‘businessmodel’ van bedrijven krijgt meerdere dimensies: geld verdienen, 
maatschappelijke condities verbeteren en persoonlijke ambities vervullen. 
Het gaat om een verdienmodel, een verbetermodel en een vervulmodel. Deze 
drie dimensies moeten in samenhang worden bezien. Dit is voor ondernemers 
een grote verandering. Het vereist een significante verbreding van benodigde 
capaciteiten en vaardigheden. Betekenisvol ondernemerschap vraagt 
niet alleen kennis van financiële c.q. commerciële zaken, maar ook kennis 
van maatschappelijke en persoonlijke zaken. Betekenisvolle ondernemers 
moeten weten hoe ze – tegelijkertijd – zakelijk inkomen kunnen genereren, 
maatschappelijke verbetering kunnen realiseren én persoonlijke vervulling 
kunnen creëren. De huidige ‘maatschappelijk ondernemers’ zijn sterk gericht 
op maatschappelijke vraagstukken en persoonlijke ambities, maar weten 
vaak nog weinig succes te boeken op het zakelijke front. Overigens zijn er 
ook reguliere ondernemers die vaak impliciet sinds jaar en dag met hun 
onderneming een maatschappelijke bijdrage leveren en oog hebben voor 
persoonlijke idealen van hun medewerkers en klanten. Dat zijn in het bijzonder 
mkb-bedrijven die in een lokale context met sterke persoonlijke relaties 
functioneren.

 
 

Bron: Klomp, 2020

Casus (1): Interface
De tapijttegel is in 1956 ontdekt door P.J. van Heugten. De bekende Heuga-
tegels zijn daar het resultaat van. In 1987 is Heuga overgenomen door het 
Amerikaanse Interface, onder leiding van Ray Anderson. Aan het begin van 
de jaren ‘90 van de vorige eeuw vroeg een klant: ‘Wat doen jullie als bedrijf 
voor het milieu?’ Toen Anderson zich realiseerde dat hij geen antwoord had 
op die vraag, richtte hij een taakgroep op om het probleem op te lossen. Hij 
las ‘The Ecology of Commerce’ van Paul Hawken en was diep onder de indruk. 
Hij omschreef het als een openbaring, zijn ‘dolksteek in de borst’-moment 
dat zijn kijk op het bedrijfsleven en duurzaamheid veranderde. Anderson 
zag in dat Interface dringend een andere weg in moest slaan. Hij deed 
de door olie gedomineerde tapijtindustrie op zijn grondvesten schudden 
door te stellen dat Interface vastbesloten was om het eerste duurzame, en 
uiteindelijk klimaatherstellende, bedrijf ter wereld te worden. Interface stelde 
zeven kerngebieden (de ‘Zeven Fronten’) op die verbeterd moesten worden 
om de visie van ‘Mount Sustainability’ te kunnen halen. Voortbordurend op 
dat kader heeft het bedrijf ingrijpende nuldoelen op vele gebieden gesteld: 
geen afval, geen gebruik van fossiele brandstoffen, geen proceswater en 
geen uitstoot van broeikasgassen. Inmiddels heeft Interface ‘mission zero’ 
behaald en richt het bedrijf zich op een nog hoger doel: ‘climate take back’. 
Dit is een collectie tapijttegels die bijdragen aan een gunstig levensklimaat 
en daarmee op het welbevinden van zijn gebruikers.
Bron: www.interface.com/eu/nl-nl

Casus (2): Blue City en Rotterdams Woongenootschap
De bredere waardeoriëntatie krijgt ook gestalte in Rotterdam. Een 
groot aantal initiatieven is de afgelopen jaren ontstaan rondom 
diverse maatschappelijke vraagstukken. Relatief groot en zichtbaar is 
Blue City. In het voormalige Tropicana wordt sinds 2015 gewerkt aan 
circulaire bedrijvigheid. Startups krijgen er ruimte en een netwerk om te 
experimenteren en te ondernemen. Via events en adviezen is er een groot 
(internationaal) bereik. Hogeschool Rotterdam is betrokken bij het Blue 
City Lab, om studenten bekend te maken met circulaire concepten en 
hun capaciteit beschikbaar te maken voor gevestigde ondernemers. Hier 
worden welzijn (ecologie) en welvaart (economie) op een nieuwe manier 
gecombineerd. Een ander voorbeeld is het Rotterdams Woongenootschap. 
Dit is een coöperatieve vereniging die appartementen wil realiseren voor de 
middenklasse. Deze bevolkingsgroep heeft moeite om in de stad betaalbare 
woonruimte te vinden. Het woongenootschap werkt zonder winstoogmerk 

http://www.interface.com/eu/nl-nl
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en wil wonen tegen kostprijs mogelijk maken, waarbij de leden gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor het vastgoed én collectieve ruimten in het 
wooncomplex samen gebruiken. Hier gaan welzijn en welbevinden hand 
in hand en is welvaart ondergeschikt. Het woongenootschap werkt aan 
projecten in Rotterdam-West en Crooswijk. Deze en andere initiatieven 
komen op en worden gedragen door actieve burgers. Ze ontwikkelen zich 
ondanks het huidige economische systeem. Dat maakt ze nog kwetsbaar 
en vereist voortdurende steun van partners in en buiten de stad.
Bron: www.bluecity.nl en www.rotterdamswoongenootschap.nl

Transitie naar de betekeniseconomie

Het transitieproces van het huidige neoklassieke economische normaal 
naar een nieuw normaal is geen rechte lijn. Krachten en tegenkrachten 
doen hun werk, waardoor een grillig pad ontstaat. De roep om ecologische 
en sociale problemen aan te pakken via actieve belastingheffing 
is een belangrijke kracht: denk aan het aanpakken van de sterke 
vermogensgroei door vermogens zwaarder te belasten, het terugdringen 
van monopoliemacht door specifieke belastingheffing op monopolies en 
het verminderen van CO2-uitstoot met hoge emissieheffingen en carbon 
taxes. Ook de heruitvinding van de gemeenschap als economisch systeem 
is een belangrijke kracht. Denk aan de opkomst van energiecoöperaties, 
zorgcoöperaties en wooncoöperaties in Nederland en andere landen.

Belangrijker voor de versnelling van de transitie zijn de twee demografische 
golven: de demografische generaties Y en Z. Elke generatie wordt qua 
gedrag gekenmerkt door de gebeurtenissen in de jeugd. Generatie Y 
zijn de millennials (geboren tussen 1985 en 2000). Millennials hechten 
minder dan voorgaande generaties aan geld en materiële zaken, maar 
willen iets betekenen voor de wereld. Dit idealisme heeft wel een stevige 
egocentrische insteek. Millennials zijn namelijk vooral bezig met het hogere 
doel van hun levens. De bankencrisis van 2008 is een bepalend moment 
geweest. Het heeft millennials zeer kritisch gemaakt op het bedrijfsleven.  
De millennials veroorzaken de eerste golf die nu – voorzichtig – opmars 
maakt. De generatie Z is geboren tussen 1995 en 2010. Het zijn de centennials, 
en de aanstaande studenten van de hogeschool. De centennials worden 
ook wel de ‘bewuste generatie’ genoemd. Dit bewustzijn komt voort uit 
het feit dat deze jongeren opgegroeid zijn met een volledige en continue 
toegang tot informatie. Centennials hebben in hun jeugd een aantal 

indrukwekkende en bedreigende ontwikkelingen gadegeslagen. Het maakt 
centennials realistisch en activistisch. Centennials zijn nadrukkelijk op zoek 
naar een betere wereld en zetten zich hier voor in.

Beide jonge generaties staan voor het actief inhoud geven aan betekenis. 
Het zijn deze generaties die Aaron Hurst in zijn boek ‘The Purpose Economy’ 
(Hurst, 2016) ziet als drijvende krachten achter de komst van een nieuwe 
fase in de ontwikkeling van economische systemen:

•	 De agrarische economie: verbouwen. Met de eerste, vaste nederzettingen 
enkele tienduizenden jaren voor de jaartelling, werd niet alleen een 
begin gemaakt met de beschaving zoals wij die nu kennen; het was ook 
de geboorte van het verschijnsel economie. Er ontstond namelijk handel 
tussen nederzettingen. Er begon geformaliseerde waardeuitwisseling 
plaats te vinden. Het eerste economische paradigma wat wij als 
mensheid ontwikkelden was de agrarische economie. Een economie 
die draaide om boeren, en in het teken stond van het verbouwen en 
verhandelen van bulkgrondstoffen. De primaire bron van waardecreatie 
en dus lag de schaarste in grondbezit; om grondstoffen te kunnen 
verhandelen moet je deze eerst kunnen verbouwen. 

•	 De industriële economie: vervaardigen. Met de ontwikkeling van 
de stoommachine-technologie, evolueerden we economisch naar 
de industriële economie. Dit paradigma stond in het teken van het 
vervaardigen en verhandelen van kant-en-klare eindproducten. Dingen. 
Gemaakt door machines. Grondbezit was daarmee niet langer de 
beslissende factor in het economische domein, maar fabrieken waarin 
eindproducten konden worden gemaakt. De productiemacht lag niet 
langer bij de boeren, maar bij de nieuwe industriëlen: de bourgeoisie. 

•	 De kenniseconomie: verschaffen. Door de opkomst van 
informatietechnologie zijn we sinds halverwege de vorige eeuw 
terechtgekomen in de kenniseconomie. Hierbij draait de primaire 
economische activiteit niet langer om het vervaardigen van producten, 
maar om het verschaffen van diensten. In deze kenniseconomie vormt 
vooral data de belangrijkste en dus waardevolste schaarste, en zijn 
bedrijven de primaire maatschappelijke factor geworden. Het reilen 
en zeilen van de wereldeconomie wordt steeds nadrukkelijker bepaald 
door machtige techbedrijven, die steeds vaker monopolistisch te werk 
gaan. 

•	 De betekeniseconomie: verbeteren. De betekeniseconomie is volgens 

http://www.bluecity.nl
http://www.rotterdamswoongenootschap.nl
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Hurst een economie waarin de beslissingen over productie, consumptie 
en distributie van goederen en diensten worden bepaald door een 
ethisch marktmechanisme. Maatschappelijk engagement – goed willen 
doen in de wereld – wordt steeds bepalender. De betekeniseconomie 
is een economisch systeem waarin versterking van zakelijkheid en 
bedrijvigheid onlosmakelijk gekoppeld zijn aan de versterking van 
maatschappelijke leefomstandigheden. 

Om de houding en de rol van de millennials en de centennials beter te 
duiden is het van belang om het woord ‘betekenis’ nader te verkennen. De 
Engelse taal kent voor betekenis twee verschillende woorden, die beide – en 
door elkaar – worden gebruikt: meaning en purpose.

Meaning refereert aan de individuele, morele kant van de betekeniseconomie. 
Dit is de focus van het boek van Hurst, dat verwarrend genoeg de titel ‘The 
Purpose Economy’ heeft. Hij constateert daarin: ‘Individuen zoeken steeds 
meer naar betekenis in hun leven. De betekeniseconomie is de behoefte 
aan betekenis.’ Meaning is daarmee paradoxaal genoeg een vorm van 
– verlicht – eigenbelang. Mensen richten zich weliswaar op zaken buiten 
zichzelf, maar doen dit om zichzelf betekenisvol te voelen. Meaning is dus 
particulier. Daarentegen is purpose sterk gericht op de ander. De mensheid 
wordt door klimaatverandering en maatschappelijke tweedeling en de 
daaraan gekoppelde ecologische en sociale rampspoed, bedreigd in haar 
voortbestaan. We voelen steeds massaler de noodzaak om – met elkaar – 
de biosfeer te redden. Ons gezamenlijke bestaan is de basis geworden voor 
ons persoonlijke bestaan. Purpose is gerelateerd aan de (h)erkenning dat 
alles en iedereen met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk is. Daar 
waar meaning individueel is, is purpose universeel.

Hoewel er belangrijke verschillen zijn tussen generatie Y en generatie 
Z én tussen meaning en purpose, komen ze bij elkaar in engagement. 
‘Engagement gaat over het verlangen bij te dragen aan maatschappelijke 
vraagstukken’ (Kramer, 2020). Beide generaties hebben de nadrukkelijke 
drang om maatschappelijke impact te hebben en van betekenis te zijn. De 
opkomst van de betekeniseconomie is de opmars van engagement. In de 
betekeniseconomie vormen ethisch bewustzijn (meaning) en existentieel 
bewustzijn (purpose) dus een generationele estafette van verandering. 

Betekeniseconomie en het hoger onderwijs

Het moment van inzicht van Ray Anderson, CEO van Interface, zoals geschetst 
in de casus hiervoor, zorgde voor een onomkeerbare gedragsverandering en 
resulteerde in een bedrijf dat volledig circulair en positief opereert op de drie 
dimensies van welvaart, welzijn en welbevinden. De transformatie naar de 
betekeniseconomie vraagt dus vooraleerst intrinsieke motivatie. Een betere 
wereld begint niet bij jezelf, maar in jezelf!  

Filosoof Charles Eisenstein geeft ons een basis om tot motivatie te komen. Hij 
stelt dat we, om symptomen en systemen te veranderen, het onderliggende 
verhaal moeten veranderen: ‘Symptoms rest on top of systems, systems rest 
on top of stories’ (Eisenstein, 2011). We nemen als mens symptomen waar, 
maar die worden altijd veroorzaakt door systemen. En die systemen worden 
op hun beurt weer altijd veroorzaakt door de bronverhalen van waaruit we 
ons leven bekijken en benaderen. Als we willen dat mensen transformeren, 
moeten we niet interveniëren op symptomen of systemen maar op het diepe 
niveau van het verhaal. Ook ons huidige economische systeem is uiteindelijk 
een verhaal. Het is geen natuurverschijnsel, maar door mensen bedacht en 
in stand gehouden: we vinden met elkaar dat geld verdienen een belangrijk 
doel is in ons bestaan, we vinden dat het verdelen van producten en diensten 
via geld een goede manier is voor distributie, we vinden dat we onze eigen 
competenties goed kunnen inzetten in ruil voor datzelfde geld, we vinden dat 
openbaar vervoer kostendekkend moet werken, enzovoorts (Roorda, 2020).

Omdat de economie in essentie een verhaal is, betekent dat – gelukkig - het te 
veranderen is. Maar dat is tegelijkertijd een grote opgave. Want bronverhalen 
ontstaan doorgaans in de loop van een lange tijd en zijn diep ingesleten 
in ons denken en doen. Voor de transitie naar een andere economie is het 
daarom essentieel dat jonge mensen – de millennials en centennials – ruimte 
krijgen en gemobiliseerd worden. Want daar zit de energie. Dat betekent ook 
dat onderwijsinstellingen een belangrijke rol te spelen hebben. We zien vier 
terreinen waar dat wenselijk is.

Ten eerste ligt er een grote opgave om het traditionele economische 
denken in managementopleidingen te veranderen en te verrijken met de 
integrale scope van betekeniseconomie. Dat is in eerste instantie wellicht 
confronterend. Tegelijkertijd zijn er reeds talrijke studenten en docenten 
die met kritische vragen en opmerkingen komen, en het louter in financiële 
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termen denken ter discussie stellen. Belangrijk is bovendien te melden dat 
het niet alleen gaat om het leren van nieuwe inhoud, maar juist vooral ook 
om het aanreiken van een nieuwe houding. In de betekeniseconomie gaat 
het om vragen stellen, verbindingen leggen en systematisch ontwikkelen en 
verbeteren. Dit zijn belangrijke eigenschappen voor alle studenten, niet alleen 
van de managementopleidingen. Zo belangrijk dat we ze graag terugzien in 
de Dublin-descriptoren.

Ten tweede ligt er een aanzienlijke behoefte om de betekeniseconomie 
academisch verder uit te werken. De betekeniseconomie bestaat nu nog 
slechts uit conceptuele gedachten. Hier liggen grote mogelijkheden voor 
praktijkgericht onderzoek vanuit hogescholen. Bedrijven, instellingen en 
overheden zullen moeten worden geholpen om integrale waardecreatie 
op te pakken en tot uitdrukking te brengen in hun handelen en rapporteren. 
Voorbeelden zullen moeten worden uitgewerkt. Methoden en technieken 
zullen moeten worden gevalideerd. Een nieuwe ‘waardetaal’ zal moeten 
worden beschreven.

Ten derde kunnen studenten een belangrijke rol spelen in het operationaliseren 
van meervoudige waardecreatie, door zelf bezig te gaan met 
ondernemerschap. We zien in de praktijk dat studentondernemingen vaak al 
een maatschappelijk profiel hebben. Ook zijn er onderdelen in het curriculum 
waarin studenten uitgedaagd worden om bestaande ondernemingen te 
helpen om duurzaam te transformeren. Het programma Business Booster van 
de opleiding Commerciële Economie is daar een uitstekend voorbeeld van.

Tot slot dringt de gewetensvraag zich op wat de betekeniseconomie voor het 
functioneren van de hogeschool zelf betekent? In hoeverre sturen we onze 
eigen organisatie op een balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden? Hoe 
verhouden zich de huidige realiteit van cijfers, budgetten en studieresultaten 
(‘studierendement’) tot deze nieuwe realiteit? In hoeverre zijn we al in staat 
om ook andere dimensies in beschouwing te nemen en mee te wegen 
in het succes van de hogeschool in de Rotterdamse samenleving? In 
hoeverre kan Hogeschool Rotterdam een voortrekker en voorbeeld zijn van 
de betekeniseconomie voor de regionale economie van Rotterdam en voor 
onderwijzend Nederland? 

Het bevorderen van de economische transitie op de vier terreinen kan 
op een meer passieve of meer actieve wijze plaatsvinden. Zo zijn er twee 

scenario’s denkbaar. De hogeschool kan ervoor kiezen om mee te bewegen 
en te conformeren, zoals het onderwijs traditioneel veranderingen 
volgt – ontwikkelingen moeten gestold zijn om opgenomen te worden in 
lesmateriaal. Daarmee voldoen we aan landelijke profielen en bestaande 
leerdoelen. Tegelijkertijd lopen we het risico dat studenten onvoldoende 
meekrijgen over verandering en zich onvoldoende gehoord voelen in 
hun visie over vernieuwing. De hogeschool kan er ook voor kiezen om een 
activistische rol te spelen: koploper te willen zijn en te willen meesturen naar 
de betekeniseconomie. Dat kan schuren met bestaande opleidingsprofielen, 
leerdoelen en opvattingen. Het vereist het uitdenken van andersoortige 
onderwijsprogramma’s, het investeren in onderzoek en regionale 
samenwerking om te komen tot nieuwe kennis, en het herdefiniëren van ons 
eigen succes in stad en regio.    

Tot slot

In deze bijdrage hebben we de contouren van een nieuw economisch 
systeem geschetst. Het is een economie waar welvaart, welzijn en 
welbevinden in samenhang worden beschouwd. Daarmee kan gekomen 
worden tot een gebalanceerde ontwikkeling van economie, maatschappij 
en milieu. Dat is hard nodig, want mede door het huidige economische 
systeem zijn er op veel fronten problemen ontstaan die de mensheid ernstig 
bedreigen.

Hoe de aanpassing van het economische systeem gaat verlopen zal de 
toekomst uitwijzen. De huidige coronacrisis kan de transitie versnellen: de 
pandemie wordt door velen beschouwd als signaal dat het anders moet. 
Tegelijkertijd kan het verlies aan welvaart als gevolg van de pandemie 
de verandering vertragen: actoren worden gedwongen om vanuit het 
financieel-economische denken hun gedrag aan te passen en vinden 
onvoldoende ruimte om te vernieuwen.

Om met David Attenborough in zijn laatste film te spreken: ‘Kennis heeft ons 
tot hier gebracht, wijsheid zal ons naar de toekomst brengen.’ Hogescholen 
hebben daarom een belangrijke rol in de transitie te spelen, door studenten 
uit te dagen om vragen te stellen en het werkveld te ondersteunen met 
nieuwe inzichten. Deze opdracht is zeker voor Hogeschool Rotterdam 
opportuun, gegeven de uitdagingen waar onze regio voor staat en de ruimte 
die we kunnen vinden om mee te helpen de nieuwe economie vorm te geven.  
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19  Scenarios for Co-creation of 
the Future with Effectuation
Arie de Wild and Philipp Hakvoort

Summary

Effectuation is a theory originating in the literature of entrepreneurship, that 
focuses on behavioral attitudes of founders of multiple companies with over 
15 years of experience and proven superior performance, so-called expert 
entrepreneurs. It includes a set of decision-making principles that these 
expert entrepreneurs apply in situations of uncertainty: start with resources 
in your control and set your goal later, commit in advance how much you 
are willing to spend and can afford to lose, form partnerships within your 
network and those who are committed, turn mistakes into positive learning 
outcomes and instead of predicting the future, co-create it. By stating 
these decision-making principles, it becomes clear that effectuation is 
diametrically opposed to the principles of causation that operate under 
a prediction-based logic, setting goals first and as a starting point, then 
looking for the necessary resources and then aiming to achieve these preset 
goals. Both the effectuation and causation approaches are part of havo 
and vwo Business Economics curricula and assessed in exams since 2020. 
Additionally, effectuation principles are closely aligned with trends in higher 
professional education to become more design-, experimentation- and 
implementation-oriented when doing final research papers, and with trends 
in business practice based on lean start-up principles. The increasing need 
for effectuation is driven by the fact that, with increasing uncertainty, future 
outcomes become more difficult to predict (Knightian uncertainty), human 
preferences are becoming increasingly more complex and volatile (goal 
ambiguity) and, due to ever increasing amounts of information accessible, 
it becomes more challenging to prioritize and determine what deserves 
attention in a decision-making environment (environmental isotropy). With 
that being said, the future adoption of effectuation in practice and education 
depends on two driving forces. The first driving force concerns the degree 
of uncertainty that organizations face, measured by the number and type 
of organizations that will face an environment where they cannot know the 
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consequences of their actions. The second driving force concerns the degree 
of goal ambiguity that entrepreneurs, managers and other organizational 
roles face, measured by the number of actors facing an inability to decide. 
Four future scenarios are identified, among which two extremes. One extreme 
is a scenario in which effectuation becomes the standard for disruptive 
startups (NICHE), in the other effectuation becomes a widely accepted, 
generic approach to management problems (OMNIPRESENCE). The future 
adoption of effectuation will affect universities of applied sciences by shaping 
education to become more design-oriented, requiring different professional 
attitudes from students and teaching staff, and by the construction of 
graduation programs that focus on the implementation of solutions and on 
the completion of the regulatory cycle.

Prelude

Rotterdam, 24 September 2033: “Today our university of applied sciences 
received confirmation that the EU Climate Change and Refugee fund will 
co-fund our ‘Sahel-Dutch internship program’. This reminded me of the 
fact that my role as manager of the Foreign Language Teachers Education 
department has completely changed over the last ten years. True, our 
program is still educating secondary school language teachers; that has not 
changed. But what really surprised me was our university’s response to the 
redundancy of educational facilities since the advent of blended learning 
initiated by the 2020-2023 Corona crisis. Where in the past redundancy 
would have our Board decide on abandoning facilities, the university 
now radically changed its efficiency policy and celebrated redundancy 
instead of eradicating it. This created a zero-cost investment opportunity 
for educational innovation. Apart from managing our education processes, 
this has changed my management role to becoming a part-time creator of 
new ventures. This culminated in an internship program where our students 
perform their internships online with secondary schools in the Sahel. Their 
supervisors are African secondary school teachers. Strange to think that 
only five years ago we were always short on internship positions. Today 
a substantial part of our internships is performed online with secondary 
schools in the Sahel. The first ideas for this innovation sprang from the minds 
of our Honors Program (HP) students. Each year they design educational 
innovations and they are required to experiment with these in real life in or 
outside our campus. We encourage them to design several alternatives and 
pick the ones that need the least investment to experiment with. Of course, 

we went through several trials, adjusting and pivoting when needed. Initial 
contacts for the internship program were laid by international students 
and HP-students on an international study trip to Africa. From our university 
premises students perform educational activities with their foreign pupils 
enjoying our superb internet connectivity. The occupancy rate of our 
facilities has increased, but not to the level that we feel we have lost our 
flexibility. Today’s news is rather overwhelming. I could never have imagined 
the political and societal implications of our initiative, until the European 
Commission pinpointed us as a frontrunner private initiative that fitted 
well with its new Climate Change and Refugee policy. We contribute to 
improving circumstances in refugee home countries, that suffer most from 
the climate change, by raising the educational level of its inhabitants and 
promote controlled migration to Europe. Albeit a small amount, the grant 
allows us to extend our experimental efforts; it offers us some money to play 
with. Currently we are experimenting with online exchange programs and 
joint degree programs with African universities. In former German colonies 
such as Cameroon and Namibia and French colonies such as Mauritania 
and Senegal, we scout candidates to teach in positions at Dutch secondary 
schools. These efforts compensate for the extreme shortage of German and 
French lecturers in The Netherlands, that we would have never been able to 
solve with Dutch students. Considering where we came from ten years ago, 
I don’t feel that I am making any bets on the future; I am rather co-creating 
it. I cannot predict the future, but I am sure I will play a part in it, controlling 
the uncontrollable.“

1. The Logics of Causation and Effectuation

To what degree will the future allow us to still act rationally? Or will we, not 
knowing the consequences of our actions or how we will feel about them, 
turn to designing the future ourselves? If so, we will become effectuators. To 
understand effectuation, we best start explaining first its inverse, causation, 
and two logics related to respectively causation and effectuation. 

1.1 Causation

Causation is the act of aiming for an effect and then obtaining the necessary 
means to create it, being either existing resources or ones that need to be 
externally sourced. Causation assumes that the causality between these 
means and effects exists and is knowable. Causators see the world as a 
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puzzle: all of the pieces are there, they just need to be put in place (Chandler, 
Detienne, McKelvie & Mumford, 2011, p. 388). The concept is closely related 
to exploitation and phrases like refinement, choice, production, efficiency, 
selection, implementation and execution (March, 1991, p. 71). It is implied in 
concepts such as planning and prediction. Being a rational procedure of 
choice, it is grounded in rational theories of choice.

A rational theory of choice assumes choice between alternatives to be 
consequential and preference-based. Choice is consequential in the sense 
that the choice of alternatives depends on anticipations of the consequences 
of these alternatives. Choice is preference-based in the sense that these 
consequences are evaluated in terms of the decision maker’s personal 
preferences (March, 1994, p. 2). A rational procedure of choice is one that 
follows a logic of consequence.

1.2 A Logic of Consequence

The logic of consequence that is followed in a rational procedure of choice 
consists of four questions:
1. What are the alternatives to choose between?
2. What are each alternative’s consequences and likelihoods?
3. What is the value of these consequences to a decision maker? 
4. What decision rule needs to be used to make a choice? 
 
These four questions form a rational framework for the study of decision 
making and for explanation of behavior. When asked to explain their 
choices, most people rationalize, using questions from this logic of 
consequence to explain their behavior as a causal process (March, 1994, p. 
3). When consequences are predictable, it makes sense to follow this logic of 
consequence (Sarasvathy, 2008, p. 80). But what if they are not predictable?

The logic of consequence does not hold if preferences, consequences 
and their causality with alternatives are unknown. These imperfections to 
the standard rational framework require at least some modifications to 
the theory (March, 1994, p. 7). Instead, they could require the adoption of a 
completely different logic, the logic of design.

1.3 A Logic of Design

Play and reason are complementary instruments of intelligence (March, 
1982). The intelligence that the logic of consequence applies is reason. It 
focuses on the desired consequences, and then reasons which resources 
are required to attain these. The intelligence that the logic of design applies 
is play. Its focus is on the available means, and the playful combination of 
these determines the eventual design.

Following a logic of design invites a different response to the four questions 
that represent the logic of consequence:
1. Alternatives are not given a priori but are the result of a design process 

based on trial and error.
2. Consequences are discovered, rather than predicted.
3. Values are not predetermined but shaped in the process (Slovic, 1995).
4. Decisions in designing are not rule based but identity based (Sarasvathy, 

2008, p. 79).

1.4 Effectuation

Effectuation follows the logic of design. Effectuation is the act of using means 
that are available to create and discover consequences that are yet unknown. 
This design process is highly adaptive and allows for goals to be initially 
unclear, change and eventually manifest themselves in products, services, 
institutions and other human artifacts (Sarasvathy, 2008, p. xiii). Effectuators 
see the world as still in-the-making with a significant role for human action 
(Chandler et al., 2011, p. 388). The concept is closely related to exploration and 
terms such as search, variation, risk taking, experimentation, play, flexibility, 
discovery and innovation (March, 1991, p. 71). It is the approach that expert 
entrepreneurs adopt in new venture creation. The expert entrepreneurs in 
the study by Sarasvathy (2008) were founders of multiple companies with 
over 15 years of experience and proven superior performance (Dew, Read, 
Sarasvathy & Witbank, 2009).
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Sarasvathy (2001) discovered that expert entrepreneurs apply five principles 
in venture creation that together constitute Effectuation Theory:
1. The Bird-in-Hand Principle: Initiate a new venture with your means. Means 

are someone’s identity (who I am), knowledge (what I know) and networks 
(whom I know). Derivatives from these means are resources (what I have) 
and circumstances (where I am). 

2. The Affordable Loss Principle: Determine your loss affordability. It is a 
psychological estimate of one’s commitment to a new venture that 
balances one’s current financial situation with the worst-case scenario, 
acting as a safeguard against excessive risk taking.

3. The Lemonade Principle: Leverage contingencies by embracing unpleasant 
surprises and remaining flexible in creating the new venture.

4. The Crazy Quilt Principle: Form partnerships with people and organizations 
willing to make real pre-commitments to the new venture. This expands 
the means available to the new venture. 

5. The Pilot-in-the-Plane Principle: Focus on what is in your control and what 
does not need prediction (Sarasvathy, 2008; www.effectuation.org).

 
These principles have in an empirical study by Chandler, Detienne, Mckelvie 
and Mumford (2011) been translated into a validated scale for effectuation 
on the dimensions: 1) Flexibility, 2) Affordable Loss, 3) Experimentation and 4) 
Pre-commitments.

2. Effectuation: Relevance and Impact for Higher 
Education

2.1 Practical relevance of Effectuation

Our society celebrates the rational theory of choice. Evidence hereof can 
be found in the dominance of planning and prediction both privately and 
professionally. Recent advancements in Big Data and Artificial Intelligence all 
fit the model of causation and even further enhance our capacity to predict 
and plan the future.

Parallel to these advancements it is clearly noticeable that design makes 
incursions in our society. The popularity of Lean startup (Ries, 2011) and 
experimentation, such as AB-testing, all fit the model of effectuation. They 
improve our capacity to control and shape the future. The fact that most 
people will not recognize these as the traits of effectuation, does not make 

them conceptually less a part of Effectuation Theory. With Artificial Intelligence 
and big data overtaking human cognitive abilities in prediction and planning, 
human actors consequently have a need to become more effective in design 
thinking and effectuation. 

 2.2 Impact of Effectuation 

The impact of effectuation has so far been limited to new venture creation. 
The approach is taught in a growing number of business schools, promoting 
startups. The academic community has studied Business Angels and 
Corporate Entrepreneurs on their application of effectuation principles. It 
is, however, unclear whether effectuation is unique to entrepreneurship or 
whether its principles are applicable to other contexts and if so, which ones 
and how. If the principles of effectuation are applied by actors other than 
entrepreneurs and by organizations other than businesses, then its impact 
can be considerably higher.

2.3 Importance of Effectuation for Higher Education 

Recent events have created a momentum for effectuation to become more 
important for Higher Education. 
1. In the Netherlands Effectuation Theory is included in the havo and vwo 

curriculum. The new central exam for the subject management and 
organization tests effectuation at the levels ´Remember´ and ´Understand´ 
of Bloom’s taxonomy (1956) for havo, and up to the level ´Evaluate´ for vwo 
(College voor Toetsen en Examens, 2018; 2020).

2. Effectuation Theory is adopted by business schools as a practical approach 
to new venture creation with a solid foundation in academic research. 

3. Entrepreneurship is embraced by the world of design. As the Arts need 
to become financially self-sustainable, entrepreneurship receives more 
attention in educational programs of Arts. A similar development is 
noticeable in Social work. The orientation of Effectuation Theory to design 
and the artifactual fits with a design-oriented audience.

4. In the Netherlands there is a trend in Higher Education to direct students 
to design-oriented research (Van Aken & Romme, 2009) and to require 
them to experiment and test, thereby completing the Implementation and 
Evaluation steps in the regulatory cycle (Andriessen, 2012).
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3. Factors that influence Effectuation 

The problem space of effectuation consists of problems of design. When 
the future is unpredictable, goals are unclear and the environment is driven 
by human action, effectual strategies and the logic of design become 
highly useful (Sarasvathy, 2008). Sarasvathy formulates three elements that 
together constitute the effectuation problem space: 
•	 Knightian uncertainty, where it is impossible to calculate probabilities 

for future consequences (Knight, 1921). Under such circumstances a 
non-predictive logic is required, that does not take the event space for 
probabilities as given and immutable.

•	 Goal ambiguity, where preferences are neither given nor well ordered. 
Under such circumstances a non-teleological logic is required, that does 
not take preferences and goals as pre-existent or unchangeable.

•	 Environmental isotropy, where it is not clear what elements of the 
environment to pay attention to. Under such circumstances a 
non-adaptive logic is required, that does not take the environment as 
exogenous or as something to respond to and ‘fit’ with.

 
The three elements that influence effectuation are discussed in detail below. 

3.1 Knightian Uncertainty

Uncertainty may exist in the context of decision options, preferences for options, 
relevance of criteria in evaluating options, data and information needed or 
the data itself (Awati, 2018). Uncertainty may furthermore occur on a physical 
level (statistics, information availability, access, reliability, etc.) as well as a 
metaphysical level (personal as well as subjective values and beliefs, social-
economic and political environment, etc.) (Dew et al., 2009; Awati, 2018). The 
physical and metaphysical spaces require two quite different approaches, 
respectively causation and effectuation (Sarasvathy, 2008; Dew et al., 2009; 
Awati, 2018).

Knightian uncertainty (Knight, 1921) refers to high uncertainty that consists of 
a future that is not only unknown, but also unknowable, with unclassifiable 
consequences and a non-existent distribution of likelihoods (Sarasvathy, 
Dew, Velamuri & Venkataraman, 2003, p. 144). Knightian uncertainty is 
thus concerned with non-quantifiable risks, those risks whose probability 
distributions can only be established vaguely or not at all. An example of these 

risks are the effects of a competitor’s strategy or the effects of elimination 
of such competitors. For quantifiable risks, probability distributions can be 
determined by statistical analysis of a vast amount of raw data in order 
to determine the properties of potential downsides. Examples hereof are 
probability distributions for theft, fire or accidents.

Based on the above Knight (1921) distinguishes three types of uncertainty: 
•	 Type 1: Uncertainty under which future outcomes are predictable and 

known ex-ante and where decision making is based on some form of 
systematic search or planning activity. Here the probability distribution 
is known but the number of draws is unknown.

•	 Type 2: Uncertainty consists of a future under which a given decision´s 
outcome distribution is not known in advance but can be analyzed. Here 
the probability distribution and number of draws are both unknown.

•	 Type 3: Uncertainty also often called Knightian uncertainty or true 
uncertainty, where the future is unknown as well as unknowable. The 
future holds unclassifiable circumstances as well as a non-existing 
probability distribution (Wiltbank, Read, Dew & Sarasvathy, 2009, p. 119; 
Sarasvathy et al., 2003, p. 144).

Type 1 and 2 of Knight´s typology are mostly engaged with systematic 
search and prediction and are thus dominated by causation, even though 
effectuation finds its use in type 2. Knightian uncertainty on the other hand is 
solely dominated by effectuation.

3.2 Goal Ambiguity

From the point of view of an effectuator, means are clear and often quite 
difficult to change. The effects that can be created with those means, 
in other words the goals, are to an effectuator ambiguous and flexible 
(Sarasvathy, 2008, p. 251). For expert entrepreneurs, these goals are not 
making profits, increasing sales or maximizing shareholder value. These 
can merely be regarded as constraints to the design problem (Sarasvathy, 
2008, p. 80). Goals in the design context of effectuation refer instead to the 
characteristics of the business proposition. Goal setting is thus concerned 
with the operationalization of a concept into a product and a market. Goal 
ambiguity (March, 1978, p. 598) in the context of effectuation implies that a 
designer has no pre-existent preferences for particular product features 
and markets. It thus implies flexibility of product and market features in the 
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design process (Mauer, Wuebker, Schlüter & Brettel, 2018).

Goal ambiguity is a concept that is also applied in the context of causation, 
carrying the meaning of goal unclarity. In this context goal ambiguity is 
formulated as “the extent to which an organizational goal (..) allows leeway 
for interpretation” (Chun & Rainey, 2005, p. 531). This type of goal ambiguity is 
related to decision making and not design.

3.3 Environmental Isotropy 

Environmental isotropy is the inability of an individual to determine ex ante 
which pieces of information in the environment are worth paying attention 
to and which not (Sarasvathy, 2008, p. 69; Fodor, 1983). Isotropy typically 
increases when the environment is driven by human action (Weick, 1979). 
Our current information age, in which data is omnipresent and fake-news 
spreads like a wildfire, is an environment that makes it more difficult for 
individuals to know what pieces of information to pay attention to.

3.4 Two Driving Forces for Effectuation

Sarasvathy (2008) identifies three elements that constitute the problem 
space of effectuation: uncertainty, goal ambiguity and environmental 
isotropy. In the academic discourse on rational theories of choice, choice 
depends on the dichotomy uncertainty (Knight, 1921) and ambiguity (March, 
2020) (see table 1 for references).

Table 1  Dichotomy in academic discourse

Source Uncertainty (Knight, 1921) Ambiguity (March, 2020)

March (1978), March 
(1994)

A guess about uncertain 
future consequences

A guess about uncertain 
future preferences

Mumford (2018) Things we do not know What we cannot decide

March (1978, p. 589) Theories of choice under 
uncertainty empha-
size the complications 
of guessing future 
consequences

Theories of choice under 
conflict or ambiguity 
emphasize the compli-
cations of guessing 
future preferences

March (1994, p. 2) Choice is consequen-
tial in the sense that the 
choice of alternatives 
depends on anticipations 
of the consequences of 
these alternatives

Choice is preference-
based in the sense that 
these consequences 
are evaluated in terms 
of the decision maker’s 
personal preferences

Uncertainty relates to things we do not know (Mumford, 2018). It implies a 
guess about future states of the world that follow one’s choice. This is a guess 
about future consequences of current actions. It requires the act of imagining 
what will happen in the future as a result of these actions. When the future 
is truly unpredictable (Knight, 1921) then anticipating future consequences 
of present decisions is often subject to substantial error. Rational theories of 
choice under uncertainty emphasize these complications (March 1994, p. 3, 
§1.1.2; March, 1978). Environmental isotropy aggravates uncertainty. When it 
is unclear what to pay attention to, it becomes difficult to determine causal 
relationships and guess what the future consequences of current actions are. 
Sarasvathy’s environmental isotropy thus amplifies uncertainty.

Ambiguity relates to what we cannot decide (Mumford, 2018). It implies a 
guess about how the decision maker will feel about the future reality once it is 
experienced. This is a guess about future preferences for the consequences 
of one’s choice. It requires the decision maker to imagine how he/she shall 
evaluate what will happen. March (2020, p. 125; March, Olsen & Christensen, 1979) 
posits that future preferences, value premises or goals are to be constructed 
rather than discovered. They are thus not ex ante available for discovery but 
require construction, following a logic of design. The decision maker is unsure 
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of his/her own future preferences and faces confusion. Rational theories of 
choice under ambiguity emphasize these complications (March 1994, p. 3, 
§1.1.2; March, 1978). When it is unclear what to pay attention to, it becomes 
more difficult to guess what our future preferences are and to make decisions. 
Sarasvathy’s environmental isotropy thus amplifies ambiguity.

In order to identify expected developments regarding effectuation we aim to 
therefore answer two sets of questions:

•	 To what degree are organizations facing uncertainty? To what degree 
are organizations facing an environment where they cannot know the 
consequences of their actions?

•	 To what degree are organizational roles facing ambiguity? To what degree 
are these actors facing ambiguity, the inability to decide? 

4. Expected Developments regarding Effectuation 

Given that uncertainty and ambiguity are the two driving forces for effectuation, 
an assessment is made to what degree organizations will be facing uncertainty, 
and roles within organizations will face ambiguity in the future. 

4.1 Organizations facing Uncertainty

Uncertainty in an environment makes that organizations cannot know the 
consequences of their actions in the environment in which they are active. 
We therefore first investigate trends in uncertainty, whether our world it is 
becoming more volatile, uncertain, complex, and ambiguous and finally 
whether it is becoming more extreme.

4.1.1 Trends in Uncertainty
On a global scale uncertainty tends to be on the rise. Trends in uncertainty 
are measured using several approaches. These approaches are based on 
the volatility of key economic and financial variables (Ludvigson, Ma & Ng, 
2019), indices based on text-searching in newspaper archives, such as the 
Economic and Policy Uncertainty index (EPU; Baker, Bloom & Davis, 2016), and 
recently the World Uncertainty Index (WUI), an index based on text-mining 
country reports of the Economist Intelligence Unit (Ahir, Bloom & Furceri, 2020). 
A limitation of these three aforementioned studies is that their datasets, 
that start in the 20th century, do not cover the first half of the century, which 
eliminates the uncertainty the world experienced in World War I (1914-1918), the 
Great Recession (1929-1939), and World War II (1940-1945).

Macro and financial datasets covering the period 1960-2015 emphasize 
recessions in 1973-1975, 1981-1982 and 2007-2009 and Black Monday (October 
1987) but do not suggest a general rise in uncertainty (Ludvigson et al., 2019). 
Economic Policy Uncertainty, however, has increased markedly in the EU and 
the USA. This increase is not only driven by the economic forces of inflation 
and unemployment but also by the share of people having cable/wireless TV 
which in the USA is strongly associated with increasing political polarization 
(Duca & Saving, 2018). The WUI finds that global uncertainty in the period 
1960-2020 has increased significantly since 2012. Increases in the WUI-index 
foreshadow significant declines in GDP (Ahir et al., 2020), an effect that future 
analyses of macroeconomic data should be able to corroborate for periods 
beyond 2012. Evaluating the period 1960-2020, these analyses suggest that 
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overall, uncertainty is recently on the rise, even though it was expected to 
return to ‘normal’ levels after the last major global external shock, namely the 
financial crisis of 2007-2009. 

4.1.2 Trends in VUCA
VUCA stands for Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. This 
acronym was introduced by strategic analysts in the sixties and gained 
much of its popularity through teaching materials of the USA army. Since 2014 
the acronym has worldwide seen a steady increase in search popularity on 
Google (see figure 1).

 

Figure 1 Worldwide search interest in the term ‘VUCA’ during the time period January 
2004 until October 2020, relative to peak popularity indicated in the diagram by 100. A 
value of 50 indicates half of this peak popularity. 

The individual components of VUCA are explained in table 2, together with an 
assessment by Bennett and Lemoine (2014b) of the degree to which results 
of one’s actions can be predicted and how much can be known about the 
situation that is faced. The table also prescribes actions for response that the 
authors suggests.

Table 2 Definitions of VUCA-terms (in the order CUVA) together with their 
 predictability, knowability and the distinct approaches for responding to them 

VUCA

Pr
ed

ic
ta

bi
lit

y

Kn
ow

ab
ilit

y

Approach for 
responding

Complexity: Many interconnected 
parts forming an elaborate network 
of information and procedures; often 
multiform and convoluted, but not 
necessarily involving change

High Low Restructure and 
employ experts

Uncertainty: A lack of knowledge as to 
whether an event will have meaningful 
ramifications; cause and effect are 
understood, but it is unknown if an 
event will create significant change

Low High Invest in information

Volatility: Relatively unstable change; 
information is available, and the 
situation is understandable, but 
change is frequent and sometimes 
unpredictable

High High Build in slack, spare 
resources for prepa-
redness, and invest 
in flexibility/agility

Ambiguity: A lack of knowledge as to 
‘the basic rules of the game’; cause 
and effect are not understood and 
there is no precedent for making 
predictions as to what to expect

Low Low Experiment

(Source: Bennett & Lemoine, 2014a, 2014b)

The definition of ambiguity by Bennett and Lemoine (2014a) corresponds 
with Sarasvathy’s definition of the term uncertainty. Two of effectuation’s key 
components, flexibility and experimenting, are mentioned as approaches 
for responding to volatility and ambiguity. The VA-components of VUCA at 
the bottom of table 2 thus appear to have an association with effectuation. 
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Approaches to respond to complexity and uncertainty, in the definition of 
Bennett and Lemoine (2014a) in table 2, correspond with typical causation 
processes based on cause and effect relationships. Corroborating evidence 
for a negative association between complexity and effectuation is found in an 
empirical study by Mathiaszyk (2007), where effectuation is applied in projects 
where complexity, amongst others measured in scope, size, multi-cultural 
setting and type of technologies, is low. The CU-components of VUCA at the 
top of table 2 thus appear to have an association with causation.

Where Bennett and Lemoine (2014b) place VUCA in a matrix using the 
dimensions predictability and knowability, Mack and Khare (2016) organize its 
components in a model where changes in complexity are followed by changes 
in both volatility and uncertainty, together resulting in changes in ambiguity. 
This theoretical model suggests that the causation related CU-elements can 
influence the effectuation related VA-elements.

There is currently no clear answer to the question whether our environment is 
becoming a VUCA-world. Several business reports suggest a rise: “Arguably, 
leaders today face an extended period of rising VUCA” (Arkenberg, 2019). Others, 
however, hold a more nuanced view. Disruptive technologies such as the 
advent of Personal Computers (1981), the Internet (1983) and the GSM-network 
(1993) have recently changed our world into what Drucker refers to as the 
‘Next Society’ (2002). These technologies are on the one hand disruptive but 
on the other hand they make the world less uncertain by improving our ability 
to predict (Kraaijenbrink, 2019).

4.1.3 Trends in Extreme Situations 
The world will be facing more extreme situations in the future due to the 
inevitability of climate change. Since 1990 it is known that CO2-exhaust 
is causing global warming. Policies that are required to limit the rising of 
global temperature to 1.5 degrees itself will have a tremendous impact on 
societies. Failure to execute these policies will have an even higher impact. 
It will change weather systems, make large parts of the earth uninhabitable, 
impact food supply and even threaten the mere existence of human life on 
earth. This implies that organizations active in environments that traditionally 
have been stable and predictable will see these change into dynamic and 
unpredictable ones. In the terminology of Taleb (2007) environments that 
once would be termed Mediocristan will become Extremistan, characterized 
by unpredictable events with catastrophic impact (Black Swans).

4.2 Organizational roles facing ambiguity

Ambiguity makes it hard for decision makers in organizations to make 
decisions. We therefore investigate to what degree ambiguity impacts a 
variety of organizational roles. 

4.2.1 Trends in Entrepreneurship
The existing trend in society is that more people become entrepreneurs and 
create startups. An even stronger trend is the increase of self-employed 
personnel or independent entrepreneurs. Venture creation itself is a source 
of ambiguity; the entrepreneur cannot predict which venture will be 
successful. New self-employed entrepreneurs face even more ambiguity 
when they become an independent entrepreneur voluntarily; their choice 
for independence is based on preferences for something they have yet to 
experience. On a global scale, ambiguity is on the one hand reduced with 
nation-specific trends disappearing and globalization driving societies 
towards uniformity, predominantly brought about by travel, the internet and 
social networking (Pagel, 2014). On the other hand, ambiguity is increased for 
the individual by the diversity in offers available in a worldwide market that 
frequently can be even individually tailored.

4.2.2 Trends in Corporate Venturing and Intrapreneurship
Established companies have, apart from policies, procedures, and routines that 
sustain their efficiency and effectiveness, a need for innovation. The response 
by established companies to this need for innovation can take the form of 
new venture creation (corporate venturing) or by promoting employees to 
act and think like entrepreneurs (intrapreneurship). In order to grow, either 
in new business or practices, corporate venturers and intrapreneurs need 
flexibility to abandon unfruitful experiments, and investigate other possibilities 
(Chandler et al., 2011, p. 380). Companies can promote these types of innovative 
activities by allowing employees more autonomy and allowing them more 
time for bootlegging and experimental doodling on side projects (Pink, 2011). 

4.2.3 Trends in Management
Future leadership will require more skills in managing uncertainty and 
ambiguity, such as preparedness, coalition-building, imagination, 
experiments and bravery. These skills are not efficient, but provide limitless 
capacity for adaptation, variation and invention (Heffernan, 2020; 2019). This 
type of leadership will reward innovation, continuous learning, autonomy and 
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customer-centric design thinking (Boerman, 2018). Economies require less 
worker skills for the efficient construction of products and delivery of services 
at scale, and increasingly depend on innovation, entrepreneurship, and other 
forms of creativity that rely on capabilities such as critical thinking, emotional 
intelligence, and collaboration. Worker and organizational resilience is then 
built by equipping workers with tools and strategies to adapt to a range of 
uncertain futures (Deloitte, 2020, pp. 73, 75). The shift from functional hierarchies 
to team-centric and network-based organizational models was seen as 
important or very important by 65 percent of the organizations in Deloitte´s 
2019 Global Human Capital Trends report (p. 54). In these teams and networks, 
effectuators will be able to forge partnerships with people and organizations 
willing to make real pre-commitments to new ventures. 

5. Four Scenarios 

Based on the two driving forces for effectuation (section 3.4) and trends 
(section 4), four future scenarios for co-creation of the future with effectuation 
are developed (see figure 2).

Figure 2 Matrix with four scenarios for co-creation of the future through effectuation 

5.1 The Axes of the Matrix

The two axes of the matrix are based on the two driving forces for effectuation 
(see section 3.4).

5.1.1 Uncertainty: the Horizontal Axis
Increase of Knightian uncertainty increases the application of effectuation 
in general. Uncertainty is typically the domain of entrepreneurship with 
businesses creating new ventures. In the NICHE and NEW MANAGEMENT 
scenarios, effectuation is typically applied by businesses. The number of 
other organizations that become involved in venturing and thus act as 
entrepreneurs in their environments of uncertainty is, however, on the rise 
(see section 4.2). In the NEW VENTURES and OMNIPRESENCE scenarios, there 
are many organizations that apply effectuation, not only businesses but also 
non-profit and (semi-)governmental bodies. In these scenarios non-profit 
organizations are less dependent on grants and subsidies, and experiment 
with venturing to become financially more self-sustainable. The same holds 
for (semi-)governmental bodies that stimulate public venturing and an 
entrepreneurial government.

The prelude at the start of this paper contained a narrative that corresponds 
with the OMNIPRESENCE scenario. 

5.1.2 Ambiguity: the Vertical Axis
Increasing goal ambiguity promotes the application of effectuation to 
roles in organizations that traditionally applied causal principles only. If it 
becomes unclear for actors which pieces of information are worth paying 
attention to and what their future preferences are, this favors the application 
of effectuation in their roles. In the NICHE and NEW VENTURES scenarios 
there are few actors within organizations that apply effectuation, typically 
entrepreneurs, corporate venturers and intrapreneurs. In these scenarios, 
managers have clear goals and know what to pay attention to and therefore 
have less a need to act as entrepreneurs. In the NEW MANAGEMENT and 
OMNIPRESENCE scenarios there are many actors in organizations that apply 
effectuation in their role, managers in particular. In these scenarios their style 
of management has become more entrepreneurial, more effectual and less 
dependent on causation.



502 503

Deel III  Voorbereiden op een veranderend werkveld Scenarios for Co-creation of the Future with Effectuation

502 503

5.2 Description of Scenarios

The four scenarios in figure 2 are briefly described below.

Niche: Effectuation is only applied in its traditional domain: venture creation 
by businesses. Other organizations and managers rely on causation for their 
decision making.

New ventures: Effectuation is adopted by entities that traditionally are 
non-entrepreneurial but now engage in entrepreneurial activities. Its 
application is restricted to the creation of new activities. Other processes are 
still managed using causation principles. 

New management: Effectuation is applied as an approach to decision making 
by managers in businesses. Managers depend less on causation processes in 
their decision making. They resort more often to experimental learning.

Omnipresence: Effectuation is adopted both in businesses and other 
organizations by actors in entrepreneurial and management roles. 
Organizations have built-in flexibility and carry out experiments frequently. 

6. Possible Outcomes for Higher Education

The possible outcomes for higher education are discussed for the scenarios 
NICHE and OMNIPRESENCE, the two extreme scenarios in figure 2. In the NICHE 
scenario a minority of students require teaching and practice in effectuation, 
and in the OMNIPRESENCE all students will require this.

In the NICHE scenario effectuation is the standard approach for venture 
creation adopted by entrepreneurs, specifically for disruptive startups. 
Management and operational staff are not involved and keep on following 
the causation logic. In this scenario venturing is restricted to entrepreneurs, 
venturers and intrapreneurs within businesses. For most roles and 
organizations planning and prediction are key. Effectuation is in this scenario 
therefore taught only at business schools and in programs that require their 
graduates to become entrepreneurs. In their curricula effectuation is taught 
in courses specifically devoted to venture creation.

In the OMNIPRESENCE scenario effectuation is an accepted, generic 
approach to management and work, that assimilates existing causation 
approaches. Management and operational staff carry out experiments 
and integrate results of these in causal procedures. In management there 
is less focus on efficiency and more focus on agility. Information is collected 
by testing hypotheses using small test budgets only. Venturing is extended 
to non-profit and semi-governmental bodies, and effectuation logic is 
applied in these organizations when new activities are developed. Given the 
widespread societal adoption of effectuation, all students are taught to act 
as effectuators. Students in their first year directly adopt a design-oriented 
approach, develop a professional attitude that embraces experimenting 
and learning from mistakes, and follow a new thesis and research approach. 
These changes are discussed below. 

6.1 More Design-oriented Education

In design-oriented education, students are required to create artifacts. There 
is less emphasis on learning about causal processes, which are general in 
their application, and there is more emphasis on experimental learning, 
which is very specific in its application. Students use the design thinking 
approach following the steps Empathize, Define, Ideate, Prototype, and Test 
(EDIPT; Plattner, Meinel & Leifer, 2012). There is more focus on innovation for 
businesses as well as social purposes, in particular for low-tech and low-cost 
solutions.

6.2  Facilitating a Different Professional Attitude of Students and     
 Lecturers

Students will spend little time on their plans of action, and will be required 
to deliver quick results within a limited time span. This requires them to 
develop an attitude of acting, where more emphasis is put on their personal 
identity and on the use of their personal resources and network. Projects that 
they are involved in have a short cycle, and very much resemble startups 
with a high degree of interaction between education and practice. Teams 
are multidisciplinary and interdisciplinary, which requires students and 
lecturers to collaborate throughout the university, and expand their horizon 
and network. This requires a different attitude from lecturers and different 
types of assessment in educational programs, and it requires universities to 
extend their network and partnerships with businesses and society. 
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6.3 New Dissertations and Research Approach

Traditionally dissertations or theses follow a strong causation logic, taking 
causal steps, reasoning from beginning to end. This causation logic starts 
with a context analysis, that informs the formulation of the research question, 
which in turns directs the literature review, which then guides the methodology, 
which in turn determines how data is collected, and finishes with an analysis 
that answers the research question. A research design could alternatively 
follow an effectuation logic. Here, using a design thinking approach, students 
start by simultaneously asking questions and collecting data to understand 
the needs of people in their context. After a quick analysis a prototype is 
created, and feedback is solicited from the interviewee. Then several cycles 
of alteration occur. The contrast with the traditional approach in research 
is the speed of research cycle completion, the high number of research 
cycles, and the participatory approach in which problem definition and data 
collection take place at the same time. Research that follows an effectuation 
logic corresponds with action research with the active participation of 
practitioners (Mills, 2000). In evaluations of the dissertations there will be 
less emphasis on specific pre-defined learning outcomes and more on the 
creation of impact in practice. Students are assessed in their capacity as a 
team member and partner. Joint work is the rule and standalone individual 
projects are the exception. The focus in evaluation is on individual, personal 
growth and the identity of the student. There will be less emphasis on planning 
and reporting, and more emphasis on the final artifact that was designed and 
on the narrative in which the steps taken in the design process are discussed. 
Instead of a Go/No-Go approach that separates the planning and action 
phase, it is this narrative of the design process that informs the student how 
the next cycle needs to be improved. 

7.  Conclusion

The scenario planning approach adopted in this paper is a technique that 
adopts a causation logic. By identifying the driving forces of effectuation that 
will cause effectuation either to remain a niche method, a method that is 
omnipresent, or anything in between, we thus have applied a causation logic 
to effectuation. This appears to be a paradox, as effectuation is not about 
planning and prediction. There is, however, no contradiction. Causation is 
a valid approach to decisionmaking in certain circumstances, whereas 
application of effectuation is valid in other situations. Whatever scenario for 

effectuation will eventually play itself out in the future, the power of effectuation 
remains. It is a proven method to co-create our future that will aid us when we 
face uncertainty and ambiguity.
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20  Ondernemerschap in 
onderwijs
Hoe ondernemerschap het onderwijs en de praktijk 
verder kan helpen (en andersom)

Martijn Priem, Matthijs Smits en Amber van der Zouwen

Samenvatting

Ondernemerschap is niet langer een doel op zich, dat draait om het starten 
van een eigen onderneming om (financiële) waarde te creëren, maar ook 
een middel om persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid 
en sociale gelijkheid te vergroten (Lackéus, 2015, p. 6). Het helpt meervoudige 
waarde te creëren en kan, in het bijzonder, ook helpen bij het ontwikkelen van 
onderwijs. Het doel van dit artikel is om inzicht te bieden in de ontwikkeling 
van ondernemerschap en de betekenis hiervan voor het onderwijs, nu en in 
de toekomst.

Samen met partners van verschillende hogescholen en universiteiten 
uit Letland, Finland en Groot-Brittannië wordt er middels een Erasmus+-
beurs onderzoek gedaan naar hoe onderwijs ondernemerschap verder 
kan helpen (en andersom). Het onderzoek maakt duidelijk dat de betekenis 
van ‘ondernemerschap’ aan het veranderen is. De nauwe definitie 
van ondernemerschap was met name gericht op het starten van een 
bedrijf als ondernemer, terwijl een brede definitie veel meer gericht is 
op het ondernemend leren handelen, bijvoorbeeld ook als marketeer, 
productontwerper of kunstenaar. Het is inmiddels geaccepteerd dat 
ondernemerschap geen aangeboren eigenschap, maar een competentie is, 
die te ontwikkelen valt (Kuratko, 2005; Haynie et al., 2010; Neck & Greene, 2011). 
De vraag is echter wat de beste manier is om een competentie te ontwikkelen 
en wat deze verandering betekent voor ondernemerschap in het onderwijs en 
voor onderwijs in het algemeen.

In het onderwijs lijkt er een verschuiving te zijn van onderwijs ‘over’ (about) 
naar onderwijs ‘door’ (through) en ‘voor’ (for) ondernemerschap, waarbij 
de laatste twee meer gericht zijn op ervaringsgericht leren; het proces in 
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plaats van de inhoud (Lackéus, Lundqvist & Middleton, 2016). Veel innovaties 
in het onderwijs zijn gericht op een verandering van ‘traditioneel’ naar 
‘progressief’ onderwijs, hoewel onderwijs meer baat heeft bij het vinden van 
een juiste balans in deze ‘traditional-progressive rift’ (idem). Lackéus et al. 
(2016) geven dan ook aan dat het ene perspectief het andere niet uitsluit en 
het van belang is om de ‘kloof’ te overbruggen. Gulikers et al. (2019) hebben 
ontwerpprincipes geïdentificeerd die docenten kunnen helpen ‘navigeren’. 
Deze ontwerpprincipes alleen zijn echter niet voldoende. Om onderwijs te 
ontwikkelen dat studenten leert omgaan met het onzekere en het onbekende 
en in staat stelt om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan, zullen 
docenten dit ook zelf moeten leren, om meer ondernemend te denken en 
te handelen, kansen te zien en deze te benutten; om al doende te leren, te 
ontwikkelen en te innoveren en daarmee hét voorbeeld voor studenten te zijn.

Inleiding

Een lange tijd ging ondernemerschap over de ondernemer en zijn onderneming. 
Een ondernemer werd gezien als iemand met speciale, aangeboren 
eigenschappen, die de voorkeur heeft om onder ongunstige omstandigheden 
in eenzaamheid te werken om een succesvol bedrijf te beginnen (Hytti, 2005; 
Ogbor, 2000, zoals geciteerd in Lackéus, 2015, p. 10). Dat succes werd vooral 
gemeten aan de hand van hun inkomen of winst (Benz, 2009), maar die tijd 
lijkt voorbij te zijn. De afgelopen tien jaar hebben er grote maatschappelijke 
verschuivingen plaatsgevonden, waardoor de kijk op zowel ondernemerschap 
als de toegevoegde waarde hiervan aan het veranderen is.

Ondernemerschap gaat niet langer alleen over het oprichten van een bedrijf. 
Hoewel midden- en kleinbedrijven een belangrijke motor voor de economie 
blijven (European Commission, 2019), zijn ze ook lange tijd debet geweest aan 
maatschappelijke problemen (Porter & Kramer, 2011), zoals milieuvervuiling, het 
aanbieden van woekerpolissen of verdienen aan de verkoop van klantgegevens. 
Hoewel midden- en kleinbedrijven op individueel niveau minder bijdragen aan 
milieuvervuiling in verhouding tot grootbedrijven, hebben zij cumulatief nog 
altijd een beduidend effect op het milieu (Graafland & Smid, 2015; European 
Commission, 2020). Tegenwoordig moeten bedrijven dus naast winstgevendheid 
en groei, ook zorgen voor sociale en duurzame (en dus meervoudige) 
waardecreatie, oftewel: aandacht hebben voor de ‘triple bottom line’ (Elkington, 
2018). Deze heroriëntatie van ondernemerschap en waardecreatie betekent dat 
de onderneming niet meer de belangrijkste meeteenheid van ondernemerschap 

is, dat alleen op een specifiek (business)domein van toepassing is.

Sinds de in 2010 opgestelde strategie van de Europese Unie voor 2020, is er 
in Nederland meer aandacht voor innovatie en ondernemerschap om de 
uitdagingen als gevolg van de economische crisis aan te gaan (European 
Commission, 2010, p. 3; Ozoliņš et al., 2020, p. 21). De Nederlandse overheid 
heeft tussen 2010 en 2018 veel geïnvesteerd in projecten die bij konden 
dragen aan het bevorderen van ondernemerschap, in het kader van haar 
‘Valorisatieprogramma’. Door middel van dit programma is geprobeerd om 
kennis te valoriseren, oftewel: om op basis van de kennis die beschikbaar 
is, waarde te creëren voor de economie en maatschappij (OECD, 2018, p. 21; 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2020). Ondernemerschap werd 
gezien als middel om kennis beter te benutten en te vertalen in praktische 
producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid (Nederland 
Ondernemend Innovatieland, 2009, pp. 7-8). Om ondernemerschap 
te bevorderen was hier meer aandacht voor nodig in het onderwijs. 
Veel onderwijsinstellingen hebben inmiddels een rijke verscheidenheid 
aan onderwijsactiviteiten op het gebied van ondernemerschap.1>> Het 
enthousiasme voor ondernemerschap heeft echter niet alleen te maken met 
de mogelijkheden die het biedt voor economische groei en werkgelegenheid, 
maar ook voor persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid 
en sociale gelijkheid (Lackéus, 2015, p. 6). Het biedt mogelijkheden om 
eigenaarschap, betrokkenheid en motivatie te vergroten, bijvoorbeeld van 
werknemers in de praktijk of van studenten in het onderwijs (idem, p. 17). 
Desondanks is er een toename van het verschil tussen de vaardigheden die 
in Europa nodig en beschikbaar zijn, sociale polarisatie en (nog steeds) gebrek 
aan impact van innovaties (European Commission, 2017, pp. 3-4).

Het hoger onderwijs kan hier verschil in maken, maar loopt tegen een 
aantal uitdagingen aan, waaronder het gebrek aan tijd en middelen, een 
organisatiestructuur die onvoldoende ruimte biedt en de toetsing die niet 
past bij de vorm van onderwijs (Lackéus, 2015, p. 6). Verschillende instellingen 
hebben uiteenlopende methoden ontwikkeld (Ozoliņš et al., 2020, p. 21) en 
er bestaat veel onduidelijkheid over wat dit type onderwijs inhoudt en wat 
er onder ondernemerschap te verstaan is (Lackéus, 2015, p. 6). Met andere 
woorden: er bestaan nog onduidelijkheden die te maken hebben met de 
definitie van ‘ondernemerschapsonderwijs’, waar dit artikel verder op in zal 
gaan.



516 517

Deel III  Voorbereiden op een veranderend werkveld Ondernemerschap in onderwijs

516 517

De verandering van de definitie van ondernemerschap

Op dit moment is er grofweg onderscheid te maken tussen twee benaderingen 
van ondernemerschap, namelijk ‘nauw’ en ‘breed’ ondernemerschap 
(Lackéus, 2015; Kamovich & Foss, 2017). De nauwe definitie is met name gericht 
op het starten van een bedrijf als ondernemer. Gartner geeft bijvoorbeeld aan 
dat ondernemerschap gaat over ondernemende individuen die innovatieve 
organisaties creëren, die groeien en waarde creëren, al dan niet met 
winstoogmerk (1990, zoals geciteerd in Lackéus, 2015, p. 9). Volgens Stevenson 
en Jarillo (1990, p. 23) gaat het daarbij meer om het proces: “Entrepreneurship 
is a process by which individuals – either on their own or inside organizations 
– pursue opportunities without regard to the resources they currently control.” 
Hoewel het niet altijd (alleen) om winst hoeft te gaan en de ondernemer, volgens 
de tweede definitie dan, niet onlosmakelijk met de onderneming verbonden 
is, gaat het in beide gevallen wel primair om ondernemer worden. De focus 
ligt op het identificeren van kansen, het opzetten van een onderneming, 
bedrijfsontwikkeling en groei (Lackéus, 2015, p. 9). De brede definitie reikt 
verder dan dat en is veel meer gericht op ondernemend handelen, in welke 
hoedanigheid dan ook. De nadruk ligt in dit geval veel meer op persoonlijke 
ontwikkeling, creativiteit, actiegerichtheid en zelfredzaamheid door initiatief te 
nemen en dus meer ondernemend te worden (idem). Deze definitie is in het 
bijzonder gericht op het creëren van nieuwe waarde voor en interactie met 
anderen (Gulikers et al., 2019, p. 9), waarbij het ondernemend handelen niet 
losstaat van de omgeving waarbinnen het plaatsvindt (Bruyat & Julien, 2001, 
zoals geciteerd in Lackéus, 2015, p. 9). De ‘brede’ definitie is door de Europese 
Commissie als volgt verwoord (Bacigalupo et al., 2016, p. 8): 

Entrepreneurship is when you act upon opportunities and ideas and 
transform them into value for others. The value that is created can be 
financial, cultural, or social.

Deze bredere definitie biedt kansen voor het onderwijs om studenten op te 
leiden die in staat zijn om hun eigen leertraject en loopbaan vorm te geven en 
die beter voorbereid zijn op een arbeidsmarkt die flexibel, complex en onzeker 
is (European Commission, 2010; 2013; 2017). Deze benadering vertrekt vanuit 
ondernemerschap als competentie die domeinen overstijgt. Het is inmiddels 
geaccepteerd dat ondernemend zijn geen aangeboren eigenschap is, maar 
een competentie (Kuratko, 2005; Haynie et al., 2010; Neck & Greene, 2011; 
Lackéus, 2015), die eenieder als expertise kan ontwikkelen (Sarasvathy, 2008). 

Deze expertise laat zich vertalen als het vermogen om zich als individu aan te 
passen aan een veranderende omgeving door kansen te zien (of te creëren) 
en deze om te zetten in oplossingen die ook voor anderen van waarde zijn 
(Sarasvathy, 2001; Haynie et al., 2010; Lackéus, 2015). Ondernemerschap 
biedt daarmee mogelijkheden om de impact van onderwijs te vergroten en 
ook de praktijk verder te helpen (en andersom). De vraag is echter wat de 
beste manier is om dit vermogen te ontwikkelen; daarover zijn de meningen 
verdeeld.

Ondernemerschapsonderwijs kent een onderscheid tussen onderwijs ‘over’ 
(about), ‘voor’ (for) en ‘door’ (through) ondernemerschap (Lackéus, 2015).  
Dit onderscheid duidt een verschil in didactiek. In onderwijs over 
ondernemerschap ligt de nadruk op het overbrengen van kennis,  
economische theorieën en modellen die het proces van ondernemerschap 
beschrijven. Deze aanpak kenmerkt zich qua didactiek voornamelijk door 
transmissiegericht, passief onderwijs. Kenmerkend voor onderwijs door 
ondernemerschap zijn activerende werkvormen en ervaringsleren. De nadruk 
ligt hierbij op interactie en activerend onderwijs, waarbij docenten studenten 
uitdagen om zelf het ondernemende proces te doorlopen. Deze benadering 
sluit vaak aan bij de brede benadering van ondernemerschap. Onderwijs 
voor ondernemerschap is een combinatie van de twee vormen. Naast een 
onderscheid tussen nauw en breed ondernemerschap, bestaat er dus ook 
verschil in didactiek die voor ondernemerschap in onderwijs van betekenis is.

Ondernemerschap in onderwijs

Ondernemerschap is vandaag de dag niet minder relevant, maar 
relevant op een andere manier. Het is niet langer alleen een economische 
aangelegenheid en doel op zich, maar een middel om (transdisciplinair) 
meervoudige waarde te creëren. In plaats van alleen aandacht voor winst 
en aandeelhouderswaarde te hebben, zullen bedrijven (opnieuw) betekenis 
aan hun missie moeten geven (Klomp, 2020). Een focus op winstmaximalisatie 
en groei alleen helpt namelijk niet om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan 
te gaan. Daarnaast kan ondernemerschap ook niet-ondernemers en andere 
organisaties verder helpen, namelijk om zelf initiatief en verantwoordelijkheid 
te nemen en bij te dragen aan een betere wereld. Dit is overigens niet 
hetzelfde als bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen, hierbij 
wordt ‘goed doen’ ingezet als middel om financiële doelen na te streven. Zelf 
initiatief en verantwoordelijkheid nemen als ondernemer heeft veel meer 
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betrekking op wat een onderneming bestaansrecht geeft. Dit betekent niet 
dat studenten of docenten een eigen onderneming moeten beginnen of 
ervaring als ondernemer moeten hebben, maar wel dat de principes van 
ondernemerschap kunnen helpen om meer ondernemend te denken en te 
handelen, kansen te zien en deze te benutten. Wat betekent deze verandering 
dan wél voor ondernemerschap in het onderwijs en voor onderwijs in het 
algemeen?

Hoewel opleidingen studenten opleiden voor een specifiek beroep met daarbij 
horende competenties, is er binnen steeds meer opleidingen ook aandacht 
voor competenties die de opleiding overstijgen. Dit betreft competenties die 
van belang zijn om op veranderingen in de maatschappij in te leren spelen 
en actief aan maatschappelijke ontwikkelingen bij te dragen. Sinds 2009 is 
hier binnen Hogeschool Rotterdam aandacht voor door middel van het 
competentieprofiel binnen het Honoursprogramma (Hogeschool Rotterdam, 
2009). Dit competentieprofiel heeft veel raakvlakken met competenties die 
voor ondernemerschap relevant zijn (zie bijvoorbeeld EntreComp). Het gaat 
dan niet om het opstarten van een bedrijf, zoals het regelen van financiën 
en schrijven van een businessplan, maar om proactief, nieuwsgierig maar 
ook kritisch zijn en al doende leren en kennis creëren. Deze competenties 
bieden namelijk mogelijkheden voor innovatie, om aannames ter discussie 
te stellen (‘contrarian thinking’, aldus Isenberg, 2011), bestaande kaders los 
te laten en daarmee tot vernieuwing te komen. De afgelopen jaren is er 
echter meer discussie over het onderscheid tussen dit competentieprofiel 
en competenties bij opleidingen (persoonlijke communicatie, 11 juni 2019), wat 
aangeeft hoe generieke competenties steeds meer een gevestigde plek in 
het onderwijs krijgen. Dit sluit aan op de toenemende aandacht voor meer 
generieke competenties en op de verschuiving van focus van (ook) de inhoud 
en fundamentele kennis naar het proces.

Er zijn al langer discussies over de toenemende aandacht voor generieke 
vaardigheden en multidisciplinair onderwijs (Meester, Bergsen & Kirschner, 
2017). Voorstanders zien hierin de toekomst: een manier om problemen, 
vaak slecht gedefinieerde en complexe vraagstukken (‘wicked problems’), 
vanuit verschillende invalshoeken (disciplines) op te lossen. Tegenstanders 
benadrukken dat mensen niet zonder meer dwarsverbanden kunnen leggen 
tussen verschillende onderwerpen zonder eerst diepe kennis te verwerven over 
die onderwerpen (idem). Zo geeft Kirschner (2018) bijvoorbeeld aan: “Zonder 
kennis kan je informatie niet gebruiken, niet begrijpen en dus kan je ook niet 

beoordelen of de informatie juist is.” Dit zegt iets over de waarde van kennis 
over het fenomeen om hiermee ervaring op te kunnen doen in de praktijk, 
oftewel fundamentele kennis (de inhoud) als voorwaarde voor het leren (het 
proces). Lackéus, Lundqvist en Middleton (2016) duiden dit als een kloof tussen 
‘traditioneel’ en ‘progressief’ onderwijs, waartussen een verschuiving plaats 
lijkt te vinden.

Van traditioneel naar progressief onderwijs

Om beter in staat te zijn om met de eigen opleiding in te spelen op 
ontwikkelingen in het werkveld, aan te sluiten op de praktijk en hiervoor meer 
generieke competenties te ontwikkelen, lijkt de focus binnen het onderwijs te 
verschuiven. Veel innovaties in het onderwijs zijn gericht op het vergroten van 
het eigenaarschap en daardoor de motivatie van studenten, bijvoorbeeld 
door middel van activerende werkvormen, educational games en software.2>> 
Deze initiatieven zijn bedoeld om de betrokkenheid van studenten te vergroten 
door meer authentieke, praktische ervaringen te creëren in plaats van de 
praktijk vooral van een afstand, ‘objectief’ te bestuderen. Andere vernieuwers 
houden zich bezig met het verleggen van de nadruk op toetsing (kwalificatie) 
naar meer aandacht voor leren (subjectivering en socialisatie), bijvoorbeeld 
door effectieve en positieve feedback te geven en formatieve toetsing te 
bevorderen (zie bijvoorbeeld Toetsrevolutie door Sluijsmans & Segers, 2018). 
Er zijn ook initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van onderwijs dat 
meer recht doet aan de complexe, sociaal-culturele context van de praktijk 
waar ook ondernemers mee te maken hebben, bijvoorbeeld door middel van 
actieonderzoek tijdens het afstuderen (zie Priem, 2018).

Er is echter ook kritiek, die de waarde van ‘traditioneel’ onderwijs laat zien. 
Kirschner (2018) geeft aan dat veel innovaties gedoemd zijn om te mislukken, 
omdat er sprake is van ideeën op basis van aannames zonder onderbouwing 
of een wetenschappelijke basis, zoals het idee dat motivatie altijd tot 
leren leidt, terwijl dit afhangt van het ervaren van succes. Het is verder de 
vraag of de meeste innovaties echt nieuw zijn als bijvoorbeeld blijkt dat 
onderwijsvernieuwers in de 19de eeuw al bezig waren met onderwerpen zoals 
‘peer tutoring’ en de docent als coach of monitor (De Bruyckere, 2019). Een 
ander voorbeeld is de belangstelling voor gepersonaliseerd onderwijs dat 
het leerproces van de student centraal stelt en een aangepast traject biedt, 
evenals kritiek op ervaringsgericht en ontdekkend leren.3>> Uit onderzoek blijkt 
dat veel initiatieven hiertoe de kloof tussen sterke en zwakkere studenten 
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alleen maar groter maken (idem), omdat deze laatste onvoldoende of 
onjuiste begeleiding ontvangen. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat 
studenten meteen zelfsturend kunnen leren en soms eerst moeten leren 
plannen, organiseren en evalueren (Kirschner, Claessens & Raaijmakers, 2018, 
pp. 48-52) door de kunst van experts af te kijken of uitleg en instructie te krijgen 
(pp. 84-88). Het is dus van belang om niet te snel voorbij te gaan aan wat er al 
is en ‘tradities’ overboord te gooien.

Lackéus et al. (2016) hebben geprobeerd om het onderscheid tussen 
‘traditioneel’ en ‘progressief’ te beschrijven (p. 778). Volgens de onderzoekers 
bestaat de kloof uit verschillende ‘dualismen’, die zijn gebaseerd op twee 
tegenstrijdige filosofieën die verschillende opvattingen over onderwijs 
hebben beïnvloed (idem, p. 779), namelijk objectivisme en subjectivisme. 
Objectivisme vertrekt vanuit de veronderstelling dat de realiteit een gegeven 
is, ongeacht hoe mensen de wereld waarnemen en dat er één ‘waarheid’ is 
waarover objectieve kennis te verkrijgen is. Subjectivisme is gebaseerd op 
de veronderstelling dat de werkelijkheid afhangt van hoe mensen de wereld 
zelf waarnemen en construeren, dat er niet één ‘waarheid’ is en dat kennis 
daarover persoonlijk en dus subjectief is. Traditioneel onderwijs, gebaseerd op 
objectivisme, is dan gericht op de docent die (als expert) zijn kennis overdraagt   
aan studenten (als ‘beginners’). Dit type onderwijs bestaat voornamelijk uit 
het geven van colleges over kennis en theorieën die relevant zijn voor alle 
studenten. Progressief onderwijs, gebaseerd op subjectivisme, is gericht op 
de student, die door samenwerking en ervaring kennis ontwikkelt en zich deze 
daardoor eigen maakt. Dit type onderwijs bestaat voornamelijk uit actief en 
praktijkgericht groepswerk, gericht op ervaringsgericht en samenwerkend 
leren in de praktijk. Veel gebruikte methoden voor ondernemerschap zouden 
volgens Lackéus et al. kunnen helpen om de kloof tussen traditioneel en 
progressief onderwijs te overbruggen (idem, p. 778).

Het onderscheid tussen traditioneel en progressief onderwijs heeft gevolgen 
voor de aanpak of methode, maar ook voor de taak die tijdens een cursus 
of programma centraal staat. Daarnaast heeft dit ook met de context of 
omgeving te maken waarbinnen onderwijs plaatsvindt.

Het proces
Het onderscheid tussen de twee perspectieven heeft dus consequenties voor 
de aanpak of methode die tijdens een cursus of programma centraal staat. 
Dit komt in de praktijk vaak neer op een keuze in focus voor onderwijs ‘over’, 

‘voor’ of ‘door’ ondernemerschap dat vanuit ‘causaal’ dan wel ‘effectueel’ 
ondernemerschap vertrekt. Effectuation is een benadering gebaseerd 
op een logica die het handelen van ervaren ondernemers verklaart en die 
wezenlijk verschilt van de veronderstelling van waaruit de management- 
en organisatieliteratuur vertrekt (zie Sarasvathy, 2001; Read, Sarasvathy, 
Dew & Wiltbank, 2016). In plaats van vooraf een visie, missie en doel vast te 
stellen en te zoeken naar de middelen die nodig zijn om deze te realiseren 
(‘Causation’), lijken succesvolle ondernemers te vertrekken vanuit de middelen 
die ze al hebben en op zoek te gaan naar de mogelijkheden die hiermee te 
creëren zijn (‘Effectuation’). Hoe meer onderwijs op Causation gebaseerd 
is, hoe belangrijker kennis (de inhoud) wordt, waaronder bedrijfskundige, 
management en economische theorieën, modellen en principes. Hoe meer 
een cursus of programma vanuit Effectuation vertrekt, hoe meer de focus 
op het proces komt te liggen, dat begint bij de individuele student, zijn 
identiteit, mindset en heuristieken (Gulikers et al, 2019, p. 54). Dit hangt samen 
met een verandering in de mate van autonomie en een verschuiving van 
docentgestuurd (traditioneel) naar studentgestuurd (progressief) onderwijs. 
Terwijl het proces bij een focus op inhoud wat meer bekend is en vastligt, is het 
proces bij meer progressieve cursussen of programma’s eerder ‘open’. Het 
resultaat of de uitkomst is niet altijd bekend of kan gaandeweg veranderen. 
Vooral bij projecten waar studenten met innovatie bezig zijn, is het niet 
mogelijk om op voorhand al te bepalen wat het resultaat zal zijn, omdat er 
anders geen sprake van innovatie kan zijn. Dit vraagt van het onderwijs om 
meer openheid wat betreft het maken van fouten, falen en risico nemen, en 
de ruimte om dit te kunnen doen. Het is soms nodig om af te wijken van het 
programma of het programma geleidelijk aan te passen en in het bijzonder 
om vaste leerresultaten en competentieniveaus los te laten (Scardamalia, 
Bransford, Kozma, & Quellmalz, 2012, zoals geciteerd in Gulikers et al., 2019, p. 
29). Het voordeel is dat er hiermee ruimte ontstaat voor leerverrassingen: 
“learning experiences that can be incredibly valuable, but that cannot always 
be predefined” (idem).

De taak
Een verandering in de aanpak of methode heeft ook gevolgen voor de taak die 
centraal staat, waarbij waardecreatie een steeds belangrijkere rol speelt. De 
afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor het werken aan authentieke 
opdrachten, om theorie in de praktijk toe te leren passen. Studenten 
werken dan aan actuele vraagstukken van de beroepspraktijk, leren hier 
gemeenschappelijk van en creëren hiermee ook waarde voor deze praktijk. 



522 523

Deel III  Voorbereiden op een veranderend werkveld Ondernemerschap in onderwijs

522 523

Lackéus et al. (2016) spreken in dit verband over: “learning-through-creating-
value-for-others” (p. 788). Het gaat daarbij steeds vaker niet alleen om waarde 
in economische zin, maar ook vanuit sociaal of ecologisch opzicht, oftewel: om 
meervoudige waardecreatie (Gulikers et al., 2019, p. 55). Daarnaast is het niveau 
van waardecreatie hierbij van belang: gaat het om een focus op regionaal 
of internationaal gebied of op systeemniveau? Hoe meer er sprake is van 
meervoudige waardecreatie vanuit een bredere scope, hoe complexer de taak 
vaak zal zijn. De complexiteit varieert dan van eenvoudige, maar authentieke 
cases waar studenten aan werken, tot complexere, ambigue vraagstukken 
of ‘wicked problems’, die een hoge mate van innovatie vragen. De mate 
van complexiteit is ook bepalend voor het uitgangspunt van kenniscreatie. 
Complexere taken vragen om andere vormen van kennis in verschillende 
stadia van het ondernemende proces. Aanvankelijk ligt de focus meer op het in 
twijfel trekken van de status quo en ter discussie stellen van bestaande kennis 
en inzichten, terwijl er later ook domein- of specifieke kennis nodig is om nieuwe 
kennis te creëren. Het ene perspectief sluit het andere niet uit.

De omgeving
Zowel de taak als de aanpak of methode staat niet los van de bredere context 
waarbinnen onderwijs plaatsvindt. Samenwerking komt steeds meer in de 
belangstelling te staan, niet alleen met andere studenten in multidisciplinaire 
teams, maar ook met externe stakeholders in interdisciplinair of zelfs 
transdisciplinair verband. De mate waarin anderen betrokken zijn, kan variëren 
van een enkele opdrachtgever die betrokken is tot meerdere stakeholders die 
(waarde) co-creëren. Ook de rol van stakeholders kan variëren, evenals de 
mate waarin er aandacht is voor samenwerkend leren. Een uitdaging met 
betrekking tot samenwerkend leren zit in het belang van de sociale context 
voor leren en de beoordeling van dit leren. Naast stakeholders gaan ook 
rolmodellen, coaches en mentoren een belangrijkere rol spelen, waarbij er 
verschil bestaat in de mate waarbij deze betrokken zijn. Rolmodellen kunnen 
inspirerende voorbeelden zijn voor studenten om aan de slag te gaan en 
experts kunnen als klankbord, coach of mentor betrokken zijn om studenten 
in hun ontwikkeling verder te helpen. Lackéus en Middleton (2018, p. 31) geven 
wat betreft dit laatste aan dat er dan beter onderscheid te maken is tussen 
de beoordeling van leren door docenten en de beoordeling van prestaties 
door ‘non-faculty stakeholders’. Studenten zijn namelijk steeds vaker bezig 
met het ontwikkelen van een échte, praktische oplossing (een artefact) voor 
een probleem in de praktijk. De mate waarin studenten hiermee waarde 
creëren, hangt af van hoe betrokkenen hiermee verder zijn geholpen, wat 

door die stakeholders zelf het best te beoordelen is. De impact van het 
resultaat varieert van waardecreatie voor of namens de docent tot ‘multi-
level’ waardecreatie voor verschillende stakeholders (Gulikers et al., 2019, p. 
55). Hoewel de impact misschien klein is, is deze vaak directer van waarde 
voor direct betrokkenen. Daarentegen vraagt grote impact enige tijd en is 
deze niet altijd tastbaar of direct merkbaar. Aandacht voor meer en grotere 
impact is dus niet per definitie beter en datzelfde geldt ook voor andere keuzes 
betreffende progressieve vormen van onderwijs. Lackéus et al. (2016) geven 
dan ook aan dat het ene perspectief het andere niet uitsluit en het van belang 
is om de ‘kloof’ te overbruggen:

 Teachers are often left with the two ‘equally unattractive options of   
 inhuman rationality and human irrationality’ (Biesta and Burbules,   
 2003, p. 21), forcing them to navigate between the rigidity of traditional  
 education and the vagueness of progressive education (Egan, 2008). 

Ontwerpprincipes voor ondernemerschapsonderwijs

Gulikers et al. (2019) hebben ontwerpprincipes geformuleerd die docenten 
kunnen helpen met het vormgeven van (complexe) onderwijsprogramma’s. 
In hun analyse van verschillende competentiemodellen en leertrajecten 
hebben Gulikers et al. (2019) drie fundamentele ontwerpprincipes vastgesteld 
die aan een programma ten grondslag liggen dat gericht is op onderwijs ‘door’ 
of ‘voor’ ondernemerschap. Kenmerkend voor elke cursus of programma is:

1. het doorlopen van het ondernemende proces van kansen creëren, kansen 
evalueren en in actie komen (niet per se in lineaire volgorde);

2. het werken aan een authentieke taak met meerdere oplossingsrichtingen;
3. het creëren van waarde voor anderen door middel van een artefact (idem, 

p. 53).
 
Deze fundamentele principes zijn in drie categorieën ontwerpprincipes uiteen 
te zetten, namelijk (1) het proces, (2) de taak en (3) de omgeving. Binnen elke 
categorie zijn er een aantal variabele ontwerpprincipes, die in feite hiervoor 
al zijn toegelicht door elke categorie te bespreken. Tabel 1 geeft een overzicht 
van de elf ontwerpprincipes per categorie en per ontwerpprincipe de twee 
uitersten van het continuüm van traditioneel en progressief onderwijs 
(respectievelijk, kenmerken ‘A’ en ‘B’).
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Categorie Ontwerp principe Kenmerken A Kenmerken B

Proces Methode ‘Causaal’, onderwijs ‘over’ 
ondernemerschap

‘Effectueel’, onderwijs ‘voor’ 
of ‘door’ ondernemerschap

Autonomie Docentgestuurd en (voor)
gestructureerd

Studentgestuurd en 
ongestructureerd

Focus Gesloten en gericht Ongericht en open

Taak Bereik Nauw, dichtbij en lokaal Breed, internationaal of op 
systeemniveau

Complexiteit Simpele, eenvoudige, 
maar authentieke cases

Complexe, ambigue 
vraagstukken of ‘wicked 
problems’

Aard van 
kennis creatie

Gericht op status quo 
en bestaande kennis en 
inzichten ter discussie 
stellen

Gericht op domein- of 
specifieke kennis om 
nieuwe kennis te creëren

Aard van 
waardecreatie

Enkelvoudig, gericht 
op winst, groei en 
aandeelhouderswaarde 
(economisch/financieel)

Meervoudig, gericht op 
waarde in meerdere 
opzichten (ook sociaal/
maatschappelijk/
ecologisch)

Omgeving Samenwerking Beperkt, interngericht, 
mono- of multidisciplinair

Intensief, externgericht, 
inter- of transdisciplinair

Rol van 
stakeholders

Beperkt, één opdracht-
gever of enkele 
opdrachtgevers die 
betrokken is/zijn

Intensief, meerdere stake-
holders die co-creëren

Rol van 
rolmodellen

Inspireren, voorbeeld zijn Ervaring bieden als klank-
bord, coach of mentor

Impact Klein, beperkt, maar direct 
merkbaar

Groot, indirect, maar 
minder tastbaar/merkbaar

Tabel 1 Een overzicht van de elf ontwerpprincipes voor ondernemerschapsonderwijs. 
Aangepast overgenomen van Leren voor breed ondernemerschap: Analyse van 
leeruitkomsten en leeractiviteiten (p. 57) door J. Gulikers,, Y. Baggen, T. Lans en I. 
Christoffels, 2019, Eindrapportage NWO-PPO overzichtsstudie 405-17-715. Copyright 
2019, J. Gulikers,, Y. Baggen, T. Lans en I. Christoffels.
 

De ontwerpprincipes geven docenten houvast bij het aanpassen of inrichten 
van een cursus of programma. Hoewel de elf variabele principes docenten 
ruimte geven om keuzes te maken die bij hun specifieke onderwijssituatie 
passen, staat hoe dan ook voorop dat studenten meer dan ooit zullen 
moeten leren omgaan met het onzekere en het onbekende. Het draait 
daarbij om in actie komen, kansen zien en benutten, aan een authentieke 
taak met meerdere oplossingsrichtingen werken en daarmee waarde 
voor anderen creëren. Dit vraagt van docenten om een zekere mate van 
handelingsvrijheid en het loslaten van vooraf opgestelde uitkomsten (wat 
ruimte geeft voor ‘leerverrassingen’), zodat studenten in staat zijn om al 
doende te leren (Gulikers et al., 2019, p. 3).  Zo zal een complex probleem 
(bijvoorbeeld klimaatverandering) diepere en andere domeinkennis vereisen 
van studenten, en kan de rol van stakeholders meer nadrukkelijk aanwezig bij 
de totstandkoming van een dienst of product.

Verwachtingen voor de toekomst

Ondanks dat de ontwerpprincipes houvast bieden bij het ‘navigeren’ tussen 
traditioneel en progressief onderwijs, is er meer nodig om ervoor te zorgen 
dat het hoger onderwijs “houdbaar voor de toekomst”4>> is. De verwachting is 
dat de ontwikkelingen in het onderwijs de komende jaren door zullen zetten 
en er daarbij met name aandacht is voor innovaties gericht op progressief 
onderwijs. Het is echter van belang om ook aandacht voor ‘tradities’ te 
hebben en te waarderen wat er al is, oftewel: om “op de schouders van 
reuzen” te gaan staan (Kirschner et al., 2018), aannames te valideren en ideeën 
(wetenschappelijk) te onderbouwen (Kirschner, 2018). Het helpt daarbij om 
kritisch te kijken of innovaties echt nieuw zijn en te leren van ons verleden (De 
Bruyckere, 2019). Het vinden van een juiste balans tussen traditie en progressie 
vraagt echter wat anders van de organisatie van ons onderwijs en de docent, 
maar ook de praktijk, die met elkaar verbonden zijn.5>>

De praktijk

Vanwege de grote uitdagingen van de 21ste eeuw zullen alle lagen van de 
maatschappij meer moeten participeren in het zoeken, vinden en ontwikkelen 
van oplossingen. Dit vraagt om platforms en initiatieven waar burgers, 
bedrijven, het onderwijs en de overheid samen kunnen werken om deze 
problemen het hoofd te bieden. Er moet dus een soort ‘ecosysteem’ ontstaan 
dat ruimte biedt om elkaar te ontmoeten en mens en middelen samenbrengt 
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om tot innovatie te komen. Het gaat niet langer om samenwerking vanuit 
de eigen discipline, vak of expertise (multidisciplinair) of om wederzijdse 
beïnvloeding, die disciplines doorbreekt om tot nieuwe inzichten te komen 
(interdisciplinair), maar om volledige interactie tussen denk- en werkwijzen 
vanuit verschillende disciplines (transdisciplinair), waardoor nieuwe kennis 
en vernieuwende oplossingen kunnen worden gecreëerd die de regionale, 
maatschappelijke uitdagingen verder helpen. Dit heeft consequenties voor de 
organisatie van het onderwijs, dat wendbaarder moet worden en zich meer 
naar buiten moet richten.

Het onderwijs

Aangezien het onderwijs steeds meer in verbinding met de context komt 
te staan, is het vanzelfsprekend dat ook bij de vormgeving en organisatie 
hiervan meer actoren in het ecosysteem betrokken zijn. Bijvoorbeeld 
burgers, bedrijven en de overheid zullen meer betrokken worden in het 
ontwerpen van betekenisvol en uitdagend onderwijs dat bijdraagt aan een 
betere maatschappij. Dit heeft tot gevolg dat het ontwikkelen van onderwijs 
ingewikkelder wordt en ook de organisatie zelf flexibeler zal moeten zijn. 
Daarnaast vraagt dit om nieuwe vormen van onderwijs waarbij zowel 
stakeholders als rolmodellen intensiever kunnen worden betrokken, zoals bij 
fieldlabs, living labs en dergelijke al steeds vaker het geval is. Daarbij is het 
denkbaar dat de socialiserende, subjectiverende en kwalificerende taken van 
het onderwijs niet alleen daar blijven ondergebracht, maar ook bij andere, 
verschillende instanties een plek krijgen. Het onderwijs speelt daarnaast ook 
zelf een belangrijke rol bij het aanjagen van verandering, als stakeholder 
in het waardecreatieproces en als opleider van veranderaars, oftewel: 
ondernemende ‘reflective practitioners’, die voor en in interactie met anderen 
waarde creëren. Naast de huidige ankerpunten zoals studiesucces en 
student- en medewerkerstevredenheid zal er aandacht moeten zijn voor de 
impact die een opleiding heeft door (praktische) kennis en waarde te creëren. 
Deze impact kan klein maar direct, dan wel groot maar minder tastbaar zijn. 
Van belang is in ieder geval dat er aandacht is voor anderen, de belangen 
van andere stakeholders en de ontwikkelingen in de externe context waar het 
onderwijs, de opleiding, docent en student deel van uitmaken.

Wat betreft externe betrekkingen bij het ontwikkelen van onderwijs zijn er 
verschillende niveaus van toepassing, namelijk lokaal of regionaal, maar ook 
internationaal. Het is enerzijds van belang om met name in de regio goed 

herkenbaar en vindbaar te zijn als partner die betrokken is bij regionale 
ontwikkelingen in Rotterdam. Anderzijds is het ook nodig om internationaal 
en globaal actief zijn, omdat Rotterdam – met name met haar haven – 
een wereldspeler is. Dit vraagt om acteren op verschillende niveaus. Voor 
het creëren van kennis en waarde op welk niveau dan ook, is het nodig om 
aan een authentieke taak met meerdere oplossingsrichtingen te werken 
en een artefact te ontwikkelen. Hiervoor is meer nodig dan alleen kennis 
over economische theorieën of modellen en datzelfde geldt voor kennis en 
inzichten uit andere domeinen. Kortom: dit vraagt om samenwerking over 
domeinen heen en aandacht voor ondernemerschap of een ondernemende 
leerlijn, ook bij niet-economische opleidingen. Uitdagingen hierbij zijn de 
economische prikkels die studenten binnen een opleiding of instituut houden 
en die niet of onvoldoende uitdagen om de grenzen van domeinen over te 
steken. De inrichting van de organisatie en financiering van ons onderwijs 
moet mogelijkheden bieden voor docenten uit verschillende disciplines om 
samen te werken en hier meer toe aan gaan zetten. Nieuwe vormen van 
onderwijs (denk hierbij aan de fieldlabs, living labs en dergelijke) vragen 
om ruimte binnen of zelfs buiten de organisatie, nieuwe structuren of 
organisatievormen om mee te experimenteren; al dan niet als ‘new venture’. 
In dat opzicht vraagt meer aandacht voor kennis- en waardecreatie dus om 
de verdere ontwikkeling van onderwijs, maar ook om de professionalisering 
van docenten zelf. Onderwijs wordt complexer en vraagt om nieuwe en 
andere vormen van kennis of methoden om kennis te creëren. Dit maakt het 
van belang om bij het organiseren en ontwikkelen van onderwijs meer samen 
te werken; intern, maar ook met andere, externe stakeholders die betrokken 
zijn bij het waardecreatieproces.

Ook studenten zelf spelen een rol. Het onderwijs is nauw verbonden met 
de context, de praktijk of het ecosysteem waarin de student ook tijdens de 
opleiding al actief is. Dit geldt met name voor ondernemerschap, waarbij 
ondernemen gelijk staat aan leren, dat wil zeggen: persoonlijke ontwikkeling, 
actiegerichtheid en zelfredzaamheid. Dit betekent echter niet dat er minder 
aandacht is voor studenten die ondernemer willen worden, maar wel 
dat ondernemer worden niet het doel op zich is. Startup-, incubator- en 
acceleratorprogramma’s blijven relevant, maar zullen zich meer op de student 
dan op de onderneming of het idee hiervoor richten. Ook betekent dit niet dat 
onderwijs ‘over’ ondernemerschap niet langer van toepassing is. Kennis blijft 
belangrijk, maar de manier en het moment waarop kennis een rol speelt, zal 
veranderen (denk aan ontwikkelingen op het gebied van digitale didactiek). 
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Ondanks dat er binnen opleidingen aandacht moet blijven voor het opbouwen 
van een fundamentele kennisbasis en specialisatie, zal er wel meer ruimte 
moeten komen voor gepersonaliseerde leertrajecten, specifieke leervragen 
van de student en samenwerking die de opleiding, maar ook domeinen 
overstijgt (transdisciplinair). Studenten krijgen meer eigenaarschap over hun 
eigen leren, maar de docent blijft relevant als begeleider van het leerproces. 
Er kan niet langer worden verwacht dat elke docent in ieder vakgebied is 
onderlegd. Het zal daarom nodig zijn om specifieke vak- of domeinkennis 
van buiten naar binnen te halen. Sommige docenten krijgen dan meer de rol 
van verbinder, een facilitator met een netwerk, die minder vanuit één domein 
bezig zal zijn. De meeste docenten zetten echter wel hun kennis en expertise 
in op zowel inhoudelijk als procesmatig gebied (denk bijvoorbeeld aan op 
tijd bijsturen, feedback geven, delen van relevante kennis of ontwikkelen van 
metacognitieve vaardigheden), maar er zal verschil bestaan in de mate 
waarin docenten ‘traditioneel’ of ‘progressief’ georiënteerd zijn. De twee 
hebben elkaar echter nodig om een optimale balans tussen de verschillende 
perspectieven te vinden en zodoende meer uit onderwijs te halen. 

Naarmate de studie vordert zal onderwijs in plaats van docentgestuurd 
(aanbod) steeds meer studentgestuurd (vraag) worden, maar ook aan het 
begin van de opleiding zal er meer ruimte moeten zijn voor persoonlijke 
ontwikkeling, creativiteit, actiegerichtheid en zelfredzaamheid. Ditzelfde 
geldt voor ruimte om fouten te kunnen maken en risico’s te nemen, waarbij 
de focus steeds minder ligt op een resultaat of uitkomst die bij voorbaat 
vastligt. Met name in de latere stadia van de opleiding zal er meer aandacht 
voor innovatie zijn. Een voorwaarde hiervoor is wel dat vaste leerresultaten 
en competentieniveaus meer los worden gelaten. Ondanks strikte eisen 
hieraan met betrekking tot bijvoorbeeld accreditatie, is er veel meer 
mogelijk dan vaak wordt aangenomen. Zo moet de kwaliteitsborging van 
de opleiding veel meer een reflectief en ontwikkelingsgericht karakter 
krijgen in plaats van een controlerende functie die opleidingen dwingt 
om zich risicomijdend op te stellen. Dit vraagt mogelijk om herziening met 
betrekking tot de NVAO-standaarden en creativiteit om dit organisatorisch te 
regelen. Het begint echter bij de docent. De opleiding van docenten zal meer 
aandacht vragen, om meer ondernemend te leren denken en handelen en 
‘handelingsverlegenheid’ aan te pakken.

Het voorgaande is slechts een kleine greep uit de gevolgen die de 
ontwikkelingen omtrent ondernemerschap in, maar ook voor het onderwijs 

hebben. Om studenten op te leiden die ondernemend zijn en ondernemend en 
innoverend kunnen handelen, hebben we docenten nodig die ondernemend 
en innoverend zijn. Ondernemerschap is daarbij niet langer een doel op zich, 
dat draait om het starten van een eigen onderneming om (financiële) waarde 
te creëren, maar ook een middel om meervoudige waarde te creëren en, in 
het bijzonder, om betekenisvol onderwijs te ontwikkelen. Het blijkt namelijk dat 
de principes die wij onze studenten willen leren om meer ondernemend te 
worden, ook voor docenten zelf van toepassing zijn; om al doende te leren, te 
ontwikkelen en te innoveren en daarmee hét voorbeeld voor studenten te zijn. 
Practice what you preach!

Dit artikel is geschreven op basis van de resultaten van de European 
Entrepreneurship Training Community, een project in samenwerking met 
partners van hogescholen en universiteiten uit Letland, Finland en Groot-
Brittannië. Het project en daarbij horende onderzoek is gericht op het 
ontwikkelen van onderwijs voor ondernemerschap in brede zin, waarin 
vakinhoud, maar ook het ontwikkelen van niet-cognitieve vaardigheden 
belangrijk is, zoals doorzettingsvermogen, veerkracht en weerbaarheid. 
De onderzoekers zijn bezig met een handboek dat gereedschappen biedt 
waarmee docenten aan de hand van de ontwerpprincipes hun onderwijs 
bewuster kunnen vormgeven. Het project loopt nog door en een experiment 
met het handboek en de methode, die ontwikkeld zijn om docenten verder te 
helpen, moet nog uitwijzen wat al dan niet werkt. De resultaten kunnen verder 
inzicht geven in de uitdagingen die er nog liggen en mogelijke oplossingen 
hiervoor, en zullen nieuwe vragen opleveren voor verder onderzoek.

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/business-innovation/Entrepreneurial-economy/european-entrepreneurship-training-community/project/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/business-innovation/Entrepreneurial-economy/european-entrepreneurship-training-community/project/
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Eindnoten

1 Ondanks dat er nog meer uit deze inspanningen te halen is door activiteiten 
al eerder aan te bieden en deze voor alle studenten uit verschillende 
disciplines beschikbaar en toegankelijk te maken (OECD, 2018, p.21).

2 Zoals bijvoorbeeld blijkt uit de onderwerpen van scripties van masters 
gericht op onderwijs bij verschillende hogescholen (https://hbo-kennisbank.
nl/searchresult?q=&sort-order=relevance&date-from=2018&date-
until=2020&t-0-k=hbo%3Aproduct&t-0-v=info%3Aeu-repo%2Fsemantics%
2FmasterThesis&c=3).

3 Terwijl met name ervaringsgericht leren samen met 
samenwerkingsgericht en reflectief leren tot de belangrijkste pijlers voor 
ondernemerschapsonderwijs behoort (Kearney, 1999, geciteerd in OECD, 
2018, p. 97).

4 Om in termen te blijven van de strategische agenda voor hoger onderwijs 
en onderzoek (zie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2019).

5 In zoverre het mogelijk is om uitspraken over de toekomst te doen, hebben 
we geprobeerd om aan de hand van de ontwerpprincipes ontwikkelingen 
aan te geven die nu onderwerp van discussie zijn. Deze verkenning is niet 
bedoeld om voorspellingen te doen om de toekomst te kunnen beheersen 
en controleren (vanuit de causale gedachte: “To the extent that we can 
predict the future, we can control it” – Sarasvathy, 2008, p. 91), maar 
eerder om uit te dagen, te ontwikkelen en te creëren (vanuit de effectuele 
gedachte: “To the extent that we can control the future, we do not need to 
predict it” – idem).
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21  De paradoxale plaats 
van het hbo in het hoger 
onderwijsstelsel
Jeroen Timmermans

Het type scholing dat wij heden ten dage ‘hoger onderwijs’ noemen, is oud. Zeer 
oud. Het eerste georganiseerde hoger onderwijs dateert uit de Middeleeuwen, 
toen de gegoede burgerij in verre voorgangers van onze huidige hogescholen 
en universiteiten werd klaargestoomd voor een leven als arts, geestelijke of 
notabel. De fenomenen ‘hogeschool’ en ‘universiteit’ zoals wij die kennen, zijn 
daarentegen van veel latere datum. Strikt genomen is er pas sinds de Wet 
op het HBO uit 1986 sprake van hogescholen in de moderne betekenis van 
het woord. Het onderwijs dat wij typisch als beroepsonderwijs classificeren, 
heeft zich lang op uiteenlopende plekken in de samenleving afgespeeld: 
in gildes, meester-gezelrelaties op de werkplek, vakcolleges en kerken of 
opgezet door stadsbesturen. Voor zover te achterhalen, was het eerste, 
lokaal ‘georganiseerde’ beroepsonderwijs de opleiding Beeldende Kunst te 
Den Haag in 1682, een eeuw later gevolgd door de oprichting van de eerste 
Zeevaartopleiding te Amsterdam in 1785. Rotterdam viel de eer ten deel vanaf 
1848 de eerste technische hbo-opleiding te huisvesten. Eeuwenlang was 
beroepsonderwijs het product van particuliere initiatieven; de overheid is zich 
als financier, regelgever en kwaliteitsbewaker pas na de Tweede Wereldoorlog 
serieus met het beroepsonderwijs gaan bemoeien. Het duurde tot 1963 eer het 
gehele hbo onder overheidsbekostiging werd gebracht met de Wet op het 
voortgezet onderwijs. 

Met de opkomst van de verzorgingsstaat in de decennia van wederopbouw 
na de Tweede Wereldoorlog kwam onderwijs steeds centraler te staan 
in het overheidsbeleid. Het besef daalde in dat voor een welvarende, op 
gelijkheid gebaseerde samenleving gedegen, toegankelijk onderwijs een 
onontbeerlijke voorwaarde was. Tevens markeren deze decennia een periode 
van ongebreidelde economische groei en technologische vooruitgang, op 
een schaal die de mensheid tot dan toe vreemd was geweest. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat het hogeronderwijsbeleid anno 2020 nog steeds 
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schatplichtig aan deze historie is en alleen begrepen kan worden tegen de 
achtergrond van deze dubbele logica van enerzijds de wens tot een algemene, 
brede, sociale vorming van jonge mensen (‘verheffing’) en anderzijds de 
verwachting dat onderwijs bijdraagt aan economische vooruitgang, innovatie 
en het klaarstomen van een hoogopgeleide en deskundige beroepsbevolking. 
Tot welke institutionele situatie heeft het traject dat achter ons ligt, nu precies 
geleid en wat kunnen we daaruit leren over de toekomst van het hbo? 

Dit artikel probeert de opgeworpen vraag te beantwoorden door dieper in 
te gaan op het (hoger)onderwijsstelsel, in het bijzonder de positie van het 
hbo daarin. Vertrekkend vanuit een analyse van de historische ontwikkeling 
van het stelsel wordt de institutionele en beleidsmatige situatie geschetst 
waarin het hbo zich heden ten dage bevindt. De positie van het hbo zal 
worden beschreven vis à vis het gevoerde overheidsbeleid enerzijds en de 
rol van het mbo en de universiteiten anderzijds. In het artikel zal een scenario 
worden voorgelegd voor hoe het hbo zich in de toekomst het krachtigst kan 
positioneren in zijn hybride functie tussen academie en werkveld in. Hoe zorgen 
we ervoor dat we zelfbewust omgaan met (concept)beleidswijzigingen en 
we deze beoordelen vanuit een weloverwegen eigen visie op onze toekomst? 
Wat betekent de politieke constellatie waarin we opereren voor onze manier 
van werken en is het mogelijk een toekomststrategie te ontwikkelen die ons 
in staat stelt koersvast om te gaan met kortcyclische beleidsinterventies van 
de overheid? 

Een kleine geschiedenis van het 
hogerberoepsonderwijsbeleid

Wat hebben Margret Thatcher en Ronald Reagan te maken met het hbo anno 
2020? Meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Zonder de neoliberale 
politiek van Reagan en Thatcher in respectievelijk de VS en Groot Brittannië in 
de jaren ’80 van de vorige eeuw had ons onderwijslandschap er beslist anders 
uitgezien. Eind jaren ’70, een tijd van grote budgettaire problemen, woedden er 
verhitte discussies over de houdbaarheid van de westerse verzorgingsstaat 
zoals die sinds de Tweede Wereldoorlog had gefunctioneerd. Het was de tijd 
van de opkomst van de school van het New Public Management (NPM). NPM 
stond simpel gezegd voor de besturingsideologie dat een overheidsdienst 
op vergelijkbare wijze als een bedrijf gerund kon worden, gekarakteriseerd 
door een bedrijfsmatige en marktconforme manier van werken. In plaats van 
te vertrouwen op de helende werking van de staat, geloofden aanhangers 

van NPM in de ordenende en regulerende kracht van de markt waar het 
gaat om het bevorderen van het maatschappelijk welzijn. Het doel van het 
NPM-gedachtegoed is het bereiken van een afgeslankte, minimale staat 
waarin publieke activiteiten worden uitgeoefend conform het bedrijfsmatige 
principe van efficiëntie en rendement (Drechsler, 2005, p. 17). De nadruk 
komt te liggen op zaken als prestatiegerichtheid (effectiviteit), deregulering, 
efficiencyverhoging en kostenbewustzijn, en het centraal stellen van de 
burger als klant, waarbij de dieperliggende vooronderstelling is dat mensen 
zijn gemotiveerd door eigenbelang en winstmaximalisatie (ibidem, p. 17). Ook 
buiten Groot Brittannië en de VS vonden deze opvattingen over de rol van de 
overheid gretig aftrek.  

Hoewel Nederland zich in zijn expliciete zelfbegrip altijd sterker heeft 
geassocieerd met het Scandinavische, sociaaldemocratische model, hebben 
we de facto een vergelijkbare ideologische wending binnen het openbaar 
bestuur meegemaakt met de komst van de kabinetten Lubbers, die zich voor 
een overeenkomstige situatie gesteld zagen van economisch zwaar weer, hoge 
werkloosheid en een verzorgingsstaat die uit zijn voegen dreigde te barsten 
en de staatsschuld deed stijgen. Natuurlijk hebben westerse overheden zich 
nooit werkelijk teruggetrokken uit de economie, zelfs niet in de VS, maar het 
discours – de metafoor – van het neoliberalisme is zo diepgeworteld, dat 
het als performatief de wereld is gaan bestieren. In dit bewuste geval geldt 
zonder meer de regel, dat waar taal de grenzen van het denken aangeeft, 
woorden taaldaden worden. Zo groeide ook in ons land vanaf eind jaren ‘70 
de roep om een kleinere overheid en een groter accent op de markt, een roep 
die niet alleen met economische stagnatie, werkloosheid en een oplopend 
financieringstekort te maken had, maar ook met de liberale wending die de 
politiek in Nederland, en daarbuiten, had genomen (vgl. Hoogerwerf 2003, p. 
67-68). 

Er loopt een directe ideologische lijn van genoemde ontwikkelingen eind 
jaren ‘70 en begin jaren ‘80 – ook wel onder de naam Reagonomics en 
Thatcherisme bekend geworden – naar de wijze waarop in de afgelopen 
decennia in Nederland politiek bedreven is en gedacht is over de verhouding 
tussen overheid en markt. Karakteristiek van het politieke marktdenken is de 
veronderstelling dat de markt beter functioneert dan de overheid. Concreet 
heeft dit geresulteerd in de overdracht van overheidstaken aan de markt, 
verzelfstandiging van delen van de overheid, vermindering van de omvang 
van het overheidspersoneel, verlaging van de belastingen, beperking van 
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de collectieve uitgaven en vermindering van wettelijke regels (ibidem: p. 69). 
Het neoliberale wereldbeeld, inclusief zijn politiek-bestuurlijke instantiatie 
in de vorm van NPM, is tot in de vezels van onze moderne samenleving 
doorgedrongen. David Harvey schrijft hierover in zijn beroemde geschiedenis 
van het neoliberalisme: “Neoliberalism has become hegemonic as a mode of 
discourse. It has pervasive effects on ways of thought to the point where it has 
become incorporated into the common-sense way many of us interpret, live 
in, and understand the world” (Harvey, 2005, p. 3).

Een lange, maar noodzakelijke aanloop om het onderwijsbeleid van de jaren 
’80 en ’90 én dat van nu te begrijpen. Het hbo staat immers in zijn geschiedenis 
net zo midden in de maatschappij als andere sectoren en is meegedeind op 
de golven van maatschappelijke ontwikkelingen door de jaren heen. Van 
de ontluikende industrialisatie in de 19e eeuw, via de emancipatie van grote 
bevolkingsgroepen en de sociale revoluties aan het begin van de 20e eeuw, 
tot de opkomst van de moderne, door technologie en economische expansie 
gedreven verzorgingsstaat in de tweede helft van de 20e eeuw en de recente 
versnelling van het mondialiseringsproces – althans tot Covid-19 daar tijdelijk 
een stokje voor heeft gestoken. In die zin moeten we alle hogeronderwijsbeleid 
altijd ook begrijpen als een kind van zijn tijd. Hoewel er zeker zoiets bestaat als 
een onderwijseigen, immanente ontwikkeling die stoelt op kennisaccumulatie 
en voortschrijdend (wetenschappelijk) inzicht, staan visies op onderwijs 
nooit los van hun maatschappelijke en historische context. Zo vormde de 
boven geschetste tijdgeest het klimaat waarin in 1985 op het ministerie van 
Onderwijs de fameuze HOAK, de beleidsnota Hoger Onderwijs: autonomie en 
kwaliteit, werd geschreven. Een nota die zijn wettelijke neerslag kreeg in de 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) uit 1993. 
Een wet die het sluitstuk is van allerlei ontwikkelingen in de verhouding tussen 
rijksoverheid en instellingen (vgl. Kwikkers, 2020, p. 28). Later zal ik terugkomen 
op de WHW.  

Tot de jaren ’80 van de vorige eeuw kende het hbo een myriade van 
kleine opleidingsinstituten, inclusief een variëteit aan opleidingsduren en 
ingangseisen. Er waren in Nederland bijna vierhonderd hbo-instellingen, die 
namen droegen als heao, kweekschool en hts. Hogeschoolbesturen waren 
geen werkgever of eigenaar van hun gebouwen; dat was het ministerie 
(vgl. Bemmel, 2006, p. 3). Onder invloed van de HOAK, de HBO-wet, de WHW 
en het Bolognaproces zijn de 36 bekostigde hogescholen gecreëerd die ons 
land vandaag telt, met uniforme opleidingstypen, titulatuur, studieduur en 

toelatingseisen.1>> Het 40 jaar geleden ingezette proces van schaalvergroting 
en samenwerking is evenwel niet afgelopen; het hbo-landschap zal er over 
10 jaar ongetwijfeld weer anders uitzien dan nu. Ook de geschiedenis van de 
institutionalisering van het hbo wordt gekenmerkt door het achterliggende 
gedachtegoed van het NPM en een neoliberale opvatting over de rol van 
de overheid, waarbij de overheid op macroniveau de regels stelt (WHW 
en zijn amendementen) en naleving daarvan op hoofdlijnen controleert 
(instellingstoets, opleidingsaccreditaties, Inspectie, macrodoelmatigheid), 
maar de scholen verder alle ruimte geeft op het vlak van inhoud, didactiek, 
personeel, aanbod en organisatievorm. Een niet wezenlijk nieuwe, maar wel 
substantiële verandering sinds de jaren van de HOAK, betreft de niet te stuiten 
opmars van het denken in termen van beoogd economisch nut van het 
onderwijs en de eis aan instellingen om dit nut bij voorkeur cijfermatig aan te 
tonen. We zien deze trend tot economisering en financialisering ook terug in de 
onstuimige groei die het economische beroepsonderwijs heeft doorgemaakt 
van een van de kleinste sectoren in de jaren ’70 tot de veruit grootste nu (vgl. 
Bemmel, 2006. p. 3). Jargon als ‘arbeidsmarktrelevantie’, ‘impact’, ‘valorisatie’ 
en ‘innovatie’ is niet meer weg te denken uit eender welk accreditatieregime 
en ‘impact’ dient tegenwoordig vakkundig gekwantificeerd te worden. Ook 
deze tendens is weer consistent met de NPM-doctrine die bovenmatig veel 
belang hecht aan evaluatiesystemen en metriek. 

Laten we eens de meest in het oog springende beleidsinterventies en 
wetswijzigingen sinds de jaren ’80 op een rij zetten, zie de tabel.2>>

1985 Nota Hoger Onderwijs: 
autonomie en kwaliteit 
(HOAK)

Iconische nota die fundament onder 
onderwijsbeleid tot op heden heeft 
gelegd

1986 Wet op het HBO  Hbo juridisch losgemaakt uit vo en 
samen met universiteiten onder-
gebracht in één stelsel voor hoger 
onderwijs en -onderzoek. Begin schaal-
vergroting hbo (fusies)

1989 Start hbo-visitaties Kwaliteitszorg middels zelfgeorgani-
seerde visitaties o.b.v. peer-review

1993 Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk 
onderzoek (WHW)

Eerste overkoepelende wet voor alle 
hoger onderwijs en onderzoek
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1999 Bologna-akkoord Invoering BaMa-structuur; begin 
creatie Europese onderzoeks- en 
onderwijsruimte via o.a. overdracht 
van studiepunten en uitwisseling van 
docenten en studenten

2001 Aanstelling eerste 
lectoren

2003 Start hbo-accreditatie Onderwijsaccreditaties in NL en 
Vlaanderen door NVAO

2007 Invoering associate 
degree

2010 Rapport Differentiëren in 
drievoud  

Invloedrijk advies over toekomstbesten-
digheid ho, onder meer leidend tot de 
prestatieafspraken

2011 Eerste ronde 
Instellingstoets 
Kwaliteitszorg 

Introductie van de instellingsbrede 
toets door NVAO, waarmee besturen 
aantonen in control te zijn over 
onderwijskwaliteit

2012 Start experiment 
prestatiebekostiging

Instellingen maken o.b.v. ‘profilerings-
plannen’ afspraken met minister; deel 
bekostiging afhankelijk van realiseren 
ambities

2013 Wet Kwaliteit in verschei-
denheid hoger onderwijs

Einde zichtbare verschil in titulatuur 
tussen wo- en hbo-afgestudeerden

2015 Leenstelsel & 
kwaliteitsafspraken

Omzetting basisbeurs in lening; instel-
lingen worden verplicht vrijkomende 
middelen in kwaliteitsverbetering te 
steken en maken hierover in 2019 kwali-
teitsafspraken met ministerie

2019 Houdbaar voor de 
toekomst

Strategische agenda OCW met 
aandacht voor flexibilisering onder-
wijs, studentwelzijn, inclusiviteit en 
toegankelijkheid

Om te begrijpen hoe al deze (ogenschijnlijke) beleidswijzigingen met elkaar 
samenhangen, is het belangrijk het gedachtegoed van de HOAK-nota 
(en daarmee de dragende ideeën onder de WHW) nader uit te leggen. De 

HOAK was duidelijk geïnspireerd door het NPM-gedachtegoed en kan gezien 
worden als symbool van een zich terugtrekkende overheid, met gelijktijdige 
overdracht van verantwoordelijkheden aan de instellingen. De nota tracht 
de relatie tussen het ministerie en de instellingen te herdefiniëren. Bestuurlijk 
uitgangspunt van de nota was dat uniformerende en centraliserende 
procedures tot de hoogst noodzakelijke moeten worden teruggebracht. 
Dit uitgangspunt wordt ook wel omschreven als het streven naar een 
zelfregulerend systeem van hoger onderwijs, waarin afstand is geschapen 
tussen overheid en instellingen. Het HOAK-gedachtegoed is in 1993 uiteindelijk 
gecodificeerd in de WHW. Als algemene doelstelling van het hoger onderwijs 
benoemt de nota (Kamerstukken II, 19253, nr. 2, 1985, p. 9):
•	 het leveren van voorbereiding op het maatschappelijk functioneren van 

individuen en het voorzien in de vraag naar hogeropgeleiden;
•	 de individuele ontplooiing van studerenden;
•	 het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de wetenschap, de 

techniek en de beroepspraktijk;
•	 het vervullen van een kritische functie binnen de samenleving.

Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen, wordt een aantal 
beleidsvoorwaarden geformuleerd. De voorwaarden luiden in het kort (p. 10):
•	 voldoende flexibiliteit/adaptiviteit voor opleidingen om zich aan een 

veranderende behoefte te kunnen aanpassen;
•	 vergroting van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van instellingen;
•	 het creëren van een kwalitatief hoogwaardig en gedifferentieerd systeem 

van ho;
•	 versterken van de relatie tussen samenleving en instellingen en bijdragen 

aan de oplossing van maatschappelijke problemen en industriële 
vernieuwing;

•	 de overheid oefent haar coördinerende en kwaliteitsbewakende rol uit;
•	 de besturingslast in het gehele ho vermindert. 

Aldus geraakt men in de HOAK tot de volgende voorgestelde beleid  s       - 
maat regelen:
•	 overheidssturing op een hoger niveau, te weten dat van sector en niet dat 

van studierichting;
•	 vergroting van de inrichtingsvrijheid van instellingen met betrekking tot 

aanbod en tentamens;
•	 versterking van de betekenis van evaluatie.  
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Je hoeft geen Nobelprijswinnaar te zijn om in bovenstaande opsomming 
van doelstellingen, voorwaarden en maatregelen het NPM-gedachtegoed 
te ontwaren. Klassieke NPM-kenmerken als deregulering, nadruk op 
evaluatie en verantwoording, decentralisatie en marktdenken komen 
haast letterlijk in de HOAK-nota terug. Het appel op kwaliteitsbevordering 
dat in de nota gedaan wordt, wijst rechtstreeks vooruit naar de invoering 
van de kwaliteitszorgsystemen die we tot op de dag van vandaag 
kennen. Eenzelfde causaliteit geldt voor de opvatting om als overheid niet 
langer op opleidingsniveau, maar op sectorniveau te sturen, die onder 
andere heeft geresulteerd in de contemporaine eis aan opleidingen van 
macrodoelmatigheid.  

 De dragende gedachte achter de nota was de destijds gepercipieerde 
noodzaak van meer variëteit en adaptiviteit in het hoger onderwijs, om 
adequater aan de behoeften van de samenleving en met name de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Instellingen zouden voortaan in directe 
interactie met de omgeving en in dialoog met de overheid hun onderwijskoers 
bepalen (vgl. Mertens 2011, p. 63; cursief JT). Deze ‘interactie met de omgeving’ 
ging uit van marktwerking: er werd ingespeeld op (schijnbare) behoeften, 
waardoor allerlei nieuwe opleidingen ontstonden die concurreerden om 
de student. Ferdinand Mertens geeft de tijdgeest in zijn commentaar op de 
HOAK-nota zeer treffend weer wanneer hij schrijft: “De HOAK-nota was ‘aan 
de tijd’. Alle betrokkenen waren ervan overtuigd dat er een andere verhouding 
tussen overheid en instellingen moest gaan ontstaan. De nota zelf hoefde 
daarvoor geen overtuigende argumentatie meer op tafel te leggen. De 
maatschappelijke context, de theoretische noties over ‘besturing’ en de 
recente ervaringen met het optreden van de overheid gaven voldoende 
aanleiding om tot een andere wijze van werken over te gaan” (Mertens, 2011, 
p. 64). Die verhouding tussen overheid en instellingen werkt door tot vandaag.

De paradoxale toekomst van het hoger 
beroepsonderwijs

De hybriditeit die het huidige stelsel kenmerkt – het hinken op de twee 
gedachten van algemene, sociale vorming enerzijds en stimulering van de 
economie anderzijds – was dus reeds eigen aan de HOAK. De eerste zin van het 
beleidskader uit de HOAK luidt: “Voor de verdere ontwikkeling van wetenschap 
en techniek wordt in onze maatschappij veel verwacht van het stelsel van 
hoger onderwijs. Kennisverwerving, kennistoepassing en kennisoverdracht 

vormen een uiterst belangrijke stimulans voor de maatschappelijke en 
economische vooruitgang” (Kamerstukken II, 19253, nr. 2, 1985, p. 8). Deze zinnen 
hadden net zo goed in 2020 geschreven kunnen zijn. Was de HOAK zijn tijd 
ver vooruit of zijn we in de tussentijd weinig opgeschoten? Een bladzijde later 
lezen we: “[.. Deze algemene doelstellingen moeten worden gerealiseerd 
binnen het uitgangspunt van hoger onderwijs voor velen: ieder die dit wenst 
en die de in de wet genoemde kwalificaties heeft, dient de gelegenheid te 
hebben zijn kennis en vaardigheden in het initiële hoger onderwijs zodanig te 
ontplooien, dat hij een eigen bijdrage kan geven aan de ontwikkeling van de 
maatschappij” (p. 9; cursief JT). 

Op vergelijkbare wijze kunnen we nog veel meer voor het hbo constitutieve 
tegenstellingen onderscheiden. Om er een paar te noemen:
•	 tussen socialisatie en beroepsvoorbereiding;
•	 tussen overheidstoezicht en autonomie;
•	 tussen concurrentie en samenwerking;
•	 tussen toegankelijkheid en selectiviteit; 
•	 tussen arbeidsmarktgerichtheid en academische vorming;
•	 tussen onderwijs en onderzoek;
•	 tussen marktoriëntatie en emancipatie; 
•	 tussen nationaal en regionaal.

Dit is een verre van uitputtend overzicht van aspecten waarop het beleid 
‘wringt’. Wat we in ieder geval kunnen concluderen, is dat ondanks alle New 
Public Management speak, het kenmerkende discours uit de jaren ’60 en ’70 
van toegankelijkheid en vorming nog pregnant in de nota aanwezig was. 
Zie hier de paradox waarmee 40 jaar onderwijsbeleid ons opzadelt: zijn we 
er voor het algemene of het beroepsmatige? Zijn we er voor ontplooiing en 
emancipatie of voor innovatie en bedrijvigheid? 

Het denken van de jaren ’80 herbergde die gespletenheid dus reeds in 
zich. Er zijn geen tekenen dat deze hybride besturingsfilosofie van het 
hogeronderwijsveld binnen afzienbare tijd gaat veranderen, al helemaal 
niet in het licht van een versnipperd politiek landschap, waarin het elke vier 
jaar moeilijker wordt een eensgezinde en ideologisch op één lijn liggende 
regeringscoalitie te smeden. Onze toekomst ligt dus nog wel een tijdje in 
de geschiedenis besloten. Nu we ons – waarschijnlijke – politieke voorland 
kennen, dringt zich de vraag op wat we als sector met de ontstane situatie 
aan moeten? Moeten we ons lot simpelweg ondergaan en ons schikken naar 
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de grillen van successievelijke bewindspersonen? Of negeren we Den Haag 
en gaan we stoïcijns onze eigen weg tot we op een dag minister of inspectie 
op ons pad treffen? Of storten we ons liever actief in de lobby voor beleids- of 
stelselwijzigingen die de onderwijssector (en daarmee de samenleving) ten 
goede komen? 

We kunnen gevoeglijk stellen dat wo en mbo de twee assen van de paradox 
representeren: aan de ene zijde van het spectrum biedt het wo een brede, 
op reflectie en kritische bevraging georiënteerde vorming van studenten, 
vaak gericht op algemene, analytische vaardigheden zonder directe 
verbinding met het beroepenveld post-studie. Aan de andere zijde treffen 
we in het mbo de beroepsopleiding pur sang aan, inhoudelijk geheel en al 
vormgegeven door en voorbereidend op de arbeidsmarkt en leerlingen 
scholend in specifieke beroepsvaardigheden. Het hbo heeft daar altijd – op 
een niet altijd even zelfbewuste wijze – tussenin gestaan. ‘Het hbo, dat is toch 
die ongedefinieerde school waar het kind van de buren heen gaat?’ De ene 
keer neigt de hogeschool naar de universitaire wereld, bijvoorbeeld in zijn 
internationale naamgeving als University of Applied Sciences en de actuele 
ambitie om Professional Doctorates af te leveren; de andere keer bekent zij 
zich als rasechte opleider van jonge mensen tot een bepaald, vastomlijnd 
beroep, neem bijvoorbeeld de makelaardij of de verpleegkunde. Meningen zijn 
er al evenveel: vinden veel onderwijsmensen het verschil tussen universiteiten 
en hogescholen achterhaald, zo zijn er net zo veel te vinden die het onderzoek 
aan hogescholen het liefst zouden afschaffen om zich volledig toe te leggen 
op het praktijkgerichte opleiden voor welomschreven beroepen. Ook dit pleit 
zal in de komende jaren niet worden beslecht. 

 Uit recente onderzoeken en position papers komt evenmin het beeld naar voren 
dat we binnen afzienbare termijn een fundamentele stelselwijziging kunnen 
verwachten. Zo wordt in de Beleidsdoorlichting Hoger Onderwijs 2015-2018 
die CHEPS in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek 
heeft uitgevoerd geconstateerd dat “[..] niet het beeld naar voren gekomen 
is dat het huidige beleidsinstrumentarium drastisch moet worden herzien 
omdat het zich slecht verhoudt met de besturingsfilosofie” (CHEPS, 2019. p. 50). 
Over wat die besturingsfilosofie precies inhoudt, bestaat volgens CHEPS geen 
uitgesproken, consistent beeld in de sector, wat in lijn is met de in dit artikel 
verdedigde these dat het jaren ’80-gedachtegoed in al zijn ambiguïteiten en 
tegenstrijdigheden nog steeds het denken over hoger onderwijs beheerst. 
Wezenlijk nieuwe perspectieven op het hoger onderwijs hebben zich (nog) 

niet geopend. Hooguit zijn er variaties op bestaande thema’s geweest en lijkt 
een soort ‘status quo’ te bestaan tussen instellingen, overheid en koepels, 
waarbij ‘men er wel mee lijkt te kunnen leven’ (vgl. CHEPS, 2019, p. 50). Wat 
de onderzoekers van CHEPS wél opmerkten, is dat zowel HOAK als de WHW 
twee grote omissies kenden, te weten de internationalisering van het hoger 
onderwijs en de aandacht voor de student. Het moet gezegd dat de mate van 
internationalisering die het ho in de voorbije twee decennia heeft ondergaan, 
door het openen van de grenzen, mondialisering en het creëren van een 
Europese onderwijsruimte, begin jaren ’80 onmogelijk voorzien had kunnen 
worden. Gevolg hiervan is onder meer dat internationaliseringsaspecten 
moeilijk een plek krijgen in het bestaande wettelijke kader van de WHW, wat 
bijvoorbeeld blijkt uit de moeite die instellingen hebben om de buitenlandse 
instroom te reguleren en de discussies over de voertaal.

De recente aandacht voor het welzijn van studenten (en medewerkers) is een 
ander aspect dat sterk in belangstelling is toegenomen. De HOAK-nota richtte 
zich nog volledig op de ‘opleiding’. Studenten zijn als ‘issue’ vooral op de agenda 
gekomen door toegenomen studiedruk en de introductie van het leenstelsel 
in de voorbije jaren. Het problematiseren van medewerkerswelzijn heeft 
zijn oorsprong hoofdzakelijk in een langjarige accumulatie van werkdruk, in 
combinatie met ontbrekend carrièreperspectief. Het bekende debat rondom 
‘erkennen en waarderen’ dat reeds enige jaren binnen de universitaire wereld 
en de VSNU woedt, is hiervan de bestuurlijke en arbeidsrechtelijke manifestatie. 
Tekenend in dit kader is dat in de courante Strategische Agenda Hoger 
Onderwijs van OCW niet meer over studiesucces maar over studentsucces 
gesproken wordt. Maar ondanks de erkenning van deze problemen, toont 
het ministerie zich in zijn opstelling in deze vraagstukken desalniettemin een 
trouw adept van de jaren ’80-filosofie, door vooral naar de instellingen te 
kijken voor oplossingen, onder het motto van ‘wil je autonomie, neem dan 
ook je verantwoordelijkheid’. Dezelfde bestuurlijke reflex van een weifelende 
overheid die op afstand wil blijven en daardoor nooit echt doorpakt, zien we 
terug in andere weerbarstige thema’s als diversiteit en inclusie, flexibilisering, 
bekostigingsdiscussies en het accreditatieregime.   

In zijn commentaar op de WHW signaleert Kwikkers eveneens de spanningen 
en inherente inconsistenties die in het beleid van OCW zijn geslopen: “De 
taken en bevoegdheden van de inspectie zijn uitgebreid, de minister kan 
aanwijzingen geven, prestatieafspraken afdwingen. Kwaliteitsafspraken zijn 
met ijzeren hand omkaderd, macrodoelmatigheid en arbeidsmarktbeleid 
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beperken innovatie, een uitgekleed experiment met instellingsaccreditatie 
is afgeblazen wegens gebrek aan belangstelling” (Kwikkers, 2020, p. 20), Zijns 
inziens is Den Haag bevangen door ‘besluiteloosheid’ en ‘angst voor verlies 
aan beleidsinvloed’ (ibidem).  

Ook staan veel beleidsmatige en financiële experimenten die de laatste jaren 
zijn uitgevoerd, zoals selectie aan de poort en uitbreiding van het excellentie-
onderwijs, haaks op het beginsel van gelijke kansen en toegankelijkheid 
voor studenten (Kwikkers, 2020, p. 37). Tegelijk met het oprukken van het 
marktdenken werd door de overheid een sterk centralisatiebeleid gevoerd, 
waarvan de aanscherping van het macrodoelmatigheidsbeleid, de 
regelgeving over accreditatie en de prestatieafspraken voorbeelden zijn 
(vgl. Kwikkers, 2020, p. 30). Deze paradox is geen abberatie, maar is inherent 
aan het NPM-gedachtegoed. Aldus kunnen vanuit hetzelfde, achterliggende 
ideologische kader tegelijkertijd zowel rendementsverbetering, 
studiesuccesvergroting en excellentiebeleid nagestreefd worden, als 
topsectoren- en innovatiebeleid; en dat alles vanuit de veronderstelling van 
een vrij, egalitair, breed toegankelijk hoger onderwijs dat de samenleving en 
de ontplooiing van het individu dient. Het eerder genoemde, versnipperde 
politieke landschap waar we in Nederland al jaren mee te maken hebben, 
werkt deze beleidsinconsistenties in de hand: politieke besluitvorming is in 
toenemende mate het product van compromissen en ‘uitruil’ tussen de 
politieke flanken. 

De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie keert in zijn 
regeringsadvies Het stelsel op scherp gezet (AWTI, 2019) terug in het spoor 
van de roemruchte commissie Veerman, die in 2010 – geheel in lijn met het 
vrijemarktdenken – pleitte voor meer differentiatie tussen instellingen, meer 
prestatiebekostiging en meer selectiviteit. De AWTI roept – Veerman letterlijk 
herhalend – op tot meer zwaartepuntvorming en een uitgesprokener, in 
bindende instellingsplannen vastgelegde, profilering van instellingen, 
sturing op resultaat en selectie aan de poort (vgl. AWTI, 2019). Zowel de 
commissie Veerman in 2010 als de AWTI in 2019 worden in hun adviezen 
gedreven door een dominante economische logica, die hoger onderwijs 
vooraleerst begrijpt als facilitator van de concurrentie- en innovatiekracht 
van Nederland. Beide adviezen zijn daarmee krachtige uitingen van de 
tijdgeest en geheel verklaarbaar in het licht van de hiervoor geschetste 
politiek-historische ontwikkelingen. Ze gaan daarin een stap verder dan 
de HOAK. We kunnen veilig stellen dat sindsdien het gewicht van het 

marktdenken is toegenomen en dat nu een nog zwaarder economisch en 
arbeidsmarktbelang in onderwijs en wetenschap wordt gesteld dan 30 jaar 
geleden. Au contrair lezen we in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs uit 
2019 op zijn beurt voorstellen die haaks staan op een strengere overheid en in 
hun geest anti-neoliberaal genoemd zouden kunnen worden. Voorbeelden 
daarvan zijn de ambitie om de werkdruk in het ho te verlagen en om de 
switch van rendement naar studentsucces te maken, de aandacht voor 
inclusiviteit en het pleidooi voor samenwerking tussen de instellingen in 
plaats van concurrentie (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
2019, p. 5 en 33).   

CHEPS ziet de besturingspendule in de afgelopen jaren terugslaan van 
relatieve instellingsautonomie naar toegenomen overheidsbemoeienis, 
deels te verklaren door incidenten in het hoger onderwijs die het idee gaven 
dat het toezicht niet op orde was (CHEPS, 2019, p. 38 en 43). Mertens constateert 
op zijn beurt dat de verhouding tussen instellingen en respectieve ministers 
er een is van “aanhoudende wispelturigheid, onbegrip en irritatie” (Mertens, 
2011, p. 66). Eind 2019 nog, bij de opening van het academisch jaar, deed de 
Leidse rector magnificus Carel Stolker daar nog een schepje bovenop door 
de verhouding tussen politiek en wetenschap te benoemen als ‘nooit eerder 
zo slecht geweest’, ten gevolge van in de ogen van universiteiten ‘desastreus 
beleid’, in het bijzonder ten gevolge van het rapport van de commissie Van 
Rijn over bekostiging van het hoger onderwijs.  

Hoe moet een hogeschool in dit zichzelf tegensprekende woud van 
doelstellingen, missies, beleidsvoornemens en opinies in hemelsnaam haar 
weg vinden? Daarom aan het slot van deze paragraaf terug naar de paradox. 
Een paradox is een tegenstelling die er bij nadere beschouwing geen blijkt 
te zijn. Een klassiek voorbeeld vormt de Hollandse paradox: de helft van de 
Nederlandse bevolking woont onder zeeniveau, wat evident op gespannen 
voet staat met het overstromingsgevaar dat wonen onder zeeniveau met 
zich meebrengt. Je bent wel gek als je meters onder het niveau van de 
naburige Noordzee gaat wonen, zeker in tijden van klimaatverandering en 
zeespiegelstijging. Stellen we daar echter het inzicht tegenover dat wonen 
aan de kust staat voor handel, toegankelijkheid, ideale, ingepolderde 
landbouwgronden, en daarmee welvaart, dan is de tegenstelling van 
veiligheid en wassend water ineens veel minder bedreigend en wordt 
inzichtelijk waarom we ons met 7 miljoen Nederlanders in de kustprovincies 
hebben gevestigd. Zie hier de schijnbare tegenstelling. 
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Moeten we als hbo dus eigenlijk wel kiezen? Hebben we met alle dichotomieën 
waarin we gewoon zijn te denken, niet in werkelijkheid met schijntegenstellingen 
te maken? Is er een manier voor het hbo om zijn eigen identiteit te formuleren, 
gegeven zijn historische, institutionele en bestuurlijke situatie? Zonder met 
spandoeken en duizendvoudig ondertekende petities naar Den Haag te 
trekken en te pleiten voor een nieuwe, 21e-eeuwse wet op het hbo waarin ons 
als sector eindelijk recht wordt gedaan? Ligt ons heil misschien precies in de 
ontstane paradox van arbeidsmarktdenken en algemene, reflexieve vorming? 
Juist ons heil, dat van het hbo?

Voorbij de hogeronderwijsparadox 

De aan NPM eigen hypothese dat managementtechnieken uit het bedrijfsleven 
en de formule van het gekwantificeerde, prestatiegerichte werken ook voor 
de overheid de juiste is, is zeker niet onbetwist gebleven. Aanhangers van 
NPM beschouwen het ‘runnen’ van een overheidsinstelling als dezelfde taak 
als het leiden van een bedrijf, met bijbehorende prikkels voor werknemers 
om tot prestaties te komen (Peeters, 1995, p. 326). Het is echter de vraag of 
overheidswerknemers en kenniswerkers om dezelfde redenen voor hun werk 
hebben gekozen en zich door dezelfde (financiële) stimuli laten motiveren 
als mensen in het bedrijfsleven. Hoewel we kunnen stellen dat de overheid 
mede door NPM inderdaad efficiënter is gaan werken en een beter inzicht 
in de kosten van haar diensten heeft gekregen, gaat in de publieke sfeer 
kwantiteit (gelukkig) niet altijd boven kwaliteit. We kunnen ons afvragen of 
dit transactionele bedrijfsvoeringsmodel – het leveren van diensten op basis 
van contracten en vergoedingen – voor het maatschappelijke domein waarin 
zowel overheid als kennisinstellingen opereren, het passende principe is, daar 
de set aan onderliggende publieke waarden een andere is dan in een puur 
commerciële omgeving. Aan nationale veiligheid, terrorismebestrijding en 
infectieziektenbeheersing hangt nu eenmaal een stevig prijskaartje. Als het 
er echt om gaat, rekenen we in een democratie de overheid af op waarden 
als transparantie, betrouwbaarheid en rechtvaardigheid en minder op lage 
kosten en snelheid van dienstverlening (vgl. Drechsler, 2005, p. 18).  

Evenmin zijn studenten ‘klanten’ van een hogeschool en zijn kennisinstellingen 
geen naar winst strevende productiefabrieken. De missie van het hoger 
beroepsonderwijs staat helder in de wet: “onderwijs dat is gericht op de overdracht 
van theoretische kennis en op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe 
aansluiting op de beroepspraktijk” (Kwikkers 2020: 260). Hogescholen “zijn gericht 

op het verzorgen van hoger beroepsonderwijs. Zij kunnen onderzoek verrichten 
voor zover dit verband houdt met het onderwijs aan de instelling. Zij verzorgen 
in elk geval bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs, zij verzorgen in 
voorkomende gevallen associate degree-opleidingen en masteropleidingen in 
het hoger beroepsonderwijs en zij dragen in elk geval kennis over ten behoeve 
van de maatschappij. Zij verrichten ontwerp- en ontwikkelactiviteiten of 
onderzoek gericht op de beroepspraktijk” (Kwikkers, 2020, p. 263). 

De essentie van het hbo schuilt in het concept professionaliteit. Hogescholen 
bevinden zich in de professionele kolom. We hebben te maken met professionals 
in de dubbele denotatie van het woord: enerzijds docenten en onderzoekers als 
professionals, zijnde experts op hun respectievelijke vakgebieden; anderzijds 
studenten, die worden getraind voor een latere loopbaan als professional. 
‘Professional’ moet hier niet begrepen worden in de enge, managerial zin 
van het woord, maar als hoogopgeleide, maatschappelijk betrokken en 
verantwoorde specialist. In zijn artikel ‘De feiten fiksen’ (Verbrugge & Baardewijk, 
2014) houdt Chris Lorenz een pleidooi voor het professioneel specialisme dat 
hogeronderwijsinstellingen bij uitstek karakteriseert. Professionaliteit wordt in 
deze context begrepen als het wezenlijke kenmerk van ‘beroepen’, gelegen 
in het feit dat het de beroepsbeoefenaren zelf zijn die de maatstaf voor hun 
werk bepalen en als enige de expertise hebben om het werk vorm te geven 
en de kwaliteit ervan te onderscheiden. Dit in tegenstelling tot ‘gewoon’ 
werknemerschap, waarbij het de werkgever is – een externe instantie dus – 
die het werk voorschrijft en bepaalt wanneer aan de kwaliteitseisen is voldaan. 

Laten we het voorbeeld nemen van een fabrieksarbeider om het verschil 
tussen professional en werknemer duidelijk te maken. Een willekeurige 
werknemer in – zeg – een automobielfabriek, heeft geen zeggenschap over het 
product dat hij produceert en evenmin is het aan hem te bepalen aan welke 
kwaliteitseisen de auto moet voldoen en wat, bijvoorbeeld, de materialen 
zijn waarvan de auto wordt gemaakt. Dit alles ligt vast in protocollen die de 
werknemer slechts te volgen heeft en op basis waarvan zij tevens in haar 
eigen functioneren wordt beoordeeld. Professionals daarentegen – en dit 
kunnen hogeschooldocenten zijn, maar ook kunstenaars, wetenschappers of 
medisch specialisten – zijn zelf de specialist bij uitstek op hun eigen vakgebied, 
wat hen als enige in staat stelt als beroepsgroep de inhoud, kwaliteitsnormen 
en hiërarchie binnen het vakgebied te bepalen (vgl. Lorenz, 2014, p. 81).3>> 
Lorenz hekelt de cultuur van het NPM omdat deze het idee van een beroep 
en professionalisme ondergraaft door professionele zelfregulering af te 



556 557

Deel IV  Doel en functie van het onderwijs De paradoxale plaats van het hbo in het hoger onderwijsstelsel 

556 557

schaffen en te vervangen door een systeem van gekwantificeerde externe 
controles (ibidem, p. 77). Het is niet moeilijk in deze kritiek de eerder genoemde 
systematieken van kwaliteitsafspraken, BKO en instellingsaccreditatie 
te herkennen. Bij de prestatieafspraken hebben we dit mechanisme het 
meest pregnant aan het werk gezien in de vorm van audits, verslaglegging, 
kwantitatieve indicatoren en financiële kortingen bij het niet-realiseren van 
eerder gestelde, kwantitatieve prestatiedoelen. Ondanks de kritiek die zowel 
van de zijde van de kennisinstellingen als van de politiek zelf kwam op deze 
systematiek van prestatieafspraken, heeft dat het ministerie er niet van 
weerhouden de instellingen met de kwaliteitsafspraken in een vergelijkbare 
mal te drukken, zij het met minder gekwantificeerde, centraal voorgeschreven 
indicatoren. 

Sociologisch wordt professionaliteit ook wel als volgt omschreven: 
“Traditioneel kunnen professies worden gezien als groepen werknemers die 
zichzelf controleren. Professies bepalen wie zich rechtmatig ‘professional’ mag 
noemen en ze stellen regels op voor hun gedrag. Ze bepalen de professionele 
kwalificaties, zetten onderwijs- en trainingsprogramma’s op om vaardigheden 
en ervaringen te verbeteren, gedragscodes en ze houden daar toezicht 
op (Noordegraaf & Schinkel, 2011, p. 98; vertaling JT). Medische beroepen, 
de advocatuur, ingenieurs en hoogleraren zijn bekende voorbeelden van 
‘pure professies’, van groepen professionals die hun eigen standaarden, 
kwaliteitscontroles, toelatingsgronden en scholingsarrangementen bepalen 
(ibidem, p. 99). De status van professional behelst derhalve meer dan het 
simpelweg zijn van een inwisselbaar rad in het geheel van een grotere 
organisatie. Een professional bezit hooggekwalificeerde kennis op haar terrein, 
is erkend lid van de gemeenschap van specialisten, geniet voortdurende (bij)
scholing, gedraagt zich naar door de beroepsgroep autonoom opgestelde 
normen en kent een groot gevoel van verantwoordelijkheid voor haar werk.  

Lorenz somt de volgende karakteristieken op van professies in tegenstelling 
tot ‘gewone’ beroepen (Lorenz, 2012, p. 610; vertaling JT):
•	 Er is sprake van specialistische kennis, door extensieve scholing en training.
•	 Een professional opereert in autonomie en heeft controle over het werk en 

hoe het werk wordt uitgevoerd.
•	 Een professional is intrinsiek gemotiveerd: het belang van het werk gaat 

voor het eigenbelang.
•	 Professionele identiteit hangt in hoge mate met het beroep samen, en niet 

met de managementdoelen van de organisatie.

•	 Er heerst veel toewijding en een groot gevoel van collegialiteit en 
medeverantwoordelijkheid binnen een groep professionals.

•	 Professionals stellen hun eigen standaarden op en de eisen aan toelating 
tot de professie.  

Hogeronderwijsinstellingen zijn conform deze criteria professionele 
organisaties bij uitstek. Het belangrijkste – zo niet enige – ‘kapitaal’ dat een 
kennisinstelling bezit, bestaat uit de kennis en vaardigheden in de hoofden 
van haar medewerkers. Docenten en onderzoekers zijn op hun terrein de 
enigen die deze unieke, specifieke kennis bezitten en bovendien de educatieve 
vaardigheden om die kennis over te dragen op anderen.   

In het licht van deze karakteristieken van professies, kunnen we de uit het NPM 
voortvloeiende managementprincipes als deprofessionalisering kenschetsen. 
Op prestatie gebaseerde indicatoren en extensieve, extern opgelegde 
evaluatieregimes ondermijnen de intrinsieke motivatie, de autonomie 
en het eigenaarschap dat typisch door professionals wordt ervaren. In 
het onderwijs wordt het discours van ‘professionalisering’ haast zonder 
uitzondering gehanteerd door de staf, die aan de zijlijn van het onderwijs 
staat en zelf niet bestaat uit professionals in de hiervoor uitgelegde zin van 
het woord: door de beleidsmedewerker, de afdelingsmanager, de bestuurder, 
de onderwijskwaliteitsmedewerker, de onderwijskundige, de controller, de 
hr-medewerker. Door hen wordt professionaliteit niet substantieel opgevat, 
maar hoofdzakelijk in termen van te volgen procedures, input-outputratio’s, 
rendement, procesefficiëntie en regelgetrouwheid. De kloof die aldus 
gaapt tussen de professionele, substantiële kijk op kwaliteit enerzijds en 
de formalistische reductie van kwaliteit tot proces- en output-indicatoren 
anderzijds, kan rechtstreeks worden teruggevoerd op het NPM-vertoog 
(vgl. Lorenz, 2012, p. 621). In de literatuur wordt dit onderscheid ook wel het 
verschil tussen intrinsieke en auditable kwaliteit genoemd, waarbij de laatste 
geenszins als garantie voor de eerstgenoemde wordt beschouwd (vgl. Craig, 
Amernic & Tourish, 2014, p. 11).  

In deze, gereduceerde visie op onderwijs betalen studenten uiteindelijk alleen 
nog voor een diploma, voor een ticket tot de arbeidsmarkt, een op een transactie 
stoelend bewijs van kwalificatie. Incidenten als de diplomafraude uit 2010 zijn 
onder een zulke logica van consumentisme en (vermeende) concurrentiedruk 
nooit ver weg. Terwijl onderwijs zo veel meer is: hogescholen zijn geen 
leerfabriek, maar onderwijsinstellingen. Ze vormen een leergemeenschap, 
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waarin maatschappelijke waarden worden overgedragen, en waarin 
vakmanschap, moraliteit, kritische reflectie, betekenisvolheid, zelfontplooiing 
en een open houding centraal staan. Goed onderwijs is doortrokken van 
“indringend kritisch denken, gedurfde verbeelding, empathisch begrip voor 
allerlei sterk uiteenlopende menselijke ervaringen en besef van de complexiteit 
van de wereld waarin we leven” (Nussbaum, 2014, p. 23). 

Zo wordt allengs duidelijk hoe het hbo voorbij de beschreven paradox kan 
geraken. Hoe we door de binariteit van het Nederlandse hogeronderwijsbeleid 
te omarmen een vermeende tegenstelling van waarden en doelstellingen 
kunnen transformeren in een kracht, namelijk door vol in te zetten op de 
dubbele missie die het hbo eigen is. Het hbo vult als hoger beroepsonderwijs 
het gat tussen beroepsonderwijs en academische reflectie. In het wo 
overheerst de reflectieve dimensie en ontbreekt bij sommige studies de 
praktische dimensie. In het mbo overheerst de praktische dimensie en 
ontbreekt veelal de reflectieve. Het hbo heeft beide. Dat is geen gebrek aan 
een scherp profiel, maar de constitutieve identiteit van het hbo. Iedere keus 
voor of het een (universiteitje spelen) of het ander (mbo+), doet het hbo in 
zijn unieke kracht tekort. Op het hybride terrein waar wetenschappelijke 
reflectie, arbeidsmarkt en samenleving elkaar ontmoeten, vinden de grote 
maatschappelijke transformaties van de toekomst plaats. Precies in de blinde 
vlek die er in politiek en maatschappij vaak bestaat aangaande het hbo, 
schuilt zijn meerwaarde. 

Om antwoorden te vinden op de zogenaamde grand challenges waarvoor we 
als wereld staan, is zonder uitzondering dit dubbele perspectief van praktisch 
handelen en kritische reflectie noodzakelijk. Zonder reflectie zijn we niet in 
staat het grotere plaatje te zien en geraken we niet tot onverwachte, creatieve 
oplossingen voor vraagstukken, maar zonder nauwgezet te weten hoe de 
praktijk werkt, zullen deze oplossingen nooit hun implementatie beleven. We 
hebben accountants nodig die begrijpen dat in een circulaire economie 
andere verdienmodellen gelden dan in de traditionele wegwerp-economie. 
We hebben verpleegsters nodig die met automatische systemen om kunnen 
gaan en tegelijkertijd over het vermogen beschikken om de menselijke maat 
niet uit het oog te verliezen. We hebben middelbareschooldocenten nodig die 
niet alleen over de state-of-the-art vakkennis beschikken, maar deze kennis 
ook in een breder, historisch en maatschappelijk perspectief kunnen plaatsen 
en hun leerlingen tot discussie daarover kunnen aanzetten. We hebben 
chemisch ingenieurs nodig die bevlogen zijn om het productieproces van hun 

bedrijf te verduurzamen. Als wij ons werk goed doen, kunnen we als hogeschool 
precies zulke mensen opleiden. Dit betekent het concept ‘professionaliteit’ in 
de 21e eeuw: een professional is niet langer iemand die simpelweg zijn vak 
goed verstaat, maar iemand bij wie vakkennis, persoonlijke doorontwikkeling 
en maatschappelijk bewustzijn samenkomen in een op het goede gerichte 
werkhouding.4>>  

Een vergelijkbaar geluid, namelijk het neerzetten van de inherente 
meerwaardigheid van het hbo als zijn ‘selling point’, vinden we in de strategische 
agenda van de Vereniging Hogescholen Wendbaar & Weerbaar: In hun 
onderwijs laten hogescholen zich leiden door de drie functies: socialisatie, 
kwalificatie en persoonsvorming. Hogescholen trappen niet in de valkuil van 
‘u vraagt, wij draaien’: de hogeschool is geen supermarkt met studenten als 
klant en bedrijven als betalende opdrachtgever. Hogescholen voegen vanuit 
hun ervaring en deskundigheid het nodige toe. Het onderwijs kent richting 
studenten drie leidinggevende principes: betrokkenheid, bekwaamheid en 
bewustzijn (Vereniging Hogescholen, 2015. p. 10). Van toekomstige professionals 
wordt verwacht dat zij “kritisch, ondernemend en onderzoekend zijn, met een 
internationale oriëntatie. Bovenal beschikken ze over een moreel kompas om 
in een complexe samenleving overeind te blijven en verantwoordelijkheid te 
dragen. Ze zijn wendbaar en weerbaar” (Vereniging Hogescholen, 2015, p. 5). 
Ook in bredere maatschappelijke zin is sprake van een toenemend belang 
van ‘welzijn’ naast ‘welvaart’ en van de aandacht voor ethische vraagstukken 
rondom moderne ontwikkelingen (vgl. Berenschot, 2020, p. 21).5>>

Kwikkers merkt in zijn commentaar op de WHW terecht op dat onderwijs en 
wetenschap niet alleen om economie draaien, maar dat een ho-getuigschrift 
ook over 25 jaar nog iets waard is en dat kan alleen als het bewijst dat een 
bepaald werk- en denkniveau is bereikt (vgl. Kwikkers, 2020, p. 48). Hoe 
die toekomst zich precies ontwikkelt weet niemand, dus we kunnen onze 
studenten het beste een opleiding meegeven die hen weerbaar maakt 
voor hun ongewisse toekomst en die hen de kennis en vaardigheden heeft 
meegegeven om succesvol op veranderingen te reageren. Die langdurige 
weerbaarheid op de arbeidsmarkt wordt gerealiseerd door brede, diepe én 
gediversifieerde curricula die studenten in vrijheid hebben kunnen kiezen en 
waarvoor ze hun eigen studietempo bepalen (Kwikkers, 2020, p. 51). 

Laten we daarom als hbo onze positie in het bestel koesteren en ons verzetten 
tegen de academic drift onder hogescholen enerzijds en de professional drift 
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aan universiteiten anderzijds: er is maar één plek waar echte professionals 
worden opgeleid en dat is aan hogescholen. Precies daar, in het midden 
tussen roc’s en universiteiten. De plek waar jaarlijks 450.000 studenten 
studeren. Contemporaine, maatschappelijke uitdagingen zijn nooit uitsluitend 
wetenschappelijk of academisch, evenmin zijn ze uitsluitend praktisch van 
aard. Ze zijn beide. Laat het hbo daarom zijn ambivalente plaats in het stelsel 
koesteren. Als het hbo aan zijn opdracht van professionalisering voldoet, 
begrepen in de hiervoor geschetste betekenis van het woord, is het als sector 
in staat om te gaan met iedere denkbare beleidsinterventie binnen het huidige, 
wettelijke kader. Laat in dat geval alle prestatieafspraken, instellingstoetsen, 
kwaliteitsafspraken en bindende instellingsplannen maar komen. Het hbo is 
er klaar voor. Het hbo is er klaar voor omdat het NIET kiest: omdat het zich 
NIET tot één enkel profiel laten beperken. Het hbo is er klaar voor,  omdat het 
zijn onderwijs en onderzoek laat informeren door de rijke, onvoorspelbare 
complexiteit van de moderne samenleving. In al haar paradoxaliteit. Dat is 
pas echt professioneel.   

Eindnoten

1 Er zijn meer hogereberoepsopleidingen: private, niet-bekostigde 
instellingen zijn hier niet meegeteld.

2 Zie ook: Van Bemmel (2006), Kwikkers (2020). 
3 Hoewel de bundel waaruit wordt geciteerd, zich in de eerste plaats op de 

universiteit en het wetenschappelijk onderzoek richt, gaat dit argument 
over professionalisme mijns inziens onverkort ook op voor het hbo.

4 Er wordt veel gerept over de zogenaamde 21st century skills. In zijn 
toekomstanalyse voor het hbo hanteert Berenschot de volgende 
elf vaardigheden: zelfregulering, kritisch denken, creatief denken, 
probleem oplossen, computational thinking, informatievaardigheden, 
ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, 
sociale en culturele vaardigheden (Berenschot, 2020, p. 19). Behalve 
misschien computational thinking, ict-basisvaardigheden en 
mediawijsheid kunnen deze vaardigheden trouwens ook prima doorgaan 
voor human skills of all time.  

5 Die aandacht zien we bijvoorbeeld op het vlak van digitalisering, 
bio-industrie, surveillance, socialemediagebruik, artificial intelligence en 
zorgvraagstukken.   
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22 De opkomst van alternatieve 
onderwijsmodellen
Flexibilisering en modularisering van het hoger 
onderwijs? 

Daan Gijsbertse 

1 . Inleiding

In tegenstelling tot veel andere sectoren is het hoger beroepsonderwijs de 
afgelopen decennia niet fundamenteel veranderd. De oude ingenieurstitels 
mogen dan wel vervangen zijn door bachelors. Competenties hebben 
weliswaar een prominentere rol gekregen in de bepaling van het eindniveau 
dan vakkennis. En het leerproces is – toegegeven – op sommige punten 
zichtbaar veranderd door nieuwe onderwijsleertechnologie en werkvormen. 
Maar toch zijn de structuur en positie van het hoger beroepsonderwijs in het 
onderwijsstelsel en ten opzichte van de beroepspraktijk hetzelfde gebleven: het 
overgrote deel van de studenten volgt hbo-opleidingen in aaneengesloten, 
meerjarige, cohortgebaseerde, diplomagerichte programma’s waarvan de 
vorm, inhoud (m.u.v. de vrije keuzeruimte) en studieduur op voorhand vaststaan. 
En dat gebeurt in de meeste gevallen direct na afronding van een toelaatbare 
vooropleiding, voorafgaand aan de eerste toetreding tot de arbeidsmarkt. 

Vooruitkijkend naar 2030 is een van de belangrijkste vragen voor hogescholen 
of de meeste studenten dan nog altijd volgens dit traditionele onderwijsmodel 
studeren. Kiezen de meeste jongeren nog steeds voor vierjarige, voltijd-hbo-
opleidingen met vaste cohortgebaseerde programma’s om hun startkwalificatie 
voor de arbeidsmarkt te behalen? Of zijn alternatieve onderwijsmodellen over 
tien jaar dominant? En hoe ziet onderwijs voor reeds werkzame volwassenen 
die zich willen (of moeten) op-, om- of bijscholen er dan uit?        

Deze vragen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Sinds 2016 sleutelt een 
toenemend aantal hbo-opleidingen aan het traditionele onderwijsmodel. 
Sinds dat jaar biedt OCW hbo- en wo-opleidingen de ruimte (met een tijdelijke 
voorziening in de WHW) en subsidie om hun onderwijsaanbod binnen een 
landelijk pilotprogramma te ‘flexibiliseren’. Vooralsnog beperkt die ruimte zich 
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tot het deeltijdonderwijs. Maar met een prominente plek en stevige ambities in 
de strategische agenda’s van OCW (2019) en VH (2019) zou ook een verbreding 
hiervan naar het voltijdonderwijs in het verschiet kunnen liggen.  

Dit hoofdstuk verkent in hoeverre en op welke wijze het traditionele onderwijsmodel 
van het hoger beroepsonderwijs de komende tien jaar zou kunnen veranderen. 
Het doel daarvan is om onderwijsvernieuwers en beleidsmakers te helpen 
om hun onderwijs en onderwijsinstellingen op het onderwijsstelsel van de 
toekomst voor te bereiden. Daartoe wordt eerst nader gedefinieerd wat onder 
flexibilisering (als meest directe aanleiding voor deze verkenning) wordt verstaan. 
Daarna worden de factoren geïdentificeerd die de mate van flexibilisering van 
onderwijsmodellen in het hoger beroepsonderwijs beïnvloeden. Vervolgens 
worden de historische ontwikkelingen rondom het beleidsthema flexibilisering 
tot nu toe en de mogelijke verdere ontwikkelingen tot en met 2030 besproken. 
Het hoofdstuk sluit af met een schets van twee mogelijke toekomstscenario’s 
met betrekking tot het onderwijsmodel dat in het hoger beroepsonderwijs van 
2030 dominant zal zijn en de kansen en bedreigingen die elk daarvan met zich 
meebrengt voor bekostigde hogescholen.

2.  Wat is flexibilisering?  

Ondanks de toegenomen aandacht voor en populariteit van flexibilisering als 
beleidsthema heerst er meer dan eens verwarring over wat er precies mee 
wordt bedoeld. Zo wordt het begrip onder andere gebruikt als verwijzing naar… 

1. het (landelijke) beleidsthema Leven Lang Ontwikkelen (LLO) 
2. de trend dat andere onderwijsinstellingen hun onderwijsaanbod 

flexibiliseren 
3. het digitaliseren van onderwijs (blended learning) 
4. vraaggestuurd lesgeven 
5. het vergroten van het inhoudelijke aanpassingsvermogen van 

opleidingsprogramma’s 
6. het herontwerpen van de structuur en vormgeving van het onderwijsaanbod 

op opleidingsniveau, waarbij de individuele student (i.p.v. een cohort) als 
uitgangspunt wordt genomen.     

Hoewel elk van de eerste vier punten op enige wijze met flexibilisering 
verband houdt 1 >> , gaat het bij flexibilisering strikt genomen om (6) ‘het 
herontwerpen van de structuur en vormgeving van het onderwijsaanbod op 

opleidingsniveau, waarbij de individuele student (i.p.v. een cohort) vaak als 
uitgangspunt wordt genomen’. 

Meer specifiek verandert flexibilisering klassieke onderwijsprogramma’s in 
leerroutes die studenten op één of meerdere aspecten kunnen personaliseren. 
Het klassieke onderwijsaanbod ligt qua vorm, inhoud (m.u.v. van keuzevakken) 
en studietempo van tevoren voor alle studenten op dezelfde wijze vast. Een 
flexibel onderwijsaanbod biedt studenten daarentegen de keuzemogelijkheid 
om hun eigen leerroute in ieder geval langs één en mogelijk meerdere van de 
volgende assen te personaliseren:  

•	 Inhoud: welk onderwijs wordt gevolgd en hoe krijgt het leertraject 
inhoudelijk invulling?  

•	 Tempo: hoe snel wordt een onderwijsprogramma doorlopen?
•	 Plaats en tijd: waar en wanneer wordt onderwijs gevolgd? 
•	 Didactiek en begeleiding: welke werk- en begeleidingsvormen worden er 

gebruikt? 

Hoewel het in theorie mogelijk zou zijn dat een student zijn of haar 
onderwijsaanbod langs elk van deze assen kan flexibiliseren, richt het flexibele 
onderwijsontwerp van opleidingen zich in de praktijk vaak op één of twee 
assen (zie box). 

Twee voorbeelden van onderwijsmodellen die langs verschillende assen zijn 
geflexibiliseerd 

Het flexibele onderwijsaanbod van de deeltijdopleidingen van Hogeschool 
Rotterdam in het economisch domein richt zich vooral op personalisering 
van inhoud: grote generiek geformuleerde leeruitkomsten van 30 ECTS 
bieden studenten veel ruimte om hun eigen opdracht binnen de specifieke 
bedrijfscontext van hun werkgever inhoudelijk te formuleren. 

Het cluster lerarenopleiding talen in deeltijd van Hogeschool Rotterdam heeft 
zijn onderwijsaanbod juist veel meer geflexibiliseerd langs de assen ‘tempo’ 
en ‘plaats en tijd’: een concentrisch opgebouwd programma, waarin toetsen 
op hogere niveaus absolverend werken voor toetsen op lagere niveaus, en 
verschillende vormen van blended learning zorgen ervoor dat studenten op 
hun eigen tempo en een zelfgekozen locatie en tijdstip kunnen studeren.
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3.  Wat de adoptie en het marktaandeel van flexibele 
onderwijsmodellen bepaalt    

Om de mogelijke toekomstige ontwikkelingen rondom het beleidsthema 
flexibilisering in kaart te brengen, moet eerst worden bepaald wat er precies 
onder deze ontwikkeling wordt verstaan en geïdentificeerd welke factoren 
deze ontwikkeling beïnvloeden. 

De mate waarin het onderwijsmodel van het hoger beroepsonderwijs 
verandert, wordt uiteindelijk bepaald door het aantal studenten dat studeert 
volgens een ander onderwijsmodel dan het traditionele. Derhalve kan het 
resultaat van alle ontwikkelingen rondom het beleidsthema flexibilisering (als 
afhankelijke variabele) het best worden afgemeten aan het marktaandeel 
van verschillende onderwijsmodellen die elk in meer of mindere mate zijn 
geflexibiliseerd. 

Het marktaandeel van elk model kan worden uitgedrukt als het percentage 
van de totale populatie aan toelaatbare leerlingen (doelgroep voltijd) en 
werkzame volwassenen (doelgroep deeltijd) dat voor elk van de verschillende 
onderwijsmodellen kiest. Daarbij wordt als eerste een onderscheid gemaakt 
tussen het traditionele, het flexibele en het modulaire onderwijsmodel (zie 
tabel 1). 

Tabel 1 Mogelijke onderwijsmodellen als gevolg van flexibilisering

Model# Modelnaam Studie op 
hbo-niveau

Diplomagericht 
& instellingsge-
bonden

Vaste vorm, 
inhoud en/of 
studietempo

1 Traditioneel Ja Ja Ja

2 Flexibel Ja Ja Nee

3 Modulair Ja Optioneel Nee

0 Geen Nee n.v.t n.v.t.

Het traditionele onderwijsmodel (1) bestaat uit een diplomagericht en 
instellingsgebonden programma dat qua vorm, inhoud en studietempo 
(m.u.v. keuzevakken) voor alle studenten op dezelfde wijze vastligt. Het 
flexibele onderwijsmodel (2) is in de regel nog steeds diplomagericht en 
instellingsgebonden, maar flexibel in vorm, inhoud en/of studietempo. Het 
modulaire onderwijsmodel (3) is ook flexibel in vorm, inhoud en/of studiepunten, 

maar niet langer vanzelfsprekend diplomagericht of instellingsgebonden. 
Naast deze concrete modellen wordt ook (model 0) het percentage studenten 
met een toelaatbare vooropleiding dat geen hoger beroepsonderwijs 
volgt, meegenomen in de berekening van het marktaandeel. Hiermee 
wordt ook in kaart gebracht in hoeverre ontwikkelingen in de relevante 
factoren en veranderingen in het aanbod de totale participatie in het hoger 
beroepsonderwijs beïnvloeden. 

De (toekomstige) ontwikkeling van het marktaandeel van elk van de 
onderwijsmodellen in tabel 1 wordt, zowel direct als indirect, door verschillende 
factoren beïnvloed. Figuur 1 geeft een overzicht van deze factoren en de wijze 
waarop zij het marktaandeel van elk van deze modellen beïnvloeden. 

Figuur 1 Overzicht van de verschillende factoren die de historische en verdere 
ontwikkeling van het marktaandeel van de verschillende onderwijsmodellen en hun 
onderlinge relaties (in)direct beïnvloeden
 
Een van de belangrijkste aanleidingen voor en fundamentele, indirecte 
drijfveren achter de veranderingen in het marktaandeel van de 
verschillende onderwijsmodellen is de ontwikkeling in de vraag vanuit de 
arbeidsmarkt. Enerzijds zorgen toenemende tekorten in sectoren als zorg, 
onderwijs, techniek en ICT voor druk op het hoger beroepsonderwijs, met 
een groeiende vraag naar de juiste mensen. Daardoor ontstaat ook de 
druk om na te denken over hoe het onderwijssysteem hier beter aan kan 
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voldoen door daar flexibeler op in te spelen. Anderzijds zorgen digitalisering 
en automatisering voor een enorme vraag naar op-, om- en bijscholing 
van delen van de beroepsbevolking, die nu functies bekleden die ingrijpend 
zullen veranderen of zelfs geheel zullen verdwijnen. 

Een van de belangrijkste factoren is wet- en regelgeving. De Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) kent op dit 
moment verschillende bepalingen die de flexibilisering van het traditionele 
onderwijsaanbod in de weg staan. De belangrijkste daarvan is de eis dat 
de inhoud en de studielast van onderwijsprogramma van tevoren worden 
vastgelegd en verantwoord (OCW, 2016b, p. 10). Wet- en regelgeving vormt 
daarmee een belangrijke mogelijkheidsvoorwaarde voor verdere groei van 
het marktaandeel van het flexibele (2) en modulaire (3) onderwijsmodel.  

Een andere factor is de adoptie van de verschillende onderwijsmodellen 
door gevestigde hogescholen. Het percentage van toelaatbare leerlingen 
en reeds werkzame volwassenen dat voor elk van de verschillende 
modellen kiest, wordt in belangrijke mate bepaald door het aantal 
voltijd- en deeltijdopleidingen waar dit model wordt aangeboden. Deze 
adoptie wordt op haar beurt bepaald door ‘bestuurlijke besluitvorming’, 
‘onderwijsvernieuwing van onderaf’ en ‘veranderkundige uitdagingen’. 
Daarbij moet de rol van veranderkundige uitdagingen niet worden 
onderschat. Niet alleen moeten docententeams een nieuw, flexibeler 
onderwijsconcept ontwikkelen en nieuwe manieren van lesgeven 
en begeleiden aanleren en succesvol in de praktijk brengen. Ook de 
onderwijslogistieke organisatie van opleidingen en onderwijsinstellingen 
moet worden aangepast om flexibele leerroutes mogelijk te maken. Met 
name de wederzijdse afhankelijkheid tussen onderwijsontwikkeling vanuit 
docententeams en de noodzaak om onderwijslogistieke processen en 
systemen aan te passen, kan voor vertragingen, vastlopen en mislukken 
van (aspecten van) flexibiliseringsinitiatieven zorgen.    

In nauwe samenhang met wet- en regelgeving is ook het bekostigingsmodel 
dat de overheid hanteert van belang. De vorm van het huidige 
bekostigingsmodel (wettelijk collegegeld + rijksbijdrage of instellingstarief 
per student) bestendigt het traditionele onderwijsmodel op dit moment 
door studenten altijd op basis van nominale studieparticipatie (60 ECT) te 
laten betalen en instellingen op basis van nominale studievoortgang te 
bekostigen. Een kwalitatieve wijziging van dit bekostigingsmodel zou zowel 

de studentvoorkeuren voor als de adoptie van andere onderwijsmodellen 
beïnvloeden. Daarnaast hebben de kosten die voor rekening van de 
student komen, een effect op de verhouding tussen het aantal toelaatbare 
studenten dat er wel en niet voor kiest om (door) te studeren. 

Onderwijskundig onderzoek en theorie kunnen invloed hebben op elk van 
de factoren die de adoptie van een onderwijsmodel bepalen, maar dat 
hoeft niet. Indien (een bepaalde variant van) een onderwijsmodel betere 
resultaten laat zien dan een andere, dan kan dit onderwijsvernieuwers en(/
of) bestuurders ertoe bewegen om het te adopteren en zich in te zetten om 
de veranderkundige uitdagingen die daarbij komen kijken, te overwinnen. 
Negatieve resultaten en ongewenste gevolgen kunnen de adoptie juist 
tegenwerken.    

Uiteindelijk vormen studentvoorkeuren de doorslaggevende factor 
voor de ontwikkeling van het marktaandeel van de verschillende 
onderwijsmodellen. Het aantal studenten dat een expliciete voorkeur heeft 
voor een bepaald onderwijsmodel en dit in de keuze voor een instelling en 
opleiding laat meewegen, bepaalt in belangrijke mate welk deel van de 
studenten welk onderwijsmodel volgt. 

Studentvoorkeuren worden op hun beurt in belangrijke mate beïnvloed 
door de acceptatie door werkgevers. Daarbij is de acceptatie van 
een onderwijsmodel en bijbehorende certificering het belangrijkste: 
studenten zullen in de meeste gevallen alleen voor onderwijsmodellen 
en certificeringsvormen kiezen die door beoogde werkgevers worden 
geaccepteerd en vaker voor onderwijsmodellen en certificeringsvormen 
kiezen die hun carrièremogelijkheden vergroten. 

Tot slot wordt het marktaandeel van de verschillende onderwijsmodellen 
ook door nieuwe toetreders op de Nederlandse markt voor hoger 
beroepsonderwijs bepaald. Naast adoptie door gevestigde hogescholen 
zou het percentage studenten dat voor flexibelere onderwijsmodellen (2 
en 3) kiest ook beïnvloed kunnen worden door de opkomst van nieuwe 
toetreders met dergelijke modellen. De opkomst van deze toetreders 
is evenwel in belangrijke mate afhankelijk van de ruimte die wet- en 
regelgeving en het bekostigingsmodel daarvoor bieden. 
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4. Historische ontwikkelingen 

Mogelijke veranderingen in het marktaandeel van de verschillende 
onderwijsmodellen zijn in beginsel afhankelijk van de historische 
ontwikkelingen tot nu toe. Daarom beschrijft deze paragraaf eerst de 
historische ontwikkelingen en huidige stand van zaken in het relatieve 
marktaandeel van de verschillende onderwijsmodellen en de belangrijkste 
factoren die daarop van invloed zijn. 

4.1 Marktaandeel 

Bij de beschrijving van de historische ontwikkeling en huidige omvang van 
het marktaandeel van elk van de verschillende onderwijsmodellen moet 
een onderscheid worden gemaakt tussen voltijd- en deeltijdonderwijs en de 
daaraan gekoppelde doelgroepen van (a) jongeren met een vooropleiding 
die toelating geeft tot een hbo-opleiding en (b) reeds werkzame volwassenen 
die toelaatbaar zijn en op hbo-niveau willen (of moeten) op-, om- of bijscholen. 

Voor het voltijdonderwijs geldt dat de bestaande wet- en regelgeving de 
adoptie van het flexibele onderwijsmodellen modulaire onderwijsmodel 
blokkeert. Als gevolg daarvan is het marktaandeel van beide onderwijsmodellen 
in het voltijdonderwijs op dit moment 0%. Hierdoor tekent zich binnen deze 
markt vooralsnog alleen een kleine verschuiving af in het aandeel van het 
totale aantal jongeren met een toelaatbare vooropleiding dat wel (model 
1) en niet (model 0) doorstudeert. De doorstroommonitor van de Inspectie 
van het Onderwijs (2020, p. 11) laat zien dat het aantal havisten dat direct 
naar het hbo doorstroomt, de afgelopen 10 jaar licht is gedaald (van 78,9% 
in 2008/09 naar 74,8% in 2017/18. De doorstroom van mbo-4-studenten liet in 
diezelfde periode een iets grotere daling zien (van 41,8% naar 35,2%). Maar in 
beide gevallen kan een groot deel van die daling worden verklaard door de 
toenemende populariteit van een tussenjaar (idem, p. 25). Daarmee is het 
aantal havisten dat niet doorstudeert (model 0) nog altijd relatief klein en 
behoudt het traditionele onderwijsmodel (model 1) zijn dominante positie in 
het voltijdonderwijs.  

In tegenstelling tot het voltijdonderwijs laat het marktaandeel van de 
verschillende onderwijsmodellen binnen het deeltijdonderwijs de afgelopen 
jaren wel een substantiële verschuiving zien. Sinds 2016 wordt een toenemend 
aantal deeltijdopleidingen binnen het Experiment Leeruitkomsten (zie § 4.3) 

door OCW gefaciliteerd (door vrijstelling van enkele beperkende bepalingen 
in de WHW) en gestimuleerd (met subsidie) om hun onderwijsaanbod te 
flexibiliseren. Als gevolg daarvan is het aantal deeltijdstudenten dat in een 
studiejaar aan een hbo-opleiding met een flexibel onderwijsmodel studeert, 
van 0% in 2015 gestegen naar ongeveer 43% in 2018 (zie figuur 1). Bovendien 
heeft deze stijging een eerdere jarenlange daling in het totale aantal 
deeltijdstudenten in het bekostigde hoger onderwijs (van rond de 77.000 in 2010 
naar ongeveer 55.000 in 2015) gekeerd (zie figuur 1). Hieruit blijkt dat het flexibele 
onderwijsmodel niet alleen op dit moment al een significant marktaandeel 
in het deeltijdonderwijs heeft bemachtigd, maar dat het momentum achter 
deze stijging op een meerderheidsaandeel van het flexibele onderwijsmodel 
binnen het deeltijdonderwijs in de nabije toekomst wijst. 

 

Figuur 3 Het totale aantal deeltijdstudenten in het bekostigde hoger onderwijs in 
Nederland van 2010 tot 2018, vanaf 2016 opgesplitst op basis van hun inschrijving 
bij opleidingen die niet (blauw) of vanaf 2016 (geel), 2017 (turquoise) of 2018 (groen) 
deelnemen aan het Experiment Leeruitkomsten van OCW (overgenomen uit: Inspectie 
van het Onderwijs, 2019, p. 182)

4.2 Wet- en regelgeving 

Zoals eerder vermeld heeft OCW sinds 2016 wet- en regelgeving (de WHW) 
aangepast om de flexibilisering van het hoger onderwijs te faciliteren en 
stimuleren. De toegenomen aandacht voor en huidige ontwikkelingen 
rondom flexibilisering als landelijk beleidsthema vinden hun oorsprong in een 
adviesrapport over hoger onderwijs voor volwassenen en de veranderende 
vraag vanuit de arbeidsmarkt van Rinnooy Kan (2014). Dit rapport stelt 
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dat voortschrijdende globalisering en technologische ontwikkelingen er 
niet alleen voor zorgen dat er steeds meer hogeropgeleiden nodig zijn (p. 
vi), maar dat de snelheid waarmee hun kennis moet worden vernieuwd, 
ook toeneemt (p. 2). In dat licht problematiseert het rapport de dalende 
deelname van volwassenen in het hoger onderwijs (ibid.) en presenteert 
het een reeks van aanbevelingen om deze trends te keren door het hoger 
onderwijs voor volwassenen flexibeler aan te bieden. 

Naar aanleiding van dit advies heeft OCW in 2016 de wet- en regelgeving 
(WHW) aangepast om met drie experimenten een flexibeler aanbod van en 
deelname aan deeltijdonderwijs mogelijk te maken. 

Het eerste experiment (Experiment Leeruitkomsten) beoogt de 
deelname aan en studeerbaarheid van het hoger onderwijs in deeltijd 
voor volwassenen te vergroten met flexibele onderwijsprogramma’s. 
Daartoe maakt het voor deeltijdopleidingen mogelijk om studiepunten 
op basis van leerwegonafhankelijke toetsing toe te kennen. Waar de 
toekenning van studiepunten normaliter om een vooraf vastgesteld 
onderwijsprogramma en een verantwoording van benodigde studie-
uren vraagt, hoeven deelnemende opleidingen dat enkel en alleen nog 
op basis van beoordelingsniveaus te doen. Dit biedt hen de mogelijkheid 
om hun onderwijsaanbod over de assen van inhoud, tempo, tijd, locatie, 
werkvormen, begeleiding en toetsing te flexibiliseren. 

4.3 Adoptie  

Het aantal opleidingen dat flexibel onderwijs aanbiedt, valt samen 
met het aantal deeltijdopleidingen dat deelneemt aan het Experiment 
Leeruitkomsten. Dit aantal is van 17 Ad-, 97 bachelor- en 7 masteropleiding 
in september 2016 (OCW, 2016a), het eerste jaar waarin deelname mogelijk 
was, gegroeid naar 66 Ad-, 279 bachelor- en 29 masteropleidingen in 
september 2018 (ResearchNed, 2019, p. 6), het laatste jaar waarin deelname 
mogelijk was. Voor voltijdopleidingen en alle deeltijdopleidingen die na 
het laatste instroommoment in 2018 niet deelnemen, staan de buiten het 
experiment geldende beperkingen in de WHW de adoptie van flexibele 
onderwijsmodellen nog altijd in de weg. 

4.4 Bekostigingsmodel hoger (beroeps)onderwijs 

Met betrekking tot het bekostigingsmodel zijn er de afgelopen jaren op 
stelstelniveau geen fundamentele structuurwijzigingen geweest. De 
implementatie van het advies van de commissie Van Rijn heeft weliswaar 
tot een verschuiving van geldstromen tussen verschillende vakgebieden 
geleid, maar het traditionele bekostigingsmodel waarmee de studie van 
een individuele student ofwel op basis van wettelijk collegegeld plus 
rijksbijdrage ofwel op basis van instellingstarief wordt bekostigd, is daardoor 
niet gewijzigd. 

Wel verkent OCW met twee andere experimenten naast het Experiment 
Leeruitkomsten alternatieve bekostigingsmodellen waarin studenten naar 
rato van deelname betalen. 

Van deze twee experimenten had het Experiment Vraagfinanciering als doel 
om de deelname van werkende volwassenen aan hoger onderwijs in deeltijd 
te vergroten. Daartoe konden aspirant-studenten vouchers van € 1.250,- voor 
onderwijseenheden van 30 ECT bij deelnemende opleidingen aanvragen. 
Deelnemende opleidingen mochten van het wettelijk collegegeld afwijken 
en tot € 3.750,- per 30 ECT aan de student in rekening brengen, maar verder 
geen rijksbijdrage meer ontvangen. 

Hoewel dit experiment nog loopt, heeft de minister besloten om vanaf 
september 2019 geen nieuwe instroom meer toe te laten. Als belangrijkste 
reden werd genoemd dat de beschikbaar gestelde gelden reeds door de 
eerste drie cohorten waren uitgeput (Van Engelshoven, 2019). Maar ook de 
beperkte deelname van bekostigde instellingen aan het experiment, de 
dominante keuze van voucher-studenten voor niet-bekostigde instellingen 
(89%) in plaats van bekostigde instellingen (11%) en de indruk dat het merendeel 
van de voucher-studenten ook zonder vouchers aan een niet-bekostigde 
instelling zou zijn gaan studeren, speelden daarin een rol. 

Het Experiment Flexstuderen maakt het mogelijk om studenten per 
studiepunt te laten betalen. Hoewel dit experiment bij aanvang weinig 
animo onder hogescholen en universiteiten genoot, heeft de minister het 
met enkele aanpassingen nieuw leven ingeblazen. Waar de scope van 
dit experiment zich in 2016 tot voltijdopleidingen beperkte (en slechts 4 
hogescholen en universiteiten besloten deel te nemen), werd in 2019 besloten 
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om een nieuw instroommoment te creëren waarbij ook deeltijdopleidingen 
mogen deelnemen. Deelname aan dit eerste instroommoment is mogelijk 
vanaf 1 februari 2021. Vooralsnog hebben 12 hogescholen en universiteiten 
hun interesse om deel te nemen, kenbaar gemaakt.2 >> 

4.5 Onderwijskundige inzichten en onderzoek

Op het gebied van onderwijskundige inzichten en onderzoek zijn de 
ontwikkelingen op twee verschillende niveaus van invloed op de adoptie van 
het flexibele onderwijsmodel. 

Het eerste is niet zozeer in de ontwikkeling van nieuwe specifieke 
wetenschappelijke inzichten gelegen, maar in het gebruik van algemenere 
wetenschappelijke inzichten op basis waarvan het effect van flexibilisering 
op onderwijskwaliteit wordt gelegitimeerd. Op dit niveau wordt met name 
een beroep gedaan op de Self Determination Theory (Deci & Ryan, 2012), 
waarbij de daarin figurerende ‘behoefte tot zelfsturing’ in het bijzonder 
wordt aangehaald om flexibilisering van het onderwijs te bepleiten. Zo 
verwijst de handreiking van OCW bij het experiment Flexstuderen (2016, p. 5) 
bijvoorbeeld expliciet naar deze theorie in de passages waarin het belang 
van flexibilisering wordt gelegitimeerd. 

Opmerkelijk genoeg bedienen criticasters zich minder vaak expliciet van 
tegenwerpingen op basis van dit soort algemene theoretische inzichten. 
Dit terwijl een aantal algemene (onderwijs)psychologische inzichten toch 
aanleiding lijkt te geven voor kritiek. Zo lijkt het inzicht dat een toenemend 
aantal keuzes en opties averechtse effecten kan hebben (Schwartz, 2004), 
een belangrijk argument tegen onderwijsmodellen waarin studenten 
steeds zelf moeten kiezen met welke inhoud, in welk tempo, op welk 
studiemoment, op welke plek en met welke werk- en toetsvormen zij hun 
leerroute willen vormgeven. Dit kritische argument tegen alle toegenomen 
keuzevrijheid wordt nog sterker wanneer daar de didactische valkuil aan 
wordt toegevoegd, dat onderwijsvernieuwers het begrip en overzicht van 
studenten, die in feite beginners zijn, nog wel eens met dat van experts 
kunnen verwarren (zie Bergsen et al., 2019). Het gevaar ligt op de loer dat 
samenstellers van een flexibel onderwijsmodel (vanuit hun expertise) 
onterecht ervan uitgaan dat de keuzemomenten en -alternatieven daarin 
duidelijk, overzichtelijk, begrijpelijk en betekenisvol zijn voor studenten, terwijl 
die (als beginners) slechts beperkt of zelfs in het geheel niet kunnen overzien 

wat de consequenties van hun keuzes zijn en daar, bij gevolg, dan ook niet 
goed mee om kunnen gaan. 

Met betrekking tot de impact van flexibilisering op studiesucces worden – nog 
steeds vanuit algemene principes of uitgangspunten (i.p.v. empirisch onderzoek) 
redenerend – zowel positieve als negatieve kanten belicht. Voorstanders van 
flexibilisering wijten het nog altijd beperkte studiesucces aan het traditionele 
onderwijsmodel en zien flexibilisering als een verbetering. Zo betogen Wild en 
Den Hertog (2020, p. 82) dat ‘studenten die afwijken van wat gangbaar is te 
maken krijgen met een onwrikbaar systeem’ en dat dit, net als ‘een te sterke 
sturing op nominaal studeren in een vast programma’, leidt tot onnodige uitval. 
Tegenstanders betogen daarentegen dat flexibilisering veel van de recente 
verbeteringen op het gebied van studiesucces juist dreigt te ondermijnen. Aan 
deze kant wijzen Visser en Schotanus (2020) erop dat flexibilisering diametraal 
tegenover een aantal verbeterprincipes staat waarvan bewezen is dat zij het 
studiesucces van met name eerste-generatiestudenten en studenten met een 
migratieachtergrond bevorderen (zoals ‘sturing van studenten’, ‘persoonlijk 
benadering’ en ‘kleinschaligheid op alle niveaus’). 

Deze verschillende posities zouden de indruk kunnen wekken dat er in de 
literatuur twee kampen (voor en tegen flexibilisering) bestaan, waarvan 
slechts één het bij het rechte eind kan hebben. Maar dat is niet per se het 
geval. Vooralsnog hoeven de verschillende claims elkaar niet uit te sluiten, 
daar zij (a) met hun categorische benadering van flexibilisering onvoldoende 
aandacht besteden aan de grote variëteit in flexibele onderwijsmodellen en 
(b) zich in hun argumentatie vooral op verschillende doelgroepen binnen het 
hoger beroepsonderwijs lijken te richten. In die zin biedt de huidige literatuur 
eerder een basis voor hypothesevorming en nader empirisch onderzoek, dan 
dat het de besluitvorming over flexibilisering in brede zin afdoende informeert. 

Concreet en gericht empirisch onderzoek naar de effecten van verschillende 
vormen van flexibilisering op studiesucces (dan wel studentsucces), 
studenttevredenheid, onderwijskwaliteit en docenttevredenheid zal 
daarom een veel bepalendere rol spelen dan de algemenere inzichten 
en doelgroepspecifieke argumenten. Maar systematische studies die 
onderwijskundige inzichten van dit tweede niveau opleveren, moeten nog 
verschijnen. En dat laat de mate waarin flexibelere onderwijsmodellen op 
grond van hun bewezen succes zullen worden geadopteerd, op dit moment 
nog ongewis.   
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4.6 Nieuwe toetreders 

Het afgelopen decennium zijn er wereldwijd en in Nederland een aantal 
nieuwe spelers actief geworden op de markt voor hoger onderwijs. Daarbij 
kunnen grofweg twee soorten nieuwe toetreders worden onderscheiden. 

De eerste groep bestaat uit partijen die onderwijsmateriaal of onderwijsmodules 
aanbieden die slechts met een deel van het onderwijsaanbod van 
onderwijsinstellingen concurreren. Op de kleinst mogelijke schaal begint 
deze groep bij docenten en professionals die zelfstandig gebruik maken van 
social media om onderwerpen die deel uitmaken van onderwijsprogramma’s, 
uit te leggen. Zij bieden daarmee een alternatief voor een klein deel van het 
werk dat traditioneel alleen door de docent binnen het onderwijsprogramma 
werd uitgevoerd. Op een grotere schaal gaat het om aanbieders die 
volledige cursussen aanbieden die ook deel (zouden kunnen) uitmaken van 
opleidingen in het hoger beroepsonderwijs. In deze laatste categorie vallen 
grote aanbieders van ‘massive open online courses’ (MOOC’s) als Coursera, 
EdX en FutureLearn. 

Sinds Stanford University aan het eind van 2011 de eerste succesvolle MOOC’s 
aanbood, is het aantal MOOC’s, het aantal universiteiten dat MOOC’s aanbiedt 
en het aantal gebruikers geëxplodeerd. Vier jaar later (in 2015) werden er 
wereldwijd meer dan 4.200 MOOC’s aangeboden aan meer dan 35 miljoen 
online studenten (Shah, 2015). In 2019 was dit aantal gegroeid naar meer dan 
13.500 MOOC’s en 110 miljoen studenten (Shah, 2019). De COVID-19-pandemie 
heeft een aanzienlijke intensivering in het gebruik van MOOC’s gezorgd: 
marktleider Coursera zag het aantal bezoekers in april 2020 met 74,6 miljoen 
bijna verdrievoudigen ten opzichte van februari (27,6 miljoen), een stijging die 
aanhield tot juli 2020 (70,6 miljoen) (Shah, 2020). 

Naast nieuwe spelers die de markt voor hoger onderwijs met (onder)delen 
van een onderwijsprogramma betreden, zijn er ook spelers die grotere 
gecertificeerde onderwijsprogramma’s of zelfs volledig gediplomeerde 
opleidingen aanbieden. Zo werden er in 2019 volledige diplomagevende 
masteropleidingen aangeboden via de voornoemde MOOC-platforms. 
Daarnaast konden er via deze platforms ook 820 microcredentials (een 
certificaat dat na het behalen van één of meerdere online cursussen wordt 
toegekend) 3>> worden behaald. 

Offline zijn er de afgelopen jaren ook nieuwe spelers met volledige 
opleidingsprogramma’s tot de markt voor hoger onderwijs toegetreden. 
Een voorbeeld daarvan is Codam in Amsterdam, waar iedereen zonder 
ervaring, vooropleiding of diploma’s op basis van een toelatingstest en een 
selectiemaand gratis in 3,5 jaar kan leren programmeren. Daarvoor wordt 
momenteel nog geen diploma uitgereikt. Wel wil Codam de komende jaren 
toenadering tot de overheid zoeken voor accreditatie en financiering (Le 
Clercq, 2019). Tot die tijd is het ontbreken van een diploma en accreditatie naar 
eigen zeggen echter geen probleem, omdat ‘bedrijven staan te springen om 
programmeurs’ en ‘studenten al vroeg in hun studie meerdere aanbiedingen 
krijgen van bedrijven’. Een ander voorbeeld is het marketingbedrijf Keytoe 
uit Maassluis dat in samenwerking met Hogeschool SDO een volledige 
hbo-opleiding moderne bedrijfskunde heeft ontwikkeld. Het onderwijs van 
deze opleiding bestaat naar eigen zeggen uit ‘de gangbare traditionele 
elementen bedrijfskunde, maar dan verrijkt met de relevante topics van 
vandaag en morgen’. Studenten mogen hun ‘eigen tempo bepalen’ en kunnen 
ook ‘op ieder moment’ starten (Keytoe, geen datum). 

4.7 Acceptatie van werkgevers 

Vooralsnog lijken werkgevers vooral bereid om nieuwe vormen van 
certificering te accepteren in tekortsectoren, als zij zelf betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van de onderwijsinhoud of beide. Grote technologiebedrijven 
lopen hierin voorop. Google biedt bijvoorbeeld (voor $49,- per maand) een 
aantal flexibel-te-volgen ‘career certificate courses’ aan voor specifieke 
rollen als data-analyst, projectmanager en IT-supportspecialist.4>> Hoewel 
de gemiddelde doorlooptijd slechts 6 maanden bedraagt, behandelt Google 
deze certificaten in haar eigen wervingsbeleid als gelijkwaardig aan diploma’s 
van een vierjarige verwante opleiding. 5>>   

4.8 Studentvoorkeuren 

Deeltijdstudenten lijken een voorkeur te hebben voor flexibele 
onderwijsmodellen. Die voorkeur valt in belangrijke mate af te leiden uit de 
toename van het aantal deeltijdstudenten in flexibele onderwijsprogramma’s 
(zie figuur 3). En ook uit de landelijke eindevaluatie van het Experiment 
Leeruitkomsten (ResearchNed, te verschijnen) blijkt dat studenten overwegend 
tevreden zijn over flexibele elementen als ‘online leren’ (57%) en ‘leren op de 
werkplek’ (58%). 
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Er zijn ook aanwijzingen dat er onder voltijdstudenten in ieder geval interesse 
is in flexibelere onderwijsvormen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) 
publiceerde nog voor de start van het Experiment Leeruitkomsten een visiestuk 
getiteld ‘studeren op maat’ (2015), een visie die hogeronderwijsinstellingen 
tot een opener en flexibeler onderwijsaanbod moest bewegen. Kwantitatief 
onderzoek onder studenten van Hogeschool van Amsterdam (Van Teeffelen 
& McDougal, 2016) wijst uit dat een substantieel deel van de studenten ‘(zeer) 
veel behoefte’ heeft aan meer flexibiliteit en dat het percentage daarvan over 
de studiejaren toeneemt: van 31% in het eerste jaar naar 59% in het vierde jaar. 

Maar er zijn ook voldoende redenen om deze indicaties van een overwegende 
behoefte aan en tevredenheid over flexibilisering, te nuanceren. Ook hier moet 
worden opgemerkt dat er te veel verschillende vormen van flexibilisering zijn 
om categorische uitspraken over studentvoorkeuren voor flexibilsering in 
algemene zin te spreken. Dat er een overwegende voorkeur voor flexibilisering 
in algemene zin zou zijn, wordt bovendien tegengesproken door onderzoek 
onder ervaringsdeskundigen: uit onderzoek onder deeltijdstudenten van 
de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de HvA (die deelneemt aan het 
Experiment Leeruitkomsten) blijkt dat zij juist ‘veel waarde hechten aan 
regelmaat en structuur’, in plaats van ‘binnen hun opleiding voortdurend 
keuzes te hoeven maken’ (Van Diepen & Reumerman, 2018, p. 26). 

5. Toekomstige ontwikkelingen 

Hoe het marktaandeel van de verschillende onderwijsmodellen zich verder 
zal ontwikkelen, valt niet te voorspellen. Wel is het mogelijk om mogelijke 
ontwikkelpaden te verkennen op basis van de toekomstige ontwikkelingen 
die door experts of op basis van reeds bekende beleidsplannen in elk van 
de verschillende factoren kan worden verwacht. Daarbij is het zaak om een 
onderscheid te maken tussen plannen en ontwikkelingen die (nagenoeg) zeker 
of onzeker zijn, en toekomstige ontwikkelingen die hoogst onwaarschijnlijk zijn, 
uit te sluiten. 

5.1 Vrijwel zeker: structurele verankering uitzonderingen 
Experiment Leeruitkomsten

Wat vrijwel zeker lijkt, is dat de ruimte om onderwijsprogramma’s binnen het 
Experiment Leeruitkomsten te flexibiliseren na afloop van dit experiment, 
structureel voor het hoger onderwijs in brede zin in de WHW zal worden 

verankerd. De strategische agenda van OCW committeert zich – op 
voorwaarde van een positieve eindevaluatie van dit experiment – expliciet 
aan zo’n structurele verankering. De eindevaluatie is zelfs vervroegd, omdat 
de minister dit in 2020 al wil voorbereiden, opdat de structurele verankering 
daarmee op de einddatum van het experiment in 2021 kan plaatsvinden. Op 
basis van de positieve resultaten van de tussentijdse evaluatie tot nu toe en het 
enthousiasme onder de betrokkenen vanuit de deelnemende instellingen,6>> 

kan daarom met een hoge mate van zekerheid worden verwacht dat deze 
structurele verankering in ieder geval vanaf september 2022, en mogelijk 
eerder, een feit zal zijn. 

5.2 Vrijwel zeker: verdere flexibilisering deeltijd

Met deze structurele verankering worden de mogelijkheidsvoorwaarden 
voor een veel grotere verschuiving in het relatieve marktaandeel van de 
verschillende onderwijsmodellen in deeltijd- én voltijdonderwijs gerealiseerd. 
Gezien de grootschalige opmars van het flexibele onderwijsmodel binnen het 
experiment en gegeven de voorkeuren voor flexibel onderwijs van studenten 
in deze doelgroep, is het waarschijnlijk dat het marktaandeel van het 
flexibelere onderwijsmodel onder de doelgroep van werkende volwassenen 
(in het deeltijdonderwijs) de eerste jaren na structurele verankering (tot en 
met 2025) verder toe zal nemen. 

5.3 Onzeker: flexibilisering voltijd

Naast de vrijwel zekere verschuiving van het traditionele naar het flexibele 
onderwijsmodel in het deeltijdonderwijs, bestaat er evenwel nog een aantal 
belangrijke onzekerheden over de ontwikkeling in het marktaandeel van de 
verschillende onderwijsmodellen in het voltijdonderwijs. De eerste daarvan 
is of en in hoeverre het flexibele onderwijsmodel ook in het voltijdonderwijs 
marktaandeel op het traditionele onderwijsmodel weet te winnen. Met een 
structurele verankering van de vrijheden van het Experiment Leeruitkomsten 
voor al het hoger onderwijs zouden voltijdopleidingen ook de ruimte krijgen 
om hun onderwijsaanbod te flexibiliseren. Het is echter de vraag of de adoptie 
van het flexibele onderwijsmodel bij voltijdopleidingen ook een soortgelijke 
vlucht zal nemen als in het deeltijdonderwijs in de periode van 2016 tot 2020. 

Voor een aantal factoren die van invloed zijn op de adoptie van het 
flexibele onderwijsmodel, zijn er indicaties die in ieder geval op enige 
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adoptie wijzen. De belangrijkste daarvan is dat de flexibilisering van 
deeltijdopleidingen tot onderwijsvernieuwing door (dezelfde) docenten in de 
voltijdopleidingen inspireert. Daarnaast richt de bestuurlijke besluitvorming 
en beleidsontwikkeling van een aantal instellingen zich nu al op verbreding 
van flexibilisering naar de voltijdopleidingen. Zo schrijft Hogeschool 
Windesheim (2019) in haar jaarverantwoording dat zij ‘wil dat elke student een 
eigen leerroute kan volgen die persoonlijk, uitdagend en flexibel is’. InHolland 
biedt met een brede bachelor Business studies waarin studenten uit zes 
verschillende afstudeerrichtingen kunnen kiezen, zelfs al enige inhoudelijke 
flexibiliteit in haar voltijdonderwijs binnen het economische domein. Wanneer 
deze flexibele onderwijsprogramma’s veel studenten weten aan te trekken 
en goede resultaten boeken, zou de toenemende vraag naar flexibelere 
onderwijsprogramma’s ook de verdere adoptie in het voltijdonderwijs kunnen 
aanwakkeren. 

Maar er zijn ook redenen waarom bestuurlijke besluitvorming bij de meeste 
instellingen juist niet tot adoptie van het flexibele onderwijsmodel in 
voltijdopleidingen zou leiden. De eerste is dat de situatie in het voltijdonderwijs 
op een aantal belangrijke punten verschilt van het deeltijdonderwijs in 2015. 
In tegenstelling tot het deeltijdonderwijs in 2015 weet het voltijdonderwijs nog 
wel een stabiele instroom aan te trekken met het traditionele onderwijsmodel. 
Daardoor ontbreekt het aan een urgente aanleiding. Ook heeft OCW, naast 
het wegnemen van wettelijke beperkingen, vooralsnog geen gesubsidieerde 
experimenten voor flexibilisering van de voltijdopleidingen aangekondigd. 
Daarmee ontbreekt het aan stimulering en facilitering van de benodigde 
vernieuwingen. Tot slot verschillen de doelgroepen op een aantal belangrijke 
punten van elkaar. Naast leeftijds- en ervaringsverschillen kan worden 
verondersteld dat de motivatie van deeltijdstudenten groter is omdat het 
volgen van een studie veel meer een eigen keuze is dan een logische en 
verwachte vervolgstap na afronding van de havo.

Een tweede reden is dat een deel van de bestuurders twijfelt of een 
onderwijsaanbod dat flexibel is, wel bij voltijdstudenten past. Verschillende 
bestuursvoorzitters van hogescholen keerden zich openlijk tegen een motie die 
de minister verzocht om versneld betaling per studiepunt voor alle studenten 
mogelijk te maken. Zo stelt Sander van den Eijnden (2020), collegevoorzitter 
van Hogeschool Leiden, dat dit een vorm van flexibiliteit is die tot een vorm 
van onverschilligheid leidt, die ten koste gaat van zwakkere studenten. En 
Ron Bormans voorspelt dat de kans dat jongeren zullen afhaken daardoor 

toeneemt (FD, 2020). Beiden benadrukken daarnaast dat goed onderwijs 
om een samenhangend programma en cohesie vraagt. Daarmee lijkt een 
grootschalige adoptie als gevolg van top-downbeleid bij alle gevestigde 
hogescholen onwaarschijnlijk.   

Een laatste reden is dat er op dit moment ook nog geen resultaten of 
onderzoeken zijn die de effecten van flexibele onderwijsvormen op het 
studiegedrag van voltijdstudenten laten zien. Hoewel er steeds meer resultaten 
over en inzichten in de effecten van flexibel onderwijs op het studiegedrag 
van deeltijdstudenten beschikbaar komen, is dit niet een-op-een over te 
zetten naar de voltijdstudenten, vanwege de verschillen in studentkenmerken. 
Zolang er geen praktijkvoorbeelden zijn en gedegen onderzoek dat aantoont 
dat flexibele onderwijsmodellen tot betere studieresultaten, student- en 
docenttevredenheid leiden, zal dit niet aansporen tot adoptie. Ook is het 
mogelijk dat de eerste voltijdopleidingen die hun onderwijs flexibiliseren 
negatieve resultaten laten zien. In het laatste geval zal de adoptie in het 
voltijdonderwijs niet verder toenemen en zelfs worden teruggedraaid. 

De mate van adoptie van het flexibele onderwijsmodel onder bekostigde 
hogescholen lijkt daarmee vooral af te hangen van (1) de vraag of de 
overheid verdere experimenten ontwikkelt en subsidies zal verstrekken die 
zich specifiek op het flexibiliseren van het voltijdonderwijs richten, (2) de mate 
waarin onderwijsvernieuwing van onderaf met leeruitkomsten aan de slag 
gaat en (3) wat voor resultaten en onderwijskundige inzichten de invoering bij 
opleidingen die hier toch mee aan de slag gaan, oplevert. 

5.4 Onzeker: wijziging van het landelijke bekostigingsmodel voor 
hoger onderwijs door OCW     

De tweede onzekerheid heeft betrekking op het toekomstige 
bekostigingsmodel voor het hoger onderwijs. Aan de ene kant wijzen de 
ambities en recente ontwikkelingen in het landelijke beleid erop dat een 
wijziging kan worden verwacht. De strategische agenda van OCW belooft 
een onderzoek naar aanpassing van de bekostigingssystematiek om 
verdere flexibilisering van het hoger onderwijs mogelijk te maken. Ook 
de hernieuwde en bredere openstelling van het Experiment Flexstuderen 
bevestigt dat OCW op een wijziging zint. Daar komt bij dat een onlangs 
aangenomen motie van Kamerleden Wiersma en Van den Hul de minister 
oproept tot een versnelde invoering van flexstuderen als mogelijkheid 
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voor alle studenten. Wanneer dit inderdaad door de minister als een 
verplichting aan alle instellingen zou worden opgelegd, zou daarmee 
de bekostigingssystematiek de facto al wijzigen aan de kant van het  
collegegeld, waarbij aanvullende aanpassingen aan de kant van de 
rijksbijdrage ook goed denkbaar zijn. 

Aan de andere kant is er ook een flink aantal factoren die een mogelijke 
aanpassing van de bekostigingssystematiek tegenwerken. Eén daarvan 
is de enorme weerstand vanuit de sector tegen wat alleen nog maar een 
verlegging van geldstromen was op basis van het advies van de commissie 
Van Rijn. Een tweede is dat, naast de verschillende bestuursvoorzitters 
die zich openlijk tegen betalen per studiepunt hebben uitgesproken, ook 
de Vereniging van Hogescholen het standpunt aanhoudt dat de keuze 
daarvoor altijd bij de instellingen zelf moet blijven liggen. En zelfs OCW laat in 
haar berichtgeving aan instellingen weten dat haar interpretatie en invulling 
van de motie van Wiersma en Van den Hul is dat het versneld mogelijk moet 
worden gemaakt dat alle instellingen, niet alle studenten, ervoor moeten 
kunnen kiezen om hun studenten per studiepunt te laten betalen. 

Of er daadwerkelijk een wijziging van het bekostigingsmodel komt, zal 
daarom in belangrijke mate afhangen van de resultaten van het onderzoek 
van OCW en het draagvlak onder instellingen daarvoor. 

5.5 Onzeker: acceptatie van microcredentials en nieuwe spelers 

De derde en laatste onzekerheid is de mate waarin werkgevers 
microcredentials als aanvulling op of substitutie van traditionele diploma’s 
accepteren en nieuwe spelers met modulair onderwijsaanbod de markt 
voor modulair (post-initieel) onderwijs naar zich toetrekken. 

Of het gebruik en de acceptatie van microcredentials in 2030 een vlucht 
heeft genomen, zal in ieder geval niet van de technologische factoren 
afhankelijk zijn. In Nederland heeft SURF de afgelopen jaren met een 
uitvoerige pilot bij verschillende instellingen de digitale infrastructuur 
ontwikkeld en getest om het aanbieden en gebruiken van microcredentials 
mogelijk te maken (ScienceGuide, 2019). En ook voor techgiganten als Google, 
MOOC-aanbieders als Coursera en platforms als LinkedIn zullen het zeker niet 
de technische uitdagingen zijn die hen ervan weerhouden om (al dan niet 
collaboratief) een infrastructuur te ontwikkelen waarmee microcredentials 

digitaal kunnen worden toegekend, gedeeld en gevalideerd.  

De onzekerheid zit hem in de snelheid waarmee en de schaal waarop 
werkgevers bereid zijn om – net als Google – microcredentials als 
volwaardige (deel)kwalificatie in hun wervingsbeleid te accepteren. 
Daarbij zijn verschillende ontwikkelingen denkbaar. De eerste is dat 
microcredentials er niet in slagen om – enkele uitzonderingen daargelaten 
– een bijzondere status of rol van betekenis te vervullen op de arbeidsmarkt: 
het behalen van een volledig diploma blijft de norm voor startkwalificaties 
en de certificatie van post-initieel onderwijs blijft pluralistisch. De tweede is 
dat microcredentials wel degelijk een rol van betekenis krijgen in aanvulling 
op reguliere diploma’s: zij vormen vooral een nieuw instrument om kleinere 
vormen van post-initiële op- en bijscholing formeel te erkennen. De derde 
mogelijkheid is dat microcredentials (ten dele) een vervanging zullen 
vormen voor volledige diploma’s als startkwalificatie. Dat zou op kleine 
schaal kunnen gebeuren bij enkele werkgevers voor enkele tekortberoepen 
(zoals de rolspecifieke career cerfiticates van Google). Maar het zou ook 
kunnen uitgroeien tot een breder alternatief voor het volledig doorlopen 
van een vierjarige bacheloropleiding voor aanvang van een gesalarieerde 
start bij een werkgever. 

6. Toekomstschetsen 

Op basis van de sleutelonzekerheden zullen de toekomstige ontwikkelingen 
zich binnen de bandbreedte van de volgende twee extreme uitkomsten 
ontwikkelen. 

6.1 Toekomstbeeld I: flexibele deeltijd, traditionele voltijd     
Ontwikkelingen tot 2030

De eerste uitkomst is dat het flexibele onderwijsmodel de markt voor 
post-initieel onderwijs in 2030 domineert, maar dat het traditionele 
onderwijsmodel dominant blijft in het voltijdonderwijs. 

Ontwikkelingen tot 2030
Deze uitkomst is het resultaat van terughoudende bestuurlijke 
besluitvorming in de meeste instellingen en tegenvallende resultaten op 
plekken waar voltijdonderwijs wel werd geflexibiliseerd. Na de structurele 
verankering van de vrijheden uit het experiment leeruitkomsten in de WHW, 
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toonde het bestuur van de meeste instellingen zich niet gretig om hun 
voltijdopleidingen te flexibiliseren. Een belangrijke reden was dat zij daar 
zonder een terugloop in het aantal studenten en stimuleringsgelden vanuit 
OCW (wat beide bij aanvang van het Experiment Leeruitkomsten wel voor 
de deeltijdopleidingen gold) weinig urgentie in zagen. Daarnaast vertaalde 
de gerede twijfel over de geschiktheid van deze onderwijsvorm voor 
voltijdstudenten bij de meeste instellingen zich in terughoudendheid om 
top-down op grootschalige flexibilisering van voltijdopleidingen in te zetten. 
Als gevolg daarvan beperkte de adoptie van het flexibele onderwijsmodel 
in het voltijdonderwijs zich in het studiejaar 2024-2025 tot een groep losse 
opleidingen die het op eigen initiatief invoerden en een paar instellingsbrede 
initiatieven van kleinere instellingen die het als een kans aangrepen om zich 
te onderscheiden. 

In de tweede helft van de jaren ’20 zorgden teleurstellende resultaten en 
voortschrijdende onderwijskundige inzichten ervoor dat voltijdopleidingen 
die hun onderwijsaanbod wel hadden geflexibiliseerd, dit op belangrijke 
punten toch weer terugdraaiden. Een van de redenen was dat het 
studietempo en uiteindelijk ook het studiesucces van flexibele opleidingen 
verslechterde. Van de groeiende groep studenten die de mogelijkheid 
aangrepen om langer over hun studie te doen, bleek dat dit bij bijna de 
helft van uitstel naar afstel af te glijden, met lagere propedeuse- en 
diplomarendementen tot gevolg. De belangrijkste reden dat de meeste 
voltijdopleidingen hun programma niet langer standaard in flexibele vorm 
aanboden, was dat de daarmee toenemende verantwoordelijkheden en 
keuzedruk negatief uitpakten voor zwakkere studenten en voor grotere 
ongelijkheid in het hoger onderwijs zorgden. Zo bleek uit onderzoek dat 
eerste-generatiestudenten minder goed met alle toegenomen eigen keuzes 
voor de vorm, de inhoud en/of het tempo van hun studie wisten om te gaan 
en daardoor ontevreden en gedemotiveerd raakten. Ook bleek dat steeds 
meer studenten, en met name studenten met een migratieachtergrond, zich 
door de individualisering van het onderwijs nog minder verbonden aan en 
minder thuis op hun onderwijsinstelling voelden dan in 2020. De doodsteek 
voor het flexibele onderwijsmodel in het voltijdonderwijs was uiteindelijk 
dat verschillende onderzoeken aantoonden dat veel van de opleidingen 
en docenten die flexibel onderwijs aanboden, er niet in slaagden om hun 
studenten daar voldoende in te begeleiden. Doorslaggevend was daarbij 
de toenemende media-aandacht voor de meest extreme gevallen, waarin 
studenten door docenten en de bureaucratie van het flexibele onderwijs 

aan hun lot werden overgelaten, en daardoor in het schemergebied van 
niet meer actief studerend, maar ook niet uitgeschreven terecht waren 
gekomen. 

Een laatste bepalende factor die tot een beperkte impact van het 
flexibele onderwijsmodel in het voltijdonderwijs heeft geleid, is dat het 
bekostigingsmodel – los van enkele verschuivingen – niet structureel is 
veranderd. Studenten betalen zowel in het voltijd- als in het deeltijdonderwijs 
nog steeds per studiejaar, niet naar rato van deelname. Daarnaast blijft het 
onderscheid tussen bekostigd en niet-bekostigd onderwijs gehandhaafd. 
Door het behoud van dit systeem is het marktaandeel van het modulaire 
onderwijsmodel in 2030 nihil.  

Het hoger beroepsonderwijs in 2030 
Als gevolg van deze ontwikkelingen bestaat er in 2030 een veel groter verschil 
tussen voltijd- en deeltijdonderwijs dan in 2020. Het voltijdonderwijs biedt 
nog vrijwel overal een traditioneel onderwijsmodel aan waarin studenten 
in cohortgebaseerde groepen een onderwijsprogramma volgen dat vooraf 
vaststaat qua vorm, inhoud en studietempo. Deeltijdopleidingen bieden 
daarin veel flexibelere programma’s aan, waarin personalisering van 
leerroutes voor studenten in termen van vorm, inhoud en studietempo de 
regel is. 

De enige belangrijke overeenkomst tussen voltijd- en deeltijdonderwijs is dat 
beide nog steeds diplomagericht zijn voor zover ze op bekostigde instellingen 
plaatsvinden. Microcredentials worden her en der wel gebruikt, maar zijn in 
de praktijk niet veel meer waard dan een digitale cijferlijst. Werkgevers eisen 
nog altijd een volledig hbo-diploma als startkwalificatie of voorwaarde om 
door te groeien. 

Naast de scheiding tussen voltijd en deeltijd is ook de scheiding tussen 
bekostigd en onbekostigd hoger onderwijs nog altijd van kracht en zelfs 
enigszins vergroot. De overheid financiert bekostigde hogescholen nog altijd 
via een rijksbijdrage. Als gevolg daarvan is het aantal private instellingen dat 
de facto nog diplomagerichte deeltijdopleidingen aanbiedt in 2030, nihil. De 
doorontwikkeling van het deeltijdonderwijs op basis van flexibele principes 
en het voordeel van een rijksbijdrage maakte de concurrentiepositie van 
bekostigde deeltijdopleidingen simpelweg te sterk voor hen. Niet-bekostigde 
instellingen die dit overleefden, hebben zich op cursorisch onderwijs 
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toegelegd. Bekostigde instellingen bieden in sommige gevallen wel de 
mogelijkheid om cursorisch onderwijs in deeltijd te volgen, maar verreweg 
de meeste studenten studeren diplomagericht. 

Voor zover de concurrentiedynamiek voor bekostigde instellingen in het hoger 
beroepsonderwijs is toegenomen, is dat onderling. Door het toegenomen 
belang van Leven Lang Ontwikkelen heeft het post-initiële onderwijs een veel 
centralere plek in de maatschappelijke opdracht van hogescholen gekregen. 
Ook is en blijft het diplomagerichte deeltijdonderwijs – in tegenstelling tot 
het traditionele voltijdonderwijs (waar de studentenaantallen gestaag 
zijn afgenomen door demografische ontwikkelingen) – een aantrekkelijke 
groeimarkt die meer dan verdubbeld is ten opzichte van 2018. Het grote aantal 
dimensies waarop onderwijsmodellen wordt geflexibiliseerd, biedt tevens veel 
ruimte voor differentiatie. Daarbij maakt de mogelijkheid om het onderwijs te 
flexibiliseren, in waar en wanneer er wordt gestudeerd, ook minder afhankelijk 
van de regio. Als gevolg daarvan positioneert een aantal bekostigde instellingen 
zich steeds meer als nationale speler of dé deeltijdopleider van een veel grotere 
regio. Positieve effecten van deze concurrentiedynamiek zijn de toegenomen 
onderwijskwaliteit en aanhoudende verbeteringen en innovaties in het 
bekostigde, diplomagerichte deeltijdonderwijs. Nadelen zijn een mogelijke race 
to the bottom met het toekennen van studiepunten op basis van EVC’s (Eerder 
Verworven Competenties) en het risico op inflatie van beoordelingsstandaarden 
waar flexibilisering doorslaat naar het omzeilen van vakinhoudelijke uitdagingen.     

Ten opzichte van 2020 creëert deze toekomst met name nieuwe kansen en 
bedreigingen voor bekostigde hogescholen rondom het deeltijdonderwijs. 
De belangrijkste kansen liggen in een versterking van de integratie van hoger 
beroepsonderwijs en de beroepspraktijk. Daarbij ligt een verbetering van de 
onderwijskwaliteit en ontwikkelmogelijkheden voor studenten, door betere 
aansluiting op wat zij al kunnen, waar zij werken en wat zij willen, voor de hand. 
Maar een goede positie en erkende kwaliteit van het deeltijdonderwijs vergroot 
ook de reputatie en relaties van een hogeschool met het werkveld. Daardoor 
nemen de mogelijkheden om talentvol personeel uit het bedrijfsleven aan te 
trekken en de kansen voor verdere samenwerking en integratie van onderwijs, 
onderzoek en de beroepspraktijk toe.

De belangrijkste bedreiging bestaat erin dat andere bekostigde instellingen deze 
kansen eerder afvangen door zich eerder, beter en succesvoller als nationale of 
super-regionale deeltijdinstelling te profileren. Instellingen die dit laten gebeuren, 

zouden daardoor de natuurlijke regionale groei in het deeltijdsegment mislopen. 
Het gevolg daarvan is dat zij met de demografische daling in het voltijdonderwijs 
zullen meekrimpen en dat hun regionale relevantie als opleider van het werkveld 
in brede zin afneemt. 

6.2 Toekomstbeeld II: algemene flexibilisering en vervaging 
grenzen voltijd en deeltijd       

De tweede uitkomst bestaat erin dat het flexibele onderwijsmodel in het hoger 
beroepsonderwijs als geheel dominant wordt en dat de grenzen tussen voltijd 
en deeltijd vervagen door een groeiend marktaandeel van het modulaire 
onderwijsmodel in beide segmenten. 

Ontwikkelingen tot 2030
De structurele verankering van de vrijheden uit het Experiment 
Leeruitkomsten in de WHW bleek slechts de eerste en minst ingrijpende 
van een serie beleidswijzigingen van de overheid om het hoger onderwijs 
verder te flexibiliseren. Tussen 2023 en 2025 werden alle bekostigde 
hogeronderwijsinstellingen verplicht hun studenten de mogelijkheid aan te 
bieden om per studiepunt te betalen. Rond diezelfde tijd werden ook een of 
meerdere wetswijzigingen aangenomen om een verdere modularisering 
van het onderwijsaanbod mogelijk te maken. Daarbij werd het CROHO-
stelsel vervangen door een systeem waarin studenten aan hoger onderwijs 
konden deelnemen zonder zich vooraf aan één opleidingsprogramma en 
uitstroomprofiel of zelfs het behalen van een diploma te committeren. Dit 
nieuwe systeem werd geflankeerd door wetgeving die microcredentials de 
status van volwaardig eindresultaat toekende. Het uitreiken daarvan werd 
als nieuwe beoordelingsstandaard aan de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) 
toegevoegd. Binnen dit nieuwe raamwerk was het nog steeds mogelijk om 
vakspecifieke diploma’s te halen, maar ontstond er ook een groeiend aantal 
studenten die domeinbrede, dubbele of volledig open diploma’s behaalden 
door verschillende microcredentials te stapelen. Ook werd het behalen 
van een diploma steeds vaker uitgesteld om op basis van reeds behaalde 
microcredentials een vroege start op de arbeidsmarkt te kunnen maken. 

Parallel aan deze ontwikkelingen binnen het bekostigde hogeronderwijsstelsel 
wist een aantal (nieuwe) private spelers in de jaren 2020 tot 2024 steeds 
succesvoller in te spelen op de vraag naar op-, om- of bijscholing in 
tekortsectoren. In navolging van Google toonden grote werkgevers met 
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grote tekorten zich steeds vaker bereid om werknemers op basis van 
kortere onderwijstrajecten met microcredentials aan te nemen. In beginsel 
leunden deze trajecten en microcredentials met name op de reputatie 
van de aanbieders en betrokken partijen. Maar vanaf het moment dat 
microcredentials als volwaardig eindresultaat in de WHW werden erkend, 
ontstonden ook partnerschappen met hogescholen en universiteiten 
waarin dit type onderwijs met gezamenlijk uitgereikte microcredentials werd 
geformaliseerd. 

In de periode van 2026 tot 2028 volgde daarop de meest ingrijpende 
beleidswijziging van de overheid: een gedeeltelijke ontschotting in het 
bekostigingsmodel voor modulair deeltijdonderwijs. Enerzijds werd daarbij 
voor werkzame Nederlanders een periodiek scholingsbudget vrijgemaakt dat 
voor het volgen van modulair deeltijdonderwijs op hbo-niveau kan worden 
ingezet. Anderzijds werd het bekostigde instellingen verplicht gesteld om al 
hun losse onderwijsmodules in het post-initiële onderwijs tegen integrale 
kostprijs (inclusief rijksbijdragen op instellingsniveau) aan te bieden. Daarmee 
werd een gelijk speelveld voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen 
gecreëerd, vanuit de overtuiging dat marktwerking de kwaliteit van het 
modulaire deeltijdonderwijs ten goede komt. 

Het aantal op-, om- of bijscholers die in deeltijd aan kortere onderwijs-
programma’s deelnemen, is als gevolg van deze ontwikkelingen zeker vanaf 
2025 geëxplodeerd. Het totale aantal werkende volwassenen dat in 2028 
(bekostigd of onbekostigd) post-initieel onderwijs volgt is ten opzichte van 2018 
met 50% toegenomen. Welk deel daarvan diplomagericht onderwijs volgt, valt 
nog moeilijk te zeggen. Het aantal studenten dat expliciet voor meerjarige, 
diplomagerichte deeltijdopleidingen ingeschreven staat, is namelijk niet veel 
gegroeid ten opzichte van 2018. De groei komt vrijwel volledig van studenten 
die kortere onderwijsmodules van 3 maanden tot een jaar volgen om 
microcredentials te behalen, zonder concrete plannen (bij aanvang) om deze 
tot een bachelordiploma te stapelen. 

Toekomst 
Als gevolg van deze ontwikkelingen is het hoger beroepsonderwijs in 2030 een 
stuk dynamischer geworden dan in 2020. 

Allereerst is de dynamiek binnen instellingen een stuk groter geworden. Voor 
de meeste studenten staat aan het begin van hun studie slechts gedeeltelijk 

vast welke modules zij zullen volgen. Nadat zij een basisprogramma binnen 
een bepaald domein hebben afgelegd, hebben zij de ruimte om de inhoud 
zowel binnen als buiten dat domein modulair samen te stellen. Daarbij kiest 
de meerderheid van de voltijdstudenten nog wel uit vaste pakketten binnen 
een domein, maar kiest 5-20% ervoor tijdelijk of geheel naar een ander domein 
over te stappen of twee domeinen te combineren. 

Een tweede punt waarop de dynamiek binnen instellingen toeneemt, is dat 
het onderscheid tussen voltijd- en deeltijdonderwijs in de praktijk vervaagt. 
Het modulaire onderwijsstelsel biedt studenten de mogelijkheid om na hun 
stage hun studie voort te zetten in deeltijd. Van alle voltijdstudenten volgt 5-10% 
deze route, maar binnen domeinen waar grote tekorten op de arbeidsmarkt 
ontstaan, kan dit oplopen tot 60%. In sommige gevallen gebeurt dit omdat 
werkgevers studenten de ruimte bieden en ondersteunen om gefaseerd en 
in deeltijd de nog openstaande modules te behalen. Maar er zijn ook gevallen 
waarin studenten een aantrekkelijk aanbod van hun stagebedrijf of werkgever 
niet af willen slaan en er zelf voor kiezen om later (wel of niet) in deeltijd hun 
volledige diploma te behalen.

Een derde punt waarop de dynamiek in het hoger onderwijs is toegenomen, is 
het vrije verkeer van studenten tussen verschillende onderwijsinstellingen. Een 
deel van de studenten kiest ervoor om modules buiten hun eigen instelling te 
volgen. Dat gebeurt deels bij andere bekostigde instellingen. Maar een deel 
van de studenten volgt ook speciale programma’s bij een niet-bekostigde 
instelling en is in sommige gevallen ook bereid om daar meer voor te betalen. 

De grootste toename van de dynamiek heeft in het deeltijdonderwijs 
plaatsgevonden. In 2030 blijkt modularisering de effectiefste manier om 
werkzame volwassenen en werkgevers zo ver te krijgen om aan op-, om- 
of bijscholing te beginnen. Voor een veel groter deel van werkenden en 
werkgevers is het volgen van kortere programma’s (van rond de 5 ECT – 
die snel op de vraag naar specifieke kennis en vaardigheden inspelen) en 
middellange programma’s (van 15 tot 60 ECT –- waarin daarnaast ook 
algemenere competenties worden ontwikkeld) een natuurlijk onderdeel van 
professionele ontwikkeling en HRM-beleid geworden. 

De concurrentie tussen bekostigde en niet-bekostigde hogescholen is door 
de modularisering van het hoger onderwijs aanzienlijk toegenomen. Voor 
bekostigde instellingen vormt het voltijdonderwijs nog steeds een relatief 
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stabiele basis. Onderling kunnen de aantallen studenten die een deel van 
hun diploma met modules bij een andere bekostigde instelling bij elkaar 
sprokkelen, vaak tegen elkaar worden weggestreept. Wel weet een aantal 
niet-bekostigde instellingen en nieuwe toetreders een klein deel van de 
voltijdstudenten voor blokken van 15 tot 30 ECT bij bekostigde instellingen weg 
te trekken. Met name de spelers die samenwerken met en (in)direct toegang 
bieden tot gewilde werkwegevers, scoren goed met modules rond de eindfase 
van de studie. Maar dit beperkt zich vaak tot specifieke domeinen. 

De concurrentie in het deeltijdonderwijs is daarentegen veel groter dan in 
het eerste toekomstbeeld. Met de ontschotting van de financiering en de 
dominante voorkeur voor modulair onderwijs onder werkenden en werkgevers 
genieten bekostigde instellingen geen structureel concurrentievoordeel. 
Daarnaast is een aantal nieuwe spelers – al dan niet in samenwerking 
met gevestigde instellingen – actief in de markt voor modulair post-initieel 
onderwijs. Zo heeft een aantal grote werkgevers delen van hun interne 
opleidingsprogramma doorontwikkeld en breder opengesteld (o.a. om 
talenten te scouten). Maar ook softwareontwikkelaars en fabrikanten van 
complexe technologische systemen hebben trainingsmodules voor engineers 
in het modulaire onderwijsstelsel ingepast. 

Als gevolg van deze toegenomen dynamiek creëert deze toekomst een 
aantal grote kansen en bedreigingen voor bekostigde hogescholen die in 
2020 nog niet bestonden. De belangrijkste kansen liggen in de mogelijkheden 
die een modulair onderwijsstelsel biedt om een formeel onderwijsaanbod 
te ontwikkelen, dat inhoudelijk beter aansluit op de behoefte van werkenden 
en werkgevers. Daarbij kunnen werkgevers en andere partijen als partners 
worden betrokken. Ook biedt het toegenomen belang van Leven Lang 
Ontwikkelen de kans om langdurige relaties met studenten op te bouwen en 
hen ook tijdens hun loopbaan nog te begeleiden. 

Tegenover deze kansen staat de dreiging die uitgaat van de toegenomen 
concurrentiedynamiek. Instroomaantallen zijn niet langer vanzelfsprekend. 
Bekostigde en niet-bekostigde instellingen die beter op de interesses 
en behoeften van werkenden, werkgevers maar ook een deel van de 
voltijdstudenten weten in te spelen, kapen daarmee studenten weg die in 
2020 nog voor een volledige bachelor- of masteropleiding ingeschreven 
zouden staan. 

7. Conclusie 

De toekomstschetsen uit het voorgaande hoofdstuk vormen twee uitersten. 
Maar hoe de verdere ontwikkelingen er precies uitzien, en welke daarvan 
eventueel bewaarheid wordt, ligt nog in het ongewisse. Het is mogelijk dat 
het hoger beroepsonderwijs de komende 10 jaar, binnen een institutioneel 
raamwerk dat weinig verandert, langzaam langs de lijnen en richting de 
uitkomst van de eerste schets evolueert – met voltijdonderwijs dat nog altijd 
traditioneel, maar deeltijdonderwijs dat hoofdzakelijk flexibel is vormgegeven. 
Ook is het mogelijk dat de twee toekomstschetsen opeenvolgende fasen van 
een snellere, endogeen-gedreven ontwikkeling blijken te zijn – waarbij de eerste 
schets reeds rond 2025 wordt bereikt, als tussenstap naar een onderwijsmodel 
dat flexibeler is. Maar het is ook mogelijk dat de tweede toekomstschets op 
disruptievere wijze, als gevolg van exogene schokken door innovaties vanuit 
de private markt wordt bereikt – wanneer (nieuwe toetreders onder de) 
private spelers een modulair onderwijsaanbod in combinatie met een vorm 
van microcredentialing weten te ontwikkelen, dat breed geaccepteerd wordt 
door werkgevers en een groot deel van met name de deeltijdstudenten uit 
het traditionele en zelfs het flexibele formele onderwijs weet weg te trekken. 

De vraag voor bekostigde hogescholen is niet zozeer welke van deze mogelijke 
ontwikkelpaden en toekomstschetsen juist is, maar hoe zij op de juiste wijze op 
de ontwikkelingen kunnen anticiperen. Deels vraagt dat om een proactieve 
verkenning, identificatie en implementatie van flexibiliseringsvormen die 
beter aansluiten bij de behoeften van studenten, werkgevers en docenten, 
met behoud of zelfs verbetering van de onderwijskwaliteit. Deels vraagt 
dat om het maken van contingentieplannen om met mogelijke disruptieve 
veranderingen, van binnen (wetgeving en financiering) of van buiten (nieuwe 
toetreders) het Nederlandse hogeronderwijsstelsel, om te kunnen gaan. 
Maar het vraagt vooral om een (hernieuwde) visie van hogescholen op de 
positionering van hun onderwijsaanbod in een wereld waarin de behoefte 
aan startkwalificaties blijft, de vraag naar op-, om- of bijscholing enorm 
toeneemt en het traditionele onderwijsmodel niet langer vanzelfsprekend het 
enige alternatief biedt. 
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23  Is merkbaar ook meetbaar? 
Onderwijskwaliteit met een grote K 

Ellen Klatter

1. Waarom onderwijs?               

Stel je voor dat we in een wereld zouden leven zonder onderwijs en scholen, 
en zonder toetsen en diploma’s. Waar zouden onze jongeren zich dan mee 
bezighouden gedurende de dag? Tot wat voor mensen zouden zij zich 
ontwikkelen, hoe zouden zij samenleven en welke waarden zouden zij nastreven?   

Voordat er onderwijs kwam, bestond de mens al eeuwenlang. Wat deed 
hij om te (over)leven? Jagen voor voedsel, schuilen voor veiligheid en 
voortplanten voor continuering van de soort. Het voorbestaan van de soort 
is biologisch gezien de krachtigste drive om te leren. Door zich aan te passen 
aan omgevingsveranderingen ontwikkelen mensen nieuwe vaardigheden. Dit 
principe van ‘survival of the fittest’ is gemunt door Herbert Spencer (1910) na het 
lezen van Charles Darwins On the origin of species (1859). Op Wikipedia lezen 
we: ‘Een organisme met eigenschappen die een efficiëntere en effectievere 
omgang mogelijk maakt met de uitdagingen vanuit de omgeving, heeft als 
regel een grotere overlevingskans en dientengevolge – en daar komt het 
uiteindelijk op aan – een grotere voortplantingskans.’ Zo ook de mens. 

Om ons (voort)bestaan te optimaliseren, zijn we ons als mens (we springen even 
met grote stappen door de ontwikkeling) als intelligente soort op vele domeinen 
gaan specialiseren. De jacht op voedsel, een schuilplek en kleding heeft ons 
door continue ontwikkeling en specialisatie gebracht waar we nu zijn. Stenen 
jachtvoorwerpen zijn verruild voor een hightech-voedingsindustrie (Nederland 
Voedselland, 2020), natuurproducten worden verwerkt tot kunststofkleding met 
functionele sensoren (pcmweb.nl), en in onze huidige wereld zijn we continue, 
draadloos en virtueel met elkaar verbonden. Althans, dat kan!  

Door de hoge mate van specialisatie en kennistoename is de wereld, en daarmee 
onze leefomgeving, sterk veranderd. Feitelijk zijn de rollen in de loop van de tijd 
omgedraaid. De mens voegt zich niet meer naar zijn omgeving, maar beïnvloedt 
die omgeving in sterke mate zelf. Onze vergevorderde technologie doet de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieu
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aarde, water en lucht wezenlijk veranderen, getuige de klimaatproblematiek 
en vervuiling van grond, zee en ruimte. Tevens dragen technologische 
ontwikkelingen eraan bij dat onze individuele leefwereld en leefstijl praktisch 
geen geheimen meer kennen (o.a. door social media, big data en algoritmen); 
we kunnen zelfs op DNA-niveau ons genetisch materiaal manipuleren.  

Deze ontwikkelingen, mede ingegeven door een liberaal, economisch 
gedachtegoed ten gunste van concurrentie en prestatie, hebben een keerzijde. 
Ondanks ons hoog cognitief potentieel blijven we ten diepste mens! Wezens met 
een bewustzijn en een ziel, die in dit tijdsfragment meer en een groter verlangen 
hebben dan enkel hun primaire behoeften zo efficiënt en effectief mogelijk te 
bevredigen. Paste het principe van ‘survival of the fittest’ goed bij de onderste 
niveaus van de piramide van Maslow (1962), de laatste eeuwen steken jongeren 
al in op de hoogste niveaus, refererend aan de behoefte tot zelfontplooiing, 
zelfrealisatie en zingeving. De zoektocht naar zingeving is extra relevant in deze 
tijd van welvaart en grote technologische mogelijkheden, waarin bepaalde 
beslissingen grootse, maar ook negatieve gevolgen kunnen hebben. 

Het onderwijs en de school vormt juist een oefenplaats om de zin en waarde 
van het eigen leven, ook wel Ikigai of levensdoelen, te ontdekken (Schippers, 
2017). Maar, zijn we in staat om via het onderwijs de ziel van onze jongeren te 
voeden en mee te laten ontwikkelen, zodat zij de weerbaarheid ontwikkelen om 
ook in tijden van concurrentie en prestatiedruk, of juist langdurige afzondering 
onder invloed van corona, zichzelf niet te verliezen? Steven R. Covey vat in het 
volgende citaat het huidige tijdsgewricht krachtig samen.  

‘On an individual level people are burning out, and on a collective level we 
are burning up the planet.’ (Stephen R. Covey, 2020)

Covey beschrijft in zijn boek Seven habits of highly effective people een aantal 
principes om effectief te werken binnen de context van werk en persoonlijk 
leven. Hij pleit daarin voor wat hij ‘de karakterethiek’ noemt. Daarbij gaat het 
om iemands waarden op één lijn te brengen met zogenaamde universele 
en tijdloze principes, ook wel figuurlijk de externe ‘natuurwetten’. Binnen het 
onderwijs betreffen die natuurwetten algemene principes van leren en 
ontwikkelen. Onze interne en subjectieve waarden bepalen ons gedrag (vgl. 
Fishbein & Ajzen, 2010; Sinek, 2018), terwijl de externe principes uiteindelijk de 
consequenties van dat gedrag bepalen. 

De onderwijscontext nu is bij uitstek een sociale praktijk waarin waarden 
centraal staan. Onderwijs dat mensen vormt en door mensen wordt 
vormgegeven vanuit hun persoonlijke en individuele waarden (Pols, 2019; 
Volman, 2019). Daarin is de student, net als de docent, als actor aanwezig; 
beiden met eigen gevoelens, verlangens en behoeften. ‘Het is kenmerkend 
voor de onderwijspraktijk’, schrijft IJsseling (2020), ‘dat we als docenten 
dagelijks te maken krijgen met dingen die we niet hadden verwacht en met 
mensen, studenten die niet zijn zoals wij. (...) Keer op keer blijkt dat wat we 
geleerd hebben uit de ontwikkelingspsychologie en groepsdynamica, over 
stoornissen en klassenmanagement, over wat werkt en wat hoort, niet aan te 
sluiten bij wat er in de praktijk op ons afkomt.’ 

Hoe dan te handelen, is de vraag. Daarop is geen eensluidend antwoord te 
formuleren. Het handelen van de docent in dat specifieke moment wordt 
ingegeven door zijn1>> pedagogische oriëntatie, die zijn visie op de wereld 
vertolkt en laat zien wat hij op dat moment van belang vindt. Juist die 
onderliggende pedagogische oriëntatie van de docent valt samen met zijn 
persoonlijke waarden (Covey, 2020). Deze handelingen van de docent dragen 
impliciet, maar ook expliciet bij aan hoe de student zich als subject ontwikkelt. 
We spreken daarom liever in lijn met Biesta (2018), over subjectificatie dan over 
persoonsvorming (zie kader). Het docentschap vraagt om een pedagogische 
professionaliteit ten gunste van de vorming van jongeren die aan ons zijn 
toevertrouwd.

Subjectificatie is geen kwestie van het cultiveren van het individu tot individu, 
maar is erop gericht jongeren in relatie te brengen met hun eigen vrijheid, 
om de kracht van die vrijheid te ontdekken, [...] om te ontdekken dat het hun 
vrijheid is, en om het verlangen in hen te wekken om zich op een volwassen 
wijze tot hun eigen vrijheid te verhouden. Dat laatste betekent, dat vrijheid 
niet het ‘zomaar doen wat je wilt doen’ is (zie ook Neill 1966). Vrijheid – of 
nauwkeuriger: volwassen vrijheid – is het steeds mee laten wegen van de 
vraag of dat wat je wilt doen, wat je verlangt of wat je verlangt te doen, 
gaat helpen bij goed leven en goed samenleven. Daarvoor is het nodig om 
onze initiatieven ‘in dialoog’ te brengen met de wereld: met de ander en het 
andere. (Biesta, 2018, p. 19-20)

Samenvattend: Aan de ene kant wordt onderwijs ingezet als instrument om 
onze jongeren zo efficiënt en effectief mogelijk te equiperen voor een optimale 
‘fit’ met de omgeving, zodat zij zich zo snel mogelijk kunnen kwalificeren voor 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law
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een plek in de maatschappij. Aan de andere kant is het doel van onderwijs 
om jongeren te socialiseren, en in te voeren in de cultuur van het beroep, 
evenals hen tot bloei te laten komen als subject. Dit subjectiveren vraagt om 
een onderwijscontext waarin studenten kunnen ontdekken welke waarden 
richtinggevend zijn voor henzelf als persoon, en voor hun professionele keuzes. 
Om vandaaruit een verantwoorde en waardengedreven bijdrage te kunnen 
leveren aan de maatschappij. 

Hoe willen onze jongeren in de wereld verschijnen? Het onderwijs heeft de taak 
om de nieuwe generatie hierin te ondersteunen en te beschermen, niet om te 
beslissen hoe de bijdrage van de volgende generaties eruit komt te zien (Van 
Roode, 2016). 

2. Onderwijsbeleid in vogelvlucht      

Om een beeld te krijgen van de ambities binnen het onderwijsbeleid over de 
afgelopen tien jaar, ben ik te rade gegaan bij drie koepelorganisaties, te weten: 
Vereniging Hogescholen (VH), ministerie van OCW, en met een schuin oog is 
de MBO Raad betrokken, omdat het mbo een belangrijke toeleverancier is van 
hbo-studenten. De strategische agenda’s, die van elke organisatie ongeveer 
om de vijf jaar verschijnt, zijn gescand op hoofdonderwerpen. Dit leidt tot 
een overzicht van onderwerpen die volgens de organisaties in de afgelopen 
jaren (2010, 2015, 2020) aandacht verdienden. De opbrengst is weergegeven 
in bijlage 1.  

De vele onderwerpen uit de strategische agenda’s zijn geclusterd naar tien 
hoofdthema’s. De volgorde van deze thema’s reflecteert een driedeling 
naar niveau; macro-, meso-, en microniveau. De maatschappelijk 
doelstellingen (macro, thema 1 en 2) zijn bepalend voor de inrichting van de 
onderwijsorganisatie (meso, thema’s 3 t/m 6), die op haar beurt bepalend 
is voor de onderwijskwaliteit (micro, thema’s 7 t/m 9) en de mate waarin 
studenten succesvol (kunnen) studeren (micro, thema 10). 

Centrale thema’s  

1 Maatschappelijke vraagstukken – Waar aanvankelijk gesproken werd van 
een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, wordt momenteel 
gesproken over het incorporeren van maatschappelijke vraagstukken 
(duurzaamheid, klimaatdoelstellingen, gelijke kansen en sociale cohesie). 

Dit onderwerp wordt in de loop der tijd sterk(er) geagendeerd vanuit de 
behoefte aan modernisering van het onderwijs met verruiming van het 
onderwijsaanbod zoals talentprogramma’s.

2 Marktwerking PPS – De publiek-private samenwerking (PPS) is een 
samenwerkingsvorm tussen overheid en private ondernemingen. Overheden 
willen zo gebruikmaken van de denk- en innovatiekracht van de markt, 
en deze kan de samenwerking en kennisdeling ten goede komen. De 
PPS zorgt echter ook voor spanning op het stelsel en de aansturing, door 
inhoudelijke eisen aan de samenwerking. Het vormt een hefboom voor 
volwasseneducatie en Leven Lang Ontwikkelen.

3 Flexibilisering – Met name de meest recente agenda’s besteden 
aandacht aan flexibilisering van het onderwijs. Hierdoor kan maatwerk 
geleverd worden ten dienste van diversiteit van de reguliere instroom 
en toenemende differentiatie van zij-instromers en professionalisering, 
ten gevolge van de mobiliteit van professionals met behoefte aan bij- en 
omscholing. 

4 Mobiliteit & LLO – Leven Lang Ontwikkelen (LLO) staat maar liefst elk jaar 
op alle agenda’s. Deze continue vraag doet beroep op goede voorlichting 
over trajecten en beroepsbeelden van studenten en potentiële instromers, 
en een betere aansluiting tussen de beroepskolom en de arbeidsmarkt. 
Daarmee wordt steeds intensiever aandacht gevraagd voor het 
onderwijsstelsel zelf, de aansturing en governance. 

5 Digitalisering & internationalisering – Om goed voorbereid te zijn op de 
toekomst, krijgen digitale vaardigheden en een externe oriëntatie van het 
onderwijs een steeds belangrijker plek op de agenda’s van 2020. Vragen 
betreffen ook vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst (21st century 
skills, mediawijsheid) nu banen veranderen (van beroep naar functie) en 
ethische vraagstukken zich aandienen (learning analytics, databeheer en 
privacy). Het onderwijs zal zich daar intensief op moeten voorbereiden. 

6  Kwaliteit en borging – Opvallend is dat op elke agenda de onderwijskwaliteit 
en de borging daarvan een belangrijk onderwerp is, maar dat dit in geen 
enkel jaar echt centraal staat. Ook geven de agenda’s geen eenduidige 
definitie van onderwijskwaliteit. Men wil voorkomen dat een te smal beeld 
wordt geschetst van de brede onderwijs- en kwaliteitsdoelstellingen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid
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Onderwijskundig leiderschap en governance passen onder deze noemer 
en worden binnen enkele agenda’s aangehaald.

In onderwijs, cultuur, media en wetenschap laat de overheid de vraag 
naar de kwaliteit echter ook niet helemaal over aan de markt en zoekt zij 
manieren om kwaliteit te stimuleren en te meten. Het beeld dat daaruit 
naar voren komt, is dat Nederland over het algemeen goed scoort op het 
terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap, maar dat er tegelijkertijd 
ook signalen zijn dat de prestaties op sommige terreinen onder druk staan 
(Onderwijsraad, 2013; OECD, 2017; Inspectie van het Onderwijs, 2018; OECD, 
2018; Rathenau, 2018) en dat er nog veel vragen zijn hoe kwaliteit kan worden 
gemeten en geborgd (Onderwijsraad, 2013; 2016; SCP, 2018).    
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2019, p.38)

7 Professionalisering docenten – Het competentieniveau van docenten, 
en als gevolg daarvan het niveau van studenten, staat terugkerend op 
elke agenda. Ondanks continue aandacht voor dit onderwerp staan 
studentprestaties blijvend onder druk (zie het vorige citaat). Dit vraagt 
om professionalisering van docenten en lerarenopleiders op het gebied 
van (online) pedagogiek en didactiek als hefboom voor kwaliteit en 
studiesucces (zie deze bundel hoofdstuk 25 Prinsen & Van Kan, Worden 
we straks vervangen door edubots?). Agenda’s bieden vaak geen 
oplossingsrichting voor de aanpak van dergelijke thema’s.

Welke gevolgen heeft internationalisering voor de professionalisering 
van docenten en ondersteunende staf? Wat betekent het voor 
lerarenopleidingen? Hoe moeten huidige en toekomstige docenten toegerust 
worden (denk aan didactische vaardigheden voor de omgang met een 
intercultureel curriculum, interculturele vaardigheden, taalbeheersing)?  
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2019, p. 62)

8 Onderzoek (praktijkgericht) – De maatschappelijke opdracht aan 
hogescholen is verbreed met praktijkgericht onderzoek. Dit heeft een 
belangrijke nieuwe dimensie toegevoegd aan samenwerking met 
de beroepspraktijk; leer/werkplekken en duaal leren moeten een rijke 
leeromgeving creëren. Samenwerking in praktijkgericht onderzoek en 
innovaties leidt tot verdere ontwikkeling van beroepspraktijken, is de 
veronderstelling.

9 Sociale cohesie & diversiteit – Nu het opleidingsniveau (avo versus 
beroepsonderwijs) een nieuwe sociale scheidslijn en polarisatie op 
de arbeidsmarkt opwerpt, nemen de tegenstellingen toe en wordt 
de rol van het hoger beroepsonderwijs met zijn maatschappelijke 
emancipatiefunctie, alleen maar belangrijker. Burgerschapsvorming en 
sociale competenties worden daarbij genoemd, evenals kleinschalig 
onderwijs, waarbij studenten in sterke mate betrokken zijn bij het onderwijs.

10 Studiesucces & studentsucces – Deze twee begrippen komen niet in elke 
beleidsagenda voor. Een definiëring van de VH (2019) luidt: ‘Het succes 
van studenten in hun latere loopbaan en hun rol in de samenleving 
is maatgevend voor hogescholen. Dit ‘studentsucces’ is meer dan 
‘studiesucces’ of ‘rendement’ in de enge zin (het tempo waarin het diploma 
wordt behaald). Met het centraal stellen van studentsucces geven 
hogescholen uitdrukking aan het belang van de bredere persoonsvorming 
van studenten, die naast de kwalificatie voor een beroep wezenlijk 
onderdeel uitmaakt van hun voorbereiding op de toekomst.” (Vereniging 
Hogescholen, 2019, p.6) 

“Studiesucces is een uitkomst van kwalitatief goed onderwijs en de student 
op de juiste plaats en niet als doel in zichzelf.” (Vereniging Hogescholen, 2015, 
p. 23)

Enkele observaties 

Via de scan van de beleidsagenda’s komen een aantal zorgwekkende 
omissies naar voren:  

•	 Ten eerste blijkt dat praktisch alle beleidsdocumenten zijn geschreven op basis 
van gespreksrondes, waarnemingen en economische ontwikkelingen, maar 
geen enkel beleidsadvies is gebaseerd op onderzoek. Dit is in zichzelf strijdig 
met het beleidspunt om ruimte te maken voor (praktijkgericht) onderzoek.

•	 Ook onthouden de meeste beleidskaders zich van een heldere definitie 
van studiesucces. Het siert wellicht dat daardoor elke onderwijsorganisatie 
succes kan definiëren langs zelfgestelde kaders, maar een generiek kader 
ontbreekt daardoor. 

•	 De discussie over en ambiguïteit van het thema onderwijskwaliteit is op z’n 
minst frappant te noemen. Juist van organisaties die onderwijsinstellingen 
vertegenwoordigen zou men een helder en scherp beeld verwachten 
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over kwaliteitsbevorderende (rand)voorwaarden, gefaciliteerd door (de 
voorgestelde) beleidsmaatregelen. Het volgende citaat illustreert de 
geringe kennis van onderwijsprocessen. 

•	 In ieder document staat zonder onderbreking docentenprofessionalisering 
op de agenda. Maar een heldere probleemanalyse ontbreekt. 

“Is het mogelijk om vaardigheden als kritisch denken of samenwerken op 
een natuurlijke manier in het curriculum te integreren, zonder dat dit ten 
koste gaat van de traditionele kennisoverdracht?” Kennisagenda OCW 
(2015, p. 11) 

 
De volgende redenatie wordt zichtbaar: Indien kennis over onderwijskwaliteit 
en onderzoek ontbreekt, biedt het beleid weinig richting en inhoud voor 
het onderwijsproces en/of -product. Om toch tegemoet te komen aan de 
drievoudige doelstelling van het onderwijs gaan we te rade bij onze jongeren 
zelf, als deelnemer van ons onderwijs en eindverantwoordelijke voor de 
toekomst van onze maatschappij… 

3. Terug naar de WHY

De driedeling naar macro-, meso- en microniveau vertoont gelijkenissen met 
de Golden Circle van Simon Sinek (2010). Daarin staat why voor het doel, de 
aanleiding of de overtuiging om te werken aan een bepaald resultaat (dienst 
of product). How staat voor het proces en de handelingen die verricht dienen 
te worden om de why te (kunnen) realiseren. What staat voor het resultaat 
en betreft de uitkomst van het proces. Why, how en what staan dus voor de 
logische redenatie van doel, middelen en resultaat. Deze redenatie verloopt 
logischerwijs ‘van binnen naar buiten’. Veel organisaties werken echter ‘van 
buiten naar binnen’, met de consequentie dat medewerkers zich niet altijd 
even bewust zijn van het doel, de why van hun handelen en waartoe zijzelf 
werken. Dit herkennen we ook in de besproken beleidsnota’s, waarin vooral 
het what centraal staat. 

“Wij leiden ze niet alleen op als toekomstige professionals, maar we 
transformeren daarmee ook de arbeidsmarkt en dragen bij aan 
persoonlijke vorming van onze studenten en cohesie in de samenleving.” 
(Vereniging Hogescholen, 2019, p.3)

 
Een voorbeeld uit de strategische agenda van 2019 van de VH: het uitbreiden 

van het opleidingsprogramma van de Associate degrees (VH, 2019, p. 3) is 
het gewenste eindproduct (what), waarbij de kaders of condities worden 
meegegeven om het speelveld aan te geven, maar het biedt geen richtlijn 
voor de spelregels, oftewel het hoe (how). Als er al een doel wordt omschreven 
raakt het veelal een economisch belang; programma’s moeten korter, sneller, 
beter aansluiten op de arbeidsmarkt, et cetera. Onduidelijk blijft veelal het 
waarom of waartoe die ontwikkeling ten diepste moet leiden; ook vanuit de 
why van de student. In bovenstaand citaat missen we vanuit welke waarden 
de VH de studenten wil opleiden (why), wat dat vervolgens vraagt van 
docenten en het onderwijsproces (how), en hoe dat kan worden gefaciliteerd 
door het management, ondersteunend personeel, directies en maatregelen 
vanuit de overheid. 

De why van onze studenten  

Trekken we de redenatie door, dan lijkt het zinvol ons te voeden met het 
waartoe van degenen om wie het gaat: onze studenten. In de aanloop naar 
dit essay zijn zo’n dertig studenten benaderd met drie vragen (die zij allen 
hebben beantwoord): 

•	 Wat is voor jou het belangrijkste doel of waarde in het leven?
•	 Betrekt het huidige onderwijs dat doel of waarde ook actief in de lessen, 

en in de beoordeling? 
•	 Als jij het mocht bepalen, hoe zou je de fase van ‘opgroeien tot volwassene’ 

dan vormgeven?

Op de eerste vraag reflecteerden de antwoorden met name elementen in de 
persoonlijke sfeer, zoals: gelukkig worden; vrienden, familie, of goede mensen 
om je heen; doelen behalen; toekomst opbouwen; gevoel dat je ertoe doet; 
ergens goed in worden; succes in het leven (via geld), rust en autonomie; of 
respect krijgen en geven.

Op de tweede vraag gaven studenten aan dat er in het onderwijs niet direct 
aandacht wordt besteed aan de benoemde waarden (geluk, vrienden maken, 
goede mensen leren kennen) die zijzelf nastreven. Wel wordt aandacht 
besteed aan kennisoverdracht en opleiden voor een (passende) baan. 
Studenten zouden het een goed plan vinden als hun waarden mogelijk meer 
betrokken zouden worden in het onderwijsplan. De waarden respect krijgen en 
geven en rust en autonomie bieden worden wel herkend binnen het gevolgde 
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onderwijs ,  en die ervaren studenten als helpend.
Vraag 1. Wat is voor jou het belangrijkste doel of waarde in het leven?  
“Geluk en plezier is voor mij het belangrijkste in het leven. Zonder deze 
waarde haal je niet het maximale uit het leven en zal alles veel minder 
prettig verlopen.“ 
“Het belangrijkste doel/waarde in het leven is voor mij familie en vrienden. 
Daarnaast hecht ik ook waarde aan een toekomst opbouwen dus een 
sociaal netwerk maar ook een opleiding en ergens goed in worden 
waarmee je je geld kunt verdienen.”

Vraag 2. Betrekt het huidige onderwijs dat doel of waarde ook actief in 
de lessen, en in de beoordeling? 
“Nee, het is ook moeilijk om ‘geluk’ te behandelen in de lessen omdat 
geluk bij iedereen verschillend is. Wel vind ik dat de beoordelingen van 
zowel stage als onderwijspraktijk redelijk goed beoordeeld worden op het 
feit dat je gelukkig bent in wat je doet.”
“Nee niet echt. Er wordt weinig aandacht geschonken aan familie en 
vrienden. Daarentegen wordt er wel veel aandacht besteedt aan een 
goede opleiding en een juiste baan vinden daarna.”
  
Vraag 3. Als jij het mocht bepalen, hoe zou je de fase van ‘opgroeien tot 
volwassene’ dan vormgeven? 
“Ik zou het vormgeven met meerdere en verschillende aspecten, niet puur 
opleidingsgericht maar ook meer levenslessen erin plaatsen. Dingen die 
je leert door ervaring of van je ouders, alleen niet iedere student heeft/
krijgt de gelegenheid daarvoor.” 
“Mensen met enige levens- en werkervaring kunnen ons het beste helpen 
hierbij. Zij weten precies hoe je je het beste kan opstellen tegenover de 
baas en hoe je het beste keuzes kan maken. Dit kunnen je ouders zijn, 
maar ook docenten op school.” 
“Het opgroeien tot volwassene dien je zelf in te vullen – ‘in Nederland 
zijn alle keuzes mogelijk’ – om uiteindelijk eigen verantwoordelijkheid te 
kunnen nemen en te dragen.”  

 

Als reactie op de derde vraag verwijst een enkele student naar de docent, ‘die 
weet het goed!’ Anderen richten zich meer op aandachtgebieden als de 
persoonlijke sociale ontwikkeling of alternatieve vakken (koken, Belastingdienst).  
Ook wordt er gesuggereerd dat men bij ‘volledige onafhankelijkheid (fysiek, 

economisch en mentaal) pas volwassen is. “Hoewel”, stelt deze student, “deze 
vraag is niet te beoordelen, omdat ook onafhankelijkheid een subjectief 
concept is.” 

Extra aandacht vraagt het laatste voorbeeld in het bovenstaande kader. Deze 
student illustreert in zijn reactie een visie die in termen van subjectivering 
goed benaderbaar is. Zijn (subjectieve) waarden kunnen aan de oppervlakte 
komen via het gesprek in de pedagogische driehoek (zie verderop). Welke 
keuzes zou hij maken binnen zijn opleiding en bij het kiezen van een beroep, 
en welke waarde(n) drijft hem in zijn keuze? Welke oriëntatie op de wereld blijkt 
daaruit en wat wil hij bijdragen aan die wereld en welke verantwoordelijkheid 
is hij bereid daarvoor te dragen? 

Het expliciteren van dit subjectiveringsproces vraagt om een dialoog. De 
docent kan daartoe het initiatief nemen en, via de inhoud van zijn vak, 
studenten uitdagen na te denken over de waarde die de behandelde kennis 
en informatie voor hen heeft, hoe zij dit zouden kunnen gebruiken en inzetten 
in de beroepspraktijk, en welke consequenties daaruit voortkomen. 

Kwalitatief goed onderwijs verlangt van onze docenten dan ook een sterk 
ontwikkelde pedagogische professionaliteit. Subjectivering kan expliciet 
plaats krijgen binnen het domein van studieloopbaan-begeleiding of 
groepsgesprekken met de klas. In SLC-gesprekken kunnen studenten worden 
bevraagd waarom zij taken en werkzaamheden leuk, zinvol of waardevol 
vinden en ontwikkelen ze (zelf)inzicht; waarop baseer ik mijn keuze, en waar 
wil ik mij voor inspannen? SLC draagt zo niet meetbaar, maar wel merkbaar bij 
aan waardegedreven keuzes voor opleiding en beroep (Kuijpers, 2012). 

Dit niet-meetbare proces vindt doorgaans plaats binnen een meetbare kant 
van onderwijs. Wat kunnen de onderwijswetenschappen ons leren over de 
meetbaarheid van onderwijskwaliteit?   

4. Door naar de HOW 

De laatste decennia hebben onderwijswetenschappers de effectiviteit van 
diverse objectieve variabelen onderzocht om antwoorden te vinden op de 
vraag: wat werkt? De resultaten bieden wetenschappelijk gefundeerde 
uitgangspunten voor (de keuze van) de inrichting en uitvoering van 
het onderwijsontwerp en -proces. Het resultaat biedt docenten en 
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onderwijsgevenden handvatten om evidence based en efficiënt te handelen, 
ten gunste van doorstroom en studiesucces. Onderwijsonderzoek biedt dus 
handvatten voor het hoe, oftewel how.

De onderstreepte woorden illustreren wederom onze neiging en behoefte 
om te blijven werken vanuit het principe van ‘survival of the fittest’: het 
streven naar optimalisatie van onderwijs- en leerprocessen om tegemoet 
te komen aan datgene wat de omgeving van ons vraagt. Maar wat datgene 
is, zullen we zelf moeten invullen. De why is daarmee subjectief en normatief 
van aard (Biesta, 2018). 

Het sociaalwetenschappelijk onderzoeksparadigma waaronder de 
onderwijswetenschappen vallen, heeft inzicht geboden in de werking van veel 
variabelen met betrekking tot de how van leren en instructie. Deze wetenschap 
onderzoekt relaties tussen enerzijds vormen van onderwijsontwerp 
(curricula), didactische werkvormen (instructiemodellen), (meta)cognitieve 
leerprocessen en principes van beoordelen (toetsing en examinering), en 
anderzijds de behaalde leerresultaten, al dan niet naar tijd.  

Tien principes voor onderwijskwaliteit  

Onderwijskwaliteit, en als gevolg daarvan studiesucces, is bij uitstek het 
resultaat van alle soorten onderwijs- en leerprocessen die de student 
naar het beoogde eindniveau moeten brengen. Het is daarom van belang 
kennis te hebben – of te nemen – van wetenschappelijke uitgangspunten 
die bepalend zijn voor de kwaliteit van onze onderwijspraktijk. In het rapport 
Grip op Studiesucces zijn tien maatregelen beschreven, voorwaardelijk voor 
onderwijskwaliteit. Deze zijn, in combinatie met andere relevante principes uit 
de literatuur, hier gerangschikt conform de why, how en what (Sinec, 2020).

1 Doel van onderwijs (why) 
Succesvol studeren is gebaat bij duidelijke, door het team gedragen 
doelstellingen. Dit doel, de why van de opleiding moet zichtbaar worden in het 
gedrag van alle onderwijsbetrokkenen en geïntegreerd zijn in de cultuur van 
een opleiding. Het doel komt tot uiting doordat in het onderwijsontwerp, waarin 
de leerdoelen zijn geformuleerd als leeropbrengsten, het leren van de student 
centraal staat. Tevens zijn de doelen congruent met de onderwijsvisie van de 
instelling (Cohen-Schotanus, Visser, Jansen & Bax, 2019). Een expliciete visie op 
de onderwijsdoelstellingen geeft richting aan de curriculumontwikkeling en 

voedt het pedagogisch-didactisch handelen van docenten ten gunste van 
succesvol studeren.

2 Visie op leren en beoordelen (why)
Leren is een constructief proces; het is het ontwikkelen van kennis, 
vaardigheden en houding, voortbouwend op eerder opgedane kennis en 
ervaringen, waarbij mensen zelf betekenis geven aan de wereld om hen heen. 
Dit gebeurt met name via het proces van sociale interacties (Vygotsky, 1978). 
Voor een integrale aanpak dient elke opleiding een gemeenschappelijke 
missie en visie op leren en beoordelen te ontwikkelen met voorstellen voor 
gepaste interventies om deze missie en visie te realiseren. 

3 Teambenadering inclusief leidinggevenden (gedeelde why)
Het is van groot belang dat alle teamleden samen als team, een gedeelde 
missie en visie ontwikkelen, omdat men studiesucces als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid ervaart, en ambieert om naar een eenduidig doel toe 
te werken. Niet alleen het onderwijsteam, maar ook de studenten weten dan 
of zij zich kunnen vereenzelvigen met de gestelde doelen. De visie komt in 
nauw overleg met de onderwijsmanager en de directeur tot stand. Zij hebben 
een belangrijke rol in de facilitering van, doorwerking en borging van deze 
visie in de onderwijspraktijk. Het management werkt vanuit het urgentiebesef 
dat zowel het curriculumontwerp, als het pedagogisch-didactisch handelen 
vanuit de visie bijdraagt aan onderwijskwaliteit. Het management stimuleert 
en ondersteunt dit handelen van de teamleden, als van de ondersteunende 
diensten (Van Keulen Voogt, Van Wessum, Cornelissen & Schelfhout, 2015).

4 Constructive alignment (how – ontwerp)
Constructive alignment gaat uit van een vanzelfsprekende relatie tussen de 
beoogde eindkwalificaties, het toetsprogramma en het onderwijsprogramma 
(Biggs & Tang, 2011). Het ontwerpen van een curriculum kenmerkt zich door 
inhoudelijke sturing en strategische sturing. Inhoudelijke sturing betreft 
de vraag welke leerdoelen de opleiding nastreeft en daarbij aansluitend, 
welk toetsprogramma dan passend is. Strategische sturing wordt bepaald 
op eindniveau (eindkwalificaties), waarna het totale programma om dit 
eindniveau te behalen, wordt opgedeeld naar onderwijsjaar, periode, blok 
en cursus. Het werken vanuit constructive alignment veronderstelt dus een 
consistentie naar inhoud en beoordelingswijze, en is een zeer belangrijk 
uitganspunt voor de kwaliteit van de opleiding.  
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5 Backwards design (how – ontwerp)
Het idee achter ‘backwards design’ is dat men het leren van de student 
centraal stelt en vanuit de te bereiken leerdoelen terugredeneert naar het 
onderwijsprogramma, de opbouw, de leerlijnen, de gewenste onderwijsvormen 
en de toetsing (Jensen, Bailey, Kunner & Weber, 2017). Om dit ontwerpproces 
goed uit te voeren, moet een doelgerichte taakanalyse worden uitgevoerd, die 
in vijf vragen is samen te vatten, startend vanaf einddoel (Cohen-Schotanus, 
Visser, Jansen & Bax, 2019). Te weten: a) Wat zijn de beoogde leerresultaten? 
b) Wat wordt verwacht dat studenten kunnen/kennen aan het einde van 
de opleiding? c) Welke (leer)activiteiten zijn geschikt om deze uitkomsten 
te bereiken? d) Via welke pedagogisch-didactische werkvormen worden 
deze leeractiviteiten ontlokt? e) Hoe worden deze leeruitkomsten getoetst? 
Goede ‘constructieve verbinding’ tussen de beoogde eindkwalificaties, het 
toetsprogramma en het onderwijsprogramma is onmisbaar voor de kwaliteit 
van een opleiding. 

6 Pedagogical content knowledge (how – docent)
Docenten die goed onderwijs verzorgen, weten de vakinhoud te verbinden aan 
leerpsychologische principes die gelden voor het leren van hun studenten. In 
deze combinatie, pedagogical content knowledge (PCK) genoemd (Shulman, 
1986), worden onderwijsdoelen en theorieën ingekleurd door de waarden en 
overtuigingen van de docent (Alexander, 2008). Interactie en dialoog zijn de 
kernbegrippen om studenten actief te laten participeren in het onderwijs, 
zodat zij betekenisvol en ‘diep’ kunnen leren (Stegers-Jager, Cohen-Schotanus 
& Temmen, 2012). Expliciet aandacht daarbinnen voor zelfsturing, planning, 
metacognitie en de mindset van studenten, zijn eveneens belangrijk voor 
succesvol studeren (De Bruijn-Smolders, 2017; Molina, 2020). Zo includeert goed 
onderwijs de persoonsvorming en competentieontwikkeling van studenten, 
beide nodig voor kwalificering voor het beroep (Klatter, 2020).  

7 Toetsen, beoordelen en examineren (how – docent)
Toetsing kwam al vaker naar voren en kent twee doelen: 1) toetsing stuurt 
het leerproces, en 2) via toetsing wordt vastgesteld of tussentijdse doelen, 
en de eindkwalificaties zijn behaald. Het aansturen van het leerproces kan 
op veel verschillende manieren gebeuren, waarbij regelmatig toetsen, al dan 
niet formatief, in combinatie met feedback een van de opties is. Belangrijke 
kwaliteitskenmerken daarbij zijn: de planning van toetsen en herkansingen 
leidt niet tot concurrentie tussen activiteiten; om het hordenloopeffect tegen 
te gaan, is er sprake van een beperkt aantal toetsen waarin eindcijfers worden 

gegeven, eventueel in combinatie met deeltoetsen; en er is een compensatoir 
systeem in het eerste studiejaar. Daarnaast is de toetsing altijd afgestemd op 
de doelen en representeert zij (een deel van) de eindkwalificaties; de toetsing 
reflecteert en staat garant voor het beoogde niveau (bijv. via een taxonomie) 
en de betrouwbaarheid en validiteit van de toetsen is hoog (Cohen-Schotanus, 
e.a. 2019; Sluijsmans, Joosten-ten Brinke & Van der Vleuten, 2013). 

8 Sense of belonging en pedagogische professionaliteit (how – stu-
dent-docent)
Succesvol studeren is, zoals gezegd, gebaat bij het actief betrekken van 
studenten. Opleidingen doen er goed aan het onderwijs zo in te richten 
dat de student van meet af aan op veel terreinen betrokken raakt en 
sociaal en academisch integreert. Door betrokkenheid bij docenten en hun 
medestudenten, kan een fundament ontstaan waarop verbindingen tussen 
studenten en opleiding verder kunnen worden ontwikkeld, en studenten een 
‘sense of belonging’ ontwikkelen. Het gevoel onderdeel uit te maken van een 
community’ wordt bevorderd door het organiseren van kleinschalig onderwijs 
met ruimte voor het dialogisch onderwijsgesprek, kritische reflecties en 
meningsvorming. Activerende werkvormen en groepsopdrachten stimuleren 
de betrokkenheid, en peer- en selfassessment daagt uit tot zelfreflectie en 
subjectivering (Tinto, 2012; Gomes, 2016). 

9 Integrale aanpak (what – team)
Eigenlijk komen alle voorgaande uitgangspunten samen in de integrale 
aanpak. Daarvoor heeft elke opleiding een gemeenschappelijke missie 
en visie op studiesucces ontwikkeld met voorstellen voor een sluitende 
onderwijsinrichting. Bestaande opleidingen kiezen een verantwoorde 
veranderstrategie, met bewezen maatregelen uit de onderwijskundige 
literatuur. Indien er sprake is van een vernieuwingsaanpak, dan moet de 
visie uitgedragen en uitgevoerd worden door het gehele team, inclusief 
organisatieonderdelen die ondersteunend zijn aan het primaire proces. 
Dat betekent dat elke medewerker zich verantwoordelijk voelt voor de 
organisatie en uitvoering, en aanspreekbaar is op het studiesucces en de 
rendementscijfers, en daar bewust en expliciet naar handelt (Klatter, Visser, 
Theeuwes, Wassenaar & Van Veen, 2019; Visser & Cohen-Schotanus, 2020). 

10 Onderwijskundig leiderschap (what – support)
Om een integrale aanpak te realiseren is sterk onderwijskundig leiderschap 
een noodzaak. De onderwijskundig leider zorgt ervoor dat een adequate 
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probleemanalyse de grondslag vormt voor onderwijsvernieuwingen en 
een gezamenlijke visie wordt ontwikkeld op te bereiken doelen. Afstemming 
tussen docenten in het werken naar de einddoelen voorkomt dat men 
‘koning in eigen rijk’ kan zijn, en maatregelen zijn gebaseerd op evidentie uit 
de wetenschappelijke literatuur. Leiderschap is zeer belangrijk, waarin de 
onderwijsmanager uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid een belangrijke 
voortrekkersrol heeft. Onderlinge afstemming en uitwisseling van de 
uitgangspunten, opgebouwde kennis en houding, zeker bij de entree van 
nieuwe docenten, blijft van wezenlijk belang. Het management ondersteunt 
de lerende houding van docenten individueel en blijft het team in zijn 
ontwikkeling faciliteren (Hattie & Smith, 2020). 

Why, how and what

De volgorde waarin de principes zijn beschreven, volgt de Golden Circle 
van binnenuit. Vanuit de why volgt de how. De visie op leren en beoordelen 
bepaalt de inrichtingsvorm van het onderwijs en de begeleidingsactiviteiten, 
nodig om de doelen te bereiken. Onderwijskundige evidence waarop 
de keuzes drijven, is daarbij een voorwaarde. De visieontwikkeling en het 
curriculumontwerp resulteren in de what: een integrale opleiding. Via deze 
route is een studeerbaar opleidingstraject ontworpen, waarlangs studenten 
succesvol kunnen studeren. Met de juiste inzet en adequate begeleiding op 
studievaardigheden kunnen studenten succesvol studeren, met een hoog 
studierendement tot gevolg. Goede voorbeelden zijn beschreven in Grip op 
Studiesucces (Klatter et al., 2019). 

Geregeld echter blijkt de onderwijspraktijk weerbarstig. Niet elke opleiding 
is even succesvol, en lang niet elke opleiding werkt langs de beschreven 
principes. Tabel 1 biedt een overzicht van situaties waarin opleidingen per 
principe meer of minder slagen. Elk principe kent twee kanten: de theorie 
en de praktijk. De theoretische lijn (bovenste regel) betreft de fase waarin 
teamleden elk principe gezamenlijk bespreken, theoretisch doorgronden, en 
leren denken en ontwikkelen vanuit constructive alignment en backwards 
design, et cetera. De tweede lijn (onderste regel), betreft de uitvoering ervan. 
Naast het weten, ontwikkelen en afstemmen, is het de kunst de principes toe 
te passen in de eigen onderwijspraktijk. Het ontwikkelde gedachtegoed moet 
dan worden omgezet naar concreet handelen, op zo’n wijze dat studenten 
zich onderdeel gaan voelen van de groep en hun studievaardigheden kunnen 
ontwikkelen. Gedeelde teamverantwoordelijkheid als belangrijk onderdeel 

voor onderwijskwaliteit, ontstaat door ruimte voor collegiaal overleg, intervisie 
of scholing, gestimuleerd en gefaciliteerd door een deskundig en krachtig 
onderwijskundig leider.

Tabel 1. Onderwijskwaliteit langs tien onderwijskundige principes (indien wel/niet 
geëxpliciteerd) 

PRINCIPES NIET geëxpliciteerd WEL geëxpliciteerd WEL geëxpliciteerd

NIET geëxpliciteerd NIET geëxpliciteerd WEL geëxpliciteerd

why

1. Doel van 
onderwijs

Niet helder Wel helder Helder

Niet gedeeld Niet gedeeld Expliciet gedeeld

2. Visie op leren 
& beoordelen

Niet helder Wel helder Wel helder

Niet nageleefd Niet nageleefd Consistent nageleefd

 3. 

Team  benadering

Verdeeldheid in 
team

Eenheid in team Eenheid in team

Leiderschap afwezig Leiderschap afwezig Leiderschap verbindt
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PRINCIPES NIET geëxpliciteerd WEL geëxpliciteerd WEL geëxpliciteerd

NIET geëxpliciteerd NIET geëxpliciteerd WEL geëxpliciteerd

how

4. Constructive 
alignment

Docenten geven 
eigen vak, los van 
competentieprofiel

Vakken vormen 
samenhangend 
curriculum 

Vakken vormen 
samenhangend 
curriculum 

Toets not-aligned 
met het 
competentieprofiel

Toetsing apart 
ontwikkeld

Samenhang in 
toetsprogramma

5. Backwards 
design

Ontwikkeling vanaf 
P-fase

Ontwikkeling vanaf 
eindkwalificatie

Ontwikkeling vanaf 
eindkwalificatie

Uitvoering 
losstaande vakken

Losstaande vakken Opbouwend 
curriculum

6. Pedagogical 
content 
knowledge

Geringe kennis PCK, 
motivatie 
en zelfregulatie

Kennis PCK, motivatie 
en zelfregulatie

Kennis PCK, motivatie 
en zelfregulatie

Geen naleving Geen naleving Dialogisch onderwijs

7.Toetsen, 
beoordelen en 
examineren

Geringe kennis over 
opbouw toetsing, 
examinering

Kennis over opbouw 
toetsing, examinering

Kennis omgezet in 
samenhangend 
toetsprogramma

Losse toepassing Geen integrale 
toepassing

Aligned uitvoering

8. Sense of 
belonging 
(SoB)

Geen inzet op SoB/
HRM

Wel aandacht voor 
SoB/ HRM

Wel aandacht SoB/
HRM

Geen uitvoe-
ring in de klas, 
vanwege matige 
PI-ontwikkeling

Geen uitvoering in 
onderwijs, matige  
PI-ontwikkeling

Wel uitvoering in 
onderwijs, krachtige 
PI-ontwikkeling

PRINCIPES NIET geëxpliciteerd WEL geëxpliciteerd WEL geëxpliciteerd

NIET geëxpliciteerd NIET geëxpliciteerd WEL geëxpliciteerd

what
9. Integrale 
aanpak

Geen gezamenlijke 
visie

Wel gezamenlijke visie Gezamenlijke visie

Geen aligment in 
uitvoering 

Geen aligment in 
uitvoering

Sterk aligned 
uitvoering

10. Onderwijs-
kundig 
leiderschap

Leidinggevenden 
geen inhoudelijke 
regie en initiatief

Leidinggevenden wel 
inhoudelijke regie en 
initiatief

Leidinggevenden 
duidelijk inhoudelijke 
regie en initiatief

Geen gedeelde 
verantwoording

Toegekende 
activiteiten   

Team -
verantwoordelijkheid 
  

De kolommen in tabel 1 schetsen ‘extreme’ situaties die binnen een opleiding 
kunnen voorkomen. In de linkerkolom (niet-niet) is voor geen enkel principe 
een theoretische onderbouwing aanwezig voor het onderwijsontwerp, en 
worden deze principes niet of niet samenhangend toegepast in de praktijk. 
In de rechterkolom wordt de theorie goed doorgrond en slagen docenten 
erin deze in samenhang en gezamenlijk uit te voeren. De middelste categorie 
schetst een situatie waarin de theoretische onderbouwing aanwezig is, maar 
de onderwijspraktijk een andere werkelijkheid laat zien. Ook kan omgekeerd 
voorkomen dat docenten binnen een team goed afstemmen, maar de keuze 
van hun acties niet evidence based is, dat niet tot het onderwijsresultaat leidt, 
zoals bedoeld. 

Tabel 1 kan als kijkkader dienen voor een opleiding om de principes te 
bespreken, en in kaart te brengen of, en in welke mate de principes in theorie 
én praktijk in samenhang worden gerealiseerd.

5. Scenario’s met een kleine en grote K                 

De why, how en what van de Golden Circle vormen een transparante drieslag 
om doelen, werkwijzen en opbrengsten van organisaties langs te ordenen 
en te analyseren. Uit de scan van de strategische onderwijsagenda’s (par. 2) 
kunnen we afleiden dat de betrokken koepelorganisaties vooral zijn gericht op 
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nieuwe aandachtsgebieden waar hun organisaties in de nabije toekomst aan 
zouden moeten werken. De focus ligt daarmee op de opbrengsten van het 
beleid: de what. Echter, niet duidelijk is aan welk doel of gewenste ontwikkeling 
(van de mens) deze opbrengsten zouden moeten bijdragen. De why blijft 
daarmee impliciet.  

Terugredenerend (backwards design) is het de vraag waarop de 
koepelorganisaties hun thema´s hebben gebaseerd. De why is immers 
richtinggevend voor de manier waarop gewerkt wordt naar het gestelde 
doel. We zagen ook dat een definitie van onderwijskwaliteit niet werd gegeven 
door de koepelorganisatie en kenmerken van kwaliteit niet helder werden 
geformuleerd, ondanks dat de onderwijswetenschappelijke literatuur daarin 
ruimschoots voorziet. Deze omissie is aangevuld met een beschrijving van de 
tien principes van onderwijskwaliteit (par. 4). 

In de praktijk zien we dat niet elke opleiding, instituut of koepelorganisatie 
zich bewust is van, of expliciet werkt vanuit deze principes om te komen tot 
waardegedreven onderwijskwaliteit. De why en de how kunnen beide worden 
uitgetekend als element op de dimensie van impliciet naar expliciet:   

•	 dimensie why: mate waarin de why is gekend, doorleefd en onderschreven  
•	 dimensie how: mate waarin de how is gekend en wordt nageleefd 

Als we deze twee dimensies tegen elkaar afzetten, ontstaat een 
kwadrantenstelsel (figuur 1). Elk kwadrant geeft het resultaat weer, de what, 
dat volgt uit een meer of minder geëxpliciteerde why en how. Elk kwadrant 
weerspiegelt daarmee de onderwijskwaliteit van een organisatie. 

Kwadranten (kleine k)   
Kwadrant 1. Onderwijsorganisaties in dit kwadrant kenmerken zich door 
een heldere visie op en een gedeeld doel voor het onderwijs, waartoe zij 
hun studenten willen opleiden. In de samenwerking met andere, externe 
partijen (overheid, arbeidsmarkt) wordt gestreefd naar gedeelde doelen en 
ambities. De alignment met passende randvoorwaarden en werkprocessen 
om die doelen te realiseren (uitvoering van de principes), blijft achter. De 
uitvoering van onderwijsprocessen kent derhalve niet de gewenste kwaliteit. 
Men volgt eerder externe voorschriften dan dat er op basis van kennis over 
onderwijskundige principes wordt lesgegeven. Binding met studenten en 
aandacht voor hun persoon is positief, kwaliteit van onderwijs suboptimaal.  

Figuur 1. Scenario’s voor onderwijskwaliteit naar vier kwadranten

 

Kwadrant 2. Opleidingen in dit kwadrant kenmerken zich door een heldere 
waardegedreven visie en een expliciet en gedeeld doel van onderwijs. 
Medewerkers op elk niveau weten waartoe zij hun studenten willen opleiden. 
Het team vormt een eenheid en is ondersteunend naar elkaar. In de 
samenwerking met externe partijen (overheid, arbeidsmarkt) zijn gedeelde 
doelen en ambities het uitgangspunt. Het leren van studenten staat centraal, en 
studenten zijn verantwoordelijk voor het eigen leerproces. Onderwijsuitvoering 
is gebaseerd op gedeelde onderwijskundige principes en wordt ondersteund 
en gefaciliteerd door krachtig onderwijskundig leiderschap. De opleiding 
behaalt gewenste resultaten qua studie- en studentsucces. 

Kwadrant 3. Opleidingen in het derde kwadrant kenmerken zich door 
een niet-uitgesproken en een niet-gedeelde visie op onderwijs, leren en 
beoordelen. Het waartoe van het handelen van het team is vanuit de kaders 
derhalve ongericht, waardoor grote verscheidenheid tussen docenten kan 
voorkomen. Dit heeft effect op de samenhang en kwaliteit van onderwijs. Dit kan 
gecompenseerd worden door krachtige aansturing vanuit het management, 
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opererend vanuit de onderwijskundige principes. Een niet-hecht team kent 
diverse risico’s als het gaat om alignment in aanpak, uitvoering en beoordeling. 
Resultaten zijn vaak minder optimaal dan gewenst.

Kwadrant 4. Het vierde kwadrant kent situaties waarin gewerkt wordt vanuit 
sterk impliciete aannames met betrekking tot het doel, onderliggende 
waarden en de kerntaken van het onderwijs. Een weinig hecht team met 
geringe aansturing zal dit proces niet compenseren, met negatieve gevolgen 
voor onderwijsresultaten, een laag studierendement en hoge uitval. 

Toekomst voor hoger onderwijs (grote K) 
Op basis van het voorgaande komen twee trends naar voren. Een reflectie 
daarop met drie centrale vragen ronden dit essay af. 

Trend 1: Door de generieke onderwijsdoelstellingen tegen het licht te houden, 
bleek al snel dat we onderwijs voornamelijk inzetten om jongeren zo efficiënt 
en effectief mogelijk te kwalificeren voor een beroep (what). Daarbij zoeken 
we naar een zo optimaal mogelijke ‘fit’ tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
en hopen we onder andere dat publiek-private samenwerking ons helpt in 
het aanwakkeren van de innovatiekracht. Het opleiden moet blijkbaar – nog 
steeds – groter, sneller en gerichter gaan.  

Als gevolg van de zoektocht naar optimalisatie in leerroutes, is het 
onderwijsstelsel steeds fijnmaziger geworden en geëvolueerd tot een kluwen 
van onderwijsroutes. Dit fenomeen heeft het aantal transitiemomenten doen 
toenemen, wat nog wordt versterkt door de wens om te flexibiliseren. Dit alles 
vergroot de kans op uitval. Onderzoek laat overtuigend zien dat elke overstap 
een groot risico op uitval herbergt (Elffers, 2016; Visser & Cohen-Schotanus, 
2020). 

Mobiliteit is echter een groot goed in het streven naar Leven Lang Ontwikkelen. 
Dat is logisch zolang economische voorspoed en optimalisatie van de 
marktpositie de ‘holy grail’ blijft vormen in het politieke landschap. Daarbij willen 
we natuurlijk ook zelf mee in de trend van digitalisering en internationalisering, 
al was het alleen al omdat onze behoefte is aangewakkerd door de ontsluiting 
van het internet. 

Afgaande op de geanalyseerde beleidsstukken (par. 2) worden diverse externe 
maatregelen ingezet om het proces van kwalificering te versnellen, vergroten, 

verdiepen of te verrijken. Toch blijkt dit niet tot de gewenste resultaten te 
leiden, gezien het lage studierendement en de hoge uitval onder studenten. 
De tien onderwijsprincipes die zijn beschreven (par. 4), kunnen bijdragen aan 
verhoging van de onderwijskwaliteit. 

Trend 2: Tegelijkertijd met trend 1 zien we dat de combinatie van een meer 
diverse populatie en sterk gespecialiseerde onderwijsroutes, maakt dat 
jongeren elkaar niet meer vanzelfsprekend tegenkomen of zelfs van elkaar 
vervreemd raken. Dit gaat ten koste van het ontwikkelen van gedeelde 
normen en waarden en de sociale cohesie. Door onze drang naar efficiëntie 
en effectiviteit komt het proces van socialisering in het geding, met serieuze 
maatschappelijke gevolgen. 

Van oudsher lag deze taak bij de kerk en socialiseerden verschillende sociale 
klassen binnen de eigen zuil. Sinds de secularisatie drukt deze taak steeds 
zwaarder op het onderwijs. In het verlengde daarvan staan ook docenten 
vanuit hun normatieve taak onder druk, getuige de moord op de Franse leraar 
Paty. Via hun handelen, ingegeven door hun individuele waarden, tonen zij 
studenten de wereld vanuit hun eigen oriëntatie. 

In een land met vrijheid van meningsuiting, vormt juist dit pedagogisch 
handelen een groot professioneel kapitaal dat kan bijdragen aan de 
vorming, socialisering en subjectivering van onze jongeren. Tenminste, 
wanneer docenten en docententeams – onder leiding van hun managers 
en ondersteund door overige diensten – de ruimte, de veiligheid en het 
vertrouwen ervaren om die pedagogische waarden te onderzoeken, en in 
co-creatie met hun studenten en collega’s verder te ontwikkelen.

Deze trends brengen een aantal vragen naar voren.

De centrale regierol van de overheid noopt haar tot temporisering (tijd), maar 
ook tot facilitering (geld en middelen) om de onderwijskwaliteit van het hoger 
onderwijs in termen van why, how en what te versterken. 

	Hoeveel ruimte bestaat er om de temporisering binnen het 
huidige stelsel van het hoger onderwijs vorm te geven?

	In hoeverre heeft de overheid in dit tijdsgewricht (pandemie en 
beperkte financiën) ruimte om deze ambitie serieus ter hand te 
nemen? 
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Koepelorganisaties van het hoger onderwijs richten zich voornamelijk op 
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en lijken voorbij te gaan aan de 
kwaliteit van hun product.

	In hoeverre ervaren deze organisaties het als hun taak zich 
inhoudelijk te oriënteren op het faciliteren van onderwijskwaliteit?  

	En welke ruimte staat hen daartoe ter beschikking? 

Er bestaat behoefte aan verrijking van het doel en de functie van het onderwijs 
op het gebied van socialisering en subjectivering. Deze taak lijkt met de tijd 
belangrijker te worden. 

	Welke stimulerende variabelen biedt het huidige stelsel om 
de eigen waardeoriëntatie te expliciteren en te werken aan de 
integrale onderwijskwaliteit (why, how en what)? 

Wanneer opleidingen erin slagen het kwalificerings- en subjectiveringsproces 
meer bewust en in een open en veilig onderwijsklimaat in samenhang tot hun 
recht te laten komen, is er met recht sprake van onderwijskwaliteit met een 
grote K.  
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Bijlage 1. Overzicht aandachtsgebieden in onderwijsbeleid 
Nederland 2010-2020 

Instantie

Thema
Vereniging 
Hogescholen

Ministerie OCW MBO Raad

Periode -> 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020

Verbinding onderwijs 
en arbeidsmarkt

x x x x

Flexibilisering
Maatwerk/
differentiatie

x x x x x x

Spagaat (PPS) 
Aansturing 
Marktwerking 

x X

Beroepsbeeld x X

Aansluiting 
beroepskolom

x x x

Competentieniveau 
(kennis)

x x x x X

Samenwerking 
Kennisdeling

x x X

Digitalisering x x

Onderwijsaanbod 
verruimen

x x

Instroom/voorlichting x x x

Mobiliteit x

Professionalisering
docenten

x x x x x x

Onderzoek 
(praktijkgericht)

x x x x

Studiesucces:
stijging/daling/uitval  

x x x

Internationalisering x x

Onderwijskundig 
leiderschap

x x

Modernisering, rijke 
onderwijsorganisatie

x X

Studentsucces x

Incorporeren 
maatschappelijke 
vraagstukken

x x

Excelleren/
talentprogramma’s

x x

Kwaliteit en 
borging

x x x

Impact x x

Segregatie/sociale 
cohesie

x x

Governance x

Kleinschalig 
onderwijs

x

Diversiteit x

Stelselinrichting x

LLO x

Toekomsttoerusting x
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24  Interdisciplinair 
praktijkleren: Living Labs 
hebben sterke papieren
Walter Baets

Inleiding

Stel je voor: we zijn tien jaar verder. Het concept van pandemie en 
levensbedreigende virussen, zowel voor mens als machine, is gewoon een 
alledaags feit geworden. We hebben er ook mee leren leven dat we ze niet 
echt kunnen bestrijden, maar dat we met de stroming mee moeten en in 
de chaos die de situatie creëert, naar de impactvolle vernieuwing moeten 
zoeken. Ondertussen hebben exponentiële technologieën een centrale 
plaats ingenomen in ons leven. De simpele dingen zijn de zelfsturende 
auto, de koelkast die zijn eigen inventaris bijhoudt en automatisch aanvult, 
e-health devices (met monitoring en eerste zorg) en duurzame en slimme 
woningen, alles bestuurd op afstand vanaf onze smartphones. Maar ook 
de wat meer complexe situaties worden anders aangepakt. We zullen 
geleerd hebben hoe we op afstand kunnen samenwerken, hoe dit de 
werk-leefbalans in evenwicht zou kunnen brengen (als we dat al zouden 
willen), en hoe we medische zorg en zelfs onderwijs toegankelijk zouden 
kunnen maken voor veel meer mensen, ook in gebieden waar dit er echt 
toe doet.

Wat we begrepen hebben is dat het niet de technologie, noch de 
oncontroleerbaarheid is die het verschil maakt. Dat zijn gewoon feiten, de 
werkelijkheid. Terwijl we heel veel dingen kunnen, blijft de vraag: waar doen 
we het voor? Hoe veranderen we het gezicht van de economie en van de 
maatschappij? Niet als slogan of aspiratie, maar daadwerkelijk, in de praktijk. 
Wat we zien is dat de voortschrijdende technologie op zichzelf neutraal is, 
maar dat de leidraad onze zoektocht naar betekenis is, naar impact, naar 
inclusiviteit en uiteindelijk naar ons bestaan als mensheid: de community, 
het dorp, de stam. Ubuntu (ik ben omdat ik ergens bij hoor) hebben we in 
onze maatschappij wat verloren, en daar gaan we heftig weer naar op zoek. 
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De problematiek is niet nieuw. Maar de versnelling die de maatschappij kent 
(we lopen onszelf voorbij) maakt het heel erg onoverzichtelijk. De centrale 
vraag, die al op tafel ligt sinds computers deel begonnen uit te maken van 
ons (bedrijfs)leven, is de volgende. Hoe kom je van informatie (rijkelijk en 
gratis aanwezig), naar relevante (en correcte) informatie, naar kennis (wat 
ik ermee kan doen, niet wat er al mee is gedaan), naar wijsheid (impactvol 
zijn). Inderdaad, binnen tien jaar zullen we, meer dan nu, op zoek zijn naar 
wijsheid.

Is ons hoger onderwijs, nu, ingericht om jongeren (en werkenden) hierbij 
te ondersteunen? Of leiden we nog steeds op tot beroepen waarvan een 
aantal nu al geen toekomst meer hebben, terwijl de helft van de beroepen 
die binnen tien jaar ontstaan, nu nog niet eens gekend zijn. Blijft onze 
aandacht gericht op wat we gehad hebben, wat we dus goed kennen, en 
blijven we ons de vragen stellen wat daarbij anders had gekund of niet had 
gemoeten? Of gaan we ons onderzoek aanpassen en omvormen tot een 
soort kompas dat mensen kan begeleiden in hun zoektocht naar wijsheid?  

The Principles of Resposible Management Education (PRME), het academisch 
‘chapter’ van het UN Global Compact Program (www.unprme.org), is 
ondertussen door vele duizenden universiteiten onderschreven. Maar 
heeft het ook echt de impact gehad die het had willen hebben? Het eerste 
principe belicht heel duidelijk dat hoe onderwezen en onderzocht wordt, 
net zo belangrijk is als wat er onderwezen of onderzocht wordt. Op de eerste 
Academische Conferentie in 2008 in New York, werd in de bijdrage van de 
werkgroep rond het eerste principe duidelijk gemaakt dat om te komen tot de 
verantwoordelijke burgers van de toekomst, de aanpak, het experimenteren, 
het systemisch bekijken van problemen, multidisciplinariteit en een actieve 
aanpak van onderzoek (action research) net zo belangrijk zijn als de inhoud 
van wat er op hogescholen en universiteiten wordt geleerd.

Meer recent (2019) heeft het World Economic Forum een publicatie gedeeld 
met wat voor hen de vier grootste uitdagingen zijn voor het hoger onderwijs 
en hoe ermee om te gaan.1>> De vier uitdagingen die zij zien, zijn:
•	 stijgende behoefte aan life-long-learning in een niet-lineaire wereld
•	 veranderende behoeften en verwachtingen van de student/gebruiker
•	 emerging technologieën en businessmodellen
•	 naar een model van “competentie boven kennis” (die competenties 

worden dan ook gedefinieerd, maar daar kom ik later op terug)

Vanuit onze analyse zijn deze uitdagingen reëel, en moet er nog wel wat 
gebeuren bij hogescholen en universiteiten om deze te realiseren.

Onze wereld lijkt een beetje ziek, maar waarvan?

We leven in een bijzondere tijd. Corona heeft het economische leven 
grondig verstoord. En die verstoring komt in dit geval niet van exponentiële 
technologieën; dat hadden we wel verwacht. Er wordt van alle kanten 
gezegd dat een crisis de dingen toont waar het om draait, en dat we 
een crisis nodig hebben om de dingen echt te veranderen. Daar lijkt het 
op, omdat we er zonder crisis blijkbaar voor kiezen de verkeerde dingen 
aandacht te geven. Maar dat is een keuze, geen natuurwet. We zouden het 
anders kunnen doen, en laten we hier proberen om voort te bouwen op 
een aantal bewegingen die je nu ziet ontstaan, ook om het onderwijs en 
onderzoek grondig te herzien.

Na tijden van het aanbidden van het gouden kalf (economische groei, 
beurswaarden, financiële optimalisatie van onze logistieke ketens, 
ongebreidelde internationalisering met weinig controle op geldstromen) 
herontdekken we plots, terecht, dat de dingen die ertoe doen dicht bij huis 
zijn. Het gaat om de zorg, het onderwijs, de veiligheid, om de mensen die 
dicht rondom ons zitten. Die krijgen nu weer de aandacht, en laten we hopen 
dat dit een fundamentele verandering in ons doen en denken zal blijven. 
Het gaat uiteindelijk om de mensen, niet om de systemen. We worden ons 
ervan bewust dat we het publieke goed verwaarloosd hebben, dikwijls weer 
voor dat gouden kalf, en zien daarvan nu de gevolgen. Laten we zorgdragen 
voor het sociale goed, wat mij betreft een van de verworvenheden van 
Europa. Maar terwijl we onze verbondenheid met de onmiddellijke omgeving 
herontdekken, en misschien zelfs nog wel onze samenhorigheid binnen een 
land, staat samenwerking buiten de grenzen sterk ter discussie. Binnen 
Europa, om te beginnen, maar ook in de wereld. Gaat de EU dit overleven? 
Gaan we inzien dat we met elkaar verbonden zijn en zoals iemand correct 
schreef: als we corona in Afrika niet onder controle krijgen, wordt dat het 
probleem van iedereen. Misschien moeten we daar inderdaad anders naar 
leren kijken. Hopen dat de solidariteit niet stopt in het dorp. De herwaardering 
van de sociale cohesie is een goede; die houden we erin.

We hebben met zijn allen de uitbraak van corona onderschat en dit op 
meerdere vlakken. We hebben gehoopt dat het ‘daar’ wel zou blijven (we 
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willen wel de economische voordelen van een samenwerking met China, 
maar de problemen moeten wel daar blijven). Op enige afstand hebben we 
gekeken hoe het daar mis ging. We dachten dat we wel op veilige afstand 
stonden. Maar daarmee hebben we grondig zowel de exponentialiteit van 
deze epidemie als de mobiliteit ervan, onderschat. We schrikken plotseling 
van de wereld die we zelf gecreëerd hebben. De wereld is een complex 
systeem geworden (en niet alleen maar gecompliceerd), dat we dus niet 
(meer) kunnen controleren. Het systeem heeft zijn eigen logica, terwijl wij 
denken dat we het nog steeds kunnen beheersen. Tegen welke prijs? En 
met welk succes? Feike Sybesma vat het goed samen: hoe kan je jezelf of je 
bedrijf succesvol noemen, in een wereld die faalt?

Hopelijk heeft deze crisis ons duidelijk gemaakt dat de wereld waarin we 
leven er één is van complexiteit, exponentialiteit en interactie tussen allerlei 
netwerken, en zelforganiserend, dus totaal oncontroleerbaar, en natuurlijk 
multidisciplinair (klinkt een beetje gek in verband met een epidemie, maar 
klinkt wel goed in ons denken) is. Wij zijn zo hopeloos opgedeeld in silo’s, 
sectoren en activiteiten, en plotseling zien we dat corona aan ‘alles’ raakt. 
Daar waren we niet klaar voor. Iedereen stond klaar om zijn oorlogje te 
voeren, maar we vinden het moeilijk de impact van corona te overzien en 
er zinnig mee om te gaan. Hopelijk kunnen we meer in een systeem richting 
gaan denken. Het is geen keuze tussen gezondheid en economie, of tussen 
onderwijs en veiligheid, of tussen om het even wat. Het is een keuze voor 
de ontwikkeling van onze gemeenschappen, heel lokaal, maar dat in alle 
realiteit binnen een nationaal en internationaal kader. Ook grenzen zijn 
maar een uitvinding van mensen, en alweer geen natuurwet.  

Overigens lijkt de Nederlandse corona-aanpak hierop te willen bouwen (of 
misschien wil ik het zo zien): de elementen van het netwerk (de mensen) 
hun verantwoordelijkheid geven en het kader scheppen om dit uitvoerbaar 
te maken. Samen zijn we verantwoordelijk voor het eindresultaat. De ene 
groep is niet meer belangrijker dan de andere (hoewel we nu wel even 
extra de zorgverleners nodig hebben). Maar ja, nog even kijken of we alles 
uiteindelijk kunnen samenbrengen, om onze maatschappij weer op die 
wijze op gang te brengen.

Een ‘leuk’ positief bijeffect van de crisis is wellicht de lage CO2-uitstoot, onder 
andere door de sterk verminderde mobiliteit. ‘Een echte verademing’, zullen 
velen zeggen (sommigen denken dan nostalgisch terug aan de autoloze 

zondagen in de vorige eeuw). Het klinkt een beetje cynisch, maar je hebt bijna 
een pandemie nodig om het uitstootprobleem te regelen, toch? Er wordt op 
grote schaal geëxperimenteerd met virtueel werken en virtueel onderwijs. 
Dat heeft uiteraard voor- en nadelen, maar vooral, we moeten er misschien 
nog wel even aan wennen. We geven al honderden jaren les voor de klas, 
en nu moeten we in een paar dagen gaan nadenken over hoe kinderen 
leren, in plaats van hoe we hen kunnen onderwijzen. Ik hoop terecht dat we 
deze dialoog en de experimenten volhouden, en uiteindelijk komen tot de 
broodnodige vernieuwing van het onderwijs: van onderwijs naar leren, van 
luisteren naar doen, competenties ontwikkelen, etc. We organiseren onszelf 
nog steeds met het doel op te leiden tot beroepen (financieel expert, logistiek 
expert, etc.), maar we weten dat in tien jaar tijd de helft van deze beroepen 
niet meer zal bestaan, en dat we vandaag niet weten welke beroepen er 
dan wel bestaan. Een uitgelezen moment om ons onderwijs te richten op 
competentieontwikkeling (en niet alleen in woorden) en te gaan opleiden, 
bijvoorbeeld, voor waardegebaseerd leiderschap, gericht op de ontwikkeling 
van competenties als ondernemen, innoveren, creativiteit, de competentie 
te verbinden (mensen en gemeenschappen), het totaalplaatje maken, etc. 
Terwijl het hoger onderwijs uiteraard duiding geeft aan de competenties die 
ontwikkeld en gemeten worden gedurende de opleiding, blijven het aanbod, 
de focus en de structuur van de opleidingen, voor het overgrote gedeelte, 
gericht op beroepen. We staan op een echt kantelmoment voor het onderwijs. 
Laten we dat aanpakken (en er geen angst voor hebben), om onze jongeren 
voor te bereiden op de andere wereld die zich aandient.

Dit heeft ook nog een dimensie van toegankelijkheid van onderwijs voor 
iedereen. Virtueel onderwijs biedt daar heel veel potentieel toe. Vooral ook in 
emerging economies, maar daar kom ik nog op terug. Virtueel ondersteund 
onderwijs zou wel eens een zinnige manier kunnen zijn om onderwijs te leveren 
aan velen, heel flexibel, in afgelegen gebieden, in de vorm van life-long-
learning, en totaal aangepast aan ieder individu. Het kan; we moeten het 
gewoon doen. Op die wijze beginnen we een andere, meer betekenisvolle 
wereld te bouwen.

Laten we deze kans grijpen om ons onderwijs te vernieuwen, maar ook kritisch 
te kijken naar hoe we met zijn allen werken en vergaderen. Wat kunnen we 
daarin beter doen? En voor we het weten, bouwen we ook misschien nog 
wel aan oplossingen voor de uitstoot en de mobiliteit. Hebben we al die 
vergaderingen nodig? Hebben we al die procedures nodig? (Ik verwijs graag 
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naar mijn 20 jaar oude boekje: Wie orde zaait zal chaos oogsten (Baets, 2002); 
en chaos oogsten we deze dagen). We zien heel sterk de behoefte aan een 
systeembenadering ontstaan. Komt vast goed; spannende maar interessante 
tijden.

Op een soms pijnlijke manier is het duidelijk geworden (maar dat wisten we 
natuurlijk al wel, want we hebben het zelf zo gemaakt) hoe lang onze logistieke 
ketens zijn en hoe afhankelijk we daarvan geworden zijn. We zijn heel beperkt 
in wat we nog kunnen als gevolg van die ketens en we hebben bijna geen 
flexibiliteit meer. Dit is het gevolg van onze hang naar denken in lineaire 
ketens. We hebben er alles aan gedaan om deze ketens optimaal op elkaar 
te laten aansluiten, met minimale kosten en maximale zekerheid. Daarvoor 
hebben we een vrij strak logistiek-keten-denken ontwikkeld, waarbij de ene 
stap logisch volgt op de andere. Maar de netwerkeconomie ondermijnt die 
strakke structuur, en we zien dat we dankzij de netwerkeconomie ook veel 
meer mogelijkheden krijgen. Hopelijk geeft dit aanleiding om die ketens te 
heroverwegen, korter te maken, minder vervoer, minder vervuiling, maar 
ook lokale ontwikkeling. Waarom betrekken we onze spullen niet vanuit onze 
directe omgeving? Dat zou in elk geval de lokale economie ondersteunen. Ook 
in onze westerse wereld belangrijk, maar bedenk ook eens wat het zou kunnen 
doen in emerging economies. Zij werken dan niet meer, onder discutabele 
omstandigheden, om onze ketens te voeden, maar om hun eigen community 
te ontwikkelen, te voorzien in wat zij nodig hebben, en niet wij. Dat kan nog steeds 
in samenwerking met internationale bedrijven of landen, maar de bedoeling 
is veranderd. In plaats van het meest geavanceerde beademingsapparaat 
te ontwikkelen, gaan we er eentje ontwikkelen dat doet wat het moet doen, 
geen enorme energievoorzienig nodig heeft en betaalbaar is. ‘Design 
for affordability’: we zijn niet alleen op de wereld. De vraag wordt: welke 
waarde voeg ik (bedrijf) toe aan de maatschappij? Inderdaad, community 
development (ook in Nederland) versus financieel ideale logistieke ketens. 
Het heroverwegen van onze logistieke ketens in ecosystemen heeft enorm 
potentieel voor ontwikkeling en maatschappelijk belang.

De persoonlijke uitdaging die ik zie (als we het moment willen aangrijpen om 
onze wereld meer verantwoord te maken, meer menselijk en meer relevant), 
is ons eigen consumptiegedrag. Uitstoot, de wegwerpmaatschappij, de 
verlenging van de logistieke ketens, het misbruik aan het einde van die 
ketens, hebben wel wat te maken met ons koop- en consumptiegedrag. Is 
het misschien niet het moment om te gaan consu-’minderen’ in plaats van 

consu-’meren’? Willen we dat? Willen we samen gaan nadenken over een 
wereld met een menselijke maat, circulair, verantwoordelijk, inclusief? Maar 
dat kunnen we alleen met zijn allen doen: individuen, bedrijven, mkb’ers, politici. 
Samen, in co-creatie, met het doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de 
maatschappij. Dat begint soms bij simpele dingen. Ik haal graag historicus 
Rutger Bregman (in Davos) aan: taxes, taxes, taxes. Hij werd even beroemd, 
maar het mediamoment is weggeëbd. De problematiek blijft. We gaan de 
wereld niet veranderen zonder de grote bedrijven; en natuurlijk verdienen de 
kleintjes ook alle aandacht, maar de groten moeten wel willen meespelen. 
Simpel toch?

Daar hebben we ‘nieuw’ leiderschap voor nodig, ik noem het graag 
waardegebaseerd leiderschap. Dat leiderschap zal iedereen moeten vertonen, 
op alle niveaus. Want leiderschap op basis van waarden is een keuze, het is een 
wijze van kijken naar de wereld. Het gaat uit van het feit dat alles verbonden 
is, mensen met elkaar, maar ook met de natuur, dat er feedback-loops zijn, 
dat gebeurtenissen exponentieel zijn (en niet langer lineair). Terwijl de wereld 
geconfronteerd wordt met meer impactvolle exponentiële technologieën, 
kunnen we daar ook nuttig gebruik van maken, als we het totaalplaatje 
maar in het oog houden. Kortom, omdat controle onmogelijk wordt en er dus 
gekozen moet worden voor de mens, de omgeving, de ontwikkelingskansen 
van iedereen, inclusiviteit, etc., hebben we een andere keuze nodig: een keuze 
voor waarde gedreven leiderschap; deze keuze zal een andere economische 
logica met zich meebrengen, en een andere maatschappij. Of niet; de keuze 
is de onze, maar de mogelijkheden om er iets moois van te maken, zijn 
onuitputtelijk.

Kunnen we deze crisis aangrijpen om in onderwijsland een hele nieuwe 
aanpak uit te proberen? Een Living Lab waar bedrijven, studenten, docenten 
en onderzoekers samenwerken om aan de slag te gaan met echte wicked 
problemen, problemen waar de oplossingen ertoe doen en die we niet vooraf 
kennen. Zo leiden we studenten op in deze nieuwe competenties, maar 
ondersteunen we ook bedrijven (zowel in innovaties als in het ontwikkelen 
van nieuwe competenties bij hun medewerkers). Er wordt geen onderwijs 
gegeven over of met cases, en er wordt geen onderzoek gedaan naar 
cases; onderwijs, bedrijven en onderzoekers gaan gezamenlijk een action-
researchtraject in, dat oplossingsgericht is. Terwijl we jonge mensen laten 
leren en hun de nieuwe competenties meegeven, dragen we ook nog eens bij 
aan probleemoplossing. Stel je voor: een interdisciplinair master in business 
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innovation, learning-by-doing, werkend aan innovaties met bedrijven (niet 
‘voor’ bedrijven), de kracht van een divers en creatief ecosysteem.

Een ander gezicht aan de economie geven zal verschillende invalshoeken 
met elkaar in contact moeten brengen, met de bedoeling positieve impact 
te creëren. De grote thema’s van de hogeschool moeten systemisch 
samengebracht worden: circulariteit, digitaal, ondernemerschap, leiderschap, 
betekenis. Om dat te realiseren, moeten we niet alleen interdisciplinair te werk 
gaan, maar leren werken binnen ecosystemen.

Van klaslokaal naar ecosysteem

Hoe realiseren we de interdisciplinaire samenwerking waar ik net naar heb 
verwezen? Op welke wijze kunnen we bedrijfsinnovatie en impactvol onderwijs 
samenbrengen?

Vanuit de ervaring met succesvolle incubators (uiteraard Silicon Valley en 
de Boston area) is het duidelijk geworden dat een rijk ecosysteem geweldige 
mogelijkheden heeft voor kruisbestuiving en interdisciplinariteit. Zo’n 
ecosysteem moet alle relevante partijen samenbrengen; samenwerking is 
de sleutel tot succes. Het alleen maar bestaan van een ecosysteem, zonder 
dat partijen samenwerken en daarbij actief gefaciliteerd worden, heeft echter 
weinig impact, en vele innovatie-initiatieven illustreren dat. Onderstaande 
figuren illustreren de noodzakelijke en afdoende voorwaarden voor het laten 
functioneren van een ecosysteem.

De noodzakelijke voorwaarde opdat een ecosysteem gaat werken, is dat 
alle relevante partijen actief deelnemen en dat ze bereid zijn dat te doen in 
co-creatie. Gebruik makend van de collectieve intelligentie van die diverse 
partijen, ontstaat een nieuwe samenwerkingsvorm. Aan de ene kant hebben 
we partijen nodig die de economische waarde creëren en die uiteindelijk 
de oplossingen kunnen commercialiseren: bedrijven, publieke sector, 
startups. Aan de andere kant hebben we partijen nodig die de nieuwe ideeën 
produceren (intellectual property): universiteiten, onderzoekers, studenten.

produceren (intellectual property): universiteiten, onderzoekers, studenten.
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The campus as an ecosystem

Deze twee groepen worden dan bij elkaar gebracht via twee wegen. Het 
ecosysteem gaat transformatie bewerkstelligen via het doen van projecten 
(learning by doing) en er kan uiteraard ook een vorm van meer gestructureerde 
transformatie voorzien worden (wat de vorm van klassieke programma’s kan 
hebben, zoals we die vandaag kennen bij hogescholen en universiteiten). 

Binnen het succesvolle ecosysteem dat we willen bouwen, moeten deze 
vier elementen geïntegreerd worden. Dat zou er dan kunnen uitzien als in 
de volgende figuur. De buitenste ring geeft de verschillende partijen van 
het ecosysteem weer, maar dan uitgedrukt in de activiteiten waarin deze 
geïnteresseerd zouden zijn en/of waaraan zij deel zouden nemen. Dit geeft 
op zich al verschillende mogelijke transformatietrajecten (transformational 
journeys). Idealiter zou een succesvol ecosysteem zo veel mogelijk van 
deze elementen bevatten. Het is een dergelijke “ruimte” die het potentieel 
creëert voor zinvolle innovaties, en dat terwijl er voor het individu gelijktijdig 
gewerkt wordt aan de broodnodige transformatie. Deze ruimte betreft de 
“noodzakelijke” voorwaarde, maar is nog niet afdoende voor succes. Het is 
alvast wel de ruimte (fysiek en mentaal) en het creëert de voorwaarden opdat 
magie in innovatie zou kunnen plaatsvinden. In een dergelijke omgeving is het 
creëren en verrijken van nieuwe ideeën een tweede natuur; verbeelding, de 
kunst van het onmogelijke, wordt ondersteund en aangemoedigd.
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Company specific learning

Content seminars

Events

Postgraduate learning by doing program

PhDs
Company/researcher type of projects

MIT Medialab model

FabLab

Accelerator
Incubator

Intrapreneurship Lab

In-company projects

Space of Magic
Quantum world of Ideation

Energy of Imagination
(where time and space are one)

The activities

De “afdoende” voorwaarde voor succesvolle transformatie betreft de 
manier waarop individuen en groepen het ecosysteem gebruiken, en hoe 
zij in dit ecosysteem in staat zijn om samen te werken, uit te wisselen, open 
te staan voor de diverse ideeën en uiteindelijk dit allemaal te integreren. 
Met andere woorden is het belangrijk om de collectieve intelligentie die 
potentieel aanwezig is in zo’n ecosysteem, te kunnen activeren. Dit gebeurt 
niet eenvoudig en snel, en het gebeurt niet automatisch.

Dat is waar het centrale concept van transformational journeys behulpzaam 
is. Elke deelnemer, individueel, een projectgroep, een student of een externe, 
gaat door “een” transformational journey: de transformational journey die 
de persoon zelf identificeert en nodig acht. Deze transformatie kan minder 
of meer gestructureerd zijn (zelforganiserend, chaotisch). Cruciaal is het 
dat zowel individuen als groepen daarin gesteund en begeleid worden. De 
ervaring heeft ons geleerd dat er twee transformatietrajecten belangrijk en 
nodig zijn (zie de volgende figuur).

transformatietrajecten belangrijk en nodig zijn (zie de volgende figuur).  
Realization of a group project, based on a
methodology combining design thinking 
and systems thinking 

Personal tranformation engagement

Coach

Learning Log

Individual paths for group transformation

I5
Inspiration
Imagination
Innovation
Introspection
Inclusion

Het eerste traject betreft de persoonlijke transformatie, met heel wat 
introspectie in hoe men als persoon in een groeps- of innovatieproces zit. Het 
tweede traject is een groepstraject, waarbij een hands-on innovatieproject 
gerealiseerd wordt. De integratie van die twee trajecten, met voor iedere 
deelnemer een eigen doel, snelheid en agenda, laat deelnemers het 
meeste uit het ecosysteem halen en er ook het meeste aan bijdragen. Het 
is deze verregaande samenwerking die uiteindelijk, en dat kan tijd vragen, 
zal leiden tot kruisbestuiving en integratie, wat dan weer leidt tot de nodige 
transformatie (ontwikkeling van een blijvende capaciteit tot innovatie). 
Dat is waar het ecosysteem een ruimte wordt van verbeelding, inspiratie, 
innovatie, introspectie en inclusie. Dat is waar het Living Lab een echt succes 
zal worden.

Roadmap Next Economy Rotterdam Den Haag

De regionale context zoals verwoord in de Roadmap Next Economy, stelt 
(ook binnen het kader van Next Education) een vernieuwing van de aanpak 
voor, in lijn met het idee van de Living Lab. Hoger onderwijs (en alle onderwijs) 
bestaat alleen maar binnen zijn eigen culturele en economische context. 
Daar ontleent het zijn eigenheid aan. Een Afrikaanse Business School is geen 
Europese, en is geen Nederlandse. Wat zijn de uitdagingen voor de Regio 
Rotterdam Den Haag?
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De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft in zijn Roadmap Next Economy 
(die dateert van 2016) de weg geschetst die de regio zou moeten volgen om 
succesvol en impactvol te zijn in de komende decennia.

De regio heeft behoefte aan economische vernieuwing, gericht op de realiteit 
van vandaag, die in lijn is met een wereld in transitie. De Roadmap spreekt 
zelfs van een verandering van tijdperk. We staan voor grote maatschappelijke 
uitdagingen, waarbij een fundamentele omslag nodig is; geleidelijke 
verbetering is niet meer voldoende. Bedrijven en overheden kunnen beter 
gebruik maken van de nieuwe (exponentiële) technologieën, om die 
noodzakelijke omslag te verwezenlijken. Terwijl de kennis en competentie 
wel aanwezig is in de regio, wordt die niet altijd omgezet in economische en 
maatschappelijke winst. Daaraan kan een Living Lab bijdragen. De Roadmap 
ziet onder andere het gebrek aan samenwerking en kruisbestuiving als iets 
wat aandacht verdient, omdat de nieuwe economie de grenzen van de 
klassieke sectoren doorkruist.

De regio lijdt aan een gebrek aan ondernemerscultuur, en dit in een 
té laagopgeleide economische omgeving. Ook het OESO-rapport van 
2016 onderstreept dat veel winst te behalen is uit het intensiveren van 
samenwerking (binnen een regio). De nieuwe economie is gebaseerd op 
netwerken in kleinschaligheid, en niet meer op verticale integratie. Terwijl we 
alleen maar kunnen onderschrijven dat er een noodzaak tot handelen is, blijft 
de vraag natuurlijk: hoe? In deze bijdrage zal het argument gegeven worden 
voor het omvormen van klassiek onderwijs en onderzoek naar een Living-
Labconstructie. In deze aanpak krijgt ondernemerschap de bredere betekenis 
die de meeste partijen graag willen zien.

Interdisciplinair praktijkleren (en onderzoeken) moet zich richten op alle 
aandachtgebieden van de Roadmap, om optimaal impact te hebben. De 
gebieden Entrepreneurial Region en Next Society liggen voor de hand. Het 
zal wel duidelijk zijn dat welke aanpak dan ook wordt gekozen, die eveneens 
aandacht zal moeten besteden aan de drie andere gebieden: Smart Digital 
Delta, Smart Energy Delta en Circular Economy. We zijn dus op zoek naar de 
Next Education, in zijn ruimste vorm.

Teneinde een meer entrepreneurial region te creëren, moeten we op zoek gaan 
naar een radicaal ander economisch model. De regio moet open innovatie 
buiten en tussen sectoren organiseren en stimuleren. Daarvoor hebben 

we een zo divers mogelijk ecosysteem nodig, bestaande uit ondernemers, 
investeerders, kennisinstellingen en overheden. De Roadmap pleit binnen de 
systeemdoorbraken voor het opzetten van een fieldlab-ecosysteem, hoewel 
dit wel gezien wordt als het oprichten van fablabs (gemeenschappelijke 
experimenteer ruimten, waar gebruik gemaakt kan worden van machines, 
technologie, productiemiddelen), nuttig als ondersteuning, maar niet drijvend 
in de fundamentele omslag. De ambitie zal verder moeten gaan.

Onder het aandachtgebied Next Society wordt terecht verwezen naar de 
broodnodige transformatie van het onderwijssysteem. Er is behoefte aan 
versnelling binnen de scholen en er moet meer gewerkt worden met Next 
Methods: ecosystemen voor ondernemers, gebaseerd op eigen motivatie 
en gepersonaliseerd leren. Er moeten werkbare oplossingen komen voor 
life-long-learning, om continu herscholen, leren en werken dichter bij elkaar te 
brengen, om zo ook continue bijscholing mogelijk te maken. Onderwijs en het 
bedrijfsleven moeten daarin meer samenwerken. De Next Education-groep 
ziet terecht een uitdaging in het gezamenlijk werken aan de oplossing van 
‘wicked problems’, complexe problemen waarbij we vooraf geen idee hebben 
van waar de mogelijke oplossing zit. De voorgestelde aanpak, in zijn opzet 
en methode, is bij uitstek geschikt om rond die wicked problems te werken, 
maar dit in samenwerking tussen studenten, docenten en bedrijven, met de 
dubbele bedoeling van experiential learning (voor studenten en medewerkers 
van bedrijven) en praktijkgericht onderwijs.

De Roadmap geeft terecht veel aandacht in zijn slotaanbevelingen aan 
het op zoek gaan naar systeembenaderingen. Dat vergt een focus op 
open innovatie, binnen een netwerk van diverse partners, in een actieve 
probleemoplossingsmodus, en dit op co-locatie. We moeten op een 
andere manier naar innovatie leren kijken, meer mogelijkheden zien, sneller 
uitproberen, sneller leren en sneller aanpassen. De mogelijkheden van de 
exponentiële technologieën moeten daarbij aandacht krijgen, maar dit 
naast de cruciale focus op de ontwikkeling van de mens als innovator en 
ondernemer. Ten slotte moeten onderwijs en bedrijfsvernieuwing hand in 
hand gaan: life-long-learning en interdisciplinair praktijkgericht onderwijs 
komen eindelijk samen.

Hoe mooi kan het zijn om als hogeschool, gericht op praktijkgericht onderwijs 
en onderzoek, dit heel praktische probleem het jouwe te maken en daardoor 
de katalysator te worden van vernieuwing in de regio?
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Innovatie-ecosystemen: dimensies van succes

Het succes van innovatie-ecosystemen in vooral de VS, en dit al gedurende 
een paar decennia, heeft ook in Europa een golf van innovatie-ecosystemen 
doen ontstaan. Parallel hieraan hebben we in de literatuur ook een omslag 
gezien van een meer centraal, R&D-innovatiedenken, naar een meer flexibel, 
open-innovatiedenken. Maar die omslag gaat niet gemakkelijk, niet van 
harte, en dat heeft natuurlijk ook te maken met aannames omtrent innovatie. 
Welke aannames spelen hierbij een rol?

Het discours omtrent innovatie is vooral in het laatste decennium in 
Europa veranderd (Gomes et al., 2018) met een groeiend aantal innovatie-
ecosystemen. Waar tot voor kort innovatie heel dikwijls gezien werd als 
technologische innovatie, gedreven door (grote) R&D-divisies en toegepast 
in productvernieuwing, heeft men ook gezien dat dit een logge aanpak is, 
die vooral werkt als er geïnnoveerd werd binnen bestaande kaders. Maar het 
succes van ecosystemen zoals Silicon Valley heeft nu precies getoond dat er 
ook vanuit het niets geinnoveerd kan worden, in sectoren waar niet noodzakelijk 
ervaring is, en dat dit producten en diensten oplevert die nieuwe waarde 
creëren. Ik zou dat graag beschrijven als businessmodel-innovatie. De logica 
van businessmodel-innovatie is niet dezelfde als de logica van technologie-
innovatie. De aannames zijn ook verschillend en de methoden zijn verschillend.

Grandstrand en Holgersson (2020) geven een duidelijke analyse van het 
concept innovatie-ecosysteem. Zij vertrekken vanuit de observatie dat 
innovatie-ecosystemen in de eerste plaats systemen zijn en dat ze dus 
systemisch begrepen moeten worden. Het kader dat zij aandragen, is 
gebaseerd op systeemdenken in een complex fenomeen (innovatie). Het 
klassieke R&D-innovatiedenken gebeurt top-down, volgt procedures en is 
sterk gericht op controle en sturing.

In mijn openbare les (Baets, 2020) noem ik het waardegedreven innovatie 
en analyseer ik het fenomeen innovatie eveneens vanuit systeemdenken 
en complexiteit. De twee interpretaties van innovatie (zie tabel) zullen 
uiteraard leiden tot verschillende policies en tot verschillende manieren van 
het organiseren van innovatie. Proceduregedreven innovatie schetst de 
karakteristieken van R&D-gedreven innovatie, waardegedreven innovatie die 
van innovatie-ecosystemen. Over de termen zouden we natuurlijk kunnen 
discussiëren, maar dat is even niet de bedoeling.

Values-driven  Procedure-driven 
innovation  innovation
(Massive) transformative purpose  Financial contribution
Driven by purpose and transformation  Driven by control and process
Success is measured by impact  Success is measured by margin
Holistic/a-causal  Causal/linear
Cooperation (open innovation)  Competition 
Ubuntu (we belong)  I am
Sustainability focus  Short term focus
Value added for the stakeholders  Value added for the shareholders
Humanoid management  Machine like management
People are autonomous/take initiative  Structured and fixed procedures
Agile innovation  Planned (engineered) innovation
Minimum interaction rules  Detailed rules and regulations
Trial and error/experimentation  Analysis
Networked  Hierarchical
Shared purpose  Individual purpose
Leaders  Bosses 
Bron: Baets, 2020

In de literatuur is er weinig overeenstemming over wat innovatie-ecosystemen 
zijn (Baiyere, 2018). Sommigen argumenteren tegen het ‘eco’ in ecosystemen, 
met het argument dat deze innovatie-ecosystemen niets gemeen zouden 
hebben met de ‘echte’ ecosystemen (in de natuur) (Oh, Phillips, Park & Lee, 
2016). Dit argument is echter gebaseerd op de R&D-visie van innovatie en 
niet op de businessmodel- of waardegedreven kijk. Inderdaad, wat centraal 
blijkt in innovatie-ecosystemen is nu precies die systeemaanpak, gebaseerd 
op complexe netwerken, van waaruit via emergentie, innovaties ontstaan, 
die nooit upfront gedefinieerd zouden kunnen worden. Hierbij wordt verwezen 
naar de traditionele systeemtheorie (Smuts, 1926; Ackoff, 1971; Von Bertalanffy, 
1968), maar ook naar meer recente inzichten (Carlsson, Jacobsson, Homen, & 
Rickne, 2002; Ritala & Almpanopoulou, 2017; Baets, 2017).

In een poging een meer rigoureuse definitie te geven van een innovatie-
ecosysteem (Lin, 2018; Show & Allen, 2018) kunnen we 7 verschillende thema’s 
identificeren: actoren, activiteiten, artefacts, co-evolutie/co-specialisatie, 
samenwerking/complementariteit, competitie/substituten (en dan vooral 
technologisch) en instituties. Lin (2018) voegt daar nog een actieve rol van 
een ‘broker’ aan toe, een intermediair die het proces faciliteert.
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Hoe worden deze thema’s in de praktijk vertaald? Verschillende auteurs 
interpreteren deze thema’s verschillend, als het gaat om wat te doen om 
deze ecosystemen te ontwikkelen en/of te vergelijken. Seulliet en Lima (2018) 
stellen 7 dimensies voor om het ”innovatie-ecosysteem 4.0” te definiëren. De 
belangrijkste zijn: gegrond zijn in een fysieke hub (plaats); multidisciplinair; open 
en geconnecteerde samenwerking; governance gebaseerd op distributie 
van beslissingsmacht; tools en methoden ontwikkelen om samenwerking te 
verbeteren; ethisch, transparant en waarde creërend.

Als we dan kijken naar de ervaringen in Sillicon Valley en India, hanteert Mehta 
(2019) onder andere de volgende attributen om een innovatie-ecosysteem 
beter en meer succesvol te maken: sterke band met kennisinstellingen; 
gezonde investeerderscultuur voor elk stadium van het groeiproces; 
ondersteunende diensten (juristen, CFO’s, investeerders); een actieve rol van 
de overheid (als innoverende overheid, bijvoorbeeld Estland). 

Millard (2018) identificeert een focus op waardecreatie als centraal in een 
ecosysteem. Hij ziet de volgende samenstellende elementen (in lijn met de figuur 
hiervoor): kennisinstellingen, ondernemers, fieldlabs en maakindustrie, media 
en overheid. Hij stelt attributen voor die andere onderzoekers ook al opgebracht 
hebben: de rol van venture capital, heel breed gedefinieerd; ondersteuning van 
startups; begeleiding in de keuze en het gebruik van kritische technologiën.

Deze analyses ontlopen elkaar niet gek veel, maar zijn wel duidelijk geworteld 
in verschillende (ondernemings)culturen en geven daardoor aandacht aan 
verschillende aspecten van hetzelfde geheel (het innovatie-ecosysteem).

Wat is het Living Lab?

In Nederland heeft het Rathenau Instituut2>> onderzoek gedaan naar Living 
Labs. Zij hebben uit hun vergelijking de volgende lessen getrokken met 
betrekking tot succesvolle experimenten:  
•	 Het gaat niet alleen over een innovatie (dikwijls technisch), maar ook 

en vooral over de maatschappelijke inbedding. Energietransitie is een 
fantastisch technisch concept, maar zal nooit gerealiseerd worden zonder 
goede maatschappelijke inbedding.

•	 Men moet vanaf de aanvang verder kijken dat het simpele prototype. Men 
moet oog hebben voor het grotere geheel, buiten en boven de pilot (het 
lokale).

•	 Er wordt continu naar verbindingen gezocht. Open innovatie en co-creatie 
zijn sleutelwoorden.

•	 Dit proces heeft behoefte aan intermediërende partijen en aan een 
open en creatieve aanpak. Succes komt niet uit zichzelf, maar door 
interdisciplinaire teams te faciliteren, met aangepaste methoden 
(designdenken, systeemdenken, team-efficiëntie).

In lijn met de suggesties van het Rathenau Instituut: wat is nu een Living Lab, 
en hoe zou de hogeschool zich tot een Living Lab kunnen omvormen?

Niet alles wat de naam Living Lab draagt, heeft altijd dezelfde bedoeling. Het 
Rathenau Instituut3>> verwijst naar vier verschillende types:
•	 open wetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten, waarvan er ondertussen 

verschillende bestaan aan de meeste Nederlandse universiteiten;
•	 fieldlabs van de maakindustrie, waar al eerder naar verwezen werd in de 

Road Map;
•	 commerciële stedelijke testfaciliteiten, waar geëxperimenteerd wordt met 

mogelijke oplossingen;
•	 Living Labs (wat ze dan ‘echte’ Living Labs noemen) die niet alleen gericht 

zijn op de technologische innovatie, maar ook aandacht hebben voor de 
niet-technologische aspecten, de overheid en het beleid, de betrokkenheid 
van de verschillende probleemeigenaren en de ontwikkeling van 
kennisproducten.

In deze bijdrage lijkt het voor de hand te liggen dat de aanpak die we zoeken 
om een impactvolle hogeschool te zijn, bij de ‘echte’ Living Labs ligt. Centraal 
hierbij staat het businessmodel, en de innovatie van dit businessmodel. Het 
businessmodel is wat alle dimensies bij elkaar brengt en een oplossing voorstelt 
die impact heeft en economisch haalbaar is. Het businessmodel omvat ook 
de technische dimensies van wat aangeboden wordt, de (psychologische) 
acceptatie en de ethische keuzes die men moet maken. Het businessmodel 
is dus zeker niet beperkt tot de businessdimensie van een innovatie. 
Businessmodel-innovatie is niet waar we in hogescholen en universiteiten 
de meeste aandacht aan geven. De IdeaSpace van Cambridge University4>> 
hanteert het concept van de ‘founder’, welke naam ik niet geweldig vind. Zij 
zijn niet geïnteresseerd in nieuwe briljante ideeën: die zijn er genoeg (output 
van wetenschappelijk onderzoek). Zij zijn niet geïnteresseerd in startups, want 
die hebben veel tijd nodig om op te starten. Zij zijn geinteresseerd in ‘founders’, 
degenen die met creatieve succesvolle businessmodellen kunnen komen. Die 
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modellen kunnen high-tech, low-tech of no-tech zijn, maar ze dragen bij aan 
de oplossing van een echt probleem, ze hebben impact (en schalen snel en 
gemakkelijk) en ze zijn economisch succesvol. Hier ligt naar mijn gevoel nu 
precies de unieke rol die een hogeschool zou kunnen spelen: praktijkgericht, 
impactvol, no-nonsense, interdisciplinair.

Sommige van de huidige meest succesvolle bedrijven zijn voorbeelden 
van businessmodel-innovatie en niet van technologische innovatie. Airbnb 
hanteert eigenlijk een omkering van de logica in de hospitalitybranche: kan 
je een hotel hebben, zonder kamers en kan je van je klanten (die kamers 
gebruiken) leveranciers maken van kamers? Bij Uber wordt een taxibedrijf 
opgericht zonder taxi’s: kan je van je klant je chauffeur maken? Facebook 
is een digitaal nieuwsmedium zonder journalisten. Dan val je wel al snel in 
ethische vragen: Leidt Uber gemakkelijker tot uitbuiting van chauffeurs? 
Hoe kan je als gebruiker van Facebook de kwaliteit (of zelfs de origine) van 
een bijdrage beoordelen? Terwijl deze bedrijven de rol van businessmodel-
innovatie illustreren, zijn het zeker geen voorbeelden van het innovatieve, 
waardegedreven gebruik van technologie.

Een Living Lab hanteert een flexibele vorm van samenwerking, in dit geval 
georganiseerd rond een fysieke plek, waarin studenten, managers en 
werknemers, faculteit en de publieke sector samenwerken rond open innovatie 
en dit met de duidelijke bedoeling een positieve impact te hebben op de 
economie in de regio.5>> Het is een plek van creativiteit, co-locatie en innovatie. 
Een Living Lab heeft een aantal bedoelingen, die elkaar versterken: het concreet 
uitwerken van oplossingen (waarbij we gebruik maken van de meerwaarde 
van alle deelnemers), de innovatie van het bedrijfsleven begeleiden met een 
hands-on aanpak, het uit de praktijk leren voor studenten en medewerkers, het 
formuleren van lessen (onderzoeks-output) die we hieruit kunnen leren en die 
kunnen bijdragen aan (politieke) beslissingen (Baets, 2020).

In een Living Lab zit dus:
•	 co-creatie en innovatie met en voor het bedrijfsleven die de regio 

begeleiden naar de Next Economy
•	 relevant praktijkgericht onderzoek
•	 leren-door-te-doen (action learning) voor studenten (wat hen credits 

oplevert)
•	 de mogelijkheid voor werknemers om eveneens relevante leertrajecten te 

definiëren (die bijvoorbeeld via de hogeschool zouden kunnen leiden tot 
certificaten en/of diploma’s)

De sleutel tot succes is dat we met zijn allen geëngageerd zijn om op een 
andere, meer flexibele manier te willen innoveren, gebruik makend van de 
diversiteit van kennis en ervaring in de projectgroepen. Het gaat om de 
wil om een transformatie te doorgaan en niet te blijven doen wat we al 
altijd gedaan hebben. Het houdt in dat de deelnemers kritisch naar zichzelf 
durven kijken. Leren gebeurt al doende, in een groep van “gelijken” (peers), 
waarbij iedereen geacht wordt op iedereen feedback te geven. Op die wijze 
zal het ons lukken om de collectieve intelligentie van groepen te activeren: 
wat uit een groep komt is meer dan de optelling van wat bereikt wordt met 
individuele inzichten en capaciteiten. We kunnen dus tot innovaties komen 
die overstijgen wat we allemaal ieder voor zich, geïsoleerd zouden kunnen 
doen. Het resultaat overstijgt de simpele optelling van de individuele 
outputs. Iedere deelnemer moet dan ook verantwoordelijkheid willen en 
kunnen nemen voor zijn of haar eigen leertraject.

Dat is allemaal niet gemakkelijk, dus dit proces wordt ondersteund door 
een secuur uitgedachte en geteste methodologie, die gebaseerd is op een 
combinatie van design thinking en systems thinking. Niet echt belangrijk 
voor het ogenblik. Het werkt wel, en dat kan je vooral ervaren.

Samengevat is de verwachte uitkomst een transformatie naar een 
succesvol sleutelspeler in de nieuwe economie voor zowel de ondernemer 
als de studenten (toekomstige ondernemende werknemers). Waarden 
en positieve impact zijn daarbij de vuurtoren waarop we koersen. De 
aanpak is gebaseerd op design thinking, terwijl de insteek gebeurt vanuit 
systeemdenken. We zullen immers alleen maar duurzame oplossingen 
vinden als we het probleem willen bekijken binnen zijn gehele omgeving 
waarin alles onderling met elkaar is verbonden.

Naast een fysieke plaats, is het Living Lab een co-locatie voor co-creatie door 
ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen, studenten en de overheid, die 
worden begeleid door lectoren en docenten van verschillende kenniscentra 
of scholen. Maar het is uiteraard ook een open ruimte waar partijen met 
dezelfde insteek welkom zijn. Het is de bedoeling dat alle partijen een actieve 
rol spelen. Dat proces gaan we wel faciliteren. De ruimte wordt ertoe uitgerust 
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om continue met groepen te kunnen werken en brainstormen, maar ook voor 
rustig groeps- en individueel werk. Het wordt de thuis-hub van het Living Lab, 
waar buiten de drukte van school of bedrijf creatief gewerkt kan worden.

Dit heeft natuurlijk nogal wat gevolgen voor de aanpak en omkadering van 
de hogescholen. Als eerste moeten we de omslag maken van onderwijzen 
naar begeleid leren. Hoewel dit sporadisch al gebeurt, blijft onderwijs nog 
steeds de belangrijkste aanpak op universiteiten en hogescholen. Er zal meer 
verantwoordelijkheid komen te liggen bij de student, die zelf meer keuzes moet 
maken, zelf verantwoordelijkheid en initiatief moet nemen voor zijn of haar 
persoonlijke transformatie, maar ook meer stilstaan bij wat hij of zij wil leren. Ook 
hiervoor zullen we onze begeleiding moeten herdenken. Welke competenties 
wil de student ontwikkelen, en via welke weg wil hij of zij dat doen? De docent 
transformeert in een begeleider, co-leerder, challenger. Het bedrijfsleven neemt 
een actievere rol in het onderwijs in, wat tegelijkertijd reële mogelijkheden 
schept voor life-long-learning en leren op de werkplaats. De onderzoeker krijgt 
een gedroomde omgeving voor action research en praktijkgericht onderzoek. 
Onderwijsmanagement moet willen weggaan van een te strakke organisatie 
rond leerdoelen en toetsingscriteria, en kiezen voor een sturing op impact. Dat 
zijn vele uitdagingen, maar de mogelijke winst is natuurlijk ook heel groot.

Er wordt in verschillende landen geëxperimenteerd met dit soort Living Labs, 
maar dikwijls als onderdeel van een curriculum of zelfs van een cursus. De 
Scandinavische landen geven al tijdens de middelbare opleiding nogal wat 
aandacht aan deze aanpak, en dat zien we dan terug in hoe ze omgaan 
met life-long-learning/executive education. De ‘Green Schools’ over de hele 
wereld (middelbaar onderwijs) zijn sterk op deze lijst geschoeid. ‘Ecole 42’, een 
programmeerschool in Parijs (met ondertussen navolging in andere landen), is 
een vierjarige aaneenrijging van opdrachten. Er worden geen lessen gegeven. 
Opdrachten mogen individueel of in een groep gemaakt worden. Studenten 
mogen alle mogelijke hulp vragen. De meeste studenten maken de vier jaar 
niet af, omdat ze voor die tijd al weggekocht zijn door bedrijven.

Op universitair niveau wordt het iets moeilijker voorbeelden te vinden. De 
master Inclusive Business Model Innovation van de Graduate School of 
Business van de University of Cape Town gaat een aardig eind in die richting. 
Studenten worden daarvoor geselecteerd op basis van een echt probleem 
dat ze willen oplossen voor en met een echte groep mensen. Selectie gebeurt 
op basis van de potentiële impact die de projecten kunnen hebben voor 

de maatschappij (de betrokken mensen). Het hele jaar bestaat uit werken 
aan een oplossing, met de mensen (en niet voor de mensen). Er is ook drie 
weken cursus: agile innovatie en designdenken; impact, waarde, betekenis, 
systeemdenken; hoe maak ik een businessplan. Evaluatie gebeurt op basis van 
een peer-evaluatie, die beoordeelt of de voorgestelde oplossing (prototype) 
inderdaad een oplossing biedt aan de community van betrokken mensen. 
Ongeveer 75% van de projecten gaat door, en niet geleid door de studenten, 
maar door de betrokken mensen.

Wat krijgen we ervoor terug?

We zijn dus niet op zoek naar weer een bedrijvenpark, co-working space, 
accelerator of fieldlab (fablab). Die bestaan al en hoewel ze nuttig zijn, creëren 
ze noch dat radicaal andere economische model, noch de fundamentele 
omslag die nodig is voor onze wereld in transitie. In het buitenland 
hebben we successen gezien, vooral in de technologische hoek, waar 
open-innovatietrajecten hele nieuwe businessmodellen hebben opgeleverd. 
Succesverhalen hebben een focus op open innovatie, diversiteit in het 
ecosysteem, “ondernemende” studenten en actieve participatie (ook om te 
leren) van bedrijven en ondernemers. In het eigen land is het ecosysteem 
dat rond de Universiteit van Wageningen is ontstaan, wellicht ook een goed 
voorbeeld en een vruchtbare bodem voor Living Labs.

Waar kunnen we redelijkerwijze verwachten toegevoegde waarde te creëren? 
Het doel van het Living Lab is bij te dragen aan het oplossen van wicked 
problems, problemen die de dagelijkse managementpraktijk overstijgen, 
een systeembenadering nodig hebben, een iets langere horizon zouden 
kunnen hebben, maar die wel potentieel een grote impact hebben. Deze 
problemen kunnen te maken hebben met de uitdagingen van de nieuwe 
technologieën (en hoe die kunnen bijdragen aan de vernieuwing van een 
bedrijf), maar ze kunnen ook meer een systeemdimensie hebben, zoals hoe 
innovatie kan bijdragen aan het terugdringen van de criminaliteit. Een bedrijf, 
mkb’er, startup of groter bedrijf, kan zelf zijn eigen problematiek aandragen 
en daar in een team innovatief mee aan de slag gaan. Daarvoor hebben we 
interdisciplinariteit nodig.

Het Living Lab en de activiteiten, de ervaring van samenwerking en de 
kruisbestuiving dragen bij aan het ervaren van de vernieuwing die dit 
meebrengt in het denken en doen in het bedrijf, zowel voor de bedrijven als 
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voor de studenten. De ervaring draagt bij aan de noodzakelijke transformatie 
van het verticale, hiërarchische denken naar een denken en doen dat 
past in de nieuwe economie: werken met netwerken in kleinschaligheid, 
disciplineoverschrijdend en met het oog op het bijdragen aan het oplossen 
van de grote maatschappelijke problemen.

De ervaring van het Living Lab is een experiment in praktijkgericht onderzoek. 
Het creëert niet alleen de input voor onderzoek in business innovation (en 
dit is dus geen exclusief businessprobleem); het definieert tegelijkertijd wat 
praktijkgericht onderzoek kan zijn. Het zal ook een vruchtbare bodem zijn voor 
het identificeren van de grotere thema’s die van belang zijn voor het mkb.

Het spreekt voor zich dat het Living Lab een live experiment is in pedagogische 
vernieuwing, waarin we voortbouwen op zowel het bestaande onderzoek als 
onze eigen praktijk in action learning, learning-by-doing en challenge based 
learning. Is dit misschien de toekomst van de hogeschool voor het laatste jaar 
van de bachelorsopleidingen en/of zinvolle masteropleidingen?

Het Living Lab is een open ruimte, dus per definitie interdisciplinair, en staat 
open voor studenten (en minoren) van alle faculteiten. Het zal precies 
die samenwerking tussen deelnemers (studenten) vanuit verschillende 
achtergronden zijn, die veel toegevoegde waarde geeft aan de resultaten 
van het Living Lab.

Hoewel voor het bedrijfsleven de focus ligt op het innoveren van reële 
problemen, is het Living Lab evenzeer een leerexperiment. Het Living Lab is 
een ideale en impactvolle ervaring in life-long-learning. Via een flexibel 
deeltijdonderwijsaanbod van de hogeschool kunnen we dan diploma’s 
en certificaten afleveren die op zichzelf een competentie certificeren of 
gecumuleerd kunnen worden tot diploma’s. Het Living Lab biedt dus groot 
potentieel voor de noodzakelijke ‘upskilling’ van de regio.

We voorzien met het Living Lab in verschillende dingen voor verschillende 
groepen. We integreren onderwijs en onderzoek op zo’n wijze dat we niet 
alleen bijdragen aan beide elementen, maar ook aan het oplossen van wicked 
problems. Het Living Lab is transdisciplinair en daarom belangrijk als bijdrage 
voor een verdere integratie binnen de hogeschool. Voor de bedrijven ligt de 
toegevoegde waarde niet alleen in het werken aan de eigen innovatie, maar 
ook in de bijdrage aan het persoonlijke leertraject (al dan niet gecertifieerd).
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25  Worden we straks     
 vervangen door edubots?
Ontwikkelingen in digitale didactiek en pedagogiek 

Fleur Prinsen en Carlos van Kan 

1. Inleiding

Zal de inzet van onderwijstechnologie de praktijk van leren en lesgeven 
versterken, verrijken of verarmen in de nabije toekomst? Wie of wat zal in de 
nabije toekomst bepalen hoe we vorm kunnen geven aan ons onderwijs? En 
hoe kunnen we als instelling zorgen dat docenten goed gefaciliteerd worden 
in het leveren van onderwijskwaliteit, in het licht van deze ontwikkelingen en 
invloeden? 

De toekomstscenario’s verderop in dit hoofdstuk worden gepresenteerd 
vanuit het perspectief van de docent op het onderwijs in de context van de 
hogeschool. De toenemende inzet van onderwijstechnologie roept vragen 
op over didactiek en pedagogiek. Docenten hebben bijvoorbeeld twijfels 
over de manier waarop technologie de relatie tussen docent en student 
beïnvloedt, of technologie studenten helpt met leren en docenten helpt 
om onderwijsinhouden meer op maat aan te bieden. Docenten beginnen 
daarnaast vragen te stellen over het maken van keuzes in het technologisch 
aanbod. Dit zijn keuzes die maar tot op zekere hoogte autonoom gemaakt 
kunnen worden (Fikkers, 2020).  

De inzet van technologie kan verschillende doelstellingen ondersteunen. 
Instellingen voor hoger onderwijs zullen hierin keuzes gaan maken en werken 
op een doordachte manier aan digitalisering (Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, 2019). Hierbij zal ook voldoende aandacht nodig 
zijn voor professionele ontwikkeling van docenten (Dhilla, 2017). De manier 
waarop zij zich in de (nabije) toekomst kunnen en zullen ontwikkelen, is nauw 
verbonden met de keuzes waar de instellingen voor staan, en de reactie op 
de ontwikkelingen en invloeden waarmee rekening gehouden zal moeten 
worden. 
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Hoe de toekomst van ons onderwijs eruit komt te zien voor studenten, 
docenten en instellingen is afhankelijk van een mix van invloeden: historische 
ontwikkelingen (qua ict, onderwijskundig en pedagogisch), leiderschap 
(Bastiaens, 2020; De Vries, 2020), externe samenwerking, marktinvloeden, 
landelijk beleid en de uitkomsten van experimenten. Sommige bestuurders 
hebben zich reeds expliciet uitgesproken over een strategische 
koersverandering richting meer flexibele (Den Boer, 2020) en persoonlijke 
leerroutes (Hogeschool Windesheim, 2019), en het uitgeven van zogenaamde 
microcredentials (of edubadges) is in samenwerking met SURF reeds mogelijk 
gemaakt (SURF, z.d.-a; ScienceGuide, 2020) en zou er een voorbode van 
kunnen zijn dat de huidige structuur voor de erkenning van competenties op 
de schop gaat. Het ligt buiten de scope van dit hoofdstuk alle bovenstaande 
invloeden uitgebreid te bespreken, maar elk scenario stipt er een aantal aan. 

Voordat de scenario’s gepresenteerd worden, bieden we een korte bespreking 
van de onderwijstechnologische ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de 
(mogelijke) verwezenlijking van de drie scenario’s; waar zal het van afhangen 
in welk scenario we terechtkomen? Wat zijn de belangrijkste historische 
ontwikkelingen en toekomstvoorspellingen die de basis vormen voor mogelijke 
uitkomsten? We sluiten deze bijdrage af met een aantal kwesties waartoe 
de hogeschool zich zal moeten verhouden om richting te geven aan 
een geprefereerde toekomst.  

2. Historische ontwikkelingen  

De huidige coronacrisis vormt een voorname aanleiding voor toenemende 
inzet van (internet)technologie in ons hoger onderwijs, maar deze 
ontwikkeling is al een tijd gaande. De eerste volledige online cursus werd 
in 1984 reeds aangeboden door de Universiteit van Toronto (Bates, 2016) 
en in 1988 begon de Open Universiteit in het Verenigd Koninkrijk op grote 
schaal computer conferencing in te zetten. In 1996 werd de eerste online 
universiteit (Jones University) geaccrediteerd (Wikipedia, 2020a). De meest 
gebruikte onderwijstechnologie is het leermanagementsysteem (LMS) 
als vast onderdeel in de meeste elektronische leeromgevingen (ELO’s) die 
bij hogeronderwijsinstellingen beheerd worden (Het Architecten Beraad 
Hoger Onderwijs, 2011). Hierin is een aantal grote marktpartijen betrokken; 
veelal globale spelers (Hill, 2016). Onderwijstechnologie is een van de snelst 
groeiende (markt)sectoren wereldwijd. EdTechXGlobal (2016) voorspelde een 
waarde van 252 miljard dollar in 2020.

De coronacrisis heeft nog eens extra duidelijk gemaakt dat er meer flexibiliteit 
en mobiliteit gevraagd wordt van onze (nog veelal fysieke) leeromgeving. Op 
Hogeschool Rotterdam loopt momenteel een aanbesteding waarin gezocht 
wordt naar een kern-LMS dat voldoende opties biedt voor aanvulling met 
bruikbare elementen (SURF, z.d.-b,) in de toekomst (inter-operabel, modular, 
demand-side LMS) (Pugliese, 2012), zodat flexibel ingespeeld kan worden op 
vraag vanuit het onderwijs en aanbod vanuit de markt. Dit zal passen in de 
visie op de ontwikkeling van onze ELO waarin SAAS (software as a service) de 
standaard is. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het op orde krijgen 
van de ict-infrastructuur.  

Een korte terugblik op de ontwikkelingen rond e-learning laat zien dat veel 
initiatieven de zogenaamde hype cycle volgen en dat veel voorspellingen 
over grote disrupties (nog) niet zijn uitgekomen (Web Courseworks, 2020) in 
de tijd die hiervoor stond (zoals bij gamification en Artificial Intelligence). Of 
de coronacrisis hier een trendbreuk veroorzaakt staat nog te bezien, al zijn 
er signalen dat de verhoogde urgentie nu dingen opschudt (Fikkers, 2020). 
Het blijkt moeilijk, ook voor een internationaal panel van experts, om accurate 
voorspellingen te doen over technologische ontwikkelingen die de vernieuwing 
in het hoger onderwijs zullen drijven of om de trends en belemmeringen voor 
technologieadoptie te voorspellen. Een snelle blik op de trends die in 2018, 
2019 en nu voor 2020 voorspeld zijn in de Horizon-rapporten (Educause, 2018; 
2019; 2020), laat een grillig beeld zien, waarin bijvoorbeeld de voorspelling uit 
2018, dat er de volgende twee jaar een groeiende focus zou zijn op het meten 
van leren, in 2019 opeens verlengd werd naar drie tot vijf jaar. En de uitdaging 
om digitale gelijkheid te bewerkstelligen, werd van een ‘moeilijk’ probleem in 
2018 opeens een ‘wicked’ probleem in 2019. De track record van de Horizon-
rapporten in het doen van voorspellingen werd in 2019 ter discussie gesteld 
als middelmatig, sindsdien heeft Educause zijn procedure voor het maken 
van deze voorspellingen aangepast (Educause, 2020). In plaats van een 
voorspelling te doen over de ‘time-to-adoption’, presenteren ze nu relevant 
bewijs voor de ontwikkeling, ondersteunende data en scenario’s. 

Toch neemt het enthousiasme onder docenten en studenten voor het 
inzetten van onderwijstechnologie gestaag toe (Gaebel, Zhang, Bunescu 
& Stoeber 2018). De Europese Universiteiten Associatie rapporteerde in 2015 
(Gaebel, 2015) dat zij het als haar missie ziet om digitaal leren te gebruiken ter 
versterking van het traditionele onderwijs, maar zeker niet ter vervanging. Ook 
binnen Hogeschool Rotterdam waren er reeds voordat de coronacrisis uitbrak 
aanwijzingen dat docenten steeds vaker nieuwe dingen willen uitproberen 
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met onderwijs- en leertechnologie; de voucheraanvragen bij de Werkplaats 
Onderwijsleertechnologie groeiden gestaag sinds de oprichting.  

Het Educause-rapport van 2018 benoemde reeds een aantal katalysatoren 
voor de adoptie van onderwijstechnologie in het hoger onderwijs, waaronder 
de instituut- en sectoroverstijgende samenwerking. Door de coronacrisis lijkt 
dit soort samenwerkingen in een versnelling te zijn gekomen (ScienceGuide, 
2020c). Verschillende Centers of Expertise boden op externe websites hun 
hulpmiddelen voor docenten aan voor kennisdeling en SURF opende (op 
gezamenlijk initiatief van de VH, de VSNU, het Versnellingsplan 
Onderwijsinnovatie met ICT, het Comeniusnetwerk, ECOI en SURF) een 
vraagbaak voor online onderwijs. Hoewel veel stakeholders zich hier nog niet 
van bewust zijn, heeft het ministerie een ambitie neergelegd met betrekking 
tot het delen van open leermaterialen in het HO. “Alle docenten stellen in het 
HO in 2025 hun onderwijsmaterialen vrij beschikbaar zodat zij gebruik kunnen 
maken van elkaars digitale leermaterialen” (Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, 2019). De hogeschool bezint zich momenteel op stappen om 
het gebruiken, ontwikkelen en delen van open leermaterialen te stimuleren en 
goed te faciliteren.

Daarnaast ontwikkelen de platforms waarop ‘open’ onderwijseenheden 
aangeboden worden zich in een rap tempo. Sinds 2001 biedt het Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) reeds open courseware aan onder een Creative 
Commons-copyrightlicentie (hierbij moet attributie gepleegd worden, is geen 
commercieel gebruik toegestaan en moet aangepast materiaal onder gelijke 
voorwaarden gedeeld worden) (Wikipedia, 2020b). Sinds 2018 is er in Nederland 
de regeling ‘Open en Online Hoger Onderwijs’, waarmee hogescholen en 
universiteiten in staat gesteld worden actief te experimenteren met, onder 
andere, het delen en hergebruiken van open leermaterialen. Ook bieden 
instellingen, door middel van verzamelsites zoals EdX en Coursera, Udacity 
en Futurelearn, een toenemend aantal gecertificeerde eenheden tegen lage 
kosten aan (Edukatico, 2020). Een, deels gestoelde, aanname hierbij is dat 
deze ontwikkelingen de toegankelijkheid van het onderwijs vergroten (LDE CEL, 
2020) en de kosten op termijn verlagen en de kwaliteit verbeteren.

Binnen Hogeschool Rotterdam lopen ook samenwerkingen met kleinere 
aanbieders van onderwijstechnologie. Een voorbeeld is de samenwerking 
met Feedbackfruits, waarin onder andere onderzocht wordt of digitale 
lesontwerpen makkelijk met andere docenten binnen Hogeschool Rotterdam 

gedeeld kunnen worden, en onderzoek uitgevoerd wordt naar het automatisch 
checken van de kwaliteit van geschreven inleveropdrachten, waarmee 
docenten een hoop werk bespaard kan worden.

Gedurende de coronacrisis kwam de adoptie van enterprise-software zoals 
Teams in een versnelling. Hoewel een aantal hogeronderwijsinstellingen 
reeds aan het exploreren was of de Officesuite-software voor het online 
onderwijs ingezet kon worden in plaats van bestaande LMS’en en daarover met 
andere instellingen in discussie ging, had niemand kunnen voorspellen dat deze 
software voor veel instellingen dé oplossing zou blijken te zijn toen van de ene 
op de andere dag het onderwijs op afstand aangeboden moest worden. Het 
bleek een stuk makkelijker en sneller om software die niet per se voor het 
onderwijs bedoeld was, geadopteerd te krijgen dan om andere oplossingen 
waarmee ook geëxperimenteerd werd, in zo’n rap tempo op te schalen. Grote 
spelers zoals Microsoft laten in de crisis zien dat ze redelijk snel in kunnen spelen 
op vragen vanuit het onderwijs (zoals de introductie van de ‘together mode’), 
waardoor ze als responsief ervaren worden. Er zitten echter ook gevaren 
aan de snelheid waarmee nu marktaandeel ingenomen wordt; het kan ook 
veranderingen in gang zetten waarvan later gezegd wordt dat er negatieve 
aspecten aan zitten die niet voorzien werden. 

Een laatste belangrijke ontwikkeling is de beweging die in gang gezet is richting 
meer flexibel onderwijs [Gijsbertse, 2020] en een meer gepersonaliseerd 
onderwijsaanbod. Proponenten van deze ontwikkeling zien hiervoor de tijd 
rijp, mede omdat technologie dit nu beter uitvoerbaar maakt dan voorheen 
mogelijk was. Het lijkt erop dat de coronacrisis de noodzaak tot investeren in 
meer blended en flexibel onderwijs verder gesolidificeerd heeft, maar of de 
docentenpopulatie hier vanzelfsprekend in meebeweegt, is de vraag (Prinsen, 
2020a; 2020b). In de scenario’s die nu volgen worden verschillende houdingen 
en reacties op de ontwikkelingen bij docenten zichtbaar. 

3. Scenario’s

Voor de verkenning die heeft plaatsgevonden bij het formuleren van de 
scenario’s, hebben we vensters geplaatst op de mogelijke toekomstige 
situaties. In de scenario’s worden verschillende aanleidingen uitgewerkt en 
wordt vanuit de beleving van de docent de situatie die is ontstaan, beschouwd. 
De verschillen in de scenario’s reflecteren een aantal verschillende 
zienswijzen en belangrijke onderscheidingen die gemaakt worden in de 
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onderwijspedagogiek en didactiek. Zo hebben Simons en Masschelen (2018) 
de ontwikkeling van ons schoolsysteem besproken als een ontwikkeling 
van ‘de architectuur van de onderwijsinstelling’ naar ‘de architectuur van 
de leeromgeving’. Deze ontwikkeling gaat gepaard met verschillende visies 
op het doel van onderwijs, het student- en docentbeeld dat leidend is, en 
verschillende visies op de professionele ontwikkeling van de docent. Hoe 
de scenario’s zich hierin onderscheiden is aangegeven in de boxen bij de 
scenario’s.

Op deze vensters zal na het presenteren van de scenario’s gereflecteerd 
worden. Ook de kansen en bedreigingen worden per scenario belicht in de 
reflectie achteraf.

Scenario 1: Never change a winning team

Box 1:

Doel onderwijs:  Diplomering
Studentbeeld:   De student als afhankelijke leerling
Leraarbeeld:   De onderwijzer
Professionalisering:  Gericht op ‘klassiek’ vakmanschap

Terugkijkend naar 2019 deden we al veel dingen goed, dus is het niet vreemd 
dat er sindsdien niet zo veel veranderd is en dat ook nu onderwijstechnologie 
maar mondjesmaat in gebruik is. Wij docenten zullen altijd onze autonomie 
als inhoudelijk experts behouden. Daar draait het toch voornamelijk om, het 
wat en niet het hoe. We blijven ook voortbouwen op het vertrouwen dat we 
opgebouwd hebben in de samenwerking met het werkveld. 

Een grote organisatie als Hogeschool Rotterdam kun je zien als een tankschip, 
dat eenmaal op koers niet zomaar een andere richting kan inslaan. Docenten 
zagen er niet veel waarde in, maar we hebben een nieuw LMS waarin we, net 
al voorheen al vaak gebeurde, de syllabus kwijt kunnen en waarin studenten 
hun werk digitaal kunnen inleveren. De grootste vernieuwing op dit gebied lag 
in het feit dat we hogeschoolbreed hebben afgesproken géén papieren werk 
meer aan te nemen van studenten. Docenten kijken nu het werk ook vaker in 
de online versie na, dat scheelt een hoop papierverspilling. Zelfs al hadden 
de docenten op meer vernieuwende wijze van technologie gebruik willen 

maken in hun onderwijs, er was bij lange na niet voldoende ondersteuning 
bij het ontwikkelen van onze digitale geletterdheid. We hebben niet geloofd 
in de mythe dat onze studenten een soort ‘digital natives’ zouden zijn; ook 
zij protesteerden tegen de dominantie van onderwijs op afstand tijdens de 
coronacrisis. 

De digitale administratie van toetsen en cijfers is in orde, maar het leeuwendeel 
van ons onderwijs vindt nog steeds op fysieke locaties plaats. Zo’n (studentvolg)
systeem, waarin eindopdrachten worden gearchiveerd en cijfers worden 
vastgelegd, reflecteert de architectuur van de onderwijsinstelling als een 
normgecentreerd systeem. Het examen stelt vast hoe onze studenten zich 
ten opzichte van een afgesproken norm verhouden (Simons & Masschelein, 
2018). In dit systeem leren onze studenten zichzelf kennen in verhouding tot de 
medestudent; presteer ik minder dan, gelijk aan of beter dan de gemiddelde 
student? Studenten ontwikkelen hun zelfbeeld door zich continu te meten aan 
hoe hun medestudenten presteren ten opzichte van de norm. Tegelijkertijd 
geeft de norm sturingsinformatie aan mij als docent. Wanneer studenten 
onder de maat presteren kan ik bepalen welke interventie (zoals extra 
instructie, meer oefening, aangepaste leertijd) het meest geschikt is om de 
student bij te sturen richting de gewenste norm.

Ons werk als docent is grotendeels hetzelfde gebleven en de manier van 
leren van studenten is ook niet veranderd. Er zijn initiatieven geweest om 
het onderwijs aan te sporen tot meer innovatie, maar dit soort initiatieven 
houden eigenlijk nooit voldoende rekening met hoe we in de praktijk (moeten) 
werken; docenten worden hierin niet voldoende meegenomen. De innovaties 
zijn zelden uit het onderwijs zelf afkomstig, meestal zetten beleidsmakers, 
adviseurs, onderwijsonderzoekers of belangengroepen de toon; denk aan het 
rapport van de commissie Parlementair onderzoek onderwijsvernieuwingen 
(2008). 

Ja, de toegenomen concurrentie met andere hogeronderwijsinstellingen, 
als gevolg van de populatieontwikkelingen en verhoogde transparantie 
in de kwaliteit van het aanbod, heeft ervoor gezorgd dat we nu nog harder 
moeten werken voor hetzelfde salaris, maar tot nu toe hebben we onze banen 
behouden door in mensen te investeren en niet in allerlei vernieuwingen zoals 
edubots, Artificial Intelligence en virtual reality, of in onpersoonlijke digitale 
leeromgevingen waarin onze studenten gemonitord zouden worden alsof ze 
zelf computers zijn.
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We laten ons niet gek maken door de buitenwereld, leren vindt al eeuwen op 
dezelfde manier plaats, daar hebben we al die digitale middelen niet bij nodig. 
Ja, er zijn ondertussen een aantal nieuwe spelers opgestaan in het hoger 
onderwijs die zwaar investeren in online onderwijs en internationalisering, maar 
die zijn zo elitair in hun opzet... wij blijven trouw aan onze studentenpopulatie! 
Inclusie kan in een veelal digitale leeromgeving niet bewerkstelligd worden, 
daar heb je fysiek contact voor nodig. 

Scenario 2: Make over or lose

Box 2:

Doel onderwijs:  Tevreden klant
Studentbeeld:  Individueel lerende als gebruiker/afnemer
Leraarbeeld:  Aanbieder van educatieve diensten
Professionalisering:  Gericht op employability in concurrerende   
  onderwijsmarkt

Terugkijken naar 2019? Ik weet niet waar docenten toen mee bezig waren. 
De meesten zijn er ook niet meer. Ze misten de flexibiliteit die nodig is 
om werk voor jezelf te blijven genereren in deze tijden. Het is in deze snel 
veranderende tijd bijna ondoenlijk om een curriculum nog maatschappelijk 
genormeerd te krijgen, omdat de aanspraken op het curriculum vanuit allerlei 
belangengroepen, bedrijfsleven en de overheid divers zijn en regelmatig op 
gespannen voet staan met elkaar. Wij zijn hier nog omdat we meebewogen 
met de onvermijdelijke ontwikkelingen die afkwamen op het hoger onderwijs. 
De digitalisering was niet te stoppen, dus dan kun je beter meebewegen. En de 
student is koning. Studenten willen flexibel kunnen studeren en zelf beslissen 
welke vakken optellen tot een volwaardige opleiding. 

Onze klanten (zo noemen we tegenwoordig onze studenten ook wel) zijn zich 
ervan bewust dat ze zich hun leven lang professioneel zullen moeten blijven 
ontwikkelen. Het formele leren in een instelling als de onze is maar één van de 
mogelijkheden naast informele en non-formele vormen van leren. Het gaat niet 
meer om de duur of plaats van leren, alleen het bewijs van leerresultaten telt. In 
de architectuur van de leeromgeving staat niet de norm maar de inzetbaarheid 
van onze studenten centraal. Het gaat niet meer om het volgen van een 
maatschappelijk genormeerd curriculum, maar om het leveren van een bewijs 
van behaalde leerresultaten op een bepaald niveau. Concrete leerresultaten 

leveren min of meer de garantie dat studenten handelingsbekwaam (inzetbaar) 
zijn in de arbeidsmarkt of een andere leeromgeving.

De architectuur van de leeromgeving vraagt om flexibilisering en onderwijs op 
maat, juist hier heeft onderwijstechnologie een grote meerwaarde getoond. 
De technologie maakt het mogelijk tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs te 
volgen. Dit wisten we ook voor de coronacrisis al, maar we zaten toen nog 
midden in het keuzeproces met de vraag welke technologie de beste oplossing 
zou bieden; er werd veel geëxperimenteerd. Veel van die experimenten hebben 
geen doorgang gevonden omdat de grote technologieaanbieders sneller 
konden reageren in tijden van nood. Zij hebben dat marktaandeel razendsnel 
ingenomen. Nu werken we samen met een globale partij. De intensieve 
samenwerking die we sinds 2020 hebben met deze techgigant heeft ons doen 
realiseren dat we eigenlijk niet veel anders dan digitale vakkenvullers waren en 
zijn. Tot nu toe heb ik voldoende werk om de gewenste vakinhoud in een mooi 
digitaal jasje te gieten. We ontwerpen de digitale modules in kleine stukjes 
zodat ze makkelijk aangepast kunnen worden aan nieuwe inzichten. Bedrijven 
uit het werkveld kunnen ook makkelijk hun micromodules invoegen. Door deze 
te volgen, vergroten studenten hun kans op de arbeidsmarkt. Sommige van 
deze modules hebben toegangseisen. Stages worden nu alleen nog maar 
op de werkplek begeleid en studenten voeren, via blockchain geverifieerd, 
hun elders verworven competenties op in het systeem. Sommige stukken 
met basiskennis worden eenmalig goed neergezet en kunnen dan lange tijd 
hergebruikt worden, ook door andere instellingen; daar komt geen docent 
meer aan te pas. De studenten kunnen digitaal oefenen tot ze binnen het 
systeem hebben laten zien de stof te beheersen.

Het kunnen aanbieden van onze diensten vraagt een open en flexibel digitaal 
systeem waarbinnen duidelijke niveaustandaarden gehanteerd worden. 
De standaarden dienen om de (eerder verworven en nog te verwerven) 
leerresultaten van elke klant, waar deze dan ook zijn opgedaan, te erkennen 
en te valideren. 

De onderwijswijstechnologie waar wij ons van bedienen, maakt het mogelijk om 
leerinhouden en opdrachten aan te bieden die afgestemd zijn op de behoeften 
en voorkeuren van onze klanten. Het is aan de studenten om te laten zien in 
hoeverre ze op een bepaald moment een bepaalde competentie beheersen. 
Ze verkrijgen nu een digitaal skillspaspoort bestaande uit deelcertificaten. Deze 
ontwikkeling was voor de coronacrisis al in gang gezet met het aanbieden 



666 667

Deel IV  Doel en functie van het onderwijs Worden we straks vervangen door Edubots?

666 667

van badges. Microcompetenties konden toen al aangetoond worden met het 
behalen van een badge.

Het zelfbeeld van onze studenten krijgt voornamelijk vorm door het wel 
of niet bevestigd worden door anderen uit het werkveld in het beheersen 
van bepaalde competenties op een bepaald niveau. Als docent ben ik 
voornamelijk coachend bezig bij het leerproces. Ik heb het idee dat de docent 
als persoon die bepaalde vakinhouden overbrengt en een persoonlijke relatie 
met de studenten aangaat, langzaam maar zeker verdwijnt. Mijn opdracht is 
dienstbaar te zijn aan het op een efficiënte en effectieve manier behalen van 
de door onze studenten en het werkveld geambieerde leerresultaten. 

Een van de gevolgen van de klantgerichte benadering is dat er bij veel 
hogescholen opleidingen zijn verdwenen; de markt zag te weinig rendement. 
Het voortbestaan van veel instellingen voor hoger beroepsonderwijs werd 
bedreigd. Onze hogeschool heeft zich gelukkig snel bij een ho-consortium 
aangesloten waarbinnen studiepunten uitgewisseld kunnen worden, zo 
kunnen studenten plaatsonafhankelijk die vakken volgen die de hoogste 
kwaliteit bieden. 

Mijn marketingvaardigheden komen goed van pas, ik verdien mijn brood 
met het overtuigen van studenten om meer van ons aanbod af te nemen in 
plaats van bij andere instellingen te gaan shoppen. Daarom ben in nog niet 
vervangen door een chatbot of algoritme dat studenten door de stof heen 
kan leiden. Feedback wordt niet meer door docenten gegeven, want het 
systeem voorziet studenten van directe feedback; studenten hoeven niet 
meer te wachten tot iets nagekeken is. De algoritmen die bepalen wanneer 
een student door kan naar een volgend vak, worden ons aangeleverd door de 
techgiganten. Docenten hoeven niet meer na te kijken en iedere student wordt 
op dezelfde manier beoordeeld. Als studenten tegen een studieprobleem 
aanlopen, worden ze doorverwezen naar een chatbot en anders naar een 
studieloopbaancoach. Er is ook een commissie aangesteld waarbij studenten 
kunnen klagen als ze het niet eens zijn met een automatische beoordeling. 

Ja, onze studentenpopulatie is wel veranderd. Ook studenten konden niet 
allemaal mee met de veranderingen. Veel studenten die we in 2019 nog 
bedienden, hebben hun studiekrediet te lang laten liggen en zijn het kwijtgeraakt. 
Ze wilden bijvoorbeeld geen opleiding in het Engels volgen of haakten af omdat 
ze niet kunnen plannen. Uiteindelijk is dat hun eigen verantwoordelijkheid. 

Scenario 3: Transparant blended onderwijs

Box 3:

Doel onderwijs:  Zelfontplooiing en inzetbaarheid
Studentbeeld:  Co-creator van zijn eigen leerproces
Leraarbeeld:  De adaptieve professional
Professionalisering:  Gericht op de docent als maker

Terugkijkend naar 2019 realiseer ik me hoe weinig wij als docenten voor die 
tijd bereid waren te veranderen. De noodzaak om met onderwijstechnologie 
te gaan werken heeft onze ogen geopend met betrekking tot de verrijking 
die het inzetten van technologie ons biedt. Ons onderwijs is niet alleen 
verbeterd voor studenten, maar ons werk als docent is ook verbeterd. Vanuit 
de organisatie is er veel geïnvesteerd om de bestaande praktijk te versterken 
met onderwijstechnologie. Niet alleen is het administratieve werk rondom 
evalueren en toetsen nu stukken effectiever ingericht en ben ik minder tijd 
kwijt aan repetitieve didactische handelingen, mijn onderwijs is een stuk 
uitdagender geworden voor de studenten, die nu vaker buiten de school hun 
studieopdrachten uitvoeren en meer keuzevrijheid ervaren. Studenten kunnen 
nu bijvoorbeeld kiezen voor verrijking of remediërende modules volgen op 
aanraden van het nieuwe signaleringssysteem. Het is ook een stuk makkelijker 
geworden om met externe experts uit het werkveld samen te werken. 

De digitalisering en transparantie in het hoger onderwijs hebben tot 
een versterking van onze specialismen geleid. Dit trekt vooral extra 
deeltijdstudenten aan. We hebben nu een goede balans gevonden tussen 
het bieden van voldoende structuur in ons online onderwijs en het stimuleren 
van de autonomie van onze studenten. Daarnaast is het de afgelopen jaren 
duidelijk geworden dat veel leeractiviteiten zich ook prima lenen voor digitaal 
onderwijs, maar dat sommige activiteiten nog echt fysieke nabijheid blijven 
vergen. Omdat we meer blended vorm zijn gaan geven aan ons onderwijs, 
is het nu mogelijk kleinschaliger onderwijs aan te bieden dan voor 2019. Het 
onderwijs wordt aangeboden met een mix van technologie die ondersteuning 
biedt voor ervaringsgericht, projectgebaseerd en interdisciplinair leren. Als 
docent heb ik mij ontwikkeld van voornamelijk inhoudelijk expert tot meer 
actief ontwerper van leeromgevingen. Ook is mijn didactische begeleidingsstijl 
nu meer coachend van aard. Tevens ben ik blij dat ik nog steeds een 
persoonlijke relatie met de studenten aan kan gaan en ze niet zijn verworden 
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tot anonieme studentnummers. Die persoonlijke binding kan overigens prima 
online onderhouden worden, maar heeft zijn basis in de momenten van fysiek 
samen zijn. Dat geldt overigens niet alleen voor mijn contact met de studenten 
maar ook voor de studenten onderling. De fysieke campus blijft een plaats van 
(spontane) ontmoeting. 

Het portfolio heeft een centrale rol gekregen in het leerproces; het is de manier 
voor studenten om hun talenten zichtbaar te maken. Ze krijgen regelmatig 
feedback, feed-up en feedforward op de mate van beheersing van de 
gewenste competenties. Deze monitoring van het leerproces wordt verzorgd 
door mij, maar waar mogelijk ook door actoren die vanuit andere contexten 
(werk, sport, verenigingsleven) informatie kunnen verschaffen over de 
vorderingen. Wel dragen wij als docenten de eindverantwoordelijkheid bij de 
formatieve en summatieve beoordeling van de prestaties van onze studenten.  

Wat betreft de onderwijskwaliteit zijn we ook op een andere manier gaan 
werken. De vernieuwing die noodzakelijk was heeft tot een andere houding van 
de inspectie geleid. We moesten meer kunnen experimenteren, en sommige 
experimenten mislukken nu eenmaal; de inspectie heeft hierin meegedacht, 
en ook de durf om te innoveren werd meegenomen in haar beoordeling. De 
noodzaak tot vernieuwing heeft de publiek-private samenwerking in onderzoek 
hiernaar gestimuleerd. Er is meer ruimte geschapen voor gezamenlijke 
experimenten. Zowel de aanbieders van EdTech als wij, de gebruikers, hebben 
hiervan geprofiteerd; we hoeven nu ons onderwijs niet meer aan te passen 
aan bestaande applicaties, maar ontwikkelen samen met de aanbiedende 
bedrijven de benodigde toepassingen onder een Creative Commons-
overeenkomst. De toezichthouder wordt nu ook anders gewaardeerd, door zijn 
functie in de semipublieke ho-markt die de prijs/kwaliteitverhouding voor onze 
studenten transparant houdt.

4.  Reflectie en discussie

De hiervoor beschreven scenario’s reflecteren belangrijke verschillen in de 
houding die ingenomen werd ten opzichte van historische ontwikkelingen 
(verder bouwen, negeren, ombuigen of actief afwijzen) en invloeden 
van buitenaf (meebewegen, naar je hand zetten of verzetten). Deze 
ontwikkelingen en invloeden werden opgevat als kans of als bedreiging 
in relatie tot de opvatting over het ‘waartoe’ van ons onderwijs [Klatter, 
2020]. Er werden nieuwe mogelijkheden gezien voor het vormgeven aan 

het leerproces, of toch voornamelijk gekeken of technologie de bestaande 
manieren van leren blijvend kon ondersteunen. Op sommige ontwikkelingen 
bleken we minder invloed te kunnen uitoefenen dan we voorheen dachten. 

De beslissingen waar we voor staan, vragen om onderwijskundig leiderschap 
(ScienceGuide, 2018) Sommige hogeronderwijsinstellingen hebben reeds 
een nieuwe koers uitgezet, gebaseerd op een visie voor het onderwijs waarin 
onderwijstechnologie een belangrijke rol zal spelen (Kennisnet, 2020). Het is de 
moeite waard gezamenlijk te investeren in het ontwerpen van meer blended 
onderwijs. Er is voldoende bewijs om de meerwaarde te ondersteunen. Twee 
meta-analyses (uitgevoerd op een verzameling van onderzoeken) waarin 
blended onderwijs vergeleken wordt met klassikaal onderwijs, laten betere 
leeruitkomsten zien voor studenten die blended kunnen leren (Bernard, 
Borokhovski, Schmid, Tamim & Abrami, 2014; Means, Toyama, Murphy & Baki, 
2013). Voorwaarde hierbij is wel dat docenten goede ondersteuning krijgen 
om zich professioneel te ontwikkelen in digitale didactiek (Young & Duncan, 
2014). Hierbij kan netwerken met ervaren collega’s een mooie strategie 
zijn (Ma’arop & Embi, 2016). Een gezamenlijk begrip van wat er verstaan 
wordt onder blended leren en het delen van bijbehorende richtlijnen biedt 
hierbij ondersteuning (Porter et al., 2016). Blended leren kan daarnaast 
het vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy) en de intrinsieke motivatie 
van studenten verhogen (Thai, De Wever & Valcke, 2017). Zij moeten wel 
ondersteund worden in hun zelfregulatie om online leren optimaal te laten 
plaatsvinden (Broadbent & Poon, 2015) en er moet aandacht besteed worden 
aan het affectieve leerklimaat online (Boelens, De Wever & Voet, 2017).

De overgang naar blended onderwijs betekent een grote aanpassing bij 
docenten met betrekking tot hoe zij hun rol opvatten en hun onderwijs 
vormgeven, maar ook administratieve processen gaan op de schop. 
Op welke manier docenten deze transformatie gaan aanpakken is 
nog onduidelijk, maar het is goed mogelijk dat wanneer de drang om 
te flexibiliseren en het onderwijs te personaliseren niet gepaard gaat 
met ruimte voor experimenten (in samenwerking met aanbieders van 
onderwijstechnologie), er een verarming zou kunnen optreden in de praktijk 
van leren en doceren. Grote technologieaanbieders krijgen wellicht de kans 
om in een gat te springen, maar zij leveren niet per se evidence-informed 
oplossingen voor het onderwijs. Omdat er veel geïnvesteerd moet worden 
in technologie, zullen instellingen voor hoger onderwijs beslisprotocollen 
moeten ontwikkelen (vgl. Hollands & Escueta, 2020) die ruimte scheppen 
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voor ontwerponderzoek. Hierin kan ruimte ontstaan voor gezamenlijk 
ontwerp, snelle kennisontwikkeling en een organisatiecultuur waarbinnen 
mislukkingen getolereerd worden ten dienste van het nodige leerproces. 

Wat betreft de inhoud van ons onderwijs is het de vraag in hoeverre docenten 
in de toekomst nog zelf kunnen bepalen welke inhoud zij aanbieden. Gaan 
straks alle studenten díe online modules volgen die zijn vormgegeven door 
(internationale) autoriteiten in het veld, aangeraden worden door dominante, 
lokale werkgevers, of die de hoogste score ontvingen van gebruikers? Of gaan 
we meer en beter samenwerken met andere instellingen zodat we elkaar 
versterken door het delen van open leermaterialen? 

Kwalitatief goed online onderwijs geven is geen invuloefening, en een directe 
vertaling van de huidige manier van lesgeven naar een online variant levert 
meestal ook geen goed onderwijs op. Docenten moeten studenten anders 
gaan begeleiden in hun leerproces. Docenten verdienen ondersteuning 
die hen helpt een positieve instelling te behouden richting vernieuwen 
en verbeteren. Van studenten zal waarschijnlijk echt meer zelfsturing en 
zelfregulatie verwacht gaan worden en ook zij hebben ondersteuning nodig 
bij deze verandering. Zoals met name in scenario 2 werd geschetst, kan 
onderwijstechnologie studenten bevrijden van de gestandaardiseerde 
hoepel waar ze allemaal doorheen moeten springen, en hen de ruimte bieden 
als unieke persoon met zelfgekozen kwaliteiten aan de wereld te verschijnen. 
Door het kunnen faciliteren van verschillende leertrajecten en het kunnen 
aansluiten bij persoonlijke interesses en behoeften van studenten, kan meer 
recht gedaan worden aan de student als persoon met unieke talenten. 

Tegelijkertijd kun je vraagtekens zetten bij het vieren van de talenten van 
studenten zonder daar iets tegenover te stellen. De hogeschool kan ervoor 
kiezen om studenten te (blijven) confronteren met inhouden waar ze niet 
direct vanuit zichzelf naar op zoek zouden gaan en hen helpen om zich los te 
maken van gepersonaliseerde filterbubbels. Daarnaast kan de hogeschool 
studenten bevragen over of hetgeen zij verlangen ook wenselijk is in het licht 
van de ander en de wereld waarin we leven (Biesta, 2017). De hogeschool 
kan het zich tot taak rekenen studenten niet alleen als individuele lerenden 
te beschouwen maar ook als leden van een bredere sociale gemeenschap 
(McKenna, 2013). Een laatste vraagteken bij de nadruk op de talenten van 
studenten kan gezet worden bij het hen zelf verantwoordelijk houden voor het 
valoriseren van hun talenten in termen van aantoonbare leerresultaten. De 

‘schuld’ van het niet van waarde kunnen maken van talenten komt veelal bij 
de student zelf te liggen, en de vraag is of deze verantwoordelijkheid passend 
is voor deze groep jongvolwassenen. 

Onderwijstechnologie is ondersteunend aan het inzichtelijk maken van de 
inzetbaarheid (door erkenning en herkenning) van studenten met betrekking 
tot bepaalde vaardigheden op een bepaald moment, denk bijvoorbeeld 
aan het digitale skillspaspoort (Goede, Ballafkih & Post, 2019) zoals dat in 
scenario 2 langskwam. Hier liggen kansen voor het hoger onderwijs om de 
studenten een podium te geven om hun inzetbaarheid te etaleren. Zullen 
studenten in de toekomst nog altijd de maat genomen worden door middel 
van een vergelijking met een algemene norm of gemiddelde, waarbij een 
voor iedereen gestandaardiseerde toets bepalend is voor hun kansen, zoals 
in scenario 1 besproken werd? Een mogelijke keerzijde van het geven van 
meer ruimte voor differentiatie is dat wanneer de herkenning en erkenning 
van de inzetbaarheid voornamelijk gewaardeerd wordt door dominante 
marktpartijen, de inzetbaarheid van studenten instrumenteel wordt aan de 
markt. Wanneer de hogeschool er alleen is om studenten in te passen in 
bepaalde professies, zijn er wellicht andere organisaties die dat op een meer 
effectieve en efficiënte manier kunnen vormgeven (vgl. Sennett, 2008; Biesta, 
2018). Ook kan het mechanisme in werking treden dat studenten er zijn om 
de bestaande ordes in stand te houden (accent op reproductie), in plaats 
van zich (kritisch) tot die ordes te verhouden (vgl. Meijer, 2013; Van Kan, 2015). 
De flexibilisering van het onderwijs roept de vraag op in hoeverre er ruimte 
blijft voor een vaste kennisbasis in het hoger onderwijs en of die zichzelf 
blijft bewijzen voor het oplossen of managen van grote maatschappelijke 
problemen. Zal er straks ruimte blijven om onze studenten zodanig toe te 
rusten dat zij niet alleen reproduceren wat volwassenen de moeite waard 
vinden om te onderwijzen aan de nieuwe generatie of wat de markt dicteert, 
maar dat zij ook hun bijdrage kunnen leveren aan de nodige vernieuwing (vgl. 
Sennett, 2008)?

Er is discussie of de disruptie die digitalisering in andere sectoren opgeleverd 
heeft, ook voor het onderwijs zal gelden (Lynch, 2018). Laat het onderwijs de 
kade straks het schip keren, of gaan sommige instellingen de boot missen? 

In de titel gebruiken we edubots als metafoor voor de toepassing van 
technologie in het onderwijs. Anders dan de titel wellicht doet vermoeden, is het 
vervangen van docenten door onderwijstechnologie geen onontkoombare 
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werkelijkheid die zich aan de menselijke wil onttrekt. Het is echter ook 
niet de vraag of onderwijstechnologie onderdeel gaat uitmaken van ons 
onderwijssysteem; zoals uit de historische ontwikkelingen valt op te maken 
is dat al een uitgemaakte zaak. Wel is de vraag hoe de hogeschool samen 
met haar docenten omgaat met de (on)mogelijkheden en (on)wenslijkheden 
van onderwijstechnologie. De hogeschool heeft als opdracht werelden met 
en voor studenten te openen (vgl. Pols, 2016). Onderwijstechnologie kan hier 
op een fantastische manier dienstbaar aan zijn maar de rol die docenten 
hierbij innemen, hoewel nog onuitgemaakt, zal hierbij van groot belang blijven. 
Instellingen zullen hoe dan ook docenten goed moeten blijven ondersteunen, 
aansturen en faciliteren in het leveren van onderwijskwaliteit in het licht van 
de hiervoor besproken ontwikkelingen en invloeden.
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Justien Marseille, Manon Mostert-van der Sar  
en Eva Visser

Introductie
 
Wij zijn gevraagd een essay te schrijven over het docentschap in 2030 en we 
hebben ervoor gekozen deze gelegenheid te gebruiken om een openspel-
werkvorm te introduceren die jou als lezer uitdaagt zelf de toekomst te peilen. 
Want de toekomst is al begonnen. En we maken ‘m zelf. Juist omdat we de toe-
komst zelf ontwerpen, hebben we daarvoor een goed instrumentarium nodig. 
Hier dragen wij graag aan bij. We willen geen stip aan de horizon zetten, maar 
meewerken aan een weloverwogen, plausibel en consistent opgebouwd nar-
ratief voor mogelijke toekomsten. Wij hopen dat onze bijdrage uitnodigt tot 
het nadenken over de invulling van het docentschap van de toekomst. 

Beschrijving aanpak

Ons doel is jou, als onderwijsbestuurder, onderwijzer of andere betrokkene, 
te ondersteunen bij het nadenken over en richting geven aan de agenda 
van het hoger onderwijs voor het jaar 2030. Dit essay bouwt voort op ruime 
ervaring, binnen Hogeschool Rotterdam en elders, met future literacy en de-
sign-thinkingmethodieken (Angheloiu et al., 2019; Mulder & Marseille, 2020), 
en het koppelt kennis over trend- en toekomstonderzoek (Vallet et al., 2020) 
aan inzichten over onderwijsmethodiek (Mostert-van der Sar, 2019). We ho-
pen hiermee de waarde van de doorontwikkeling van deze methodieken tot 
een daadwerkelijk speelbaar serious game te onderbouwen. 

Als voorzet hebben we de negen methodieken die beschreven worden in het 
theoretisch kader, zelf toegepast op het vraagstuk. De uitkomst is goed on-
derbouwde speculatie – want zekerheid is niet te geven. We signaleren en 
beschrijven een aantal trends en denken na over hoe historisch gegroeide 

26 Het docentschap van 
 de toekomst 

Uitkomsten van onze methodiek en een  
voorzet voor een zeer serieus spel 
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Het docentschap van de toekomst

voorstellingen maken van mogelijke toekomsten. Futures Thinking, the game 
biedt theorie en methodiek om onzekerheid over de toekomst te reduceren 
door het verzamelen en creëren van voorkennis en het scheppen van ruimte 
voor het onverwachte. Hier beschrijven we de negen uitgangspunten die we 
het waardevolst vinden binnen de methodiek en vervolgens passen we een 
aantal daarvan toe op het vraagstuk van het docentschap van de toekomst.

Uitgangspunt 1: Omarm de complexiteit

De toekomst is complex en onzeker. Morgen lijkt misschien nog op vandaag, 
maar hoe verder je in de toekomst kijkt, hoe complexer en onzekerder zij 
wordt. Blijf weg van de gedachte dat het zo’n vaart niet zal lopen. Verzamel 
voorkennis. Laat het idee los dat er gelijkblijvende omstandigheden zullen zijn. 
Onze cultuur verandert, innovaties creëren nieuwe mogelijkheden en plotse, 
onvoorziene omstandigheden kunnen roet in het eten gooien. Omarm deze 
complexiteit en bouw je verhaal laag voor laag op. Breng structuur aan door 
de toekomst te verdelen in feiten, voorspellingen, projecties, extrapolaties en 
speculaties (Zurek & Henrichs, 2007). Begin bij het nu en gebruik de feiten uit 
dit nu voor het doen van voorspellingen over het verloop van de ontwikkeling. 
Projecteer de uitkomsten van je voorspelling op het vraagstuk. Extrapoleer 
de belangrijkste drijfveren en onzekerheden waarmee je rekening moet hou-
den en onderbouw je speculaties over de toekomst.

Uitgangspunt 2: De toekomst volgt uit het verleden; 
verdiep je in de geschiedenis

Het heden ontstond in het verleden. Dat wat we nu normaal vinden, de set 
van ideeën, regels en gebruiken (paradigma’s) waaruit het huidige normaal 
bestaat, waren ooit ook innovatieve en afwijkende uitzonderingen. Zo’n para-
digma biedt houvast en is vaak zelfs in de wet verankert. Pas op voor subop-
timale oplossingen zoals het Horseless Carriage Syndrome (Higgins & Boone, 
1993) – dit betreft de neiging de toekomst vorm te willen geven op grond van 
wat lijkt op wat we gewend zijn uit het verleden. Maar pas ook op het kind niet 
met het badwater weg te gooien. De geschiedenis geeft ons waardevolle 
inzichten in belangrijke kernwaarden die het behouden waard zijn. Maak on-
derscheid tussen dat wat mag blijven en dat wat toe is aan vernieuwing of 
vervanging. Laat oude paradigma’s die in de weg staan om tot betekenis-
volle speculaties voor de toekomst te komen, los. 

rollen als leermeester, coach, ontwikkelaar of beoordelaar in 2030 verder ge-
evolueerd kunnen zijn. Deze uitkomsten beschrijven we als trendkaarten en 
persona’s. 

Figuur 1 a en b: De toekomst als serieus spel in wording. a: Iteratie spel- 
elementen b: Iteratie sessie met docenten, najaar 2020

Theoretisch kader 

De toekomst is geen vaststaand gegeven. Ze is een resultaat van in het ver-
leden ingesleten patronen en de manier waarop die patronen blijven be-
staan, breken of ombuigen. De toekomst is nooit af en is al lang geleden be-
gonnen. We kunnen haar niet voorzien. Wel kunnen we ons weloverwogen 



684 685

Deel IV Doel en functie van het onderwijs Het docentschap van de toekomst 

684 685

Uitgangpunt 3: Wat nieuw is voor de een, kan ouderwets zijn voor 
de ander

In sommige dingen ben je voorloper, in andere volg je liever. Rogers innova-
tie-adoptietheorie gaat over de adoptie van innovaties en stelt dat vernieu-
wing ontstaat bij een klein groepje creatieve ‘innovators’ (Rogers, 2003). Deze 
mensen zouden zich weinig aantrekken van de huidige norm(en) en uit pas-
sie, ergernis of noodzaak met nieuwe, andere dingen komen. De innovatie 
kan vervolgens groeien als ze aandacht krijgt van de visionaire ‘early adop-
ters’. Deze groep is uitermate geïnteresseerd in de innovatie en maakt de 
massa enthousiast voor overname van het nieuwe. Vaak volgt deze massa 
pas als de innovatie zich heeft aangepast aan hun normen of gewoontes. 
De innovatie sluit tegen die tijd aan bij wat bekend is en levert geen groot 
emotioneel, sociaal of financieel risico meer op (Moore, 2014). Ten slotte is er 
de sceptische ‘laggard’. Deze kan of wil de innovatie niet overnemen. Reali-
seer je bij het maken van een analyse dat ons brein de neiging heeft de sig-
nalen van de uitersten, de sceptische laggards en creatieve innovatoren, te 
onderschatten. Ga ook na of je de impact van bepaalde innovaties wellicht 
overschat, bijvoorbeeld omdat je hier zelf enthousiast over, of juist bang voor, 
bent. De toekomst zoek je daar waar het ongemakkelijk wordt. 

Uitgangspunt 4: De toekomst is er al

Veel toekomst is er al. De eerste signalen van verandering zijn vaak lang voor 
het de norm wordt, al zichtbaar. Deze ‘zwakke signalen’ van verandering zijn 
vroege duiders van dat wat toekomst kan worden (Hiltunen, 2008). We (h)er-
kennen ze niet altijd, omdat ze te ver van ons af staan. We denken al snel dat 
het zo’n vaart niet zal lopen of dat het ons niet zou raken. Toch zijn juist deze 
zwakke signalen van groot belang. Signalen kunnen, op zichzelf of in verband 
met elkaar, wijzen op een opkomende nieuwe standaard (Kuhn & Hacking, 
2012). Alles is een signaal, maar voor het reduceren van onzekerheid over de 
toekomst letten we vooral op de signalen die afwijken van het huidige normaal. 

Uitgangspunt 5: Zoek de patronen

Signalen worden interessant door hun samenhang. De signalen tonen pa-
tronen en clusters die een bepaalde richting op wijzen. De samenhang vind 
je door de signalen te voorzien van metadata. Door toevoeging van metada-
ta zoals tags, locaties en bronnen kunnen we patronen herkennen. Hiermee 
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openbaren zich verschuivingen in trends en ontwikkelingen. Zo kan het zijn 
dat een thema uit een andere sector zijn intrede doet in het vraagstuk dat 
je onderzoekt. Of zien we op welke locaties bepaalde trends sneller groeien. 
Ga na hoe het signaal zich verhoudt tot andere signalen, zoek de patronen. 
Waar ontstaan nieuwe clusters en thema’s? Is het signaal een voorbeeld van 
iets wat al speelt? Is het een laatste oprisping van een oud gebruik of duidt 
het op een nieuwe ontwikkeling die zich nog onder de radar bevindt? De pa-
tronen laten de verspreiding van de trend zien en geven zicht op dat wat zich 
nog onder de oppervlakte bevindt. 

Uitgangspunt 6: Bepaal kracht en richting

Of en hoe snel een ontwikkeling doorzet, wordt niet alleen bepaald door het 
eigen handelen. Externe factoren kunnen de toekomst van je vraagstuk be-
invloeden. De wet die het al dan niet toestaat. De cultuur die er rijp voor moet 
zijn. Men moet op de hoogte zijn van de aard van een innovatie of om deze te 
kunnen accepteren; de innovatie moet geschikt en veilig zijn voor overname. 
Hiervoor gebruik je de PESTLE-analyse (Rastogi & Trivedi, 2016). Hiermee schat 
je de kracht en richting in van de invloed die overige omstandigheden hebben 
op de ontwikkeling. Ook het PESTLE-model zelf is aan verandering onderhevig. 
‘Environment’ (de tweede ‘E’) kwam er in het begin niet in voor. Deze externe 
factoren, de drivers of change, zijn ontwikkelingen die wel invloed hebben op 
je vraagstuk, maar waarop je zelf nauwelijks invloed uit kan oefenen. 

Uitgangspunt 7: Voorkom groupthink

Ben je eenmaal op dreef, dan is er het gevaar van ‘groupthink’ (Bénabou, 
2013): je volgt het geloof van de groep waar je deel van uitmaakt en loopt het 
risico door gedeelde blinde vlekken belangrijke zaken over het hoofd te zien. 
Dit voorkom je ten eerste door je team divers te maken. Zorg dat je met men-
sen met verschillende invalshoeken aan tafel zit. Ten tweede kan je externe 
dwarsdenkers aan tafel uitnodigen om kritisch mee te denken. Sta open voor 
de input en vraag deze experts wildcards in te brengen. Deze wildcards geven 
de experts de gelegenheid andere thema’s of invalshoeken aan te brengen. 
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Accelerating Diffusion of innovation: 
Malony’s 16% Rule

Figuur 2: Illustratie bij uitgangpunt 3: Feiten kunnen nieuw zijn 
voor de een, maar ouderwets voor de ander.

Uitgangspunt 8: Kies een duidelijke koers 

Als je een visie wilt ontwikkelen of iets wilt ontwerpen voor in de toekomst 
zoals je die voor je ziet, dan zal je ergens in het proces keuzes moeten maken. 
Je zal, geholpen door de voorkennis die je hebt verzameld, moeten uitkomen 
voor je ideeën en voorkeuren. Het vaststellen van kernonzekerheden helpt 
hierbij. De kernonzekerheden geven de assen van je scenario, de twee meest 
impactvolle en meest onzekere grootheden die het huidige paradigma ver-
storen. Werk aan de hand van je eerder vastgestelde shortlist van trends en 
wildcards en ga per trend na hoe groot de impact en onzekerheid is. Het is 
handig een impact-en-onzekerheidsmatrix als uitgangspunt voor de dis-
cussie te nemen (zie figuur 5). 

Uitgangspunt 9: Mind the gap

Waar de innovatieve voorloper goed om kan gaan met nieuwe dingen, heeft 
de massa behoefte aan herkenbare en veilige oplossingen. De afstand tus-
sen die twee werd door Moore beschreven als ‘the Chasm’ (Moore, 2014). Het 
is het verschil in perceptie tussen de innovatieve en betrokken voorloper en 
de wat meer afwachtende massa. De voorlopers houden van experiment en 
spanning en zijn vaak geïnteresseerd in een veelheid van nieuwigheden en 

nieuwe manieren om dingen te doen, maar de massa wil een nieuwe ontwik-
keling pas aannemen als deze veilig, vertrouwd en navolgbaar is. Hierom is 
het nodig om de ruwe, uitdagende innovatie te vertalen naar de eisen van 
de massa, dit kun je doen door het doorlopen van een designthinking-itera-
tie. Zo wordt de innovatie foolproof toepasbaar, levert ze geen groot sociaal, 
emotioneel of financieel risico (meer) op en wordt ze ingebed in wetten en 
gebruiken en daarmee onderdeel van de massacultuur. 

Gebruik je gereedschap en bouw bewust aan de toekomst 

De negen uitgangspunten geven handvatten voor waardevolle speculaties 
over de toekomst. We nodigen jou als lezer uit te spelen met het theoreti-
sche gereedschap dat we je ter beschikking stellen. Creëer een mogelijke 
toekomst op basis van de voorkennis die je hebt verzameld. Kies je eigen pad. 
Ontwikkel adviezen, concepten, prototypes, value propositions of persona’s 
in het serieuze spel dat onze toekomst is. 

Op www.hr.nl/futurethinkingskills vind je een blauwdruk van het spel dat we 
op basis van de uitgangspunten hebben ontwikkeld. Speel mee met het 
serieuze spel dat de toekomst is! 
 
Voorbeelduitkomsten I: Een shortlist van negen trends 
voor het onderwijs in 2030 

Als makers van dit spel hebben wij de theoretische uitgangspunten zelf (ook) 
gebruikt om een kwalitatieve shortlist van trends te creëren. De verzameling 
signalen hebben we kwalitatief geclusterd naar negen trends. Ook hebben 
we een aanzet gegeven voor de verschillende persona’s die we in 2030 in 
ons hogeschoolonderwijs verwachten. De uitkomsten hebben we voorge-
legd aan een team van docenten en lectoren. 
Terugkijkend vanuit 2030 lijken de volgende negen trends ons niet onaan-
nemelijk voor het komende decennium. Dit is onze uitkomst en speculatie 
en deze is noodzakelijkerwijs gedaan vanuit onze ervaring, positie en per-
soonlijkheden. Het is goed mogelijk dat jij, en je team, tot iets andere of zelfs 
significant andere uitkomsten zou(den) komen. De beschreven trends zijn 
dan bedoeld als een voorzet voor discussie – samen zouden we ze kunnen 
verbeteren en verfijnen. Wij denken dat deze discussie de waarde van onze 
analyse versterkt en anderen helpt bij het formuleren van eigen inzichten. 

http://www.hr.nl/futurethinkingskills
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Figuur 3: De verzameling signalen
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Figuur 4: Docenten bespreken de gevonden trends 
in de interactieve Miro-versie.

1 De overname van het onderwijs door 
 de (tech)multinationals 
 Door de coronacrisis van tien jaar geleden transformeerde 

het onderwijs snel. Tot die tijd vond onderwijs vooral plaats op 
een fysieke plek, het klaslokaal, terwijl we nu meestal digitaal 
samenkomen. De verschuiving van onderwijs dat georga-
niseerd werd door de overheid, naar onderwijs dat bepaald 
werd door grote marktpartijen, hebben we als maatschappij 
onderschat. Wie had toen kunnen bedenken dat Google een 
kwart van het hoger beroepsonderwijs zou gaan aanbieden 
– en bepalen? Hoewel het onderwijs dat marktpartijen aan-
bieden, veelal goed aansluit bij de behoeften van studenten, 
blijkt de afhankelijkheid van afgestudeerden van deze be-
drijven een probleem te kunnen zijn. 

Trends
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 2 Geaccrediteerde ervaringscertificaten
 Het duurde twee decennia voordat het blockchain-principe, 

dat aan het begin van deze eeuw zijn intrede deed in de fi-
nanciële sector, maatschappelijk impactvol werd voor de 
manier waarop we onderling vertrouwen decentraal konden 
regelen. Maar in de jaren ’20 ontwikkelde het open-badges-
systeem zich snel tot het huidige systeem van microaccre-
ditaties met een houdbaarheidsdatum. Tot die tijd was een 
rijbewijs iets wat je op je 18e haalde en wat tot je 70ste geldig 
was, zonder dat, zoals nu, je auto dat constant verifieerde. Dit 
gold ook voor diploma’s! Sinds we gewend zijn geraakt in van 
alles en nog wat onze data te delen, bleken veel processen 
en handelingen zonder docent of klaslokaal te accredite-
ren. Het idee van een standaardcurriculum bleek niet langer 
houdbaar. Inmiddels speelt ontwikkeling zich individueel en 
in het moment af en wordt de data hierover constant geüp-
datet en door ons zelf beheerd. Wij bepalen zelf wat we het 
leren waard vinden. 

 
3 Iedereen student, iedereen docent
 Op dit moment is bijna negentig procent van de bevolking 

middelbaar of hoger opgeleid, maar aan het begin van de 
20ste eeuw waren er weinig hogeropgeleiden en had on-
geveer tachtig procent van de bevolking nauwelijks enige 
formele scholing. Deze enorme verschuiving kwam aller-
eerst door de grotere rol die de overheid ging spelen in het 
aanbieden van onderwijs én de verplichting voor kinderen 
en jongeren om hieraan deel te nemen. Maar juist het kleiner 
worden van de rol van de overheid, en daarmee het verval-
len van de nadruk op vaste curricula en jeugdigen, heeft het 
afgelopen decennium geleid tot een sterke democratisering 
van het leren – los van tijd, plaats of leeftijd. Iedereen met 
kennis en de juiste houding is onderwijzer, en iedereen met 
een leervraag student – los van leeftijd of sociale status. 

 
4 Gerespecteerde ongelijkheid
 Omdat we allemaal verschillend zijn, hebben we allemaal 

verschillende talenten – maar ook allemaal dingen waar we 
niet goed in zijn en misschien ook wel nooit goed in hoeven 
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te worden. Om Einstein te parafraseren: als je een vis beoor-
deelt op zijn capaciteit een boom te beklimmen dan zal de 
vis zich dom gaan voelen. In het onderwijs duurde het lang 
voordat we de implicaties hiervan echt onder ogen zagen 
én de diversiteit aan talenten en kwaliteiten optimaal kon-
den faciliteren. Niet iedereen hoeft meer over dezelfde lat te 
springen of dezelfde lat belangrijk te vinden, maar het is onze 
rol als docent om onze studenten te coachen hun sprongen 
veilig te wagen en nieuwe doelen te stellen.

 
5 De docent-onderzoeker als nieuwe ster
 Nog geen tien jaar geleden was er een tekort aan leraren en 

was de maatschappelijke status van het beroep dalende. 
Maar juist omdat het nu geen beroep meer is, maar een rol 
die ieder met de juiste kennis of kunde op een eigen unieke 
wijze kan vervullen, is er vandaag de dag een grote herwaar-
dering voor het leraarschap. De natuurlijke nieuwsgierigheid 
en leergierigheid die hoort bij het docentschap, staat hoog 
in het vaandel en de onafhankelijkheid van de docent wordt 
gekoesterd. Natuurlijk is de rol van het onderwijsnetwerk als 
geheel blijvend van groot belang voor de docent, omdat het 
haar uitdaagt, maar vooral ook ondersteund en faciliteert. 
Sindsdien is het docentschap zo populair dat menig Beken-
de Nederlander zich als leraar heeft opgeworpen en eigen 
leergangen heeft ontwikkeld. 

6 Ruimte voor imperfectie
 Al in de jaren ’10 gold het motto ‘dare to fail’, maar lange tijd 

bleek het moeilijk dit in het onderwijs werkelijk waar te ma-
ken. Experimenten binnen het makersonderwijs gaven het 
goede voorbeeld: niet falen, maar vallen en weer opstaan. 
Gelukkig kwam er langzamerhand een einde aan de eis 
van onmiddellijke perfectie, en werd ontwerpen, schetsen, 
proberen en verbeteren een intrinsiek onderdeel van al het 
onderwijs. Maar pas in 2025 gaven alle ontwikkelrichtingen 
binnen het netwerk punten voor succesvol falen. Uiteindelijk 
werd in 2027 onze slogan veranderd in ‘De beste omgeving 
om van je fouten te leren’; voor die tijd was de slogan het 
onhaalbare ‘Overtref Jezelf’. 

7 Het ontstaan van onderwijsnetwerken 
 Vroeger, toen alle lessen nog in lokalen plaatsvonden, was 

een instelling voor hoger onderwijs vooral een collectie ge-
bouwen met daarin zoveel mogelijk lokalen en een aantal 
gedeelde diensten. Toen dit alles in 2020 wegviel, nam de 
netwerkfunctie van het onderwijs deze verbindende rol over. 
Hierdoor konden we ons in 2027 herdefiniëren als een ken-
nis- en ontwikkelnetwerk, waarin mensen lid zijn vanuit hun 
docent- en/ of studentrol. Alhoewel de fysieke decentrali-
satie ertoe kon leiden dat docent- en ontwikkelteams meer 
hun eigen werkvormen en beoordelingsmomenten zijn gaan 
vaststellen, is de rol van het overkoepelende bestuur alleen 
maar relevanter geworden. Zij waarborgt de morele en ethi-
sche gesteldheid van ons netwerk als geheel. Hiernaast be-
waakt het bestuur ons kenmerkende RON-gevoel, wat staat 
voor Rotterdams Ontwikkel Netwerk, waardoor een cohesie 
wordt geschapen waarbinnen eenieder zichzelf optimaal 
durft te ontwikkelen.

8 Parallelle werkelijkheid 
 De generatie studenten die we de laatste twintig jaar heb-

ben binnengekregen, zijn allemaal opgegroeid in een wereld 
waarin het digitale een volwaardige rol had. Spelenderwijs 
hebben ze economisch denken geleerd in spellen als Animal 
Crossings, en VR ontwikkelde zich van toepassingen voor het 
leger of entertainment tot een volwaardige opleidingsom-
geving. Kinderen, jongeren, maar ook volwassenen leren 
terwijl ze spelen. Met de Wet op gelijkstelling serieus gaming 
(2027) ontstond de mogelijkheid het tot nog toe fysieke les-
programma aan te dragen voor een digitale parallelle vari-
ant, die overal en door iedereen gespeeld kan worden. Be-
haalden mensen vroeger diploma’s, nu stijgen ze een level in 
een spel, dat iedereen in zijn eigen device kan spelen, los van 
tijd en plaats. 

9 Terug naar school
 De coronacrisis leidde tot grote leegstand van kantoren en 

schoolgebouwen, maar ook tot enorme schaarste aan vei-
lige en geschikte plekken om te werken en samen te komen. 

Het docentschap van de toekomst
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In 2024 besloot de hogeschool haar vastgoed te reorgani-
seren. De eisen aan locaties (veilig, schoon, voorzien van alle 
nodige sensoren en verbindingen) werden vastgehouden. 
Voldeed een locatie eenmaal aan deze eisen, dan werd ze 
boekbaar als (samen)werkplek voor docent of groep. Zo ont-
wikkelde Hogeschool Rotterdam haar fysieke aanwezigheid 
tot een netwerk van veilige locaties waar individueel of in 
groepen gewerkt kon worden. Dit blijkt een positieve bijdrage 
te leveren aan het groepsgevoel en de sociale cohesie on-
der onze docenten en studenten, die zich aan het begin van 
het decennium wat ontheemd voelden door het sluiten van 
het vastgoed tijdens de coronacrisis. 

Figuur 5: Uitkomsten discussie op de assen impact en onzekerheid. In deze 
spelgang bespraken we onze uitkomsten met ervaren docenten en lectoren, 
zowel inhoudelijk als op impact en onzekerheid.

Het docentschap van de toekomst

Voorbeelduitkomsten II: De persona’s

De hierna persona’s, de ijkfiguren op het bordspel van de toekomst, bevinden 
zich in een wereld waarin de geschetste trends meer of minder werkelijkheid 
zijn geworden. Een toekomst waarin nieuwe paradigma’s gelden, waarin er 
een nieuwe normaal is. 
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De onafhankelijke accrediteur
RonBot is een geavanceerde assistent die gebruik maakt van kunstmatige 
intelligentie (AI) en werkt als digitale accrediteur en boekhouder in de block-
chain van de persoonlijke ontwikkeling van alle deelnemers aan het RON. 
RonBot ziet slechts data, heeft geen emotioneel culturele bias en beoordeelt 
resultanten van leren zonder aanziens des persoons. RonBot werkt vanuit 
een reeks van algoritmes die wordt ingegeven door een team van peer-be-
oordelaars, en staat onder ethisch gezag van het college van bestuur (CvB). 
Voor de ethische koers wordt het CvB in geval van twijfel bijgestaan door de 
ethiek-commissie. RonBot inventariseert de vraag naar onderwijs en ontwik-
keling en bezorgt het juiste aanbod op het juiste adres. Soms gebeurt dat in 
de fysieke, soms in de virtuele ruimte. 

De superspecialist 
Hannah is 26 jaar. Ze heeft zich van jongs af aan verdiept in neurale netwer-
ken. Als kind deed ze dat in een game, later, nog in het oude stelsel, in een 
bachelor en master. Alhoewel ze geen held is op het gebied van didactiek, 
wordt ze op basis van haar kennis vaak gekoppeld aan vragen over haar 
vakgebied. Ze besteedt zo’n dertig procent van haar tijd aan het delen van 
kennis met leden van het RON. Haar taken zijn het overdragen en wegwijs 
maken van geïnteresseerden in haar vakgebied. Binnen het RON behoort ze 
tot de superspecialisten, en ze zit in een groep kennishebbers die zich heeft 
verbonden met het netwerk vanwege de goede ondersteuning en de waar-
de die het netwerk hecht aan de bescherming van de onderzoeksvrijheid. Ze 
koos voor het RON vanwege de vrijheid van denken die is gewaarborgd. Het 
doel van haar bijdrage is niet het dienen van de organisatie, maar van het 
vakgebied in brede zin. Dit biedt haar de gelegenheid obscure en innova-
tieve onderwerpen te bevragen. 

De ontwikkelcoach
Amir is didacticus pur sang. Zelf was hij een laatbloeier. Zo had hij lange tijd 
niet echt door dat vakken als economie, geschiedenis en aardrijkskunde veel 
met elkaar te maken hebben en, mits vanuit de gehele context aangebo-
den, eigenlijk heel logisch zijn. Bewust van de beperkingen van het onderwijs 
dat hij als jongere zelf gekregen heeft, kent hij als geen ander de hobbels 
die ontwikkelen met zich meebrengen. Zijn drijfveer is anderen helpen deze 
hobbels te overwinnen. Dit doet hij door het ontwikkelen van leermiddelen 
en het coachen van anderen in de vraag hoe en wanneer men zich het best 
ontwikkelt. 
Amir groeide op in Delfshaven en studeerde in 2020 af aan Hogeschool Rot-
terdam. Hij houdt van zijn wijk en voelde zich thuis op de hogeschool, aan-
biedingen van taken in het bedrijfsleven slaat hij af. Hij hoort bij het RON en 
voelt zich er thuis.

De challenger – de uitdager
Rosita, 59 jaar, heeft niets te verliezen, want ze is vrijgesteld van moeten. Ze 
heeft haar schaapjes op ‘t droge, maar draagt nog graag bij aan het RON. Ze 
prikt feilloos door de smoesjes en praatjes van studenten, docenten en be-
stuurders en spiegelt waar het blinkt. Ze daagt uit op ambities en weet dat het 
soms helpt de doelen wat hoger te stellen en mensen te stimuleren nieuwe 
dingen te proberen. Ze communiceert erg direct maar creëert tegelijkertijd 
een veilige plek om uit te proberen, te vallen en op te staan. Ze kent alle kneep-
jes van het onderwijsvak en maakte vele veranderingen mee. Als challenger 
maakt ze pret van plicht, nodigt ze uit en verleidt ze om verder te komen, beter 
te worden. 

Het docentschap van de toekomst
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De digitale conciërge
RonMod, de digitale conciërge, houdt het online klaslokaal schoon, netjes en 
veilig. Zet een kopje koffie, troost, maakt aan het lachen en levert desgewenst 
een kopietje van een credential. Het is service- en mensgericht en daardoor 
een ster in het omzeilen van RonBot, maar blijft bij de visie van het RON. Ron-
Mod bemiddelt tussen mensen en belangen en is barmhartig doch streng. 
RonMod is een betrouwbare doch eigenzinnige node, een knooppunt, in het 
netwerk.

De bottrainer
Met de intrede van de bots in het onderwijs ontstond de behoefte aan bot-
trainers die de bots de juiste instructies meegeven. Chris was een van de 
eerste medewerkers van het RON die dit nieuwe vakgebied betraden. Chris 
en collega’s ler
en de bots de normen van het RON wat betreft onderwijskwaliteit en der-
gelijke te hanteren. Maar een belangrijker aspect van Chris zijn werk is de 
meer zachte kanten van het onderwijs, zoals socialisering en subjectivering 
te programmeren. Eigenschappen waarmee de mens al eeuwen ervaring 
heeft, maar die nog immer lastig in algoritmes te vatten zijn. Chris hoeft hier-
bij niet zelf het wiel uit te vinden, het (bewust genderneutrale enkelvoudige 
persoonsvorm) wordt bij het werken met menselijke waarden geïnstrueerd 
door oudgedienden. Supervisie op de training, en daarmee het karakter van 
het netwerk, ligt bij het CvB. 

Graag sluiten we dit spel-essay af met een aantal adviezen op basis van de 
beschreven trends en persona’s. 

Advies voor collega’s en onderwijsbestuurders op basis van de 
voorbeelduitkomsten

Wij willen graag van de gelegenheid gebruik maken om, op basis van de ver-
richte analyse en de geschetste trends en persona’s, de volgende aanbeve-
lingen te doen: 
• Ga uit van een toekomst die nooit af is. Ze begon al lang geleden, wordt 

gevormd door bijdragen van alle actoren en wordt door externe omstan-
digheden beïnvloed. 

• Zie de toekomst als een organisch gegeven waarover voorkennis voor-
handen is – buiten maar zeker ook binnen onze hogeschool. 

• Onderzoek de rol en waarde die onze hogeschool biedt aan de deelne-
mers, de docenten, onderzoekers en studenten. Waarom sluiten zij zich in 
2030 nog aan bij het instituut, wat vinden ze daar, wat is de ruil? 

• Maak diversiteit expliciet, laat je niet verblinden door statements over in-
clusiviteit, maar zet in op maximale ruimte voor de afwijking in iedereen, 
ondersteun de verschillen, biedt begeleiding en ondersteuning aan het 
unieke individu – student en docent.

• Experimenteer en ontwikkel een zelfschonend systeem van constante 
accreditatie op grond van handelen en gedeelde kennis. Overweeg of 
data ingezet dient te worden ter controle of ter ondersteuning. 

• Zorg voor goede (digitale) conciërges en ruimtes die de kernwaarden 
van de hogeschool bewaken en deelnemers zich welkom laten voelen. 

• Ontwikkel een nieuwe manier van waardeuitwisseling die aansluit bij de 
meer fluïde rollen van student, docent en onderzoeker.

• Denk na over wie wat wil leren. Alles wat door een machine kan, mag door 
een machine gedaan worden, maar de vraag is: wat willen we de ma-
chine leren en wat willen we dat die machine ons leert? 

• Besteed ten slotte aandacht aan de mogelijke transitie van hogeschool 
naar het RON. 

In dit essay beschreven we methodes voor toekomstonderzoek en gaven we 
voorbeelden van trends en persona’s. Wij denken dat zowel de beschreven 
manier van werken en denken leerzaam en leuk kan zijn voor studenten, do-
centen en alle anderen die geïnteresseerd zijn om op een spelende manier 
met deze inhoud aan de slag te gaan. We hebben de ambitie de geschetste 

Het docentschap van de toekomst
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opzet verder te ontwikkelen voor het serieuze spel dat onze toekomst is en 
nodigen je uit hieraan bij te dragen. Het bestuur van de hogeschool heeft dit 
in een aantal speelsessies in de afgelopen maanden al gedaan en we willen 
deze vorm graag breder inzetten. 
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27 Hoger beroepsonderwijs 
in 2030: vier toekomst-
scenario’s 
Daan Gijsbertse, Kees Machielse en Justien Marseille 

Een bundel over het hoger beroepsonderwijs in 2030 is niet compleet zonder 
scenario’s. De bijdragen in de voorgaande delen van deze bundel schetsen 
elk de mogelijke toekomstige ontwikkelingen rondom één bepaald thema 
dat relevant is voor het hoger beroepsonderwijs. De toekomstscenario’s in 
dit laatste deel integreren de belangrijkste ontwikkelingen en brengen de 
toekomstige omgeving van het hoger beroepsonderwijs in bredere zin in kaart. 

De scenario’s in dit deel zijn geschreven om docententeams, onderzoekers 
en lectoren, beleidsmedewerkers, managers, directeuren en bestuurders 
uit te dagen en te inspireren om hun onderwijs(instellingen) beter voor te 
bereiden op de toekomst. Niet alleen binnen Hogeschool Rotterdam, maar 
in het Nederlandse hoger (beroeps)onderwijs als geheel. Want hoewel deze 
scenario’s vanuit Hogeschool Rotterdam zijn ontwikkeld, geldt de inhoud ervan 
ook voor andere hogescholen. Dat komt doordat de scenario’s vooral op de 
omgeving van het Nederlandse hoger (beroeps)onderwijs in 2030 zijn gericht. 

Het onderscheidende kenmerk van scenario’s is dat ze externe ontwikkelingen 
die onzeker zijn en buiten de eigen invloedsfeer liggen, maar wel een grote 
potentiële impact op de eigen organisatie hebben, een prominente rol geven 
in strategieontwikkeling. En dat is hard nodig. Want juist omdat dergelijke 
ontwikkelingen zo onzeker zijn, worden ze vaak onvoldoende of in het geheel 
niet meegenomen. Als gevolg daarvan baseren te veel strategische plannen 
zich ten onrechte enkel op externe ontwikkelingen die zeker zijn of zich reeds 
voltrokken hebben; of ze beperken zich zelfs volledig tot interne vraagstukken. 
Dat kan goed gaan, maar alleen zolang er geen externe onzekerheden zijn 
met een grote potentiële impact op de organisatie. En die omstandigheden 
zijn, zeker over een tijdspanne van meerdere jaren, eerder uitzondering dan 
regel. Strategieën die dat negeren, zetten niet alleen hun eigen succes, maar 
ook de organisaties die ze hanteren op het spel. 

De toekomstscenario’s in dit deel van de bundel zijn in een aantal stappen tot 
stand gekomen. Als eerste zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen uit de 
eerste delen van deze bundel geclusterd in zes toekomstthema’s. Vervolgens 
zijn deze toekomstthema’s in een serie focusgroepssessies met docenten, 
onderwijsmanagers, directeuren en het college van bestuur gerangschikt op 
basis van hun potentiële impact en onzekerheid. De thema’s die daarbij op 
basis van de meest overtuigende argumentatie het hoogste scoorden, zijn 
gekozen als de onzekerheidsassen waarop de vier scenario’s zijn gebaseerd. 

1. Zes toekomstthema’s  

Op basis van de bijdragen uit de voorgaande bundeldelen zijn zes 
toekomstthema’s gedefinieerd die als input voor de ontwikkeling van de 
scenario’s zijn gebruikt. Deze thema’s zijn niet gekozen en samengesteld om 
een volledige, evenwichtige of uitputtende samenvatting van de bijdragen te 
geven – en moeten dus ook niet zo worden gelezen. Ze zijn tot stand gekomen 
vanuit een gerichte synthese, met het doel om scenario’s voor het hoger 
beroepsonderwijs in 2030 te ontwikkelen. Vanuit die insteek stellen ze vooral 
de trends en ontwikkelingen centraal met een potentiële impact op het hoger 
beroepsonderwijs in brede zin én een onzeker toekomstig verloop.  

Dat niet alle (deel)onderwerpen uit de voorgaande bijdragen in de zes 
toekomstthema’s terugkomen, betekent niet dat deze geen waarde hebben 
voor verdere strategieontwikkeling. Trends en ontwikkelingen met een grote 
potentiële impact, maar een hoge mate van zekerheid (zie paragraaf 5 voor 
een samenvatting) zijn net zo belangrijk. Daar dient sowieso op te worden 
geacteerd. En ook de normatievere toekomstvisies uit voorgaande bijdragen 
(zie paragraaf 6 voor een samenvatting) vormen een belangrijke inspiratiebron 
wanneer er nieuwe strategische plannen moeten worden gemaakt. Maar in 
de ontwikkeling van de scenario’s zelf spelen ze een minder prominente rol, 
omdat daarin vooraleerst de onzekerheden in de externe omgeving centraal 
worden gesteld. 

De belangrijkste daarvan (factoren met een hoge potentiële impact en 
een hoge mate van onzekerheid) zijn in de volgende zes toekomstthema’s 
samengevat:

1.  De transformatie van het werk. Dit thema verenigt verschillende trends 
en ontwikkelingen die samen in belangrijke mate bepalen in hoeverre 
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4.  Financiering van het onderwijs. Hoewel de publieke financiering van het 
hoger onderwijs van een afstand bezien redelijk stabiel is, zijn er trends 
en ontwikkelingen waardoor dit in de toekomst zou kunnen veranderen. 
De financiering van het onderwijs wordt in belangrijke mate bepaald 
door verdere ontwikkelingen in hogeronderwijsbeleid op het niveau van 
doelstellingen en bekostiging (zie Klatter, 2020; Timmermans, 2020), ver-
anderingen in het aantal studenten (zie Bajwa, Van Langeveld & Pluijter, 
2020), bredere economische ontwikkelingen (zie Van Klink & Jacobs, 
2020) en de opkomst van alternatieve aanbieders van hoger onderwijs 
(zie Gijsbertse, 2020). De onzekerheden rondom de ontwikkelingen op dit 
gebied zouden tot de uitkomst kunnen leiden dat (a) het hoger onderwijs 
niet alleen publiek gefinancierd wordt, maar ook meer middelen krijgt 
of (b) dat de publieke financiering van het hoger onderwijs significant 
wordt gekort en de financiering in grotere mate aan de markt wordt 
overgelaten. 

5.  Doel en functie van het onderwijs. Los van de vorm en inhoud van het 
onderwijs, zouden ook het doel en de functie die het hoger beroeps-
onderwijs in de samenleving vervult, kunnen veranderen. Ook hier zijn 
de ontwikkelingen van het landelijke hogeronderwijsbeleid (zie Klatter, 
2020; Timmermans, 2020), de culturele waarden, politieke ideologie en 
machtsverhoudingen (zie Cramer & Teran, 2020; Rutten, Harbers & Wil-
lemsen, 2020; Timmermans, 2020) bepalend, alsmede de verwachtingen 
van studenten (zie Klatter, 2020) en de samenleving. Als gevolg van deze 
ontwikkelingen zou beroepskwalificatie het dominante doel van het ho-
ger beroepsonderwijs kunnen blijven. In dat geval is het vooral zaak dat 
de kennis en vaardigheden die worden aangeleerd up-to-date blijven 
en aansluiten bij datgene waar het veranderende werkveld om vraagt 
(zie o.a. De Wild & Hakvoort, 2020; Priem, Smits & Van der Zouwen, 2020; 
Spierings et al., 2020; Witte & Spierings, 2020). Maar het is ook mogelijk 
dat het doel en de functie van het onderwijs juist een bredere beteke-
nis krijgen, doordat er meer belang wordt gehecht aan en ruimte wordt 
geboden voor socialisatie en subjectificatie (zie Klatter, 2020; Rutten, 
Harbers & Willemsen, 2020).

6.  Maatschappelijke opgaven en transities. Tot slot vormde de wijze 
waarop de samenleving omgaat met de verschillende transities een 
belangrijk thema in veel van de voorgaande bijdragen. Hieronder vallen 
de transities naar een duurzame economie (zie Dittrich, 2020; Van Klink & 

werk in de toekomst zal zijn geautomatiseerd. Daarbij zijn automatise-
ring, digitalisering en datagedrevenheid (zie Choenni et al., 2020; Van 
Lier, 2020; Yang, 2020) en de ontwikkeling en adoptie van kunstmatige 
intelligentie (zie Rutten, Harbers & Willemsen, 2020; Van Lier, 2020) van 
groot belang. De meest bepalende onzekerheid is daarin de verdere ont-
wikkeling van de technologische capaciteit van kunstmatige intelligentie 
(AI). Hierin zouden grote doorbraken kunnen optreden, met verregaande 
vervanging van werk op hbo-niveau als gevolg. Maar het is ook mogelijk 
dat de verdere ontwikkeling minder disruptief zal zijn, waardoor werk op 
hbo-niveau vooral beter ondersteund wordt door en afhankelijker wordt 
van systemen.

2.  De transformatie van het leerproces. Niet alleen het werk, maar ook het 
leerproces zou er in de toekomst heel anders uit kunnen zien als gevolg 
van verschillende trends en ontwikkelingen. Enerzijds speelt de ontwikke-
ling van digitale leertechnologie hier een belangrijke rol in (zie Marseille, 
Mostert-van der Sar & Visser, 2020; Prinsen & Van Kan, 2020). Anderzijds 
vraagt de toenemende complexiteit van de beroepspraktijk (zie Peek, 
2020; Shoae Bargh & Troxler, 2020; Witte & Spierings, 2020) ook om leer-
trajecten waarin het doel, de aanpak en de samenwerkingsverbanden 
juist niet van tevoren vaststaan maar wel in gezamenlijkheid worden 
bepaald (zie Baets, 2020). Dit maakt het onzeker of het leerproces in de 
toekomst (a) in hoge mate is gedigitaliseerd of (b) juist meer in geza-
menlijkheid, in de beroepscontext en samen met veel verschillende 
actoren plaatsvindt. 

3.  De transformatie van het onderwijsmodel. Naast veranderingen in de 
manier waarop er wordt geleerd, worden ook verschillende trends en 
ontwikkelingen besproken die invloed hebben op hoe het onderwijs in 
2030 is georganiseerd. Met name de ambities van OCW op het gebied 
van flexibilisering, het toenemende belang van op-, om- of bijscholing 
in de beroepspraktijk (zie Priem, Smits & Van der Zouwen, 2020) en de 
opkomst van nieuwe spelers zijn hierop van grote invloed (zie Gijsbertse, 
2020). Hierdoor zou het hoger onderwijs van de toekomst veel meer de 
vorm kunnen aannemen van een platform dat persoonlijke leerpaden 
faciliteert, maar het zou ook kunnen dat het voltijdonderwijs zijn traditio-
nele vorm behoudt en dat verdere flexibilisering zich tot het post-initiële 
onderwijs beperkt. 
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vooral voor ondersteuning en rolverrijking van werk op hbo-niveau, geen 
grootschalige vervanging en verplaatsing.  

2. Slimme systeemwereld. Disruptieve doorbraken in de ontwikkeling van AI 
zorgen ervoor dat veel werk op hbo-niveau wordt geautomatiseerd en 
verdwijnt. De ontwikkeling en adoptie van AI verloopt zo snel dat er niet 
langer voor iedereen die in 2030 een hbo-diploma kan behalen, betaald 
werk is. 

Het tweede thema dat hoog scoorde op impact en onzekerheid, betreft 
een samentrekking van thema’s vier en vijf: de ruimte die hogescholen 
hebben en krijgen om het doel en de functie van hun onderwijs te verrijken. 
Aan de ruimte die zij nu hebben om naast kwalificatie ook aan socialisatie 
en subjectificatie te kunnen werken, wordt veel belang gehecht. Maar die 
ruimte is wel afhankelijk van de wijze waarop en de mate waarin de overheid 
op prestaties stuurt en het hoger (beroeps)onderwijs bekostigt. Daarmee 
is het afhankelijk van economische omstandigheden, de rijksfinanciën, 
politieke machtsverhoudingen en de bredere culturele waarden die de 
publieke opinie en perceptie van het hoger (beroeps)onderwijs bepalen – en 
dus onzeker. De potentiële impact van toekomstige veranderingen in deze 
ruimte is groot, omdat een versmalling van het doel en de functie van het 
hoger beroepsonderwijs (bijvoorbeeld tot louter kwalificatie) hogescholen 
kwetsbaarder maakt voor concurrentie van nieuwe onderwijsmodellen en 
private aanbieders. Deze sleutelonzekerheid kent de volgende twee extreme 
uitkomsten in 2030:

1. Versmalde functie. Er is flink bezuinigd op het hoger (beroeps)onderwijs. 
Daarbij zijn doelmatigheidskortingen en prestatieafspraken ingezet die 
hogescholen tot een versmalling in de focus van hun onderwijs op be-
roepskwalificatie dwingen. 

2. Verrijkte functie. De overheid schept vanuit een brede maatschappelijke 
investeringsagenda veel meer ruimte voor het hoger (beroeps)onder-
wijs om zijn doel en functie te verrijken. 

Het derde thema dat hoog scoorde op potentiële impact en onzekerheid, is 
transformatie van het onderwijsmodel. Daarbij is het de vraag in hoeverre 
de hogeschool als instituut en het traditionele onderwijsmodel van een 
gestandaardiseerd, cohortgebaseerd, diplomagericht en aaneengesloten 
vierjarig onderwijsmodel in 2030 nog dominant zullen zijn. Dit is onzeker omdat 

Klomp, 2020) en een duurzaam energiesysteem (zie Van Lieshout, 2020), 
slimme infrastructuur en weerbare steden (zie De Graaf-Van Dinther 
& Van den Boomen, 2020; Peek, 2020; Van Duin & Machielse, 2020) en 
de bijbehorende digitale ecologie (zie Van Lier, 2020; Yang, 2020), een 
inclusievere samenleving (zie Van der Aa, 2020; Witte & Spierings, 2020) 
en een houdbaar(der) zorgsysteem (zie Goumans & Machielse, 2020). 
De grote hoeveelheid bijdragen die één of meerdere van deze transi-
ties thematiseren, pleit voor een grotere focus op en bijdrage aan deze 
transities in en vanuit het hoger beroepsonderwijs. Maar de complexiteit 
van elk van deze opgaven, de wederzijdse afhankelijkheden en geves-
tigde belangen in het werkveld zorgen er ook voor dat voor elk van deze 
transities onzeker is of ze zich (a) met een grote gecoördineerde aanpak 
en bijbehorende investeringen zullen voltrekken of (b) dat ze aan de 
markt, emergente aanpassingen van individuele spelers, bedrijfstakken 
en deelsystemen worden overgelaten.  

2. Drie sleutelonzekerheden als ruggengraat van de 
scenario’s  

In de focusgroepsessies scoorden drie van de voorgaande zes toekomstthema’s 
consistent en met overtuigende argumenten het hoogst op potentiële 
impact én onzekerheid. In lijn met de methode van scenariogebaseerde 
strategieontwikkeling van De Ruijter (2017) zijn deze daarom gekozen als de 
onzekerheidsassen waarop de scenario’s worden gebaseerd. 

Het eerste thema is de mate waarin het werk door AI, automatisering en 
digitalisering wordt getransformeerd. Deze factor scoort hoog op onzekerheid 
omdat doorbraken op het gebied van AI lastig vallen te voorspellen, maar 
– juist ook omdat het een technologie betreft die zichzelf zou kunnen 
doorontwikkelen – ook heel snel kunnen gaan. De impact van grote doorbraken 
op het hoger beroepsonderwijs zou gigantisch kunnen zijn: een groot deel van 
het werk waar hogescholen nu voor opleiden, zou daardoor verregaand of 
zelfs volledig door slimme systemen kunnen worden overgenomen. Vanwege 
de onzekerheid met betrekking tot verdere doorbraken in de ontwikkeling van 
AI kent deze sleutelonzekerheid de volgende twee mogelijke uitkomsten in 
2030:

1. Mensenwerk. Door het uitblijven van grote doorbraken in de technologi-
sche ontwikkeling van AI zorgen verdere automatisering en digitalisering 
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Figuur 1 De vier geselecteerde scenario’s geplot op de drie onzekerheidsassen

Het eerste scenario, (1) Hoger onderwijs als kwalificatieplatform, beschrijft 
een toekomst die in de basis gedefinieerd wordt door ‘mensenwerk’ (geen 
doorbraken AI; systemen ondersteunen werk), een ‘versmalde functie’ van 
hoger (beroeps)onderwijs (focus op kwalificatie, minder financiering van het 
hoger beroepsonderwijs) en ‘hoger onderwijs als platform’ (verschillende – 
nieuwe – aanbieders; persoonlijke leerroutes). 

Het tweede scenario, (2) Hoger onderwijsinstellingen als transitieleiders, wordt 
ook gekenmerkt door ‘mensenwerk’, maar wordt verder gedefinieerd door een 
‘verrijkte functie’ van hoger (beroeps)onderwijs (meer ruimte voor en groter 
belang van socialisatie en subjectificatie in het licht van de verschillende 
maatschappelijke opgaven en transities) en ‘instituut’ (traditionele 
onderwijsinstellingen en voltijdstudies blijven dominant). 

Voor de laatste twee scenario’s is de uitkomst ‘systeemwereld’ (grote 
doorbraken op het gebied van AI leiden ertoe dat veel werk op hbo-niveau 
wordt overgenomen) zeer bepalend. In het geval van (3) Onderwijs à la carte 
gaat dat gepaard met een ‘versmalde functie’ van het hoger (beroeps)
onderwijs en het ‘platform’ als de dominante wijze waarop hoger onderwijs is 
georganiseerd. In het scenario (4) Verrijking van het schoolbegrip worden die 

het afhangt van verschillende factoren als overheidsbeleid, de adoptie van 
alternatieve onderwijsmodellen door gevestigde hogescholen en de opkomst 
van nieuwe toetreders. En de potentiële impact ervan is hoog, omdat het grote 
gevolgen zou hebben voor de vraag naar, financiering van en het benodigde 
personeel in het hoger onderwijs. Deze sleutelonzekerheid kent de volgende 
twee extreme uitkomsten in 2030: 

1. Hogeschool als instituut. Hogescholen blijven voortbestaan als organisa-
ties die de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s, de begeleiding van
studenten en de beoordeling en certificering van leerresultaten inte-
graal aanbieden. Ook blijft het volgen van een diplomagerichte voltijd-
studie de dominante vorm waarin een startkwalificatie voor de arbeids-
markt wordt behaald. Wel is het belang van leven lang ontwikkelen en de
vraag naar post-initieel onderwijs enorm toegenomen, waar vooral in
de vorm van kortere leerprogramma’s en deelcertificaten in plaats van
volledige, diplomagerichte deeltijdopleidingen wordt voorzien.

2. Hoger onderwijs als platform. Wie het hoger onderwijs nog steeds vanaf
de aanbodkant wil begrijpen, zou het als een open platform beschrijven
waar studenten uit een veelheid aan onderwijsmodules kunnen kiezen,
die door verschillende partijen (waarvan traditionele hogescholen er
soms maar één) zijn ontwikkeld, begeleid en getoetst worden. Daarom
laat het zich beter vanuit het perspectief van de student beschrijven, als
de persoonlijke leerroute die ter voorbereiding op, maar ook nog na de
start op de arbeidsmarkt wordt doorlopen.

3. Vier scenario’s

Gezamenlijk creëren de drie voornoemde sleutelonzekerheden acht mogelijke 
scenario’s. Elk van de twee uitkomsten op een van de sleutelonzekerheden zou 
in theorie namelijk met elk van de twee uitkomsten op de andere dimensies 
kunnen samenvallen (23 = 8). Maar omdat de scenario’s daarmee te talrijk, 
diffuus en soms ook niet onderscheidend genoeg zouden worden, hebben we 
– in lijn met de selectieprincipes van De Ruijter (2017, pp. 112-113) – daarvan de 
vier mogelijkheden gekozen die de meeste nieuwe inzichten bieden, plausibel 
zijn en relevant zijn.

Figuur 1 plot deze vier gekozen scenario’s op basis van de uitkomsten op de 
drie onzekerheidsassen (zie paragraaf 3). 
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Van Kan, 2020). En in de bijdrage waarin de ontwikkelingen rondom dit thema 
in het bijzonder worden besproken (Gijsbertse, 2020), is zelfs in het meest 
behoudende deelscenario sprake van een explosieve groei van het belang 
van en de vraag naar op-, om- en bijscholing. Tevens werd in verschillende 
focusgroepsessies benoemd dat het maatschappelijke belang hiervan ook 
een verantwoordelijkheid voor hogescholen schept om in deze behoefte te 
voorzien. Ook deze ontwikkeling, met een hoge mate van impact en zekerheid, 
is er één waar hogescholen zich hoe dan ook toe moeten verhouden.       

5. Hoge impact vanuit belangstelling, waarden en 
ambities  

Naast sleutelonzekerheden en zekerheden met een hoge impact, kwam 
ook nog een derde categorie thema’s in de voorgaande bijdragen en de 
focusgroepssessies naar voren. Deze categorie gaat over thema’s die 
vooral vanuit het waardegedreven belang dat hier door de auteurs en 
focusgroepdeelnemers aan werd gehecht, hoog op impact scoren. 

De eerste daarvan is de rol die Hogeschool Rotterdam met betrekking 
tot de verschillende maatschappelijke transities inneemt. De eerder al 
genoemde overgang naar een duurzame economie (Dittrich, 2020; Van Klink 
& Klomp, 2020), een duurzaam energiesysteem (Van Lieshout, 2020), slimme 
infrastructuur en weerbare steden (Van Duin & Machielse, 2020; Peek, 2020; 
De Graaf-van Dinther & Van den Boomen, 2020) en de bijbehorende digitale 
ecologie (Van Lier, 2020; Yang, 2020), een inclusievere samenleving (Van der 
Aa, 2020; Spierings & Witte, 2020) en een houdbaarder zorgsysteem (Goumans 
& Machielse, 2020) worden niet alleen aangehaald in beschrijvende zin, 
maar veel vaker nog als richtpunt van eigen toekomstvisies op het hoger 
beroepsonderwijs opgevoerd. Daarbij is niet zozeer de (potentiële) impact op 
de hogeschool leidend, maar vooral de ambitie om hier een bijdrage aan te 
leveren.  

Een tweede thema in dezelfde categorie is het risico dat kwetsbare groepen in de 
samenleving en het onderwijs buiten de boot vallen. Ook zonder grote verdere 
doorbraken op het gebied van kunstmatige intelligentie zullen automatisering 
en digitalisering de kans van kwetsbare werknemers op betekenisvol werk 
onder druk zetten (zie Van der Aa, 2020). En in het (hoger beroeps)onderwijs 
zelf bestaat het risico dat met de toepassing van onderwijsleertechnologie 
(zie Prinsen & Van Kan, 2020) en flexibele onderwijsvernieuwingen, de eigen 

grote AI-doorbraken juist met een ‘verrijkte functie’ beantwoord, waardoor het 
nog altijd volgens de dominante vorm van het ‘instituut’ georganiseerd blijft.

De volledige uitwerking van elk van deze scenario’s in terug te vinden in de 
volgende hoofdstukken van dit bundeldeel. 

4. Zekerheden met hoge impact

Naast de voornoemde sleutelonzekerheden bevatten de voorgaande 
bundelbijdragen ook thema’s die hoog op impact scoren, maar lager in termen 
van onzekerheid. Het verdere verloop van de trends en ontwikkelingen binnen 
die thema’s en de uitkomsten daarvan laten zich beter voorspellen. Daarmee 
maken deze uitkomsten in de verwachting van de auteurs onderdeel uit van 
elke denkbare toekomst. Vanwege hun hoge impact, worden deze thema’s in 
elk toekomstscenario verwerkt. Daarbij is het mogelijk dat zij als gevolg van 
de uitkomsten op de sleutelonzekerheden per scenario wel een andere rol en 
inkleuring krijgen. Maar in verdere strategieontwikkeling dient in alle gevallen 
rekening te worden gehouden met deze thema’s. 

De eerste van deze thema’s is de toenemende complexiteit van (vraagstukken 
in) de beroepspraktijk en de consequenties daarvan voor de competenties en 
het werk- en denkproces dat van hbo’ers wordt gevraagd. Verschillende van de 
voorgaande bijdragen thematiseren deze ontwikkeling en pleiten voor betere 
interdisciplinaire samenwerking (Spierings & Witte, 2020), het (aan)leren van 
transdisciplinaire, ontwerpgerichte probleemoplossingsmethoden (Troxler 
& Bargh, 2020) en de adoptie van onderwijsvormen die deze complexiteit 
en interdisciplinariteit omarmen (Baets, 2020). Daarnaast wordt dit ook als 
aanleiding gezien om opleidingsprogramma’s zowel generalistischer als 
meer multi- en transdisciplinair van aard in te richten (zie o.a. Peek, 2020; Van 
Duin & Machielse, 2020). Met betrekking tot dit thema lijkt het dus niet de vraag 
te zijn of de toenemende complexiteit hogescholen zal raken – dat staat zowel 
voor de auteurs als de deelnemers van de focusgroepen vast – maar welk 
antwoord zij daarop formuleren.  

Het tweede thema, dat in het verlengde van het eerste ligt, is de toenemende 
vraag naar Leven Lang Ontwikkelen vanuit het werkveld. Aan de ontwikkelingen 
die in verschillende bijdragen worden besproken, wordt de consequentie 
verbonden dat scholing in latere fasen van het werkende leven van toenemend 
belang is (zie o.a. Choennie, Netten & Bargh, 2020; Van Lier, 2020; Prinsen & 
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Ook is het van belang om te benadrukken dat er bij verdere strategieontwikkeling 
op basis van deze scenario’s niet voor één scenario moet worden gekozen 
of uitsluitend vanuit één scenario moet worden geredeneerd. Alle vier de 
scenario’s zijn mogelijk en moeten even serieus worden genomen. Dat er 
een voorkeur voor een van de mogelijke toekomsten bestaat, is begrijpelijk. 
Maar dat garandeert geenszins dat die er ook komt; zelfs niet als een nieuwe 
strategie daar in helemaal op inzet. 

Om met behulp van scenario’s tot goed afgewogen strategische keuzes te 
komen, dient bij elk scenario de volgende vraag te worden gesteld: “Stel dat 
deze toekomst realiteit wordt, wat voor acties of maatregelen zouden we dan 
nu en in de komende jaren moeten (onder)nemen om bepaalde kansen te 
benutten en ons tegen bepaalde bedreigingen te weren?” Die exercitie levert 
een lijst van mogelijke strategische acties en maatregelen op die bouwstenen 
aandragen voor een toekomstvaste strategie. Het deel van die acties en 
maatregelen dat voor alle vier de scenario’s relevant is, kan risicoloos tot 
robuuste basisstrategie worden gemaakt. Voor het deel van de strategische 
acties en maatregelen die slechts op één of enkele scenario’s voorbereiden, 
moet worden bepaald wanneer en onder welke omstandigheden deze dienen 
te worden uitgevoerd, in de vorm van een contingentieplan. Gezamenlijk 
vormen die robuuste basisstrategie en dat contingentieplan een strategische 
roadmap, die ervoor zorgt dat de organisatie zich – waar het kan – alvast 
op de toekomst voorbereidt, maar ook wendbaar blijft om zich tijdig aan het 
onzekere verloop daarvan aan te passen.   

In het gehele proces van de scenariogebaseerde strategieontwikkeling 
vervullen de scenario’s dus twee functies. Enerzijds moeten zij uitdagen om 
kritisch na te denken over hoe goed de huidige positie en plannen van een 
hogeschool voorbereiden op de toekomst. Anderzijds moeten zij inspireren 
tot nieuwe strategische acties en maatregelen die dat verbeteren. Daarbij 
wensen wij de lezer zowel veel plezier als wijsheid toe.  

verantwoordelijkheid van studenten voor de inhoud, het tempo en de keuze 
van onderwijsvormen aanzienlijk toeneemt (zie Gijsbertse, 2020; Klatter, 2020). 
Het is goed denkbaar dat dit negatief uitpakt voor kwetsbare studenten. 
Verschillende auteurs en focusgroepdeelnemers onderstrepen het belang 
van de verantwoordelijkheid die Hogeschool Rotterdam hierin als publieke 
instelling draagt: ook kwetsbare groepen moeten toegang hebben tot en de 
juiste ondersteuning krijgen in het hoger beroepsonderwijs en van daaruit een 
betekenisvolle rol in de samenleving kunnen vinden. 

De waarde die binnen Hogeschool Rotterdam aan deze twee thema’s wordt 
gehecht, vormt een belangrijke lens in de beoordeling van wat elk scenario 
voor het hoger beroepsonderwijs betekent. Daarnaast vormen ze ook een 
belangrijk referentiekader voor het verdere proces waarmee Hogeschool 
Rotterdam in 2021 naar een nieuwe strategische agenda toewerkt.

6. Werken met scenario’s 

Tot slot willen wij de lezer van de scenario’s op de volgende pagina’s nog 
meegeven hoe deze gebruikt kunnen worden om tot een aangescherpte 
strategie te komen. De scenario’s vervullen bovenal de functie om hogescholen 
te confronteren met wat er mogelijk op het hoger beroepsonderwijs afkomt. 
Ze zetten aan om vragen te stellen, kritisch naar huidige werkwijzen te kijken 
en naar (strategische) vernieuwingen te zoeken. 

De scenario’s zijn niet als toekomstvoorspellingen bedoeld. Het zou bijzonder 
zijn als een van de scenario’s daadwerkelijk en exact de toekomst weet te 
beschrijven waarin we straks leven. De kans is groter dat de situatie in 2030 
een mix van de elementen uit de verschillende scenario’s blijkt te zijn. Het is 
zelfs mogelijk dat ontwikkelingen die niet in de scenario’s worden voorzien, 
veel bepalender blijken te zijn. 

Maar de ontwikkelde scenario’s zijn daarmee zeker niet willekeurig van aard 
of van beperkte waarde. Ze zijn gebaseerd op de verzamelde kennis, de 
inzichten en het voorstellingsvermogen van een groot aantal vakspecifieke 
deskundigen (de lectoren die hebben bijgedragen aan deze bundel) en 
hogeronderwijsprofessionals (de deelnemers aan de focusgroepssessies) met 
betrekking tot de belangrijkste ontwikkelingen voor het hoger beroepsonderwijs 
in de komende 10 jaar. Daarmee zijn het doordachte toekomstbeelden rondom 
de belangrijkste strategische uitdagingen in het komende decennium. 
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Niet het werkveld, maar het hoger beroepsonderwijs heeft de meest ingrijpende 
veranderingen doorgemaakt. De beroepen waar in 2030 voor wordt opgeleid, 
hebben zich wel ontwikkeld maar zijn nog altijd op dezelfde domeinen en 
vakdisciplines als in 2020 gebaseerd. Het aantal studenten dat zich daar 
volgens het traditionele onderwijsmodel van een vierjarige voltijdsbachelor 
op voorbereidt, is daarentegen in de minderheid. Hoger onderwijs is veel 
meer een platform geworden: de ontwikkeling van onderwijsmateriaal, de 
begeleiding en het afnemen van toetsen worden vaak door verschillende 
partijen verzorgd. Studenten kiezen persoonlijke leerroutes die voor hun start 
op de arbeidsmarkt veel korter duren dan de traditionele drie- of vierjarige 
bacheloropleidingen van weleer, maar die daarna wel langer doorlopen als 
onderdeel van de professionele ontwikkeling. 

De weg naar dit scenario 

Dat de verandering van het werkveld en de beroepen wel mee blijkt te vallen, 
komt vooral doordat grote doorbraken in de technologische ontwikkeling van 
kunstmatige intelligentie (AI) in de jaren ‘20 uitbleven. Wetenschappers en 
software-ingenieurs slaagden er niet in om een AI-platform te ontwikkelen dat 
zelfstandig abstracte en impliciete relaties kon begrijpen. Als gevolg daarvan 
is de schaal waarop slimme systemen zelfstandig kunnen opereren, beperkt. 
Werk wordt weliswaar meer dan in 2020 door slimme systemen ondersteund, 
maar het gebruik daarvan is nog steeds in grote mate van mensen afhankelijk. 

Dat het hoger onderwijs zelf zo ingrijpend is veranderd, is het gevolg van drie 
ontwikkelingen die elkaar wederzijds beïnvloedden en versterkten. 

De eerste daarvan is dat OCW haar strategische ambitie om het hoger 
onderwijs flexibeler te maken ook daadwerkelijk en volgens plan (zie OCW, 
2019) heeft gerealiseerd. Zo kreeg elke voltijd- en deeltijdopleiding vanaf 
2022 de vrijheid om (a) haar vaste onderwijsprogramma’s los te laten en 
(b) studiepunten toe te kennen voor het behalen van leeruitkomsten die 
niet langer in termen van studielast hoefden te worden gelegitimeerd. 
Daarmee ontstond de ruimte voor onderwijsinstellingen om studenten de 
mogelijkheid te bieden om – naast het traditionele onderwijsaanbod in de 
vorm van aaneengesloten, vierjarige, cohortgebaseerde, diplomagerichte 
studieprogramma’s –persoonlijke leerroutes samen te stellen die flexibel zijn 
qua inhoud, studietempo en onderwijsvorm.  

SCENARIO 1: HOGER ONDERWIJS ALS 
KWALIFICATIE PLATFORM 

Uitkomsten van sleutelonzekerheden:  

Automatisering v/h werk: Mensenwerk: geen doorbraken AI; 
systemen ondersteunen werk

Ruimte voor hogescholen: Versmalde functie: focus op kwalificatie; 
minder financiering

Vorm van hoger onderwijs: Platform: verschillende (nieuwe) 
aanbieders; flexibele leerroutes

Bepalende ontwikkelingen tot 2030:  

•	 Economische depressie zet werkgelegenheid en overheidsfinanciën 
langdurig onder druk

•	 OCW realiseert flexibiliseringsambities: persoonlijke leerroutes en 
betalen per studiepunt 

•	 Korting en ontschotting van financiering hoger onderwijs leidt tot 
platformstelsel

Implicaties voor hogescholen:

Kansen: •	 Toenemende behoefte aan en overheidsfinanciering 
van leven lang ontwikkelen 

•	 Belang van begeleiding bij samenstellen persoonlijke 
leerroutes neemt toe 

•	 Kwaliteit en reputatie van kwalificerende partijen 
wordt belangrijker

Bedreigingen: •	 Rijksbijdrage en leerrechten voor initieel hbo worden 
ingekort tot 2 jaar

•	 Belang van diploma’s wordt kleiner in verhouding tot 
deelcertificaten 

•	 Concurrentie onderwijsontwikkeling, begeleiding en 
toetsing van nieuwe spelers 
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daarvan zette het regeringsbeleid in op grootschalige bezuinigingen, 
waarbij ook het hoger onderwijs niet werd gespaard. In 2023 werden 
algehele doelmatigheidskortingen op de lumpsumfinanciering van 
hogeronderwijsinstellingen doorgevoerd, die opliepen tot boven de 20 procent. 
Daarbij werd de verwachting uitgesproken dat dit hogeronderwijsinstellingen 
ertoe zou dwingen meer te digitaliseren, efficiënter voor te bereiden op de 
arbeidsmarkt en opleidingen met lage arbeidsmarktkansen te staken of 
landelijk te consolideren. 

Hoewel deze eerste bezuinigingsronde al voor een grote schok zorgde, 
volgde in 2026 de doodsteek voor het traditionele onderwijsmodel. Door de 
aanhoudende depressie en verslechterende overheidsfinanciën nam de 
regering twee drastische besluiten. De eerste was dat de lumpsumfinanciering 
van hogescholen niet alleen procentueel, maar ook qua studieduur werd 
gekort. Bekostigde hogeronderwijsinstellingen ontvingen vanaf dat moment 
alleen een rijksbijdrage voor de eerste twee jaar dat een student hoger 
onderwijs volgde. De helft van de daarmee gerealiseerde besparingen werd 
gebruikt om gaten op de rijksbegroting te dichten. De andere helft werd 
overgeheveld naar een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget waar iedere 
jongere zijn leven lang recht op zou houden, maar dat pas in 2028 voor het 
eerste cohort vrijkwam en waar een maximale uitgave per jaar aan verbonden 
werd. De tweede maatregel was dat dit persoonlijke leer- en ontwikkelbudget 
vrij inzetbaar werd. Studenten konden niet alleen bij bekostigde, maar ook bij 
onbekostigde instellingen met een accreditatie terecht. 

Uiteraard passeerde deze wijziging in de bekostigingssystematiek de 
Tweede Kamer niet zonder luid protest van veel van de oppositiepartijen. 
Maar zij waren niet aan de macht. Het kabinet gaf tijdens deze periode 
een onversneden neoliberale interpretatie van de rol van de overheid met 
betrekking tot het hoger onderwijs: eigen verantwoordelijkheid van studenten 
en de tucht van de markt zouden tot economisch meer verantwoorde en voor 
een gelijke of mogelijk zelfs hogere onderwijskwaliteit met minder middelen 
zorgen. Daarbij werden hogeronderwijsinstellingen als logge institutionele 
bolwerken afgeschilderd die het sociale verheffingsideaal waar zij zich op 
lieten voorstaan, vooral als een excuus gebruikten. In de praktijk zou er niet 
veel meer gebeuren dan een suboptimale invulling en onverantwoord dure 
uitvoering van – wat zeker in deze economisch zware tijden – hun primaire 
taak moest zijn: het kwalificeren van jongeren, opdat ze zo snel mogelijk aan 
het werk konden gaan. 

Daarnaast werd ook het plan om studenten de mogelijkheid te bieden om 
per studiepunt te betalen, in 2023 in de praktijk gebracht. In 2020 kon slechts 
een beperkt aantal voltijdstudenten van twee hogescholen en universiteiten 
nog bij wijze van experiment per studiepunt betalen. Maar na een succesvolle 
tweede ronde van dit experiment in de periode van 2021 tot 2023, en 
aanhoudende druk vanuit de Tweede Kamer om alle studenten het recht 
op deze betalingsvorm te verlenen, werd het aanbieden daarvan aan alle 
hogeronderwijsinstellingen opgelegd. 

Deze ruimte om leerwegonafhankelijke onderwijsprogramma’s aan te 
bieden en de verplichting om studenten desgewenst per studiepunt te 
laten betalen, schiepen de mogelijkheidsvoorwaarden voor de ingrijpende 
veranderingen die het hoger onderwijs in de jaren daarna nog zou 
doormaken. Maar ze fungeerden daarin niet als drijvende kracht. Want 
hoewel een aantal hogeronderwijsinstellingen onder leiding van een groep 
gretige onderwijsvernieuwers, veranderingsgezinde bestuurders en techno-
optimistische versnellingsplatforms de ontstane ruimte enthousiast aangreep 
met strategische keuzes om hun eigen onderwijsaanbod verregaand te 
flexibiliseren, was het niet hun innovatieve leiderschap dat het dominante 
onderwijsmodel veranderde. Integendeel, die transformatie werd gedreven 
door externe factoren en een dynamiek waarin deze vernieuwers – uiteindelijk 
ook tegen wil en dank – vooral als voorbeeld en excuus werden gebruikt 
om de beslissingen te legitimeren die in de jaren daarna voor de werkelijke 
transformatie van het hoger beroepsonderwijs zorgden. 

De beslissingen die uiteindelijk voor deze transformatie zorgden, waren het 
gevolg van de diepe, langdurige economische depressie waarin de wereld 
na de coronacrisis belandde. De lockdowns hadden (intelligent of niet) te lang 
geduurd; consumptiepatronen waren te veel en blijvend veranderd (minder 
reizen), de demografische druk van met pensioen gaande babyboomers 
was in het Westen te groot en de publieke en private schuldenlasten waren 
voor de uitbraak van COVID-19 al te hoog voor een volledig herstel en verdere 
groei van de economie. Als gevolg daarvan ontwikkelde het bruto nationaal 
product van westerse economieën zich tot in de tweede helft van de jaren ’20 
ten beste neutraal, maar veel vaker negatief – met de grootste krimp in 2022 
en 2023. 

Door deze depressie kwamen de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën 
tot aan het einde van de jaren ’20 ernstig onder druk te staan. Als gevolg 
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De regeringspartijen die aan de macht zijn, voeren een neoliberaal beleid 
waarin eigen verantwoordelijkheid, concurrentie, marktwerking en minimale 
inmenging van overheidswege als het bestuurlijke paradigma worden ingezet 
om de overheidsfinanciën in balans te houden. 

Werkgevers hebben veel invloed op de ontwikkeling van vraag en aanbod 
op de verschillende onderwijsplatforms. Enerzijds beïnvloeden de eisen van 
hun wervingsbeleid en de scholingsprogramma’s die zij aan hun interne 
doorgroeimogelijkheden koppelen, de vraag naar bepaalde leercertificaten 
steeds meer. Anderzijds ontwikkelen enkele vooroplopende bedrijven, al dan 
niet in samenwerking met universiteiten, blended onderwijsprogramma’s die 
op (doorgroei in) specifieke beroepsrollen voorbereiden. 

De omgang met grote maatschappelijke uitdagingen wordt aan de markt 
overgelaten. De economie en internationale concurrentiepositie van 
Nederland en de overheidsfinanciën zijn na de magere economische jaren 
‘20 te precair voor strenge klimaatregelgeving of grote publieke investeringen. 
Waar duurzaamheid en circulariteit winst opleveren voor bedrijven, wordt 
het nagestreefd. Anders wordt het oude vanuit bedrijfseconomisch oogpunt 
gehandhaafd. Ook is de verzorgingsstaat op het gebied van ouderenzorg en 
maatschappelijk werk versoberd. 

Werk in 2030

Het werk wordt weliswaar meer dan in 2020 door slimme systemen 
ondersteund, maar nog steeds hoofdzakelijk door mensen verricht. Voor zover 
taken en werkzaamheden worden overgenomen, blijft ook het ontwikkelen, 
doelgericht inzetten, trainen, monitoren en beheren van de systemen die 
dat doen, nog mensenwerk. Echt repetitieve beroepen zijn wel verdwenen of 
gekrompen, maar daarvan waren de meeste niet op hbo-niveau. Veel van 
de beroepen waar het onderwijsaanbod uit 2020 voor opleidde, bestaan nog 
als basisprofiel, maar hebben in 2030 ook een belangrijkere IT-component. 
Daarnaast zijn ze verticaal verrijkt met grotere tactische en strategische 
verantwoordelijkheden en (daarmee ook) horizontaal verbreed met grotere 
inter- en transdisciplinaire samenwerkingseisen. Maar juist omdat de 
vaardigheden en competenties van mensen van toegevoegde waarde zijn in 
de contextgerichte toepassing van systemen, is de beroepspraktijk daarvoor 
de meest geschikte leeromgeving. 

Dat dit beleid was vol te houden, kwam niet in de laatste plaats door de 
reactie van Nederlandse studenten. In plaats van naar het Malieveld te togen, 
toonden zij zich in deze economisch barre tijden, waar betaald werk schaars te 
vinden was, eerder koopman dan dominee (laat staan maatschappijkritisch 
kunstenaar). De overgrote meerderheid probeerde vooral hun kans op betaald 
werk te vergroten door slim gebruik te maken van het onderwijsaanbod op de 
verschillende platforms. Deze platforms, die eerst vooral het samenstellen van 
flexibele onderwijsroutes moesten ondersteunen, hadden met het betalen 
per studiepunt en het openstellen van de hogeronderwijsbekostiging voor 
commerciële partijen ook steeds meer de vorm van een markt aangenomen. 
Doordat de jongeren zich zo makkelijk aanpasten, waren de protesten voor 
de instandhouding van het traditionele bacheloronderwijs en het behoud van 
opleidingen met lagere arbeidsmarktperspectieven uiteindelijk ook lastig vol 
te houden. 

Het gebruik van leeruitkomsten, de krappe arbeidsmarkt en de overheveling 
van bekostiging naar een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget zette de deur 
open voor nieuwe toetreders op de markt van hoger onderwijs. Waar in 2020 
slechts enkele voorbeelden te vinden waren van grote werkgevers die (al dan 
niet in samenwerking) onderwijsmodules en deelcertificaten ontwikkelden 
voor tekortberoepen, nam dat aantal na de stelselwijzigingen van 2026 
explosief toe. Met name aanbieders van onderwijsprogramma’s die nauwe 
banden hadden met of zelf bedrijven waren waar nog werk was, grepen de 
kans aan om onderwijsproducten in de markt te zetten met een selecterende 
werking, opdat ze gesubsidieerd en zo efficiënt mogelijk talent konden werven 
uit de zee aan werkzoekende jongeren.    

De wereld in 2030 

De Europese Unie bestaat nog wel, zij het in sterk uitgeklede vorm. Maar de euro 
heeft de economische depressie van de jaren ’20 niet overleefd. De zuidelijke 
landen slaagden er zonder eigen munteenheid niet in om te herstellen van 
de enorme economische klap die de coronacrisis hen had toegebracht. De 
noordelijke landen hadden het dermate moeilijk met hun eigen economische 
herstel en de daarmee gepaarde druk op hun overheidsfinanciën dat 
verdere financiële steun niet alleen lastig was, maar ook volstrekt electoraal 
onhoudbaar was geworden. Tekortschietende garanties bewogen Italië, 
Spanje, Portugal en Griekenland er uiteindelijk toe om uit de euro te stappen. 
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stelselniveau wel degelijk nog kwaliteitszorg vanuit het accrediteringsprincipe 
bestaat (wat zich overigens vooral op de toetsing van leeruitkomsten richt), 
is die accreditatie wel veel toegankelijker geworden voor andere partijen dan 
private instellingen. Zo zijn er enkele grote private toetsinstellingen ontstaan 
die een aanzienlijke bedreiging vormen voor traditionele hogescholen en 
universiteiten. 

Bachelor- en masterdiploma’s worden nog wel uitgereikt, maar zijn opener qua 
inhoud en eerder een opeenstapeling van verschillende onderwijsmodules 
dan een afgebakend programma met een normale doorlooptijd van drie of 
vier jaar. In de beroepspraktijk zijn diploma’s minder onderscheidend dan hoog 
aangeschreven modules die in samenwerking met of door toonaangevende 
bedrijven zijn ontwikkeld. Waar behoefte is aan talent, worden zij ook op basis 
van deelcertificaten voor dit soort modules aangenomen zonder dat zij 
daarvoor eerst hun volledige diploma hoeven te behalen. In latere fasen van 
de carrière wordt het behalen van prestigieuze modules belangrijker om door 
te kunnen groeien. 

Het leerproces begint vaak online en zelfstandig. Daarbij wordt voor 
kennisoverdracht gebruik gemaakt van gestandaardiseerd videomateriaal 
in combinatie met geautomatiseerde zelfstudie-oefenprogramma’s, 
die ondersteund worden door AI-gebaseerde EduBots. Vanwege de 
beperkte capaciteiten van de onderliggende AI-technologie, werkt deze 
geautomatiseerde ondersteuning alleen bij kennisoverdracht en simpele 
oefeningen. De complexere vaardigheden en competenties waar de 
beroepscontext ook en des te meer om vraagt, zijn te contextafhankelijk om 
door een EduBot te worden ondersteund. Daarom volgt, na een vrij zelfstandige 
start van elk leerproces vaak ook een praktijkopdracht met begeleiding. Voor 
studenten die het basis- en voortgezet onderwijs net hebben afgerond, vindt 
dit nog steeds in een schoolomgeving plaats. Maar daarna verplaatst het zich 
al snel naar de beroepspraktijk waar leren en werken in elkaar overlopen. 

Kansen & bedreigingen

Voor de hogescholen en universiteiten zoals we die in 2020 nog kenden, 
vormt 2030 een buitengewoon uitdagende en soms ronduit vijandige 
omgeving. De zekerheid van een relatief stabiele studenteninstroom en 
bijbehorende bekostiging heeft plaats gemaakt voor minder studenten 
en de onvoorspelbaarheid van korter studeren en een vervaging van 

Hoger onderwijs in 2030

De overheid bekostigt het behalen van een startkwalificatie nog steeds, maar 
nog maar voor twee jaar en met een basisbedrag per studiepunt. Daarbij 
wordt alleen de eerste deelname aan een vak (inclusief een herkansing) 
bekostigd. Studenten moeten dus niet alleen goed overwegen welke vakken 
ze vanuit hun persoonlijk leerbudget kiezen, maar studeren vervolgens ook 
met de sterke financiële prikkel om alle vakken direct of middels de nog 
bekostigde herkansing te halen. 

Niet alleen is er weinig overgebleven van de vierjarige opleidingsprogramma’s, 
maar ook de integrale verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, begeleiding, 
toetsing en accreditering van het hoger (beroeps)onderwijs vanuit één 
instelling is niet langer de norm. In plaats daarvan lopen leren en werken al 
veel eerder in elkaar over en valt hoger onderwijs aan de aanbodkant eerder 
als een platform te duiden, waar vraag en aanbod bij elkaar komen, dan de 
optelsom van regionale hogescholen en universiteiten waaruit studenten er 
één moeten kiezen. Wanneer men in 2030 nog over hoger onderwijs spreekt, 
wordt daarbij met name naar de persoonlijke leerroute verwezen die iemand 
niet alleen voor, maar vooral ook tijdens en na de start van zijn of haar 
loopbaan doorloopt. 

Die leerroute start vaak nog wel bij één hogeschool of universiteit, maar 
bestaat daar vaak uit kortere professionele startprogramma’s van één tot 
maximaal twee jaar. Daarna wordt de leerroute al snel vervolgd met een 
start op de arbeidsmarkt, die gecombineerd wordt met een leertraject dat 
meer lijkt op het flexibele deeltijdonderwijs uit 2020 dan op de voortzetting van 
een traditionele voltijdstudie. Na deze professionele startprogramma’s doen 
studenten vaak verschillende onderwijsinstellingen aan voor kortere op-, 
om- of bijscholingstrajecten, waaronder die van commerciële instellingen en 
nieuwe toetreders met een state-of-the art online onderwijsaanbod dat tot 
betere baankansen leidt. 

Daarbij is het ook niet zo dat onderwijsmodules altijd integraal door één 
speler worden aangeboden. Soms is dat nog wel het geval. Maar er zijn ook 
voorbeelden van leerprogramma’s waarbij de inhoud door een private partij 
is ontwikkeld, de begeleiding door een bedrijfsopleider of zelfstandige wordt 
verzorgd en alleen het resultaat door een hogeschool of universiteit wordt 
getoetst. Maar die verhoudingen kunnen ook anders liggen. Want hoewel er op 
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op te vangen. De beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardig digitaal en 
interactief onderwijsmateriaal voor basale kennisoverdracht maakt het 
(wenselijk of niet) ook daadwerkelijk mogelijk om te bezuinigen en docenten 
in te zetten op activiteiten die meer toegevoegde waarde bieden. Ook biedt 
de aanwezigheid van private partijen en zelfstandigen die kunnen begeleiden, 
de ruimte om fluctuaties in studentenaantallen beter op te vangen en 
overcapaciteit te voorkomen. 

Maar de belangrijkste kans is dat het leertraject aan het begin van de 
carrière van startende professionals dan wel korter mag zijn geworden, maar 
vervolgens ook wel veel langer doorloopt. Niet alleen is de markt voor leven 
lang ontwikkelen vele male groter geworden, zij heeft zich ook tot een integraal 
onderdeel van het werkende leven ontwikkeld. Op-, om- en bijscholing is van 
levensbelang om langdurig binnen dezelfde beroepskolom geschikt te blijven 
en door te groeien. Dat maakt dat zowel het maatschappelijke belang als de 
noodzaak tot investeringen in professionele bijscholing groot is. En daarmee 
vormt het deeltijd- en duale onderwijs een enorme groeimarkt. 

Impact op hogescholen 

Sommige hogescholen hebben op deze omgevingsschok gereageerd door 
zich terug te trekken en te specialiseren tot regionale toetscentra. Een aantal 
probeert het oude model van integraal, regionaal en instituutgebonden hoger 
beroepsonderwijs te handhaven, maar is daarmee in studentenaantallen 
gekrompen en legt het qua baankansen vaak af tegen diverser samengestelde 
leerroutes, waarin ook modules van grote internationale ontwikkelaars, nieuwe 
private spelers en grote werkgevers zijn ingebracht. Andere hogescholen 
hebben de deuren moeten sluiten. Tot slot zijn er enkele hogescholen die de 
transitie naar het platformmodel hebben omarmd en zelf een hybride (virtueel 
en fysiek) onderwijsplatform hebben opgericht, dat onder hun eigen naam 
en kwaliteitskeurmerk opereert. Daarbij behouden zij de verantwoordelijkheid 
voor de toetsing, maar bieden zij studenten de mogelijkheid om leer- en 
begeleidingstrajecten van geselecteerde partners te volgen. Dit verschil 
tussen de instellingen laat zien dat de omstandigheden weliswaar uitdagend 
zijn, maar dat strategische keuzes ook nog steeds bepalend blijven voor de 
uitkomsten. 

het onderscheid tussen voltijd- en deeltijdstudenten. Vergeleken met het 
decennium daarvoor moeten onderwijsinstellingen en docententeams 
veel meer met minder doen. De grootste uitdaging bestaat echter in de 
toegenomen concurrentie. Doordat niet alleen werkgevers, maar ook de 
overheid en de studenten onderwijs vooral als kwalificatiemiddel zien dat 
de kansen op de arbeidsmarkt moet verhogen, zijn de toetredingsbarrières 
lager geworden voor private partijen, die daar slim op inspelen. Hierdoor 
draait de concurrentiedynamiek vooral rondom efficiëntie en effectiviteit in 
termen van baankansen. Daar komt bij dat deze concurrentiedynamiek zich 
ook nog op verschillende onderdelen van het onderwijsproces afspeelt. Grote 
internationale spelers ontwikkelen interactieve leerprogramma’s, werkgevers 
en zelfstandigen bieden begeleiding aan en het aantal private partijen dat 
geaccrediteerd is om leeruitkomsten te toetsen en deelcertificaten uit te 
reiken, is flink toegenomen. 

Maar de transitie naar een onderwijsstelsel dat zich beter als een platform 
dan een verzameling van instellingen laat begrijpen, biedt ook kansen. Ten 
eerste is het niet zo dat de vraag naar het soort onderwijs waar hogescholen 
goed in zijn, volledig is verdwenen. Zo is er nog altijd de behoefte om op basis 
van een gedegen fundament persoonlijke leerroutes te starten. Daarnaast 
vraagt het toegenomen aantal keuzemogelijkheden en keuzemomenten 
dat een onlosmakelijk onderdeel is van flexibele leertrajecten, ook om betere 
begeleiding. Dat geldt tot op zekere hoogte voor alle studenten, maar vooral 
voor kwetsbare studenten en studenten die geen werk vinden waarin ze hun 
leertraject versneld in deeltijd kunnen voortzetten. Omdat ook het werkveld 
nog altijd met de gevolgen van de economische depressie kampt, staan zij 
open voor samenwerkingsvormen waarmee deze groep studenten zich nog 
steeds, al zij het onbezoldigd, in de beroepspraktijk kunnen ontwikkelen.  

Ten tweede blijft er, juist vanwege de diversiteit van leertrajecten, van de kant 
van de werk- en opdrachtgevers ook behoefte aan herkenbare en betrouwbare 
kwaliteitskeurmerken. Hoewel studenten steeds vaker met een portfolio 
aan leerprestaties solliciteren, blijft de behoefte aan kwaliteitszekerheid 
met betrekking tot behaalde deelcertificaten, aan de kant van werk- of 
opdrachtgevers groot. Met name voor de toetsing van leeruitkomsten wordt 
daarom vaak naar de reputatie van de toetsende partij gekeken. 

Ten derde bieden nieuwe aanbieders van onderwijsmateriaal en begeleiding 
ook kansen om de ingrijpende doelmatigheidskortingen vanuit de overheid 
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Strategische kernvraag 

De versmalde functie van het onderwijs, de schaarsere financiële middelen 
en de toegenomen concurrentie van nieuwe partijen werpt de volgende 
strategische hamvraag op voor hogescholen: 

Op welke plek en met welk deel of geheel van onderwijsactiviteiten kan een 
hogeschool nog voldoende waarde aan persoonlijke leerroutes voor of na de 
start op de arbeidsmarkt toevoegen om daarmee voldoende studenten aan 
te trekken?  
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De grootste verandering heeft niet zozeer in het hoger beroepsonderwijs of het 
werkveld plaatsgevonden, maar in de samenleving als geheel. Individualisering 
en materialistisch consumentisme hebben plaatsgemaakt voor collectieve 
en groene waarden, van sociale binding en zorg voor de lokale gemeenschap 
tot een breed gedeeld ecologisch verantwoordelijkheidsbesef op mondiale 
schaal. Als gevolg daarvan is de relatie tussen het hoger beroepsonderwijs en 
het werkveld aanzienlijk veranderd. Waar de vraag vanuit de arbeidsmarkt en 
het beroepsperspectief van de individuele student aan het begin van de 21ste 
eeuw nog leidend waren, daar vervullen hogeronderwijsinstellingen nu veel 
meer een leidende rol in de verschillende transities (de overgang naar een 
duurzame en circulaire economie, de ontwikkeling van slimme infrastructuren 
en de opbouw van inclusieve en houdbare sociale voorzieningen en 
gezondheidszorg), die zowel op de maatschappelijke agenda als in het 
werkveld centraal staan.  

De weg naar dit scenario

Dat de jaren ’20 zo’n grote omslag in culturele waarden in petto zouden 
hebben, had bijna niemand aan het begin van het decennium verwacht. De 
coronacrisis liet zowel op economisch als sociaal vlak diepe sporen achter. 
Ook na de eerste wereldwijde vaccinatiecampagne wilde de economie niet 
goed op stoom raken en piepte en kraakte het financiële systeem onder 
de toegenomen schuldenlast. Tel daar de demografische druk van de met 
pensioen gaande babyboomers bij op, en de verwachting was dat het 
Westen op economisch vlak in het beste geval Japan achterna zou gaan 
en dat de hele wereld in het slechtste geval in een langdurige economische 
depressie zou belanden. Ook werd gevreesd dat de absorptie van veel van de 
economische schade van de coronacrisis net als na de kredietcrisis tot jaren 
van streng bezuinigingsbeleid zou leiden. En de angst bestond dat de sociale 
en politieke spanningen die zich aan beide flanken van het politieke spectrum 

opbouwden, tot een langlopende, verhardende en politiek-bepalende 
cultuuroorlog rondom identiteit zouden leiden. 

Het tegendeel bleek echter waar te zijn. Al in 2021 en 2022 bleek dat politieke 
leiders en centrale bankiers ofwel van het onsuccesvolle beleid na de 
kredietcrisis hadden geleerd ofwel zich hadden gerealiseerd dat de problemen 
dermate groot waren dat een strenge bezuinigingsagenda eerder de 
genadeklap dan een uitweg voor de lamgeslagen economie zouden bieden. 
In Amerika hernieuwde de Biden-regering de economische steunpakketten 

SCENARIO 2: HOGERONDERWIJSINSTELLINGEN ALS 
TRANSITIELEIDERS

Uitkomsten van sleutelonzekerheden:  

Automatisering v/h werk: Mensenwerk: geen doorbraken AI; 
systemen ondersteunen werk 

Ruimte voor hogescholen: Verrijking: leiderschap in maatschappelijke 
transities en socialisatie 

Vorm van hoger onderwijs: Instituut: onderwijsinstellingen blijven 
dominant

Bepalende ontwikkelingen tot 2030:  

•	 Grote maatschappelijke investeringsagenda’s rondom 
duurzaamheid en op sociaal gebied 

•	 Cultuurkentering: van individualisme en materiële welvaart naar 
collectivisme en ecologie

•	 Hogeronderwijsinstellingen krijgen prominente rol in transities en 
lokale gemeenschap  

Implicaties voor hogescholen:

Kansen: •	 Groot deel van het werkveld heeft hulp nodig om 
mee te komen met transities 

•	 Veel financiële ruimte voor doorontwikkeling 
onderzoek en onderwijs  

•	 Ruimte en draagvlak voor meer aandacht aan 
socialisatie en subjectificatie in hbo 

Bedreigingen: •	 Grote verantwoordelijkheid voor succes 
maat schappelijke transities creëert risico:  
voortzetting van investeringsagenda afhankelijk van 
succes in de uitvoering

•	 Concurrerende opgaven van sociale inclusie en 
transitiemanagement 
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vaker en succesvoller de economische ongelijkheid en ecologische crisis, 
als zijnde de onderwerpen waardoor zij het meest werden geraakt. Met het 
electorale overwicht dat zij als gevolg van de demografische ontwikkelingen 
in 2025 wonnen, dwongen zij een omwenteling in het economische, culturele 
en politieke denken af, die afrekende met het individualisme, marktdenken 
en plat-economische globalisme van de voorgaande decennia. De hashtag 
#altijdenoveralverbonden, waarmee het verloop van deze ideologische 
omwenteling in de virtuele wereld van de sociale media was te volgen, 
verwees niet naar een nieuwe generatie van telecommunicatiemiddelen of 
het toegenomen gebruik van augmented reality, maar naar een diepgevoeld 
en breed gedragen ecologisch en sociaal verantwoordelijkheidsbesef dat de 
nieuwe tijdsgeest schraagde. 

Deze omwenteling kreeg uiteindelijk zijn beslag in revolutionair ecologisch 
en sociaaleconomisch beleid. Dezelfde mechanismen die werden 
gebruikt voor de steun- en herstelpakketten tijdens en na de coronacrisis, 
worden nu gebruikt voor grootschalige en structurele maatschappelijke 
investeringsprogramma’s, die op de achtergrond door centrale banken 
worden gefinancierd. De eerste daarvan is een Europees gedragen 
transitieagenda naar een groene en circulaire economie. De tweede is een 
sociaal-rechtvaardigheidsprogramma dat voor verregaande economische 
herverdeling zorgt middels een progressief belastingstelsel en een optioneel 
basisinkomen. Want waar een regelvrije bijstand voor veel babyboomers 
ondenkbaar was, is het voor de nieuwe generaties een vanzelfsprekend recht 
voor hen die het nodig hebben. 

De wereld in 2030 

Dat er een basisinkomen is, wil overigens niet zeggen dat er niet gewerkt wordt. 
De nieuwe generaties halen hun voldoening en sociale waardering juist uit hun 
beroepsmatige bijdrage aan een duurzame economie en een gezonde lokale 
gemeenschap. Ook heeft de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie niet zo’n 
vaart gelopen dat slimme systemen de ecologische en sociale uitdagingen 
oplossen. Werken aan een betere wereld blijft mensenwerk. Daarvoor geldt 
overigens wel dat de omvang en complexiteit van de vraagstukken die 
met deze transities gemoeid zijn, meer eisen stellen aan professionals om 
een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren. Zij moeten meer kennis en 
vaardigheden uit verschillende disciplines bezitten, daarbovenop nóg breder 
transdisciplinair kunnen samenwerken én automatisering en digitalisering 

die tijdens de coronacrisis waren ingezet, in de vorm van een grootschalig 
herstelprogramma. Hetzelfde gebeurde in enkele Europese landen, maar dat 
werd in 2022 structureel door de Europese Unie overgenomen. Daarbij werden 
de investeringen voor verreweg het grootste deel via opkoopprogramma’s 
van staatsobligaties door de centrale banken gefinancierd. Beide 
investeringsprogramma’s waren echter niet primair economisch van aard. 
Om de extra uitgaven te rechtvaardigheden, werden de programma’s zowel 
in Amerika als in de Europese Unie als een ‘green new deal’ gepresenteerd, 
waarvan de focus op een versnelde transitie naar een duurzame en circulaire 
economie lag. 

Met deze herstelaanpak werd een belangrijke beleidsmatige basis gelegd 
voor de rol van de overheid in 2030, maar de culturele omslag die daarin 
doorslaggevend was, liet zich op dat moment nog lastig ontwaren. Want 
hoewel deze op de achtergrond al onderweg was, deed de felle kritiek op 
de groene industriepolitiek vanuit neoliberale, rechts-conservatieve en 
populistische hoek aan het begin van de jaren ’20 aanvankelijk vermoeden 
dat deze activistische rol van de overheid niet vol te houden was. Niet dat 
die kritiek op het moment zelf iets uithaalde. De staat van de economie was 
namelijk veel te kwetsbaar om tegen grootschalige overheidsinvesteringen te 
stemmen. Maar omdat de dominante rol van de overheid en de groene focus 
van haar investeringsprogramma zo controversieel was, was het moeilijk te 
bevroeden dat die kritiek in 2030 vrijwel volledig zou zijn verstomd.  

Maar onder de oppervlakte was de demografische verschuiving die in de 
tweede helft van de jaren ’20 een culturele kentering teweeg had gebracht, al 
gaande. De laatste babyboomers (geboren in 1955) gingen in 2025 allemaal 
officieel met pensioen. Daarmee werd de grootste en rijkste generatie ooit 
opeens afhankelijk van een economie en maatschappij waar zij zelf geen 
grote verantwoordelijkheden en invloed meer in hadden. Ze deden nog wel 
actief mee, maar hadden niet de macht. De verantwoordelijkheden en de 
invloed van de millennials en generatie Z groeide daarentegen gestaag. En zij 
waren, zacht gezegd, niet bepaald onder de indruk of tevreden over de staat 
waarin de babyboomers de wereld voor hen hadden achtergelaten. 

Naarmate de jaren ’20 voortschreden, kwamen de politieke leiders en 
opiniemakers uit deze jongere generaties tot wasdom. Ze reageerden steeds 
minder op de onderwerpen waar de babyboomers zich mee bezighielden 
(vermogen, pensioenen en recreatiemogelijkheden) en agendeerden steeds 
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komt vooral doordat de nieuwe investeringsagenda’s ook hebben gezorgd 
voor het terugdringen van subspecialisatie door organisaties en hun 
medewerkers (vanuit economische efficiëntieoverwegingen) en reorganisatie 
rondom integrale verantwoordelijkheden (vanuit maatschappelijk 
effectiviteitsoogpunt). Hierdoor vervullen professionals veel vaker verschillende 
disciplinaire rollen binnen een integraal verantwoordelijkheidsgebied. 

Bezien vanuit de arbeidsmarkt zijn de domeinen waarin het hoger 
beroepsonderwijs traditioneel gezien was opgedeeld, nog wel herkenbaar, 
maar de monodisciplinaire lijnen waarlangs de opleidingen binnen die 
domeinen waren ingedeeld, veel minder. Het is niet zo dat er helemaal geen 
vraag meer is naar de kennis en vaardigheden van bepaalde opleidingen. 
Maar wel dat er bijna geen vraag meer is naar startende professionals met 
alleen maar een monodisciplinaire opleiding. Deze verandering valt ook 
terug te zien in de voorkeuren en studiekeuzes van studenten. Zij kiezen veel 
meer voor onderwijsinstellingen vanwege de toepassingsdomeinen waar die 
voor opleiden en waarop onderzoeks- en onderwijsactiviteiten gericht zijn of 
plaatsvinden, dan voor een beroep. Grote afwezige in de toepassingsdomeinen 
waar jongeren voor kiezen, is economie in commerciële zin. Leren vanuit 
de motivatie om veel te verkopen en veel geld te verdienen, zien studenten 
in 2030 als niet meer van deze tijd. Dat neemt overigens niet weg dat veel 
van de vaardigheden en competenties uit het vroegere economische en 
bedrijfskundige domein van groot belang zijn binnen de toepassingsgerichte 
domeinen waar jongeren wel warm voor lopen. Er zijn dan ook geen 
hogescholen geweest die hun business school hebben afgestoten of hebben 
opgedoekt. Wel zijn ze allemaal hernoemd en veel meer vervlochten geraakt 
met andere instituten. 

Hoewel systemen niet zo slim zijn dat ze geen mensen meer nodig hebben om 
te opereren, zijn ze wel zo slim en worden ze wel zo breed in de beroepspraktijk 
gebruikt dat iedereen wel op enig moment op enige manier met de meer 
basale vormen van kunstmatige intelligentie werkt. Dat betekent dat elke 
toekomstige professional als onderdeel van zijn opleidingstraject kennis en 
ervaring op moet doen met het toepassen en superviseren van machineleren, 
inclusief de bijbehorende datageletterdheid en achterliggende statistische 
kennis. Derhalve maken de interactie, het gebruik, de inzet en de ontwikkeling 
van slimme systeemtoepassingen met getrapt toenemende complexiteit 
onderdeel uit van het leerproces, vanaf de basisschool tot de hogeschool en 
universiteit. Een van de standaardprofielen die daarom onderdeel uitmaakt 

kunnen inzetten voor activiteiten waarop gecodeerde programma’s en 
kunstmatige intelligentie wel beter presteren dan de mens. 

Tegenover deze zeer uitdagende en complexe werkomgeving staat evenwel 
dat de standaardwerkweek vanuit sociale overwegingen naar 24 uur is in 
ingekort. Het is wel toegestaan om meer te werken. En mensen in sleutelposities 
doen dit dikwijls ook nog. Maar ook hier geldt dat een werkweek van meer 
dan 60 uur, die veel professionals er in de prestatiemaatschappij aan het 
begin van de 21ste eeuw op nahielden, onbegrijpelijk is. “Dat werkt gewoon 
niet!”, is zowel een wijdverbreid begrip als een veel gebezigde uitspraak om 
overenthousiaste medewerkers duidelijk te maken dat al dat overwerk een 
veel te beperkte bijdrage aan de arbeidsproductiviteit levert om daar sociale 
activiteiten en verplichtingen voor op te offeren.   

De gedachte dat deze generatie het kwetsbare eco-sociale systeem dat de 
wereld is, moet redden en daarbij afhankelijk is van professionals, maakt dat 
het hoger (beroeps)onderwijs de spil vormt in de grote maatschappelijke 
investeringsprogramma’s. Daarbij wordt niet alleen in onderwijsinstellingen 
geïnvesteerd als een middel om mensen beter op te leiden, maar ook omdat 
zij worden gezien als leiders en aanjagers van de grote maatschappelijke 
transities. Hierin wordt volop op (praktijkgericht) onderzoek en (hoger) 
beroepsonderwijs ingezet als tandem die de economie en maatschappij 
moet verduurzamen en versterken. 

Werk in 2030 

Als gevolg van de beschreven ontwikkelingen hebben 
hogeronderwijsinstellingen in 2030 niet alleen een buitengewoon groot 
draagvlak, maar ook meer dan genoeg financiële ruimte om hun 
maatschappelijke opdracht veel rijker in te vullen dan beroepsgerichte 
kwalificatie alleen. 

De beroepsrollen waar in 2030 vraag naar is, bestaan nog steeds uit 
basisprofielen waar de traditionele hbo-opleidingen terug kunnen worden 
herkend. Maar veel van de beroepsrollen vragen vooral om combinaties van 
verschillende profielen. Bovendien worden de functieprofielen van vacatures 
in 2030 altijd eerst vanuit toepassingsdomeinen (zoals waterstofinfrastructuur, 
circulaire grondstoffen, preventieve gezondheidszorg en achterstandswijken) 
en pas secundair vanuit beroepsrollen en competenties gedefinieerd. Dat 
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bewijzen. Zolang zij niet over de mensen met de juiste ervaring beschikken of 
hun aanpak niet de juiste balans vindt tussen winst en gedeelde waardecreatie, 
komen zij niet in aanmerking.   

Het leerproces heeft zich ten opzichte van 2020 op een aantal punten 
doorontwikkeld, maar is niet fundamenteel veranderd. Zo wordt er nog meer 
dan in 2020 probleemgestuurd en op projectmatige basis geleerd. Daarbij 
is de samenstelling van teams veel horizontaler (meerdere basisdisciplines), 
verticaler (meerdere fasen van persoonlijke ontwikkeling) en minder 
afgebakend (het onderscheid tussen mbo, hbo en wo, voltijd en deeltijd, 
maar ook student, docent en onderzoeker vormt niet langer een beperking 
voor de samenstelling van groepen). Collectief leren is daarbij vanwege de 
transdisciplinaire aard van de vraagstukken van groot belang. Ook lopen 
onderwijs en onderzoek hierdoor veel meer in elkaar over. Kennisoverdracht 
gebeurt daarentegen wel vaker door middel van semi-gestandaardiseerde 
online onderwijsmodules waarmee de student zelfstandig aan de slag 
gaan. Voor veel studenten is dat de normaalste zaak van de wereld, want 
de computerspelletjes die zij al hun leven spelen, lopen vrijwel naadloos over 
in de opzet van veel zelfleermodules. Maar de inzet van die modules vindt 
vrijwel altijd gekoppeld aan probleemgestuurde praktijkopdrachten (niet 
kennistoetsen) plaats, met menselijke begeleiders en beoordelaars. 

Kansen & bedreigingen

Dit scenario bestaat uit een groot aantal kansen voor het hoger 
beroepsonderwijs. Dat de grote structurele maatschappelijke 
investeringsprogramma’s voor een belangrijk deel via het onderwijs worden 
gekanaliseerd, geeft hogeronderwijsinstellingen enorme ruimte om in 
de doorontwikkeling van hun onderwijs- en onderzoeksprogramma’s te 
investeren. Ook biedt het de middelen om de onderwijskwaliteit te verhogen 
door werkdruk te verminderen en meer tijd voor persoonlijke begeleiding 
van studenten vrij te maken. Daar komt bij dat de omslag in het culturele 
waardepatroon ook het draagvlak verschaft voor een verrijking van onderwijs 
op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (subjectificatie) en het leveren 
van een grotere maatschappelijke bijdrage (socialisatie). Tot slot bieden al 
deze punten hogeronderwijsinstellingen de ruimte om vanuit de tandem van 
onderwijs en onderzoek een leidende rol in het (regionale) management van 
verschillende maatschappelijke transities op te pakken. 

van vrijwel elk diplomaprofiel is dat van data- en systeemanalist, waarbij 
verschillende bekwaamheidsniveaus worden onderscheiden. 

Onderwijs in 2030

Hoewel onderwijs nog veel meer op de beroepspraktijk gericht is en voor een 
groot deel daar ook plaatsvindt, vervult het diploma nog steeds een belangrijke 
rol. Juist omdat het onderwijs een veel rijkere maatschappelijke functie vervult, 
is het succesvol en volledig volbrengen van het leertraject nog steeds en nog 
meer dan voorheen een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling en het leven 
van jonge mensen geworden. Niets staat verder af van het waardenpatroon 
anno 2030 dan de gedachte dat onderwijs louter een kwalificerende functie 
vervult en dat publiek bekostigde hogeronderwijsinstellingen die niet efficiënt 
genoeg vervullen. De studententijd wordt alom gezien als een tijd waarin 
bredere persoonlijke en sociale ontwikkeling een belangrijke rol speelt, met 
de toekomstige maatschappelijke bijdrage binnen een toepassingsdomein 
als een veel belangrijker referentiepunt dan het te verwachten startsalaris 
of carrièremogelijkheden in termen van verdienpotentieel. Deelcertificaten 
worden wel degelijk uitgereikt. Ze spelen – als erkenningsmiddel voor 
leerprestaties in relatie tot maatschappelijke bijdragen – zelfs een belangrijkere 
rol bij het bepalen van de sociale status dan bezittingen (als een auto of een 
huis) dat vroeger deden. Maar ze vervangen diploma’s juist om die reden niet 
en bouwen daar vooral op voort als aanvullend bewijs van maatschappelijke 
bijdrage.   

Hogeronderwijsinstellingen dragen nog steeds de integrale 
verantwoordelijkheid voor onderwijsontwikkeling, begeleiding en toetsing. 
Daarnaast hebben ze een leidende rol in lokaal transitiemanagement 
gekregen. Dat commerciële partijen op een of meerdere van de klassieke 
onderwijsfuncties met bekostigde hogeronderwijsinstellingen zouden 
concurreren, is een wereldvreemde gedachte. Niet alleen omdat de ruime 
publieke financiering van hogeronderwijsinstellingen hen daarin een veel te 
geduchte tegenstander maakt (vooral in complexe leerprocessen waarin 
persoonlijke aandacht van doorslaggevend belang is voor de kwaliteit), maar 
ook omdat studenten het ongepast vinden om voor commerciële aanbieders 
te kiezen. De machtsverhoudingen zijn in zekere zin zelfs omgedraaid. Door 
de leidende rol van hogeronderwijsinstellingen in het realiseren van de 
verschillende maatschappelijke transities zijn het de commerciële partijen 
die zich als geschikte samenwerkingspartner of onderaannemer moeten 
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name de in 2020 nog vrij ongebruikelijke rol van hybride docent-onderzoekers 
met een primaire functie en verantwoordelijkheid in het werkveld, waaraan 
tevens praktijkprojecten in het onderwijs zijn gekoppeld, is explosief gegroeid.  

Een aspect waarop sommige hogescholen wel meer van elkaar zijn gaan 
verschillen, zijn de toepassingsdomeinen waar zij hun onderwijs omheen 
hebben opgebouwd. De grote regionale instellingen hebben allemaal een 
vergelijkbaar basisaanbod in het sociale en ecologische domein. Maar voor 
meer specifieke toepassingsdomeinen geldt dat één of twee instellingen zich 
daarin hebben gespecialiseerd en alle studenten met specifieke interesses 
op dat gebied aantrekken. 

Strategische kernvragen

Het verrijkte doel van het hoger beroepsonderwijs en de spilfunctie die 
hogescholen in de grote maatschappelijke investeringsprogramma’s hebben 
gekregen, plaatsen hen voor de volgende vragen: 

In welke maatschappelijke transities nemen we een leiderschapsrol? 
Hoe ontwikkelen, organiseren en beheren we de leer-werk-
onderzoeksarrangementen waarmee we die vervullen? Wie zijn onze 
samenwerkingspartners? En welke mensen hebben we daarvoor zelf (in 
nieuwe rollen) nodig? 

Hoewel het hogeronderwijsinstellingen hier aan middelen niets ontbreekt, 
brengt de aanzienlijk grotere en diversere set aan verantwoordelijkheden 
die daarmee gepaard gaat, ook risico’s en bedreigingen met zich mee. Een 
daarvan is de belangrijker geworden sociale functie van het onderwijs, met de 
verantwoordelijkheden die onderwijsinstellingen hebben in het bewerkstelligen 
van de verschillende maatschappelijke transities. De toegankelijkheid van 
het hoger onderwijs mag dan nog groter zijn dan in 2020, maar capaciteiten 
en rudimentair talent blijven door de natuurlijke loterij ongelijk verdeeld. 
Hogescholen worstelen daardoor altijd tussen de concurrerende opgaven om 
een open en betekenisvolle plek voor iedereen te bieden en tegelijkertijd ook 
vooruitgang te boeken bij de aanpak van ecologische en sociale uitdagingen. 
En die spanning werkt op alle niveaus door: van strategische beslissingen over 
nieuw te starten onderwijsprogramma’s tot de indeling van projectgroepen 
die in de beroepspraktijk al snel kritieke verantwoordelijkheden op zich nemen. 

Ook los van deze spanning met de sociale functie, is die toegenomen set 
aan verantwoordelijkheden een risico voor hogeronderwijsinstellingen. 
De problemen zijn vaak zo complex dat een hoogst gecentraliseerde 
investeringsaanpak met de bijbehorende leiderschapsrol voor 
hogeronderwijsinstellingen de verantwoordelijkheid op sommige punten 
ook te groot kan maken. Wat als de problemen te complex zijn om op zo’n 
gecoördineerde wijze tot een oplossing te komen? Het risico bestaat dan dat de 
hogeronderwijsinstellingen als uitvoerders van een verkeerde beleidsaanpak, 
door de overheid worden afgerekend, met plotselinge herstructurering van 
de investeringen als gevolg. Ook kunnen de verantwoordelijkheden die bij een 
leiderschapsrol in deze grote maatschappelijke transities behoren, zo groot 
worden dat daarmee de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van jonge 
mensen te veel onder druk komt te staan. 

Reacties van hogescholen 

Alle hogeronderwijsinstellingen hebben de investeringsprogramma’s en 
het grote draagvlak voor de verrijking van hun maatschappelijke functie 
met beide handen aangepakt. De hogescholen en universiteiten die in 2020 
bestonden, bestaan in 2030 ook allemaal nog steeds. Op lokaal niveau is er, 
in navolging van hbo Drechtsteden, zelfs een aantal nieuwe instellingen bij 
gekomen. Elk van deze instellingen is ook gegroeid. Niet zozeer in het aantal 
studenten dat voltijds studeert, maar meer in het aantal deeltijders en vooral 
in het onderwijsgevend personeel en het aantal onderzoekers dat er werkt. Met 
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De tijd van blended learning ligt, hoewel het eigenlijk nauwelijks echt 
grootschalig in het onderwijsstelsel werd toegepast, alweer grotendeels 
achter ons. De tijd van onderwijsaanbod volgens redelijk strakke indeling 
naar opleidingsniveau en type opleiding trouwens ook. Eigenlijk is het 
complete onderwijsaanbod zoals decennialang opgebouwd, compleet en 
fundamenteel herzien. En ook herzien is eigenlijk niet het juiste woord hiervoor. 
Er is eerder een wervelwind door het onderwijslandschap getrokken, waarna 
de nog geschikte overblijfselen zijn opgepakt en vervat in een kleinschalig, 
gelukkig wel vaak hoogwaardig aanbod van scheppend onderwijs; sterk 
gevoed door digitale werkvormen met een toefje persoonlijke begeleiding 
en sturing vanuit docenten. De doorbraak van kunstmatige intelligentie 
gecombineerd met internationaal opererende platforms die geld proberen 
te verdienen met kennisgerelateerde activiteiten, is de veroorzaker van deze 
scherpe omwenteling.

De weg naar dit scenario

Begin 2021, vlak nadat men de corona-pandemie onder controle had 
gekregen, leek de rust in de samenleving terug te keren. Economisch gezien 
moesten landen wereldwijd weliswaar hun schuldenlast terugdringen en was 
er door het grote aantal faillissementen ook een kaalslag ontstaan in menig 
bedrijfstak. Maar de hoop op een betere en voorspoedige toekomst was 
weer terug en mensen geloofden er weer in. Ook al waren er veel mensen 
werkloos geworden. Hulpprogramma’s om mensen weer aan een baan te 
helpen via arbeidsmarktprojecten en opleidingstrajecten, werden opgestart. 
Het onderwijs keek door deze ontwikkelingen een bloeiperiode in de ogen. 
Ook research en development leefden weer op. Nieuwe technologische 
uitvindingen kwamen regelmatig in het nieuws, niet zelden gericht op slimmer 
benutten van data of gericht op duurzamer produceren en vervoeren. Maar 
deze periode van herstel bleek echter ook een stilte voor een andersoortige 
storm. 

De grote techbedrijven uit Amerika en China hadden al goed weten te 
profiteren van de corona-lockdowns, maar hadden gelijktijdig ook hun 
eigen onderzoeksprogramma’s sterk geïntensiveerd. Dit hadden ze zowel 
op toegepast als op fundamenteel niveau gedaan. Het toegepaste niveau 
behelsde eigenlijk het verstevigen van de weg die al was ingeslagen: een 
dominante positie verkrijgen via platforms en producten gericht op het 
verwerven van data. Veel data. Of het nu ging om surf- en koopgedrag van 

SCENARIO 3: ONDERWIJS À LA CARTE

Uitkomsten van sleutelonzekerheden:  

Automatisering v/h werk: Systeemwereld: AI neemt veel werk op 
hbo-niveau over

Ruimte voor hogescholen: Verenging: zonder kwalificatiebehoefte 
geen geld meer voor hbo

Vorm van hoger onderwijs: Platform: leren overal toegankelijk, 
concurrentie tussen grote spelers

Bepalende ontwikkelingen tot 2030:  

•	 Grote doorbraken AI: systemen kunnen zonder menselijke supervisie 
leren en opereren

•	 Grote techbedrijven en algoritmen breiden hun macht aanzienlijk uit 
•	 Directe publieke investeringen in hogeronderwijsinstellingen worden 

gestaakt

Implicaties voor hogescholen:

Kansen: •	 Blijvende behoefte aan menselijke bijdrage op 
sociaal, intuïtief en scheppend vlak 

•	 AI en andere technologieën maken 
kwaliteitsverbetering in leertrajecten mogelijk  

Bedreigingen: •	 Vraag naar veel van de beroepen waar hbo-studies 
nu voor opleiden, verdwijnt  

•	   Aanbod van grote spelers en AI-platforms haalt 
lokale onderwijsontwikkeling steeds in
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augmented- en virtualrealitytechnieken niet van echt te onderscheiden 
situaties en belevingen aan te bieden – al dan niet in de vorm van ‘digital twins’. 
Niet verbazingwekkend was het de adult-entertainmentindustrie die dit als 
een van de eerste oppakte, met zelfs een terugval van het oudste beroep ter 
wereld tot gevolg. Maar het werkte ook door in de vakantiebranche. Struinen 
door onbekende steden (ook compleet door computers bedachte steden) via 
virtualrealitytrips werd zeer populair. De luchtvaartbusiness die toch al flink 
duurder was geworden vanwege klimaateisen en daardoor al lang niet meer 
betaalbaar voor grote groepen mensen, werd vrijwel gehalveerd. Aanpalende 
activiteiten op luchthavens, hotels en dergelijke werden meegezogen in deze 
neerwaartse spiraal. Geheel nieuwe toepassingen werden er ook door mogelijk. 
Met behulp van deze technologie konden boodschappen erg realistisch in 
beeld worden gebracht. Zo waren de beelden die er mee waren gemaakt 
over de gevolgen van klimaatveranderingen voor de natuur en samenleving 
zo realistisch en indringend, dat veel mensen er bijna letterlijk pijn van in hun 
buik kregen. Het werd uitermate tastbaar en daarmee ook een goed middel 
om bewustwording maar vooral verandering van gedrag te veroorzaken. De 
reclame- en marketingbranche groeide er in ieder geval sterk door.

Werk in 2030

Het vermoeden bestond al langer, maar is de laatste jaren ook door onderzoek 
bevestigd, dat de opkomst van de computer en het steeds vaker werken met 
beelden de rechterhersenhelft veel meer stimuleert. De linkerhersenhelft 
bevat grofweg het analytische vermogen van een mens. Het merendeel 
van de mensen was anno 2020 nog groot geworden met leren en denken 
vanuit analytische frames. Startend met het alfabet (losse letters) die samen 
moeten worden gebracht tot een woord c.q. tekst. Maar ook het reduceren 
van vraagstukken tot behapbare onderdelen. De rechterhersenhelft, het 
creatieve deel, werd er veel minder door aangesproken. Jongeren die zijn 
opgegroeid met computers en nieuwe media spreken dit deel van de 
hersenen veel meer aan. Dit komt doordat er veel meer met beelden/plaatjes 
wordt gecommuniceerd en minder op basis van analytische, gestructureerde 
info. Het gevolg: de jongeren van deze tijd zijn veel creatiever, en hebben 
daarnaast ook nog eens goed ontwikkelde analytische vaardigheden. Een 
geluk bij een ongeluk. Want waar kunstmatige intelligentie veel banen en 
taken van mensen overneemt, blijft er wel vraag naar creatievelingen. Mensen 
die nieuwe dingen weten te scheppen. Deze liggen uiteraard op het vlak van 
kunst, performance, maar ook op het vlak van onderzoek, het bedenken van 

consumenten, de sterk toegenomen data-uitwisseling tussen apparaten of 
de veranderingen van het klimaat: alles werd verzameld en geanalyseerd op 
patronen en mogelijke verbanden. Eigenlijk werd niets overgeslagen, dus ook 
het onderwijs niet. Sterker nog, als je weet wat mensen (gaan) leren, dan is het 
ook veel gemakkelijker om op basis daarvan voorspellingen over hun mogelijke 
levenswandel te maken en hun van diensten en producten te voorzien. De 
praktijk van voorspellen van wat mensen waarschijnlijk gaan kopen of nodig 
hebben, is enorm gegroeid en met steeds betrouwbaarder resultaat. Sommige 
mensen vinden dat eigenlijk wel praktisch, want daardoor krijgen ze ook vaak 
goede aanbiedingen. Maar een grote groep mensen vindt het ook een inbreuk 
op hun privacy. Maar je ervan afsluiten, is onmogelijk geworden.

Dat komt ook door de fundamentele ontwikkeling die zich gelijktijdig onder 
de waterlijn voltrok. Daardoor was er sprake van twee elkaar versterkende 
ontwikkelingen: die van de kwantumcomputer en het ontwikkelen van 
algoritmes en programmatuur om kunstmatige intelligentie verder te brengen. 
Een eerste, zeer instabiele en nog beperkt werkende kwantumcomputer was 
begin jaren ‘20 al in laboratoria ontwikkeld. Maar in 2028 was er al een hele 
batterij aan kwantumcomputers in volle glorie in werkzaam. De vlak daarvoor 
overleden uitvinder en directeur van het Innovation Lab van Google, Ray 
Kurzweil, had dit tijdstip altijd al voorspeld. Zijn theorie van singularity werd 
dan ook acuut werkelijkheid. De computer kreeg hetzelfde vermogen als het 
menselijke brein en door het aan elkaar koppelen van allerlei technologieën 
en apparaten schoot de ontwikkeling vrijwel loodrecht de lucht in. Niets 
geen geleidelijke ontwikkeling meer. De samenleving is er enorm en in een 
razend tempo door veranderd. De eerste toepassingen van op kunstmatige 
intelligentie gebaseerde programma’s werden met open armen ontvangen. 
Bedrijven zagen hun kans schoon om veel activiteiten door computers 
uit te laten voeren. De werkloosheid, die sinds corona toch al hoog was 
gebleven kreeg een volgende knauw. En niet alleen werkenden in eentonige 
repeterende werkzaamheden of mensen met een lage opleiding werden 
hiervan de dupe. Ook veel werk dat voorheen nog als slim werd bestempeld, 
was hetzelfde lot beschoren. Tolken waren bijvoorbeeld niet meer nodig: met 
kunstmatige intelligentie kon alles zo goed als real time in willekeurig welke 
taal worden omgezet. Het analyseren van medische foto’s en scans kon ook 
door specialistische software sneller en accurater worden gedaan. 

De nog ontbrekende zintuigen (ruiken en voelen) werden ook aan het arsenaal 
van de computer en media toegevoegd. Hierdoor werd het mogelijk om via 
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enigszins een rol te kunnen blijven spelen. Eigenlijk begint dit al na de lagere 
school, die nog het dichtst bij het systeem is gebleven dat voor de doorbraak 
van kunstmatige intelligentie bestond. Maar eigenlijk al in de laatste twee 
groepen van de lagere school, en zeker daarna, is er geen echte schoolkeuze 
meer. Het is een vergaande vorm van gericht shoppen geworden. De grote 
keuzemogelijkheid is daarbij ook weer geen probleem, want kunstmatige 
intelligentie ondersteunt juist in het vinden van het aanbod dat goed bij je 
past. Het grootste probleem is vaak ook niet of je een goed stel hersens hebt, 
maar of je de druk en intensiteit van continue veranderen en aanpassen wel 
aankan. De uitval van mensen die dit dynamische, maar ook moordende 
tempo niet meer aankunnen, is groot. 

De wereld in 2030

Er is grofweg een driedeling ontstaan in de samenleving. Een groep mensen 
die zich senang voelt en goed gedijt in de intuïtiebanen. Een groep die mens- 
en emotiegericht bezig is. En een groep die zich min of meer terugtrekt in 
kleine lokale of regionale verbanden en daarin een eigen wereld op een 
overzichtelijke schaal ontwikkelt. Daarbij maken ze overigens wel degelijk 
gebruik van zeer moderne en goed geëquipeerde apparatuur. Met 3D-printers 
maken ze eigen spullen, voedsel wordt uit de directe omgeving gehaald. De 
informele economie is leidend, waarbij kunnen ruilen meer waarde heeft dan 
geld hebben. Enige afzondering vindt er wel door plaats, maar gelijktijdig zijn ze 
ook niet losgezongen van de rest van de samenleving. Ze staan eerder kritisch 
tegenover de dominantie van de platforms en overheersende AI-systemen. 
Ethische hackers staan juist in die gemeenschappen in hoog aanzien. Ze 
proberen ook te doorgronden wat fake en niet-fake is aan beelden, nieuws 
en degelijke. 

Veiligheid en wat fake of echt is zijn de twee onderwerpen die permanent in de 
schijnwerpers staan. Er zijn zelfs mensen die het onderscheid tussen wat echt 
is en wat niet, totaal onbelangrijk vinden. Het is toch een kwestie vanuit welke 
optiek je iets of iemand benadert. In feite geven zij hun autonomie in belangrijke 
mate uit handen aan bedrijven en organisaties die de AI-infrastructuur 
uitbaten en beheren. En dat verschilt in de echte wereld net zo goed als in 
een bedachte of bewerkte wereld. Anderen brengen daartegenin dat we in 
deze tijd van geavanceerde zelflerende algoritmes en apparatuur juist meer 
baanbrekend onderzoek kunnen doen. Maar dan is het wel van belang dat 
de data en informatie waarmee wordt gewerkt, kloppen en dat we ervan op 

nieuwe producten of het benoemen van nieuwe markten. Dit deel van de 
arbeidsmarkt wordt tegenwoordig ook wel aangeduid als de ‘intuïtieberoepen’. 
Het onderwijsaanbod is zich bewust van deze verschuiving en heeft de wijze 
waarop onderwijs wordt gegeven, aan dit inzicht aangepast. Daardoor is een 
geheel herziene didactische aanpak ontstaan die het creatieve deel van de 
hersenen veel beter stimuleert.

Het andere deel van de arbeidsmarkt, dat niet (geheel) is overgenomen 
door technologisch vernuft, bestrijkt de mens- en emotiegerichte beroepen 
waarbij menselijke interactie en empathie van belang zijn, zoals onder meer 
de (ouderen)zorg, begeleiding en coaching en het ondergaan van ervaringen 
en beleving, zoals survivaltochten. En hoewel kunstmatige intelligentie niet 
meer in deze beroepen is weg te denken, en het soms lijkt alsof ons brein 
is afgepakt, blijkt het vermogen om zaken te kunnen wegen toch nog een 
subliem menselijke vaardigheid. Nog geen enkele computer is in staat om 
bijvoorbeeld tijdens een gesprek of een behandeling aan de lichaamstaal van 
een patiënt of cliënt af te lezen of de werkwijze en de interactie gewaardeerd 
worden en aanslaan. Met kunstmatige intelligentie kan dit wel achteraf 
worden gedaan, maar niet op het moment zelf. En dat is bijvoorbeeld in veel 
zorg- en coachingstrajecten vaak nog zeer essentieel. 

Het onderwijs heeft door deze ontwikkelingen een enorme verandering 
ondergaan en is nauwelijks meer herkenbaar ten opzichte van 10 jaar geleden. 
En dat was overigens zeker niet altijd een zelfgemaakte keuze. Het werd 
eerder afgedwongen door externe veranderingen. Het aanbod van onderwijs, 
in vele gedaanten afkomstig van over de gehele wereld, is enorm. Vele 
platforms kunnen daarvoor gebruikt worden. En omdat taal voor kunstmatige 
intelligentie geen knelpunt meer is, doet de herkomst van wat aangeboden 
wordt er niet meer toe. 

Door de inzet van kunstmatige intelligentie wordt er ook anders omgegaan 
met de grote maatschappelijke vraagstukken, de wicked problems. Of 
het nu over klimaat, biodiversiteit, eerlijke verdeling van grondstoffen of 
circulariteit gaat, met kunstmatige intelligentie worden deze vraagstukken 
vierdimensionaal bekeken. Nieuwe verbanden, andersoortige oplossingen 
en kansrijke mogelijkheden komen misschien niet dagelijks, maar in ieder 
geval wel zeer regelmatig op. Vierjarige opleidingen zijn in feite onbruikbaar 
geworden. Aanpassingen van het curriculum kunnen deze nieuwe inzichten 
niet meer volgen. Kortlopende cursussen zijn veel effectiever gebleken om nog 
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De veranderende wijze waarop onderwijs gevolgd en aangeboden wordt, is 
mede ook het gevolg van wat ‘distributed intelligence’ wordt genoemd. Eigenlijk 
is er geen plek of tijdstip meer waarop kennis niet gevonden kan worden 
of er geen cursussen of trainingen over kunnen worden gevolgd. Dit wordt 
gedaan door een grote hoeveelheid aanbieders, weliswaar gedomineerd 
door een beperkt aantal zeer grote internationaal opererende bedrijven, met 
daarnaast vele kleintjes. Onderwijs als een groot goed, beschermd door de 
overheid en gezien als een basisvoorziening, is grotendeels losgelaten. Die rol 
en functie bestaat nog wel voor kleine kinderen. Maar vanaf de 10de verjaardag 
krijgt iedereen een beperkte bijdrage van de overheid in de vorm van een 
‘kennisrugzakje’: een bedrag dat je gedurende een zelf bepaalde periode kunt 
inzetten. Wil je meer, dan moet je dat zelf maar regelen. Een van de redenen 
dat de overheid tot dit systeem is overgegaan, is dat de beroepskwalificaties 
op basis waarvan opleidingen voorheen werden geaccrediteerd en daarmee 
ook een leidraad voor de financiering vormden, niet meer functioneerden. 
Deze stap heeft mede veroorzaakt dat er een enorme concurrentiestrijd is 
losgebarsten tussen onderwijsaanbieders. Iedereen beseft dat ze moesten 
opvallen om studenten binnen te krijgen. De grote instellingen van weleer 
als hogescholen en universiteiten, gesteund door de overheid, met hun 
monopolie om diploma’s af te mogen geven, overleefden het niet. Een 
vergaande opsplitsing en sluiting van flinke onderdelen was het gevolg.

De keerzijde van deze heftige herstructurering en scherpe concurrentie 
was daarentegen weer wel dat zeer hoogwaardige lesmethoden werden 
ontwikkeld. Met behulp van augmented- en virtualrealityhulpmiddelen wordt 
het model van de digital twin veelvuldig benut om mensen te trainen in het 
aanleren van vaardigheden en inzichten. Met een digital twin wordt een 
waarheidsgetrouwe digitale kopie van een werkelijke situatie opgebouwd 
waarin de student kan experimenten en leren wat een goede oplossing voor 
het voorliggende vraagstuk is. Het mogen maken van fouten is geen enkel 
probleem. En dit gecombineerd met de beschikbare inzichten in de wijze 
waarop die specifieke student het beste leert, kunnen hem of haar gedurende 
die leservaring de meest geschikte suggesties worden aangereikt om een 
stap verder te komen.  

Kansen & bedreigingen

Het is niet meer nodig om vraagstukken tot behapbare, maar daarmee vaak 
ook eendimensionale aspecten terug te brengen om ze op te kunnen pakken. 

aan kunnen dat de beelden die ervoor worden gebruikt, echt zijn. Er worden al 
schattingen gemaakt dat over niet al te lange tijd het punt wordt genaderd 
waarop meer dan de helft van de kunstmatige intelligentie-middelen ingezet 
zal worden om de andere kunstmatige intelligentie-uitkomsten op juistheid 
te controleren. Ook over veiligheid lopen de meningen uiteen. Eigenlijk is 
nauwelijks te controleren en te achterhalen welke informatie en diensten 
afkomstig zijn van betrouwbare partijen, en welke van malafide organisaties. 
Hiervoor zijn betrouwbaarheidscertificaten ontwikkeld, maar deze zijn niet altijd 
waterdicht. Voor een aantal cruciale zaken is dit gelukkig goed geregeld, zoals 
voor overheidsdiensten, politie en banken. Maar het aantal voorbeelden dat 
mensen misleid zijn, al dan niet met soms flinke financiële gevolgen, blijft groot.

Kunstmatige intelligentie is overigens een zegen voor het klimaatvraagstuk. 
Naast het kunnen beoordelen en analyseren van dit complexe vraagstuk 
met behulp van chaostheorieën, is kunstmatige intelligentie ook zeer goed 
inzetbaar gebleken voor het vinden van oplossingen om stofkringlopen 
te sluiten en verkwisting tegen te gaan. Een voorbeeld daarvan is het 
klantaankondigingspunt (het kapp). Dit punt staat voor het moment waarop 
een product wordt geproduceerd voor een klant. Dit heette eerst het 
klantenorderontkoppelpunt (koop). De ideale situatie voor het koop-principe 
is dat pas op het moment dat de klant zijn order plaatst, er geproduceerd gaat 
worden. In de afgelopen eeuw zijn die momenten steeds dichter bij elkaar 
komen te liggen, komende van massaproductie voor de anonieme klant 
(produceren op hoop van zegen) tot het moment dat de klant iets wil en bij 
wijze van spreken zelf de productiemachine in werking zet. Door kunstmatige 
intelligentie is het nu ook mogelijk om de vraag van de klant te voorspellen. Op 
basis daarvan kan op voorhand worden geproduceerd en vervoerd in massa, 
zonder dat er te veel wordt geproduceerd. Daarom wordt dat moment dus 
het klantaankondigingspunt genoemd.

Onderwijs in 2030

De mensen die niet mee konden en mee wilden doen met de ratrace, hebben 
soms eigen opleidingen opgezet. Een deel van de docenten die vroeger 
op universiteiten en hogescholen lesgaven, zijn hier te vinden. Zij wilden 
of konden niet meedoen met de enorme verandering die in korte tijd heeft 
plaatsgevonden. Er is duidelijk sprake van verschillen in maatschappelijke 
verandercapaciteit tussen verschillende bevolkingsgroepen. 
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Reacties van hogescholen

Hogescholen zoals wij die in 2020 kenden, zijn opgeheven. Groepen 
docenten en onderzoekers zijn voor zichzelf begonnen of hebben zich bij 
partijen aangesloten die wel behoefte aan kleine opleidingen hadden 
maar onvoldoende eigen expertise over didactiek. Er heeft als het ware een 
grootschalige buy-out plaatsgevonden op de hogescholen (en universiteiten). 
De kleinere en meer gespecialiseerde opleidingsprogramma’s en instituten 
hebben het nog het langst volgehouden om in hun oorspronkelijke vorm 
overeind te blijven. Maar ook zij hebben het uiteindelijk vaak niet overleefd. De 
verbanden, en die beslaan vaak meerdere opleidingsniveaus, zijn vooral te 
vinden rondom de wicked problems waarmee de samenleving kampt.

Strategische kernvraag

De grote doorbraken op het gebied van AI en het verdwijnen van de publieke 
financiering voor hoger onderwijs stelt hogeronderwijsinstellingen voor het 
volgende vraagstuk: 

Wat geven we mee en bieden we ter ondersteuning aan de groepen docenten 
en onderzoekers die actief zijn rondom leren, ontwikkelen en onderzoeken op 
het intuïtieve en scheppende vlak?    

Dit veroorzaakt een rijkdom aan oplossingsmogelijkheden die, ongeacht of 
het nu over het milieu, economische vraagstukken of het menselijk brein 
gaat, tot vruchtbare resultaten leidt. AI heeft desondanks nog wel moeite om 
zaken die in de context spelen, maar waartussen het verband nog niet gelegd 
is, te begrijpen. Vreemd genoeg heeft het menselijk brein hier juist meer 
mogelijkheden voor. Dit maakt dat onderwijs waarin juist die ‘onbekende’ 
context wordt meegenomen, een toegevoegde waarde kent.

Het onderwijs kende door de opkomst van AI, platforms en sterke concurrentie 
een sterke noodzaak om te specialiseren of in niches te duiken. Maar 
gelijktijdig gaf dat ook een boost aan de kwaliteit van wat werd aangeboden. 
Dit gekoppeld aan de mogelijkheid om een student op maat te bedienen, 
biedt mogelijkheden om een persoonlijke band te creëren waardoor vaak 
een levenslange relatie blijft bestaan. Marketing is daarom ook niet meer op 
doelgroepen gericht, maar op afzonderlijke personen: one-to-one education.

Gevoel voor onderzoek is belangrijker dan het hebben van veel kennis. Veel 
kennis is snel verouderd of wordt veel slimmer en beter opgepakt door 
AI-systemen. Maar onderzoek, en dan vooral het scheppende onderzoek, is 
blijvend van belang om overeind te blijven in de maatschappij. Goede en 
vernieuwende onderzoekers hebben ook status behouden, zoals dat vroeger 
ook was. 

Er is een soort apathie ontstaan over wat onderwijs eigenlijk nog kan 
toevoegen aan de overheersende werking van AI. Met enige regelmaat 
worden goed opgezette en uitgewerkte trainingen en cursussen ingehaald 
door AI-toepassingen die dat incorporeren. Het is soms daadwerkelijk vechten 
tegen de bierkaai. Overleven is een ware kunst geworden.

Door de internationale concurrentie is het eigene van het onderwijs 
grotendeels verdwenen. Hadden hogescholen voorheen vaak een lokale of 
regionale binding en uitstraling, nu is die nagenoeg verdwenen als gevolg 
van de zich in hoog tempo, op mondiale schaal voltrekkende ontwikkelingen 
vanuit de dominante kunstmatige intelligentie-systemen. In kleine hechte 
gemeenschappen wordt nog wel gepoogd om daar cultureel tegenwicht 
aan te bieden, maar een betekenisvol onderscheid dat voortkomt uit de plek 
en achtergrond waar iemand iets geleerd heeft, is er niet meer. Kwaliteit en 
specialisatie is wat telt en het verwerven daarvan is overal mogelijk geworden.
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Op het eerste gezicht lijkt het onderwijs niet zo veel veranderd te zijn in 
vergelijking met 2020. Het vindt nog steeds voor een belangrijk deel op 
fysieke locaties plaats, met mensen voor de klas en werkgroepjes die 
samen aan vraagstukken werken. Maar wie goed kijkt, ziet dat er buiten die 
overeenkomsten qua vorm toch wel iets fundamenteel is veranderd. De 
klassen en werkgroepjes die men op locatie aantreft, bestaan vaak uit een 
mix van jong en oud. Maar nog veel opmerkelijker is dat een groot deel van 
de onderwijsactiviteiten helemaal niet beroepsgericht lijkt te zijn. En dat is 
niet zomaar een uitzondering die toevallig voortkomt uit het hobbyisme van 
een enkele docent, maar eerder de regel. Bovendien is dat ook precies de 
bedoeling. Want wat zouden mensen en onderwijsinstellingen anders moeten 
doen, nu de mens op economisch vlak nog maar in een beperkt aantal 
gevallen economische waarde toe kan voegen en het ook niet meer nodig is 
om voor geld te werken? Voor een steeds groter deel van wat vroeger nog de 
beroepsbevolking werd genoemd, vervult onderwijs nu vooral een sociale en 
culturele functie. 

De weg naar dit scenario

Dat er voor een steeds groter deel van de Nederlandse beroepsbevolking 
geen mogelijkheden meer zijn om economische waarde toe te voegen, 
is het gevolg van grote doorbraken in de technologische ontwikkeling en 
adoptie van kunstmatige intelligentie (AI). In de eerste helft van de jaren 
’20 slaagden wetenschappers en ingenieurs erin om een AI-programma 
te ontwikkelen dat abstracte en impliciete relaties kon begrijpen. Dit stelde 
algoritmen in staat zonder menselijke hulp en supervisie te leren en werk- 
en besluitvormingsprocessen uit te voeren op basis van de gesproken 
feedback van menselijke opdrachtgevers aan (Siri- en Alexa-achtige) virtuele 
assistenten. 

De adoptie van deze technologie heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid. 
Vanwege de laagdrempeligheid waarmee gebruikers deze krachtige vorm 
van AI in alledaagse taal kunnen commanderen, werd deze al snel door grote 
en kleinere organisaties geadopteerd. Door de toepassing ervan verdwijnen 
niet alleen meer de banen die uit hoog-repetitieve, operationeel-uitvoerende 
werkzaamheden bestaan. Ook werk dat vooral uit tactische besluitvorming en 
coördinerende taken bestaat, maar geen of weinig toegevoegde waarde op 
sociaal vlak levert, verdwijnt. 

SCENARIO 4: VERRIJKING VAN HET SCHOOLBEGRIP

Uitkomsten van sleutelonzekerheden:  

Automatisering v/h werk: Systeemwereld: AI neemt veel werk op 
hbo-niveau over

Ruimte voor hogescholen: Verrijking: ook niet-beroepsgerichte, sociale 
en culturele functie h(b)o

Vorm van hoger onderwijs: Instituut: leren, ontmoeten en samenwerken 
vinden plaats op één plek

Bepalende ontwikkelingen tot 2030:  

•	 Grote doorbraken AI: systemen kunnen zonder menselijke supervisie 
leren en opereren

•	 Culturele herwaardering van relatie tussen werk en maatschappelijke 
status en bijdrage 

•	 Publieke investeringen in niet-beroepsgericht h(b)o met een sociale 
en culturele functie 

Implicaties voor hogescholen:

Kansen: •	 Behoefte aan centrale opleidingscentra voor 
strategische systeemontwikkelaars

•	 Blijvende behoefte aan beroepsopleidingen op 
sociaal en creatief gebied

•	 Groeiende vraag naar betekenisvolle 
vrijetijdsbesteding middels onderwijs

Bedreigingen: •	 Vraag naar veel van de beroepen waar hbo-studies 
nu voor opleiden, verdwijnt 

•	  Beroepskwalificatie niet altijd meer nodig: hbo 
verliest noodzaak en normativiteit 

•	 Niet-beroepsgericht onderwijs concurreert met 
alternatieve vrijetijdsbestedingen



760 761

Deel V Toekomstscenario’s  voor het hoger beroepsonderwijs

760 761

Scenario 4: Verrijking van het schoolbegrip

moesten omspringen om hun vaardigheden up-to-date te houden. Noch was 
het voor politici nog wenselijk of mogelijk om de groeiende groep mensen die 
op de arbeidsmarkt buiten de boot viel, daar in hun verkiezingsprogramma’s 
(al dan niet impliciet) zelf verantwoordelijk voor te houden. Daarvoor liepen de 
sociale spanningen te hoog op en werd het electorale gewicht van de groep 
op wie dit van toepassing was, te groot.

Deze ideologische crisis leidde aan het einde van de jaren ’20 tot een revolutie 
in de maatschappelijke perceptie van de relatie tussen werk en een zin- en 
waardevolle participatie in de samenleving, die zich ook vertaalde in een grote 
omslag in het overheidsbeleid. Na decennia van overheidsinvesteringen die 
bovenal op de versterking van de concurrentiepositie van de Nederlandse 
kenniseconomie waren gericht, werd in 2028 een grootschalige groene, maar 
vooral ook sociale investeringsagenda gelanceerd. Het meest vernieuwende 
daarvan was een basisinkomen voor eenieder die daar aanspraak op wilde 
maken en de afschaffing van de loonbelasting in de onderste schijven voor 
een bedrag van 1,618 keer het basisinkomen. De kosten daarvan werden 
gedekt door het afschaffen van veel (maar niet alle) sociale verzekeringen 
en uitkeringen, de invoering van een automatiserings- en robottaks en 
commerciële gebruiksheffingen op octrooien die voortkwamen uit onderzoek 
en innovaties van publiek bekostigde onderzoeks- en onderwijsprojecten aan 
hogescholen en universiteiten. Naast het primaire basisinkomen werden ook 
aanvullende persoonlijke budgetten beschikbaar gesteld voor deelname 
aan sociale projecten en niet-beroepsgerichte persoonlijke ontwikkeling. 
Deze konden niet alleen bij lokale buurthuizen en bibliotheken, maar ook bij 
regionale hogeronderwijsinstellingen worden besteed. 

De problemen waar het hoger onderwijs zich in het begin van de jaren ’20 mee 
geconfronteerd zag, verdwenen daarmee naar de achtergrond. De grootste 
uitdaging waar ze nu mee te kampen kregen, was om een zinvolle invulling van 
hun hernieuwde maatschappelijke rol te vinden, waarmee de vrijgekomen 
gelden op verantwoorde wijze op sociaal en cultureel vlak konden worden 
besteed. 

Waar de beroepspraktijk en de samenleving ingrijpend veranderden, bleef het 
onderwijsmodel van hogescholen en universiteiten juist redelijk stabiel van 
vorm. Er kwamen wel nieuwe deelcertificaten en microcredentials bij. Maar 
juist omdat er zoveel werk verdween, werd de behoefte aan omgeschoolde 
mensen minder groot, was de markt voor op-, om- of bijscholing voor nieuwe 

De arbeidsmarkt is hierdoor gepolariseerd. Enerzijds blijven sommige vormen 
van uitvoerend werk nog wel bestaan. Voor een deel omdat menselijk contact 
in sommige rollen nog altijd in een sociale behoefte voorziet. Maar op andere 
plekken is dat louter en alleen omdat de fysieke eigenschappen van het 
menselijk lichaam vooralsnog een superieure vorm van adaptieve hardware 
leveren. Aan de top van de arbeidsmarkt blijft er ook een behoefte bestaan 
aan professionals die de economische en ethische verantwoordelijkheden 
van strategische besluitvorming kunnen dragen, het overzicht en de kennis 
hebben voor high-level systeembeheer, de creatieve competenties hebben 
verworven om nieuwe producten en diensten te ontwerpen of de sociale 
vaardigheden om complexe zorgbegeleidingstrajecten of andere vormen van 
maatschappelijke dienstverlening uit te voeren. Maar tussen die twee uitersten 
in wordt veel van het werk dat in 2020 nog bestond, weggeautomatiseerd 
door de superieure prestaties van AI. Alles wat om tactische besluitvorming, 
coördinatie en operationele uitvoering vraagt, wordt sneller, beter en 
betrouwbaarder gedaan door slimme systemen. 

Deze grootschalige vervanging en polarisatie van het werk gaat ten koste 
van een groot aantal beroepen waar hogescholen in het begin van de 
21ste eeuw nog voor opleidden. Als gevolg daarvan vonden er van 2025 tot 
2027 grote verschuivingen in de studenteninstroom van de verschillende 
opleidingsdomeinen plaats. Daarnaast tekende er zich ook een toenemende 
daling in het aantal jongeren af dat vanuit de middelbare school naar het 
hoger beroepsonderwijs doorstroomde. Op het moment dat deze cijfers 
zorgwekkend werden, klonk steeds vaker door en wees onderzoek van het SCP 
uiteindelijk ook uit dat zowel ouders als jongeren in rap tempo het vertrouwen 
verloren dat de ouderwetse vierjarige hogerberoepsopleidingen nog wel een 
zinvolle investering in hun eigen toekomst vormden. 

Deze wegautomatisering van het werk, het verdwijnen van zinvolle studie- 
en beroepskeuzes voor jongeren en de vertwijfeling die daarmee gepaard 
ging, maar vooral ook de rap oplopende werkeloosheid zorgden voor een 
ideologische crisis. Het neoliberale beleid en de meritocratische waarden die 
dat hadden gestut, en de wijze waarop zij zowel economische welvaart als 
sociale participatiemogelijkheden tot eigen verantwoordelijkheid maakten, 
vielen niet langer vol te houden. Nu de mens het op zoveel gebieden tegen 
kunstmatige intelligentie af moest leggen, was het niet langer mogelijk 
om nog met enige geloofwaardigheid te verkondigen dat werklozen beter 
hun best moesten doen of niet zo laks met hun eigen verantwoordelijkheid 
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op moet worden geoefend. De tweede categorie is die van de strategische 
systeemontwikkelaars, bestuurders en beheerders. Deze beroepsgroep 
stelt vast waartoe en binnen welke parameters de slimme systemen en 
hun onderliggende AI-platform moeten worden ingezet en ingesteld, 
monitoren vanuit strategisch oogpunt of de systemen het juiste werk doen 
en bewaken of hun autonome aanpassingen en doorontwikkeling wel in lijn 
zijn met economische en maatschappelijke doelstellingen en geen ethische 
grenzen overschrijden. De derde categorie bestaat uit makers (ontwerpers 
en kunstenaars) die nieuwe producten, diensten, kunstwerken en ervaringen 
scheppen en daarmee de aanbodkant van de slimme, grotendeels autonoom 
opererende economische systeemwereld vullen. 

Onderwijs in 2030

Door de veranderende publieke perceptie van werk en welzijn en het 
grootschalige maatschappelijke investeringsprogramma van de overheid 
heeft het hoger onderwijs een dubbele functie gekregen. Naast de 
kwalificerende functie voor de beroepen waar nog altijd vraag naar is, 
vervult het in toenemende mate ook een sociale en culturele rol voor lokale 
en regionale gemeenschappen. Daarbij wordt onderwijs georganiseerd dat 
zich richt op betekenisvolle maatschappelijke bijdragen (zoals mantelzorg), 
sociale betrokkenheid bij de maatschappelijke gemeenschap (publiek 
debat) en vrijetijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling (scholing als 
zelfactualisatie). En hoewel het maatschappelijk aanzien van de mensen die 
nog beroepsmatig actief zijn bijzonder hoog is, kan een goede invulling van de 
sociale en culturele functie door onderwijsinstellingen zowel qua financiering 
uit de overheid als in de publieke opinie op een vergelijkbare waardering 
rekenen.  

Naast de sociale investeringsagenda investeren overheden ook veel in de 
transitie naar een duurzame en circulaire economie. In het bewerkstelligen 
daarvan speelt AI een belangrijke rol. Met name in de systeemgerichte 
beroepsopleidingen is begrip en kennis van de doelen en toepassingscontexten 
waarin hieraan gewerkt wordt, van vitaal belang. 

De grootste scheiding die in 2030 door het hoger (beroeps)onderwijs heen 
loopt, is niet langer die tussen voltijd- en deeltijdonderwijs, maar tussen 
beroepsgerichte onderzoeks- en onderwijsprogramma’s en sociale en 
culturele programma’s. Juist doordat de ontwikkeling van AI zo snel is gegaan, 

toetreders minder interessant en was inmenging van grote werkgevers minder 
noodzakelijk. Bovendien maakte de maatschappelijke investeringsagenda 
van de overheid het nagenoeg onmogelijk om met het publiek gefinancierde 
onderwijs te concurreren. Sterker nog, de bredere sociale en culturele functie 
die het hoger onderwijs daarmee krijgt toebedeeld, biedt juist tegenwicht. 
Tegenover het disruptieve automatiseringsgeweld dat in de context van het 
betaalde werk om zich heen slaat, zijn hogeronderwijsinstellingen een plek voor 
ontmoeting, gemeenschapsvorming en betekenisvolle vrijetijdsbesteding. 

Werk in 2030

Beroepsrollen met een belangrijke sociale component worden niet vervangen, 
maar wel ondersteund door virtuele assistenten. In domeinen als zorg, 
onderwijs, sociaal-maatschappelijk werk en de creatieve sector blijft daarom 
een behoefte aan mensen bestaan. Maar vanwege de betere ondersteuning 
met AI groeit de vraag naar betaald werk ook daar niet of nauwelijks ten 
opzichte van 2020. In de techniek verschuift de behoefte van domein-
specifieke kennis en vaardigheden naar bredere, transdisciplinaire kennis 
en vaardigheden rondom toepassingsdomeinen doordat AI-platforms alle 
vakspecifieke kennis en veel discipline-specifieke toepassingsvaardigheden 
volledig machtig zijn, hetgeen de rol van de mens vooral naar het richting-
geven aan en afwegen van de juiste inzet van die systemen verschuift. De 
eerder zo explosieve vraag naar IT’ers vlakt tegen het einde van de jaren ’20 
af en begint zelfs sterk te dalen. Het programmeren van applicaties, beheren 
en onderhouden van systemen kan immers veel sneller, efficiënter en zonder 
fouten door het AI-platform worden uitgevoerd. In het economische, juridische 
en logistieke domein verdwijnt verreweg het meeste mensenwerk, aangezien 
hier het grootste aantal beroepen bestaat dat tactisch en coördinerend van 
aard is, zonder dat ze een belangrijke sociale component kennen (accountant, 
bedrijfseconoom, inkoopmanager, juridisch medewerker en logistiek planner). 

De beroepen die de automatiseringsgolf overleven vallen in drie categorieën 
uiteen. De eerste is die waar sociale vaardigheden van dusdanig belang zijn 
dat de inzet van intelligente systemen als onwenselijk wordt beschouwd, zoals 
verpleegkundige, docent en maatschappelijk werker. Ten opzichte van 2020 
zijn kennis en vaardigheden op sociaal- en psychologisch vlak veel belangrijker 
geworden om dit soort rollen succesvol te vervullen. Maar daarnaast zijn 
ook de interactievaardigheden met intelligente systemen over inhoudelijke 
aspecten van het werk een belangrijke hygiënefactor geworden waar veel 
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Het leerproces maakt zowel in het beroepsgerichte als het niet-beroepsgerichte 
deel van het hoger onderwijs, net als in de beroepspraktijk en de rest van het 
leven, gebruik van AI op punten waar inhoudelijke kennis en vaardigheden 
moeten worden aangeleerd. Daarbij hebben interacties met de virtuele 
assistenten van het AI-platform niet alleen de functie overgenomen die 
MS Office voorheen nog had, maar ook de rol van boeken en hoorcolleges. 
Leerprocessen bestaan vaak uit zelfstandige, interactieve leersessies, inclusief 
oefeningen die door intelligente leersystemen worden vormgegeven. Daarna 
volgen zelfevaluaties of evaluaties met docenten op basis van geavanceerde 
leeranalyses uit het systeem, wat tot herhalingsoefeningen of de keuze 
van nieuwe leeractiviteiten leidt. Maar dit is telkens slechts een klein deel 
van het gehele leerproces in het beroepsgerichte en niet-beroepsgerichte 
onderwijs. De nadruk ligt immers op sociale ontwikkeling, creativiteit of de 
meta-cognitieve vaardigheden voor systeembesturing. Daarvoor wordt 
nog altijd door studenten samengewerkt en door docenten begeleid en 
beoordeeld.  

Kansen en bedreigingen

Hoewel de wereld ingrijpend is veranderd, biedt dit scenario ook kansen. 
De belangrijkste daarvan bestaat in de behoefte aan betekenisvolle 
vrijetijdsbesteding, nu betekenisvol werk verdwijnt; hetgeen ook altijd een – 
zo niet de eerste – historische functie van de ‘school’ was, waarvan de naam 
terug te leiden valt tot het Griekse ‘σχολή’, wat ‘vrije tijd’ betekent. 

Daarnaast zorgt de verrijking van het doel, de functie en de bekostiging 
van het hoger onderwijs binnen de grootschalige, doorlopende sociale 
investeringsagenda die de overheid vanaf 2028 heeft ingevoerd, voor 
meer dan genoeg middelen om hierin te investeren. Dit biedt hogescholen 
de ruimte om niet-beroepsgerichte programma’s te starten waarvan de 
maatschappelijke bijdrage veel meer sociaal en cultureel van aard is. 

Daarnaast biedt de verregaande automatisering en digitalisering van de 
beroepspraktijk op basis van AI juist ook kansen voor de voorbereiding 
op de beroepen die nog overblijven. Voor een groot deel verschuift de 
scholingsbehoefte naar sociale vaardigheden en creativiteit, wat een domein 
is waarin hogescholen de meeste onderwijskundige ervaring hebben. En voor 
de systeemgerichte beroepen bestaat er juist behoefte aan meer centrale 
trainingscentra omdat de beroepspraktijk zich niet leent voor experimentele 

zijn hogescholen bij machte om nog altijd hun eigen onderwijs te ontwikkelen, 
begeleiden en toetsen. Het onderwijs is daarom qua vorm nog steeds op zijn 
traditionele leest geschoeid: regionaal, fysiek en door mensen gegeven. 

Voor het beroepsgerichte deel wordt daarbij ook met deelcertificaten gewerkt, 
maar is het diploma nog steeds het einddoel. Wel bestaat er een verschil 
tussen het onderwijs dat in de categorie van sociale beroepen valt en de 
systeemgerichte en creatieve beroepen. Vanwege het toegenomen belang 
van menselijke interactie vinden de sociale opleidingen voor een groot deel 
in het werkveld en onder praktijkbegeleiding plaats. Voor de systeemgerichte 
en creatieve beroepen is dat minder het geval. Hiervoor wordt veel gewerkt 
met verschillende simulaties die juist vooral binnen de trainingsprogramma’s 
op opleidingsinstituten worden aangeboden. En voor de creatieve beroepen 
wordt veel met afwisselende praktijkopdrachten uit het werkveld geoefend, 
maar ook hier vooral nog bij de opleidingsinstituten zelf. Wat dat betreft is 
er voor het beroepsgerichte deel eerder sprake van verdere evolutionaire 
vertakkingen van het traditionele onderwijsmodel in de drie voornoemde 
domeinen dan van een revolutionaire transitie naar iets wat radicaal anders 
is. 

Voor het nieuwe, niet-beroepsgerichte deel van het hoger onderwijs zou 
in zekere zin wel van een platform kunnen worden gesproken. Hier staat 
namelijk minder vast wie docent en student is en wordt het programma van 
onderwijs en activiteiten ook wel eens ingevuld door mensen of materialen 
die niet van de onderwijsinstelling zelf afkomstig zijn. Sterker nog, hoe meer 
de deelnemers zelf bijdragen aan de ontwikkeling van het programma en de 
activiteiten, hoe succesvoller de sociale en culturele functie in de perceptie 
van alle belanghebbenden wordt vervuld. Maar vanwege het belang van 
de sociale interactie is de school eerder een fysieke ontmoetingsplaats 
dan een online omgeving. Een ander verschil met het beroepsgerichte deel 
is dat de activiteiten hier minder diplomagericht zijn in de klassieke zin. De 
kwalificerende functie van het diploma is daar niet langer belangrijk genoeg 
voor. Maar dat wil niet zeggen dat het behalen van ontwikkeldoelen niet 
wordt erkend. Integendeel: het behalen van deelcertificaten heeft juist een 
belangrijke functie binnen de leergemeenschap. Wie bepaalde onderdelen 
afsluit, kan daarmee later de rol van begeleider, docent, coördinator of 
ontwikkelaar vervullen. En dat geeft veel voldoening en geniet veel sociale 
waardering.   
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blijven verenigen en zowel regionaal beroepsgericht opleiden als centraal en 
grootstedelijk een sociale en culturele functie vervullen. 

Strategische kernvragen  

De combinatie van grote doorbraken op het gebied van AI die veel werk 
op hbo-niveau doen verdwijnen en de verrijking van het doel van het 
hoger onderwijs met een sociale en culturele functie, met bijbehorende 
maatschappelijke investeringen, stelt hogescholen voor de volgende twee 
vragen:

Hoe passen we het beroepsgerichte onderwijs aan de eisen vanuit de 
drie domeinen waar nog behoefte is aan menselijke arbeid (strategisch 
systeembeheer, sociale dienstverlening en het creatieve domein) aan? Op 
wat voor manier geven we een aantrekkelijke en betekenisvolle invulling aan 
de sociale en culturele functie van niet-beroepsgericht onderwijs? 

(crisis)simulaties en niet altijd voldoende diversiteit biedt om goed te kunnen 
oefenen. 

De belangrijkste bedreiging van dit scenario is dat het aantal beroepsgerichte 
studenten (in lijn met de vraag vanuit de arbeidsmarkt) aanzienlijk daalt 
door de AI-gedreven polarisatie van de arbeidsmarkt waardoor veel van de 
beroepen waar het hbo voorheen voor opleidde, verdwijnen. 

Hoewel de grote investeringen in de sociale en culturele functie van het hoger 
onderwijs veel kansen bieden, gaat dit ook gepaard met andere bedreigingen. 
De belangrijkste daarvan is dat het hoger (beroeps)onderwijs door het 
verdwijnen van het werk en de invoering van het optionele basisinkomen voor 
een steeds grotere groep mensen zijn noodzakelijkheid vanuit beroepsmatige 
kwalificatie verliest. Het niet-beroepsgerichte deel concurreert daardoor met 
andere vormen van vrijetijdsbesteding. En hoewel het juist de opdracht is van 
onderwijsinstellingen om betekenisvolle programma’s van maatschappelijke 
en culturele waarde aan te bieden, is het niet vanzelfsprekend dat het deel van 
de bevolking voor wie niet langer werk is, niet voor andere, minder verheffende 
en minder sociale alternatieven kiest. 

Juist omdat de functie enerzijds veel meer sociaal en cultureel van aard 
wordt en anderzijds vrijblijvender, is het thema inclusiviteit nog belangrijker en 
uitdagender geworden. Het vroegere gezag en de selectie op onderwijskundige 
gronden vanuit de kwalificerende rol van een beroepsopleiding biedt niet 
langer een gemeenschappelijk oriëntatiekader dat persoonlijke en culturele 
verschillen overstijgt. Daarmee is het altijd zoeken naar een gedeelde 
normatieve ondergrond om spanningen op te lossen en te overkomen. 
Alle onderwijsinstellingen kennen daarom grote uitdagingen binnen het 
niet-beroepsgerichte gedeelte van hun onderwijs.  

Reacties van hogescholen 

Sommige hogescholen hebben zich gespecialiseerd in een aantal van de 
beroepsgerichte domeinen die nog overblijven en positioneren zich daarmee 
veel meer als nationale en soms zelfs internationale specialisten dan als 
regionale onderwijsinstellingen. Andere hogescholen hebben zich juist veel 
meer gericht op de vraag naar niet-beroepsgerichte, sociale en culturele 
programma’s en lokaliseren in toenemende mate met satellietlocaties. Maar 
er zijn ook hogescholen, met name in de grote steden, die beide functies in zich 
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De omgeving van het hoger beroepsonderwijs is volop in beweging. Verande-
ringen in de maatschappij, het werkveld en het onderwijsstelsel volgen elkaar 
niet alleen in hoog tempo op, maar versnellen en versterken elkaar ook steeds 
vaker. Dat is voelbaar in de klas, in de docentenkamer en aan de bestuurstafel. En 
het dwingt hogescholen om zich gedegen voor te bereiden op wat de toekomst 
(mogelijk) nog meer van hen verwacht.

Daarom heeft Hogeschool Rotterdam haar lectoren gevraagd om over het 
 hoger beroepsonderwijs in 2030 na te denken, met deze bundel als resultaat. 
Met maar liefst 26 toekomstverkenningen en -visies van lectoren rondom de 
thema’s ‘maatschappelijke opgaven en transities’, ‘voorbereiden op een veran-
derend werkveld’ en ‘doel en functie van het onderwijs’ worden de belangrijkste 
ontwikkelingen, bezien vanuit alle domeinen die Hogeschool Rotterdam rijk is, in 
kaart gebracht. In het laatste deel worden deze bijdragen samengevat in vier 
overkoepelende scenario’s die schetsen hoe het hbo er in 2030 uit zou kunnen 
zien. Daarmee beoogt deze bundel iedereen die aan de toekomst van het  hoger 
beroepsonderwijs werkt te bewegen tot en te inspireren bij een goede voor-
bereiding. Maar nodigt hij vooral uit om daarover in gesprek te gaan en zo de 
toekomst samen vorm te geven. 

http://hr.nl/hbo2030
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