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Deze publicatie ‘Leren in Eindhoven 2030’ beschrijft de visie en de roadmap voor de toekomst van leren in Eindhoven. In de visie voor 
2030 worden drie dromen werkelijkheid: ieder individu krijgt de ruimte om zich uniek te ontwikkelen, iedereen krijgt de kans om in zo 
divers mogelijke settings nieuwe ervaringen op te doen en iedereen levert een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij. 

Een zestal elementen vormen de basis van de visie:
• het speelveld - een open leeromgeving die ruimte biedt voor maatwerktrajecten en een breed pallet aan mogelijkheden biedt

• de wereldregio - Eindhoven als krachtige plaats in de wereld waar leren en innovaties vanuit maatschappelijk belang plaatsvinden

• de co-creative leerteams - samen leren met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden, waarbij iedereen een bijdrage kan leveren vanuit eigen kracht

• het leerpad voor het leven - doorlopende leerlijnen door het gehele leven heen, waarin plaats is voor zowel formeel als informeel leren

• de lerende en de coach - samen een passend individueel leerpad uitstippelen op basis van passie en daarmee authentieke talenten ontwikkelen

• de maatschappelijke rolmodellen - leren van inspirerende mensen met ondernemersmentaliteit en morele vraagstukken en ethische dilemma’s.

In een roadmap onderzoek is vervolgens bekeken wat er mogelijk en nodig is om het gewenste scenario daadwerkelijk te realiseren. 
Hiervoor zijn een drietal onderwerpen op een tijdlijn verder uitgewerkt:

• vorm & inhoud van onderwijs

• technologische mogelijkheden

• context & organisatie

Op basis van de visie en roadmap zijn vervolgens een aantal randvoorwaarden en concrete volgende stappen geformuleerd voor een 
innovatiesysteem waarin over de grenzen van de huidige organisaties heen wordt samengewerkt om de lerende centraal te stellen zoals 
het beoogd is in het gewenste scenario voor Leren in Eindhoven 2030.
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Introductie

Project Visie en Roadmap ‘De toekomst van leren’
In 2011 werd Brainport Regio Eindhoven verkozen tot Slimste Regio ter wereld, en trad daarmee toe tot een select gezelschap. Brainport Regio Eindhoven werd 
slimste regio ter wereld onder andere door de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en lokale overheid,  en de  getoonde innovatiekracht. Deze 
positie wil men in de toekomst verder versterken door innovatie in onderwijs in de breedste betekenis.

Een van de speerpunten van de gemeente Eindhoven in 2013 is ‘innovatie en educatie’.  Dit is een heel breed speerpunt, waarbinnen heel diverse aspecten, zoals 
levenslang leren,  de aanpak van laaggeletterdheid, het klaslokaal van de toekomst, playfull leren, mediageletterdheid, maar ook het mediabeleid van de biblio-
theek en de uitrol van infrastructuur, allemaal een rol spelen.  
Tegelijkertijd spelen heel veel organisaties uit de regio een rol bij de innovatie van educatie, waaronder onderwijsinstellingen en stichtingen, maar ook grote en 
kleine bedrijven, en andere organisaties.

De ambitie is om lopende initiatieven en mogelijke nieuwe projecten te stroomlijnen en een ecosysteem van samenwerkingspartijen te creëren met een gezamen-
lijk beeld op de gewenste toekomst van leren, waarbij technologische innovaties en sociaal/psychologische innovaties  optimaal op elkaar afgestemd worden. 
Uitgangspunt hierbij is dat de lerende centraal staat, van basisonderwijs tot volwasseneneducatie. De vraag die aan LightHouse is gesteld is om in samenwerking 
met de betrokken partijen een visie en roadmap te creëren die het mogelijk maakt om op korte termijn stappen te nemen die bijdragen aan het lange termijn doel.

Aanpak
Om de visie en roadmap te formuleren is het project in een aantal fasen ingedeeld:

Nu Analyse van het ecosysteem: wie zijn de belanghebbenden en waar leven al ideeën en initiatieven waar op doorge-
bouwd kan worden. Samen met de beoogde scope van de visie op leren in 2030 vormen deze de uitgangspunten 
voor het project.

De toekomst Door middel van de onderzoeksmethode Future Telling zijn de belangrijkste drivers for change in de toekomst van 
leren geïdentificeerd. Aan de hand van de drivers for change is met de betrokkenen een ambitie voor Eindhoven en 
een gewenst toekomstscenario gemaakt voor leren in Eindhoven 2030.

De weg In een roadmaponderzoek is vervolgens geïnventariseerd welke ontwikkelingen in de vorm en inhoud van leren, 
welke technologische mogelijkheden en welke organisatorische ontwikkelingen de realisatie van het gewenste toe-
komstscenario gaan ondersteunen.

Het plan In de opzet van hetinnovatie management wordt tenslotte beschreven welke noodzakelijke veranderingen op 
maatschappelijk, technisch en organisatorisch gebied nodig zijn om te komen tot een innovatieprogramma. Hierin 
staan de concrete projecten die in triple helix verband gaan worden gezet op weg naar het toekomst scenario Leren in 
Eindhoven 2030.
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De mens als een lerend wezen, die door 
een aantal ontwikkelingsstadia gaat in 

zijn leven, helpen om iemand te worden die 
zelfstandig keuzes kan maken. Het faciliteren 

van ontwikkelingsstadia.

Niet dingen op voorhand 
uitsluiten, hooguit lage 

prioriteit geven.

Betere samenwerking 
met partners in de quadrupel 

helix (kennisinstellingen, bedrijven, 
gemeente): Waarin ambitie en keuze 

voor projecten hoog wordt gelegd.

Het gaat over ondernemerschap;
Dat brengen we onze studenten ook bij.

De roadmap is ook een 
testament.

Het gaat over experimenten en 
delen, delen, delen. Iedereen 
pakt eruit wat hij nodig heeft. 

Wat levert dit voor extra stappen/
projecten op die anders niet gezet 

kunnen worden? En wat voegt het toe aan 
samenwerking tussen de partners aan 

wat er nu al gebeurt?

Doorlopende leerlijnen (nu in Eindhoven te 
gefragmenteerd en versnipperd). We moeten 

over onze eigen schaduw heen stappen. Er  vindt 
nu een slag om de leerling plaats, Het is te veel een 

concurrentieverhaal. 
De leerling moet centraal staan.

Het gaat niet over het onderwijs 
van vandaag, of over mensen die in de 
ankers gaan tegen deze veranderingen. 
De maatschappelijke en technologische 

ontwikkelingen gebeuren ook zonder ons.

De huidige bewezen concepten: 
die kennen we, het gaat over 

nieuwe modellen.

Niet iets weggooien wat werkt voordat 
we iets nieuws ontwikkeld hebben. Dus 

we moeten eerst zelf leren wat  we precies 
gaan doen.

Het gaat niet om de gebouwen en wat 
er in het klaslokaal aan techniek voorhanden 

moet zijn, maar veel meer over een bredere kijk 
op onderwijs, waaruit dan blijkt hoe de verschillende 

plaatsen daarin kunnen ondersteunen. Wat is de 
rol van de school in het hele leerproces: welke 

verantwoordelijkheden voor delen van het proces 
neem je op je?

Niet een paar mensen die 
bepalen wat er gaat gebeuren.

Uitspraken van de sleutelpersonen die zijn geïnterviewd om de uitgangspunten en de scope voor het project vast te stellen, waarbij groen aangeeft waar het WEL over moet gaan, en rood waar het NIET over moet gaan.
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Uitgangspunten

Het ecosysteem voor educatie is breed en omvangrijk. De ambitie van dit project is om met alle verschillende belanghebbenden samen een gedeelde visie te creëren met langere 
termijn perspectieven, waarbij inzicht ontstaat over cohesie. Na het formuleren van de visie is ook de brug naar die toekomst nodig om te zien wat al ingericht is en wat er nog 
moet gebeuren. De sleutelpersonen in het ecosysteem zijn geïnterviewd om de uitgangspunten voor de gezamenlijke visie en roadmap te inventariseren vanuit verschillende 
invalshoeken. De gezamenlijke uitgangspunten voor de visie zijn:

De maatschappij

• De maatschappij vormt het startpunt, die vraagt een 
bepaald type opgeleide mensen. 

• De mens beschouwen als een lerend wezen, die door 
een aantal ontwikkelingsstadia gaat in zijn leven. Deze 
lerende willen we faciliteren om iemand te worden die 
zelfstandig keuzes kan maken. 

• De concurrentie om de lerende geeft een veel te 
gefragmenteerd en versnipperd onderwijs. Door de 
lerende centraal te stellen zullen onderwijsinstellingen 
in staat gesteld worden om  over hun eigen schaduw 
heen stappen. 

• Leren vindt altijd en overal plaats: in school, buiten 
school in lerende organisaties, en in vrije tijd. Deze 
drie domeinen moeten meer verbonden worden.

Samenwerken

• Er moet meer worden samengewerkt tussen 
onderwijsinstellingen onderling en tussen 
onderwijsinstellingen en de gemeente. Met ieders 
sterktes op zijn eigen gebied is gezamenlijk meer te 
bereiken.

• In de quadrupel helix moet meer worden 
samengewerkt tussen de partners: elkaar inspireren, 
omgevingen creëren tussen instellingen en scholen 
met  gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

• In die samenwerking moet ook ruimte zijn om samen te 
experimenteren: delen van kennis en ervaringen levert 
voor ieder voordeel op.

• Huidige structuren moeten doorbroken worden, daarbij 
kan worden aangesloten bij lopende initiatieven.

Technologie

• De technologische ontwikkelingen maken 
onderwijsinnovaties mogelijk, maar zijn geen focus of 
doel op zich.

• Infrastructuur in brede zin omvat ook multimediale 
ontwikkelingen, die kunnen bijdragen aan een breder 
leerconcept dat ook buiten de klaslokalen doorgaat.
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Literatuuronderzoek

Er is een literatuurstudie uitgevoerd om de ontwikkelingen voor de toekomst van het onderwijs te inventariseren. Hierbij is gekeken naar onderzoeksrapporten van onder 
meer de Europese Unie (EU), de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), regionale onderzoeksbureaus, maar ook websites van grote innovatieve 
onderwijsinstituten en bedrijven zoals MIT (Massachusetts Institute of Technology), Microsoft, Apple, the Da Vinci Institute, et cetera. Hieruit komen de volgende ontwikkelingen 
naar voren.

Ontwikkelingen die het onderwijs zullen 
veranderen:

• Een groeiende behoefte aan lerenden die beschikken 
over toekomstgerichte competenties (21st Century 
Skills), zoals kritisch denken, probleemoplossen, 
intercultureel communiceren, interdisciplinair 
samenwerken, creativiteit, etc.

• Een toenemende globalisering en internationalisering, 
steeds meer (internationale) samenwerking in het 
onderwijs en steeds meer informatie die vanuit de 
gehele wereld het onderwijs binnenkomt.

• Een toenemende diversiteit aan lerenden, diversiteit in 
herkomst en achtergrond, motivatie en niveau.

• Een blijvende financiële druk op het onderwijs, 
vanwege de noodzaak tot concurrentie en efficiëntie.

• Een toenemend belang van (maatschappelijke) 
verantwoording over de kwaliteit van het onderwijs en 
de opbrengsten ervan.

• Een belangrijkere rol van technologie en ICT in het 
onderwijs.

Gevolgen voor lerenden:

• De lerende met zijn individuele behoeften en wensen 
staat steeds meer centraal (zelfactualisatie en 
individualisatie).

• Het leren van mensen zal steeds meer voor het leven 
zijn (life-long-learning), en gericht op (persoonlijke) 
ontwikkeling en verandering.

• Het leren van mensen zal zowel binnen 
onderwijsinstellingen als daarbuiten plaatsvinden, en 
formele en informele leersituaties zullen elkaar meer 
afwisselen.

• Het leren van mensen zal steeds meer blended zijn, 
dus soms ook tijd- en plaatsonafhankelijk.

Gevolgen voor docenten en instellingen:

• Docenten zullen meer een coachende rol moeten 
vervullen, en meer persoonsgericht moeten werken.

• Docenten zullen meer moeten differentiëren om aan 
de diversiteit tegemoet te komen, en zullen dus een 
breed repertoire aan didactische strategieën moeten 
bezitten.

• Technologie zal een grotere rol spelen bij het 
aanbieden en begeleiden van leren.

• De opleidingen zullen meer flexibel moeten worden 
opgezet, er zal meer keuzemogelijkheid voor lerende 
moeten zijn, maar tegelijkertijd zal er ook behoefte 
blijven aan samenhang en doorlopende leerlijnen, en 
samenwerking en afstemming.

• Bepaalde opleidingen zullen zich moeten afvragen of 
zij zich puur op de basisopleiding richten, of dat zij 
ook onderwijsactiviteiten aanbieden voor later in de 
loopbaan.

• Toetsing zal meer gericht moeten zijn op het leren zelf 
(assessment for learning) in plaats van alleen op het 
diplomeren en certificeren (assessment of learning). 

• Opleidingen en docenten zullen nog meer dan 
voorheen te maken krijgen met het afleggen van 
verantwoording over de kwaliteit van hun onderwijs; 
ICT kan daarbij een ondersteunende rol spelen.

• Opleidingen en docenten zullen zich voortdurend 
moeten blijven scholen en ontwikkelen, ook voor hen 
geldt: life-long-learning.

• De samenwerking tussen onderwijsinstellingen, 
bedrijven en andere instituten zal toenemen 
en intensiever worden, waarbij een deel van de 
verantwoordelijkheden en inhoud ook buiten de 
onderwijsinstellingen zelf zal liggen.
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Future Telling onderzoek

Voor het ontwikkelen van een gewenst scenario voor de toekomst van leren is gebruik gemaakt van de onderzoeksmethode ‘Future Telling’. Deze methode maakt gebruik van een 
kaartset met 64 trends (waaronder sociale, technologische, economische, ecologische, demografische trends) die voor de context van Nederland relevant zijn.  Voor dit onder-
zoek zijn verschillende werkvormen ingezet: Individuele interviews met thought-leaders en een workshop waarin groepsgewijs aan een toekomstvisie en ambitie is gewerkt. 

Interviews met thought-leaders

In interviews met experts zijn relevante trends geïdentifi-
ceerd voor de context van dit project. De opbouw van het 
interview is als volgt:
• Wat is niet relevant in deze context, nu al relevant of 

wordt straks relevant?
• Welke 10 trends hebben straks het meeste impact?
• Rijke verhalen over de mogelijke toekomst, onder-

bouwd met voorbeelden.

De interviews zijn gehouden met een divers palet van 
experts uit verschillende domeinen (bedrijven, kennisin-
stellingen, en overheidsorganisaties uit de verschillende 
relevante sectoren) en beslaan een breed perspectief op 
de toekomst van leren: sociale, technologische, ecologi-
sche, economische en demografische aspecten.

Project event ‘Exploreer de toekomst van leren’ 

Naast de individuele interviews met thought-leaders is 
een Future Telling workshop gehouden waarvoor zowel 
de mede-eigenaren als het ecosysteem voor educatie zijn 
uitgenodigd. Groepsgewijs hebben zij een toekomstvisie 
en ambitie opgesteld. 

Resultaat: drivers for change

Aan de hand van de rijke verhalen uit de interviews en de 
resultaten van de workshop is een kwalitatieve analyse 
gemaakt. Hiervoor zijn de interviews en de resultaten van 
de workshop uitgeschreven tot quotes die zijn geclusterd 
tot drie drivers for change, die het meeste impact gaan 
hebben op de toekomst van leren.

Op de volgende pagina’s worden de drie drivers kort 
toegelicht. De complete set van geclusterde quotes is te 
vinden in de bijlagen.

Afbeelding hiernaast: een aantal van de Future Telling kaartjes (de totale kaartset bevat 64 kaarten met trends)
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Analyse van de Future Telling resultaten
De rijke verhalen uit de Future Telling workshop en interviews zijn geanalyseerd om de belangrijkste drivers die impact hebben op de toekomst van leren te identificeren. In de 
clustering van de ‘quotes’ en de analyse zijn drie drivers for change gevonden. De complete verzameling geclusterde quotes is opgenomen in de bijlagen.

Droom:

“ieder individu krijgt de ruimte 

om zich uniek te ontwikkelen”

Driver for change 1: Individualisering

Drivers for change

Individualisering gaat verder in het onderwijs doordringen. In de jeugdcultuur is de individualisering al lang een feit 
en heeft geleid tot meer creativiteit en diversiteit. Om verschil te blijven maken in de wereld mag er ook geen talent 
verloren gaan. Belangrijke trends die hierbij genoemd zijn:
• Enthousiasme, gedrevenheid, nieuwsgierigheid en openheid: leren moet meer interessegestuurd worden, waarbij 

individuele talenten zich kunnen ontwikkelen op basis van nieuwsgierigheid. Coaches kunnen helpen om interesse 
en passie te ontdekken en zelfsturendheid en gedrevenheid te ontwikkelen.

• Keuzevrijheid en individuele leerpaden: leren moet diversiteit en meer maatwerk bieden en ervoor zorgen dat 
mensen zichzelf gaan ontwikkelen en hun grenzen gaan verleggen. Docenten vervullen een gidsrol en zorgen voor 
borging van kennis.

• Verantwoordelijkheid en mediawijsheid: door de toegankelijkheid van kennis zit het onderscheid meer in het 
combineren van gegevens en het nemen van je eigen verantwoordelijkheid voor wat je met kennis doet. Daarnaast 
vragen slimme systemen om meer mediawijsheid.

• Een leven lang leren voor iedereen: verschuiving naar leren op latere leeftijd, maar ook naar andere vormen en 
aanbod van leren die flexibeler toegankelijk zijn. Het is ook belangrijk geen uitval te accepteren, zo ontwikkelt 
iedereen tot een uniek authentiek profiel.
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Naast de cyberhype komt er meer waardering voor het belang van de fysieke en sociale dimensie in leren. Het besef 
dat men niet alleen leert, maar gezamenlijk, en door dingen te doen: door kennis te koppelen aan vaardigheden. Er 
wordt samengewerkt in teams met een diverse samenstelling (talenten, culturen, niveaus, leeftijden, disciplines, 
etc.). Belangrijke trends die hierbij genoemd zijn:
• Kennis én vaardigheden én samenwerking: kennis alleen is niet genoeg, en het web is nuttig maar beperkt. Samen 

leren werken gaat beter vanuit complementariteit en door verschillen tussen mensen te benutten. Leren in teams 
vraagt wel een aanpassing in de toetsing.

• Sociale en fysieke interactie: leren is een sociaal proces, waarbij het belangrijk is om sociale interactie te hebben 
en een fysieke ontmoetingsplek.

• Verbinding met de praktijk: de praktijk is de beste leerschool. Samenwerking met de triple helix is nodig om 
mensen voor te bereiden op de toekomst.

• Globalisering & een open samenleving: er is al een flinke instroom van buitenlands talent, waardoor de 
maatschappij internationaler wordt, die verschillen kunnen we nog beter benutten. Daarnaast zullen lerenden zich 
ook meer oriënteren op onderwijs dat globaal beschikbaar is. Bedrijven en de arbeidsmarkt zijn al internationaal, 
de wereld is het domein.

Mensen gaan meer en meer op zoek naar een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij. Mensen worden 
gelukkiger als ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Wat zinvol is wordt bepaald door de maatschappelijke 
context: iedere tijd heeft zijn eigen grand challenges. De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt een innovatieve 
houding en open mind. Belangrijke trends die hierbij genoemd zijn:
• Veranderende maatschappij & arbeidsmarkt: de grand challenges maar ook de voortschrijdende technologie leidt 

tot een veranderende arbeidsmarkt, in toenemend tempo. Dit vraagt om flexibiliteit van de werknemers en het is 
dus belangrijk om lerenden op te leiden voor een loopbaan, waarbij adaptatievermogen belangrijk is.

• Betekenisvolle bijdrage: mensen willen een zinvol leven leiden, dat dieper is dan ‘leuk’. Ook moraal en ethiek 
zijn belangrijk: leren om verantwoordelijkheid te dragen, en om te begrijpen waar dingen vandaan komen, wat de 
diepere achtergrond is. Maar ook een arbeidsethos om in de wereld verschil te maken en boven het Nederlandse 
maaiveld uit te steken.

• Financieringsmodellen: de kosten van onderwijs worden door de demografische trends hoger: de klassieke 
indeling van je leven in drie fases - leren, werken, rusten - is niet houdbaar. Als we life-long-learning serieus 
nemen zal het anders moeten worden gefinancierd, maar ook om te zorgen dat de mensen die in een sociaal 
vangnet zitten blijven leren.

Droom:

“iedereen krijgt de kans om in 

zo divers mogelijke settings 

nieuwe ervaringen op te doen”

Droom:

“iedereen levert een beteke-

nisvolle bijdrage aan de maat-

schappij”

Driver for change 2: Herwaardering voor de sociale en fysieke dimensie

Driver for change 3: Maatschappelijke waarde
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Leren in Eindhoven 2030
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Leren in Eindhoven 2030

Met de drivers for change is vervolgens in een aantal stappen een gewenst toekomstscenario voor Leren in Eindhoven in 2030 uitgewerkt:
• In een meeting met de stuurgroep is het ambitieniveau bepaald.
• In een workshop met de mede-eigenaren is een gewenst scenario op hoofdlijnen bepaald en zijn de belangrijkste elementen voor de invulling van het gewenste scenario 

bepaald.
• In Project event ‘Co-creëer de Toekomst van leren’ is met het gehele ecosysteem de gewenste toekomstscenario aan de hand van de benoemde elementen verder uitgewerkt 

en gevisualiseerd. 

Ambitie
In het gewenste toekomstscenario voor Eindhoven worden de drie dromen die het resultaat waren van de Future Telling analyse werkelijkheid:
1. Ieder individu krijgt de ruimte om zich uniek te ontwikkelen. 
2. Iedereen krijgt de kans om in zo divers mogelijke settings nieuwe ervaringen op te doen.
3. Iedereen levert een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij.

Belangrijke elementen
Een zestal elementen zijn benoemd die het gewenste toekomstscenario vormen:

Deze zes elementen zijn in de workshops verder uitgewerkt en worden op de volgende pagina’s in meer detail beschreven.

• Het speelveld 
Een open leeromgeving die gelegenheid biedt voor maatwerk-trajecten en een 
breed palet aan leermogelijkheden biedt.

• De wereldregio 
Eindhoven als krachtige plaats in de wereld waar leren en innovaties vanuit 
maatschappelijk belang plaatsvinden.

• De co-creatieve leerteams 
Samen leren met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden, waarbij 
iedereen een bijdrage kan leveren vanuit eigen kracht.

• Het leerpad voor het leven 
Doorlopende leerlijnen door het gehele leven heen, waarin plaats is voor zowel 
formeel als informeel leren.

• De lerende en de coach 
Samen een passend individueel leerpad uitstippelen op basis van passie en 
daarmee authentieke talenten ontwikkelen.

• De maatschappelijke rolmodellen 
Leren van inspirerende mensen met ondernemersmentaliteit en van morele 
vraagstukken en ethische dilemma’s.
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Het speelveld

Een open leeromgeving die gelegenheid biedt voor maatwerktrajecten en een breed palet aan leermogelijkheden biedt.
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Het speelveld

In 2030 biedt Eindhoven een open leeromgeving die 
gelegenheid biedt voor maatwerktrajecten en een breed 
palet aan leermogelijkheden.

FT7.12 “Pedagogen worden architecten die een landschap creëren, 
een heel groot ecosysteem van kennis, met instituten en laboratoria, 
bedrijven, en bijvoorbeeld coachingsinstituten. Het kan heel divers 
zijn. In de bedrijven zit de praktijk en je leert dingen om uiteindelijk 
voor die bedrijven te gaan werken. Voor de bedrijven is de win 
dat ze sneller zien wie de mensen zijn die iets kunnen, die kun je 
voorsorteren.”

Het speelveld biedt maximale ruimte voor individuele 
leer- en leeflijnen.

FT7.21 “Het moet een flexibel netwerk zijn. Je hebt nog wel 
pedagogische experts nodig die zorgen dat in dat hele grote vrije 
netwerk een soort pedagogische routes zijn. Je kunt iets alleen wel 
op veertig verschillende manieren leren. Dat gaat naar innovation 
challenges, hackathons en dergelijke. Straks heb je wereldwijde 
wedstrijden. Als student ga je mee doen in die projecten en leer je 
iets. Maar er zijn honderd routes mogelijk, en je kunt de route kiezen 
die bij je past.”

Het speelveld biedt verschillende kaders waarin in 
verschillende contexten leerervaringen kunnen worden 
opgedaan.

FT9.12 “Leren moet in de situatie, niet te veel gesitueerd in scholen. 
Hoewel voor de jeugd scholen wel een belangrijke sociale factor in 
de samenleving vormen. En ze leren daar veel op een beschutte en 
veilige plek. Dat is wel een grote winst.”

Het speelveld biedt een open leeromgeving, maar ook 
daarbuiten wordt geleerd. 

FT9.03 “Toegang tot de samenleving en verbinding met de 
samenleving. Leren is een daarmee een individueel maar ook een 
sociaal proces. Er kunnen leergemeenschappen ontstaan, maar wie 
gaat dat regisseren? De overheid zal een functie blijven vervullen, 
lokale overheden misschien meer. In elk geval zullen ze de noodzaak 
zien, zoals een gemeente Eindhoven.”

Het speelveld biedt ook stabiele en veilige, sociale 
plekken waar lerenden samen kunnen komen en 
ervaringen delen. 

FT5.08 “Colleges kun je prima online volgen. Maar zodra je meer 
specifieke vragen hebt dan kom je naar een onderwijsinstelling om 
die te beantwoorden. Als je wilt leren rekenen of wilt leren solderen, 
dan ga je naar een plek waar je dat kunt ontwikkelen. Kinderen gaan 
heel erg shoppen voor de kennis en vaardigheden die ze nodig 
hebben. De scholen zijn plekken waar ze bij elkaar komen en in de 
gelegenheid gesteld worden dat te doen.”

Het speelveld maakt unieke maatwerk-
trajecten voor lerenden mogelijk, waarbij het mogelijk 
moet zijn om de vaste volgorde in kennisopbouw los te 
laten.

FT3.14 “Nu is het huidige onderwijs gebaseerd op fragmentatie, 
standaardisatie, beheersbaarheid. Wil je in kunnen spelen op 
deze toekomstige ontwikkelingen dan moet je de setting drastisch 
veranderen. Loslaten van één leraar voor de groep, de setting 
veranderen en een grote ruimte en meerdere mensen begeleiden een 
grotere groep. Dan moet je af van vakken, maar denken in bv alfa, 
bèta en gamma gebieden.”

Het speelveld is toegankelijk voor iedereen op zijn eigen 
niveau, waarbij een vangnetwerk zorgt dat er geen uitval 
is.

FT9.13 “Er zijn nu teveel uitvallers. In de toekomst zou er geen uitval 
meer geaccepteerd moeten worden. Dat betekent nog al wat. Er 
mogen ook geen scholen meer worden geaccepteerd die onder de 
maat presteren. Schoolbesturen zijn daar direct verantwoordelijk 
voor. Uitvallers accepteren we niet meer.”

Het speelveld staat centraal in de maatschappij en is 
ingebed in de wereld.
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De wereldregio

Eindhoven als krachtige plaats in de wereld waar leren en innovaties vanuit maatschappelijk belang plaatsvinden.
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De wereldregio

In 2030 neemt Eindhoven een krachtige plaats in in 
de wereld, bekend om leren en innoveren vanuit het 
maatschappelijk belang.

FT2.12 “Vroeger had je ingenieurs die werkten aan riolering, en 
riolering was een heel belangrijke vernieuwing in de strijd tegen 
ziekte. Iemand als Lely, was met een belangrijke missie bezig: het 
beschermen van Nederland tegen een groot gevaar: de zee. Wat 
drijft de ingenieur van de toekomst? Over een tijdje is iedereen 
feature moe, dus dat kan het niet zijn. Wat je hoopt is dat de strijd 
tegen honger en ziekte al zoveel heeft opgeleverd dat die niet meer 
drijvend zijn, maar welke grand challenge dan?”

In de wereldregio Eindhoven wordt geleerd vanuit een 
maatschappelijke relevantie.

FT5.11 “De passie van mensen komt ook voort aan iets bij willen 
dragen aan de maatschappij, dus als je dat laat gebeuren gaan 
mensen vanzelf vanuit maatschappelijk belang zich ontwikkelen. 
Je gaat je passie zodanig ontwikkelen dat die aansluit bij de 
maatschappij waarin je leeft. Je wordt altijd beïnvloed door wat er 
om je heen gebeurt. Je leert vanzelf dat als je niet kunt rekenen je 
snel in de problemen komt in het financiële verkeer.”

In de wereldregio Eindhoven is het leerproces verbonden 
met de wereld: de maatschappij (ook internationaal).

FT9.05 “In het ideale plaatje is er openheid naar de samenleving, 
openheid naar individuele verschillen, openheid naar wat globaal 
gebeurt, ook open in uitnodigende zin.”

In de wereldregio Eindhoven wordt de kracht van de 
regio – innovatie, maakindustrie, technologie en design - 
benut in het leren.

FT 1.06 “Een van de skills die wij benoemen is het 
probleemoplossend vermogen en creativiteit. Biedt leerlingen 
zinvolle contexten waar ze over dit soort problematiek kunnen 
nadenken. Nu worden kinderen structureel onderschat, waardoor zij 
niet uitgedaagd worden om creatief na te denken. Als we kinderen in 
een vroeg stadium leren creatief mee te denken, als onderzoekertjes 
behandelen en volwaardig mee laten denken, dan komen ze tot grote 
mogelijkheden.”

In de wereldregio Eindhoven wordt samen leren 
ondersteund door een sterke quadrupel helix (overheid, 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en de lerenden), 
waarbij bedrijven uit de hele keten zijn betrokken in het 
leerproces.

FTW4.4 “Missie: borgen van co-creatie tussen alle contribuanten 
op dit vlak. Een shared economy gedachte, waarin elkaars sterkte 
gezien wordt als kans en niet als bedreiging: dus complementariteit 
aanmoedigen. Intrinsieke motivatie en nieuwsgierigheid blijven 
prikkelen. Intrinsieke motivatie is heel belangrijk versus de van 
boven opgelegde leerwijzen en leerprogramma’s.”

In de wereldregio Eindhoven wordt samen 
geëxperimenteerd in proeftuinen met co-creatieve 
leerteams (ook met manieren van leren).
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De co-creatieve leerteams

Samen leren met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden, waarbij iedereen een bijdrage kan leveren vanuit eigen kracht.
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In 2030 staat in Eindhoven samen leren centraal. 
Samen met mensen van verschillende achtergronden 
en leeftijden, waarbij iedereen een bijdrage kan leveren 
vanuit eigen kracht.

FT7.07 “Het moet veel vrijer zijn en per leerling anders kunnen zijn. 
Sommigen willen meer theorie, andere meer dingen doen. Minder 
een klasgericht systeem waar je je eigen pad doorheen vindt. Waar je 
begint en waar je eindigt maakt niet zoveel uit. De school wordt meer 
een netwerk van allerlei plekken waar je kennis kunt opdoen. Het is 
een open omgeving waar je gewoon binnen kunt lopen en iets kunt 
halen. Dan stopt automatisch de discussie over niveaus: mensen 
volgen hun eigen ontwikkeling.”

In co-creatieve leerteams doet de lerende samen met  
anderen ervaringen op en leert samenwerken.

FT5.05 “Er moet balans zijn tussen de kennisontwikkeling, de 
vaardigheid en de motivatie als drie belangrijke componenten in 
leren. Het is nu te sterk kennis georiënteerd. De basisschool is vooral 
kennis gefocusseerd, maar een heel klein beetje vaardigheid. Je 
hebt ze alle drie nodig, de complexiteit zit niet in de componenten 
afzonderlijk maar in de combinatie. We moeten platforms creëren 
waar dit kan gebeuren. Er is nu geen bewustzijn en geen animo om 
dat te delen.”

De co-creatieve leerteams zijn zeer divers samengesteld, 
met lerenden met verschillende talenten, niveaus, 
competenties, leeftijden, etcetera.

FT8.26 “Nu heb je het probleem dat je leert samenwerken met 
studenten in hetzelfde vakgebied, die dus elkaars concurrenten 
zijn op dezelfde competentie. In multidisciplinaire teams is 
samenwerking veel makkelijker: dan vul je elkaar aan. Thuis leer je 
ook samenwerken, vertrouwen te geven en te ontvangen. Elkaar wat 
gunnen is een belangrijk aspect.”

In co-creatieve leerteams levert ieder individu een 
betekenisvolle bijdrage aan het team.

FT8.17 “Er ontstaat een soort ecosysteem. Mensen gaan naar een 
soort bewustzijn groeien en automatisch aan de onderkant mensen 
meenemen en naar een hoger niveau brengen. Zoals in meester-
gezel achtige relaties. Naast het diploma systeem en reguliere 
opleidingstraject wat we nu hebben, komt er een ecosysteem 
waarmee je in de sociale interactie, zichtbaar en voelbaar kunt 
aantonen dat je over vaardigheden beschikt.”

In co-creatieve leerteams wordt de lerende zich bewust 
van zingeving.

FT10.16 “We zijn wel doorgeslagen in dingen niet te hoeven doen 
als je ze niet leuk vindt. Zelfs stagebedrijven laten dat gebeuren. We 
moeten weg van die instant gratification bij alles. Kinderen hebben 
heel weinig frustratietolerantie, het moet allemaal gelijk leuk zijn, 
in combinatie met veel zelfbewustzijn en mondigheid. Er moeten 
programma’s komen waarin ze dat bewuster wordt aangeleerd. Dat 
zijn nieuwe ervaringen.”

Door diversiteit in co-creatieve leerteams is een open 
systeem gerealiseerd, waarbinnen lerenden individuele 
keuzevrijheid hebben om hun optimale leerpad uit te 
stippelen.

De co-creatieve leerteams
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Het leerpad voor het leven

Doorlopende leerlijnen door het gehele leven heen, waarin plaats is voor zowel formeel als informeel leren.
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In 2030 worden in Eindhoven doorlopende leerpaden 
gecreëerd door het gehele leven heen.

FT11.05 “We zullen in staat zijn om mensen meer toegepast onderwijs 
te geven (toegepast op hen). We kunnen steeds beter met data 
omgaan en steeds beter verschillen interpreteren, dus kun je meer 
pinpointen. Naast algemene kennis zul je groepen mensen  andere 
onderwijs toe kunnen rusten, omdat ze daar beter in presteren.”

Het leerpad voor het leven is voor iedere lerende uniek.

FT8.03 “Leerlingen komen in een soort staat van permanente sociale 
ontwikkeling die ervoor zorgt dat ze op hun 50ste niet bevroren zijn 
in een vaste positie en het wel uitzingen tot hun 70ste. Ik verwacht 
dat de nieuwe generatie wijzere mensen gaat opleveren. Niet wijzer 
in hun hoofd, maar juist de relatie tussen het hoofd en het hart gaat 
er veel meer aan bijdragen dat mensen bewust zijn waar ze mee 
bezig zijn.”

Het leerpad voor het leven levert voor iedere lerende 
een persoonlijk portfolio op (als een uniek individueel 
diploma).

FT7.23 “De borging van het systeem is wel belangrijk. Het moet 
duidelijk zijn wat je hebt gedaan, wie je begeleidt heeft, welke kennis 
die had, waar zitten je gaps. Dat vraagt wel wat sturing in een vrije 
omgeving, waardoor je ook bewust wordt van wat je nodig hebt voor 
je carrière en je helpt om de goede keuzes te maken. Van je 6e tot je 
30e leer je dan wat aansluit bij je interesse.”

Het leerpad voor het leven legt verbindingen door het 
gehele leven heen (formeel en informeel).

FT6.14 “Mensen leren nu al veel informeel, op de sportclub 
bijvoorbeeld. Het belangrijkste obstakel moet dan ook weggenomen 
worden. Dat is dat alles wat je dan leert ook verzilvert kan worden. 
Als je voorzitter van een hockeyclub of biljartclub bent wil je kunnen 
verzilveren. De grenzen van de school worden doorbroken. Je leert 
veel meer in de rest van je leven.”

Het leerpad voor het leven legt het niveau van alle 
leerervaringen in de co-creatieve leerteams vast.

FT8.08 “Straks wordt informatie rondom het individu georganiseerd, 
in verschillende levensfases. Educatie, voorschoolse educatie, 
primair onderwijs, voortgezet onderwijs, en ik neem mijn identiteit 
en mijn ontwikkeling mee. Daarmee kan ik ook digitaal groeien.”

Het leerpad voor het leven creëert ook in het 
bedrijfsleven ruimte om te blijven leren.

FT7.24 “Het gaat ook om life-long-learning. Als je dan na een 
tijdje wilt veranderen van richting dan kun je ook weer snel in die 
structuur terug. Ook bedrijfscursussen en coaches passen in het 
systeem. Het organiseren van de leerroute is belangrijk. Sommige 
basisvaardigheden moet je echt hebben. Maar in 2030 heb je een 
heel ander systeem.”

Het leerpad voor het leven



24

/ solution partner of the Intelligent Lighting Institute at TU/e

De lerende en de coach

Samen een passend individueel leerpad uitstippelen op basis van passie en daarmee authentieke talenten ontwikkelen.
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In 2030 stippelt de lerende in Eindhoven samen met een 
coach een passend individueel leerpad uit op basis van 
passie en ontwikkelt daarmee authentieke talenten.

FTW1.2 “Wij willen de lerende voorbereiden op die maatschappij 
en hem daar helpen om nieuwsgierig en zelfsturend zijn weg te 
vinden. Dat doet die persoon niet in zijn eentje, want dat gaat hij 
later in zijn beroep ook niet doen, dat doet ie door samenwerking en 
door te delen met anderen en door die kennis in te zetten in werk en 
maatschappij. Dat kan technologisch zijn en dat kan sociaal zijn.”

De lerende is speciaal, krijgt aandacht en maakt keuzes 
op basis van intrinsieke motivatie en passie.

FT3.04 “Kinderen moeten meer kunnen kiezen. Mensen bouwen 
uit waar ze goed in zijn, bouwen op waar ze interesse in hebben en 
compenseren waar ze geen talent hebben. Zo zou het onderwijs ook 
in elkaar moeten zitten. Onderwijs moet interesse-gestuurd worden, 
in plaats van gestandaardiseerd. Het is toch raar dat we het eens 
zijn dat iedereen uniek is, maar dat aan het iedereen hetzelfde moet 
kunnen.”

De lerende heeft een coach, die leert de lerende te leren 
(hoe kies ik, wat wil ik, hoe leer ik?).

FT10.09 “Eigenlijk wordt jongeren veel te weinig meegegeven dat je 
om ergens beter in te worden of goed in te worden je gewoon uren 
moet maken. Dus je hebt gedrevenheid nodig. Hoe kun je jongeren 
meer begeleiden om erachter te komen wat echt bij ze past en wat ze 
echt heel leuk vinden? Die zelfsturing is nodig vanuit onze complexe 
economie, ook vanuit een leven lang leren. Er komen zoveel dingen 
op ons af, daarin moet je je eigen keuzes maken.”

De lerende bouwt voort op zijn eigen sterkten en talenten 
en kan steeds authentieker worden als persoon.

FT8.06 “Mensen worden een ander soort mensen die zich veel 
bewuster zijn van waar ze voor staan. Mensen stellen nu al vragen 
zoals wat jouw toegevoegde waarde is. Niet ‘druk en belangrijk’ 
daar hebben ze geen boodschap aan, maar wat is jouw toegevoegde 
waarde, ook voor jezelf als mens. Er komt een stroming die meer 
terug gaat naar het individu. Iedereen zegt dat het alleen maar 
groter wordt met sociale netwerken, maar dat komt wel vanuit het 
individu.”

De lerende krijgt een algemene basis en bouwt aan 
individuele pieken.

FT3.14c “Mensen hun interesse en talent laten ontwikkelen. En 
diversiteit toelaten: mensen moeten staatsexamen kunnen doen op 
verschillende niveaus. Op het ene vak vwo-niveau halen en op het 
andere vmbo. En voor de baan die je wilt zoek je maar uit.”

De coach kan een persoon of een systeem zijn.

FT4.01 “Nieuwe media en technologie verandert ook de manier 
waarop het leren gaan organiseren en faciliteren.  Nu zijn we aan 
het onderzoeken of je ook een groep leerders kunt monitoren, zodat 
je in de groep kunt zien hoe ver ze zijn en hoe je kunt personaliseren 
daarbinnen.”

De coach kan een docent of een ander rolmodel zijn.

FT8.22 “De toekomstige onderwijzers zitten niet vast op 1 plek 
in het onderwijs. Ze staan met 1 poot in het onderwijs en met de 
andere poot in het bedrijfsleven. Zij hebben de competentie om 
daartussen te schakelen. Ze ontwikkelen leerlingen die daartussen 
kunnen schakelen en nemen ze mee om ze langs die weg te kunnen 
ontwikkelen.”

De lerende en de coach
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De maatschappelijke rolmodellen

Leren van inspirerende mensen met een ondernemende mentaliteit en van morele vraagstukken en ethische dilemma’s.
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Intelligent Lighting Institute

In 2030 biedt Eindhoven een peer-to-peer omgeving 
voor het leren van inspirerende mensen met een 
ondernemende mentaliteit en van morele vraagstukken 
en dilemma’s.

FT7.22 “Leeromgevingen moeten kanalen zijn waartoe de leerling 
toegang krijgt tot kennis, ongeacht van zijn credentials. Het complete 
kennisveld van de stad moet goed in kaart worden gebracht om 
mensen echt te kunnen helpen. Je hebt daarin dingen als faciliteiten 
waar je heen gaat, de rolmodellen, je peers waar je van kunt leren, 
en de ouderen met veel ervaring.”

De maatschappelijke rolmodellen inspireren.

FT7.11 “Je moet naar een systeem dat je de vrijheid geeft om te kiezen 
wat je wilt doen. Waar je mensen tegen komt waar je je aan op kunt 
trekken. Bijvoorbeeld een jongen die 3 jaar ouder is en je wegwijs 
maakt. Als je het niet leuk vindt, dan stop je en ga je door met iets 
anders. Het leven is vallen en opstaan. Dat is geen falen, maar een 
ontdekkingsreis naar wat je wel en niet leuk vindt.”

De maatschappelijke rolmodellen laten zien wat je met 
passie en doorzettingsvermogen en een ondernemende 
mentaliteit kunt bereiken.

FT10.10 “In onze maatschappij staat geluk zeer hoog, maar wordt 
te gemakkelijk met leuk gekoppeld en niet met de diepere lagen 
van ‘flow’ en meesterschap van iets goed kunnen. Zingeving zit ook 
daarin, dat gaat veel dieper dan ‘leuk’. We maken dankbaar gebruik 
van rolmodellen als Andre Kuipers en Epke Zonderland, die moeten 
nog veel meer laten zien wat ze allemaal doen en wat er zoal niet 
voor nodig is geweest om daar te komen.”

De maatschappelijke rolmodellen helpen met morele 
vraagstukken en ethisch bewustzijn.

FT6.09 “Het heeft misschien toch te maken met te willen begrijpen in 
wat voor wereld je leeft. Je kunt wel gewoon de lichtknopjes blijven 
gebruiken en het wel gemakkelijk vinden, maar als je niet snapt 
in wat voor wereld je leeft is dat uiteindelijk heel bedreigend. Je 
vervreemd van je omgeving. Het is bijna een cliché dat kinderen niet 
meer weten dat melk van een koe komt, of eieren van een kip. Die 
komen uit een fabriek en liggen in het schap bij de Albert Heijn. Dat 
is een soort onvoorstelbare vervreemding, waarvan mensen zich dat 
50 jaar geleden niet konden voorstellen dat kinderen dat niet weten. 
Die opvoeding in de scholen moeten niet alleen maar de globale 
virtuele applicaties bekijken, maar ook de materiele omgeving in de 
brede zin: alles wat bloeit en leeft, biologie, de economie die daarom 
heen gebouwd is. Dat je begrijpt waar het vandaan komt, wat je eet. 
Het heeft met een bewuste levenstijl, met gezondheid te maken, 
maar ook met ethiek.”

De maatschappelijke rolmodellen demonstreren hoe je 
eigen verantwoordelijkheid neemt.

FT9.19 “Sociale innovatie is vreselijk belangrijk en hangt samen met 
morele innovatie. Je zou willen dat grote bedrijven/merken hierin ook 
rollen overnemen ook in onderwijs.”

De maatschappelijke rolmodellen geven inspirerende 
voorbeelden.

FT5.09 “Het idee is dat je er dan ook iets voor terug geeft door het te 
doen. Je hoeft niet te betalen voor de cursus, maar je kunt een andere 
rol aannemen, waardoor je je eigen kennis en expertise weer in kunt 
zetten om anderen vooruit te helpen. Er zijn twee soorten docenten: 
docenten met expertise op een bepaald gebied en docenten met 
meer levenservaring die je kunnen ondersteunen met keuzes en het 
proces. Die helpen ook met reflecteren vanuit hun eigen ervaring”

De maatschappelijke rolmodellen
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Intelligent Lighting Institute 
HOUSE
L I G H T

/ solution partner of the Intelligent Lighting Institute at TU/e

Roadmap Leren in Eindhoven 2030

Vorm & inhoud 
van onderwijs

Context &
organisatie

Technologische
mogelijkheden

2013 2015 2020 2025 2030

Welke kennisontwikkelingen 
in onderwijs en leren dragen 
bij aan het realiseren van het 
toekomstscenario?

Mogelijke onderwerpen: 
• talent- & 
   competentieontwikkeling
• coaching
• validatie & toetsing
• ...

Welke ontwikkelingen in de 
technologie dragen bij aan het 
realiseren van het 
toekomstscenario?

Mogelijke onderwerpen: 
• technology enhanched 
   learning
• big data
• leerapplicaties
• ...

Welke stappen en 
ontwikkelingen zijn 
organisatorisch noodzakelijk 
voor het realiseren van de 
beoogde samenwerking in het 
toekomstscenario, zowel in de 
Quadrupel helix als in 
internationale context,  te 
realiseren?

Mogelijke onderwerpen: 
• inrichten partnerships
• rolmodellen
• waardebepaling in
   internationale accreditatie
• ...

Eindhoven in 2030

Leren in Eindhoven 2030
In het gewenste toekomstscenario voor Eindhoven worden drie 
dromen werkelijkheid:
1. Ieder individu krijgt de ruimte om zich uniek te ontwikkelen
2. Iedereen krijgt de kans om in zo divers mogelijke teams ervaring 
op te doen.
3. Iedereen levert een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij.
Om dit doel te bereiken zijn een zestal elementen in de visie 
benoemd:

Het speelveld
Een open leeromgeving die ruimte biedt voor maatwerktrajecten en 
een breed palet aan leermogelijkheden biedt.

De wereldregio
Eindhoven als krachtige plaats in de wereld en verbonden met de 
wereld waar leren en innovaties vanuit het maatschappelijk belang 
plaatsvinden.

De co-creatieve leerteams
Samen leren met mensen van verschillende achtergronden en 
leeftijden, waarbij iedereen een bijdrage kan leveren vanuit eigen 
kracht.

Het leerpad voor het leven
Doorlopende leer- en leeflijnen en verbindingen door het gehele 
leven heen, waarin plaats is voor zowel formeel als informeel leren.

De lerende en de coach
Samen een individueel leerpad kiezen op basis van passie en 
daarmee authentieke talenten ontwikkelen.

De maatschappelijke rolmodellen
Leren van inspirerende mensen met ondernemersmentaliteit en van 
morele vraagstukken en ethische dilemma’s.

Mensen & hun 
competenties

Authenticiteit 
is kern van 

individuele ontwikkeling 
- die blijven challengen 

(diepgang) door 
multidisciplinaire 

samenwerking

Technologie is 
enabling - geen 

uitgangspunt

Blended learning: 
gebruik van 

technologie maar 
vooral uitwisseling 

daarover

Ook 
technisch volgen 
HOE iemand het 

beeste leert 
(anders meten)

Inbrengen van het 
sociale aspect van 

onderwijs - mensen 
op thema’s bij elkaar 

brengen

Uit kaders van de 
roadmap beginnen 

met klein ecosysteem 
om te laten zien dat 

het werkt

Neutrale entiteit 
nodig die dit gaat 

realiseren + fysieke 
locatie

Kernteam inrichten 
die gedachtegoed 

blijven benadrukken: 
boegbeeld - geweten

Uit alle 
stakeholdersgroepen 
met juiste mindset + 

onafhankelijken 
(hofnar)

Key performance 
indicators voor de 
roadmapontwikke-

ling

Review van de 
roadmap (6 mnd) 
op tijd, op xxx, op 

inhoud

Activiteitenplan 
voor komende 3 
jaar (kernteam)

Meer focus 
aanbrengen, niet 
alles een beetje - 
voorbouwen op 
sterktes vd regio

Maak gebruik van 
Philips pensionado’s: 
- storytelling - inzicht 

in waarde van 
mensen

Sterk in: high tech, 
bio/health, autom.- 

dan blijft ecosysteem 
zich vanzelf 
versterken

Unieke combi:
- researchers

- creators
- makers

Challenges 
uitschrijven om 

interactie tussen 
leeftijd/nivo etc. te 

initieren

Bijv. - watis goed 
leren van 8-80? - je 

moet inschrijven met 
team dat bestaat uit 

....

Geeft goede 
resultaten & inzicht 
in wat er gebeurt in 

samenwerking

We weten nog niet 
wat we tegen gaan 

komen...

In 2018 moet het 
kernteam weg zijn 
(van pionier naar 

consolidatie)

Financien & proces 
inrichten

“Open innovation 
game” als 1e stap

Samenbrengen van 
mensen

Leren delen:
- ego’s ontwortelen

- kenniseilanden 
doorbreken

Kleine schaal 
beginnen & mensen 

laten beleven - 
spelenderwijs

Overheid moet 
werkelijk LT visie 

hebben en 
voldhouden

Van theorie naar 
praktijk: doen! 

Mensen bewegen 
om het te doen

Creeren van een 
woordenboek om 

beeldvorming 
stakeholders te 

tunen

Branding van de 
regio als 

voortrekker: trots 
en passie

Talent naar de regio 
halen & houden: naast 
werk ook hoogwaardig 

onderwijs voor de 
kinderen

IP modellen voor 
inrichten 

partnerships

Partij inschakelen 
die proces van ‘big 
data’ (verzamelen, 

xxx, creeren) 
beheerst en snapt

‘Heroiek’ rond 
unieke 

ontwikkeling van 
rolmodellen

Communicatiestra-
tegie rond 

rolmodellen: blijven 
benoemen en 
benadrukken

Financien & bus. 
model: - start niet bij 

scholen - financiering uit 
overheid - partijen zelf / 
alleen kunnen het niet 

Neutraal terrein: 
nodig om de 

innovatie tot stand 
te brengen

Ondernemersmen-
taliteit: ondernemen 

is meer dan alleen 
zakelijk

Kern: NU de 
goede dingen 

initieren & flexibel 
bijsturen

Focus: mensen in 
beweging krijgen 

(NU)

Screening voor 
mensen die hierbij 

ingezet kunnen 
worden

Profielen schrijven

Coachings 
instrument voor 

onderwijsmensen

Beoordelingscri-
teria voor stappen 
op de roadmap & 

samen creeren

Terug naar het 
nivo waar mensen 
gewoon mensen 

zijn

De lerende & de 
coaches worden 

redbluejay’s

Tastbare resultaten 
realiseren

Kernteam & uitrol 
roadmap Regionale 

verankering & 
versterking

Successen vieren 
& op unieke 

manieren

Experience centre 
op wereldnivo

Heroes

Samenwerken in 
de quadrupel helix

Leren 
samenwerken door 

te ervaren

Beginnen met 
mentale paradigma 

shits

Het gaat om 
het nu

- om mensen & 
paradigma shifts

- inrichten organisatie
- dan doen en 

monitoren

RedBlueJay Maastricht 
University

Flexi inhoud
Flexibilisering in 

hoe de 
competenties te 

bereiken

Kwalificatieprofielen 
beschrijven voor 

beroepen en daarbij 
iedereen betrekken - 

overheid, opleidingen, 
beroepenveld etc.

Bijv. ‘raamplan 
geneeskunde’ + 

jaarlijkse 
voortgangstoets per 

domein

Onderwijs 
en toetsing uit 
elkaar trekken - 

centraal toetsen & 
meer dan 2* per jaar 

geeft flexibiliteit

Verschillen-
de vormen van 
organ & vorm 

onderwijs: - 1 plaats 
om te toetsen, 
‘volgen’ overal

Flexi organisatie 
(loslaten van 

klassen)

Flexibilise-
ring: 1. behoeften 

vaststellen, 2. 
resources toekennen, 

3. anders 
organiseren

Bestaat nu 
prototypisch - 

aanbieders hebben 
impuls nodig om het 

te ontwikkelen

Nu ontwikkelingen 
vaak om huidige 

systeem te behouden - 
niet om visie te 
ondersteunen 

(kapitaliserend)

A-synchroon, niet 
tijd en plek gebonden 

- vb internationaal 
PhD programma 

life-streaming

Veel technology 
enhanced learning 

is gericht op 
doelmatigheid

Doelmatigheid in 
onderwijs = kun je 

hetzelfde met minder 
kosten - niet relevant 

voor kwaliteit

Wel inhoudelijk 
relevant & 

ondersteunend:
- communicatie

-simulatie & serious 
gaming

Serious gaming: 
ervaringen die je 
anders niet zou 
kunnen bieden

Onderwijssectoren 
beter op elkaar 

afstemmen (primair, 
secundair, tertiar)

Middelbare school 
veel strakker met 

vakdocenten, nauwelijks 
aandacht voor buiten en 

bedrijven

Primair onderwijs 
van oudsher meer 

leerlijnen en 
competentie gericht

Wel kleine 
veranderingen a la 
technasium en in 

mbo

Big data & learning 
analytics

Analyse van 
competentieontwikke-
ling - nodig om juiste 
advies te geven en te 

kunnen sturen Nu hebben 
we alleen nog data uit 

het oude systeem. 
Devariatie die je nodig 

hebt om te sturen  
hebben we nog geen 

data van

Rolmodellen ook 
naar type opleiding 

enzo (bijv docent vwo 
gepromoveerd)

Partnerships 
bedrijven & 

opleidingen heel 
belangrijk (medische 

opl.)

Nieuwe teams 
worden docenten + 

bedrijfsmensen - 
multidisciplinaire 
docententeams

Samen inhoud & 
vorm (competenties 

coachen, 
problematied) 

behandelen

Mix tussen 
werkplek en 

leeromgeving 
(spiraalsgewijze 

aanpak)

Schoolse leren 
en werkplek leren 
wisselt elkaar af

Kennis en tools zijn 
voorhanden

Tools voor 
monitoren invididuele 

voortgang en 
competentieontwik-

keling

Flexibilisering van 
onderwijs

Communicatie 
technologie is 
voorhanden

Tooling om 
behoeften en 

resources te kunnen 
koppelen

Sectoren meer & 
beter afstemmen

Data verzamelen 
om te snappen en 

te sturen

Ontwikkelingen 
in onderwijs gaan 

traag en mooizaam

Beginnen bij het 
afbreken van 
muren in het 

systeem

Fundamentele 
organisatieveranderin-

gen - van 1 docent, 1 vak, 
1 klas naar 

multidisciplinair denken

Overheid - 
bedrijven - 

instellingen - 
studenten

Huidige 
maatregelen lijken 

tegendeel (1040 
norm etc)

Een crisis is 
nodig om de 

omslag te geven

Manier waarop 
docenten worden 

ingezet -> docent aan 
groepje studenten

Docententeams 
nodig die 

bedrijfscases kunnen 
behandelen

Jaarklassen 
systeem is barrier

Cross Knowledge

Informeel leren 
(90%) 

ondersteunen

1. Zorgen dat 
mensen elkaar 

optimaal kennen en 
kunnen vinden 
(zichtbaarheid)

2. Community 
learning: mensen 

ondersteunen om van 
elkaar te leren 
(samen delen)

3. xxx mensen in hun 
dagelijkse 

werk/omgeving optimaal 
ondersteunen (on the job)

Van kennis
naar actie

naar doelen

1. Alle 
leersystemen zijn al 

mobile: - smartphone, 
- tablet

3. Videocasting 
op basis van 
storytelling 

(onderwijs vorm)

2. Verkorte 
spanningsboog 
van 40 naar 20 

minuten

4. Serious 
gaming: - fun factor 
- belevingsfactor - 

spelvorm

Toekomst = NU
mobile, facebook, 

linkedin

Lerende centraal + 
faciliteren in de 
breedste zin + 

onafhankelijk vd 
organisatie

Ander paradigma:
- andere org.

- anders denken
- blenden, maar hoe?

Wordt breed erkent 
-> wie doen?

FNV, overheid, 
brainport, grote 

bedrijven

Binnen bedrijven 
ook verschuiving van 

HR naar business: 
praktischer & 
inhoudelijker

Inrichten 
ecosysteem:

1. wat wil je bereiken? 
- openheid voor 

ontwikkeling

2. gaat niet vanzelf: 
marketing & 

communicatie strategie - 
veranderingsproces 

inrichten

- Is mogelijk 
(tegen lage kosten)

- ambitie is er -> 
sammenwerken!

Een onafhankelijke 
partij die bewaakt, 

kennis samenbrengt, 
new bus. devt snapt

Dus marketing & 
verandermanage-

ment: A, B, C.

Regionet? Balans 
tussen lokale 

communities in de 
wereld irt ‘blended’

Combi sociale 
ontmoetingen + 

online ontmoetingen - 
powered by...

Ook opleiden 
docenten + 

leerlingen lagere 
scholen (nu al)

Kinderen leren 
uit te wisselen in 

community 
learning

Open platform + 
continue 

ontwikkeling + 
communities

Be the integrator, 
not own best 

solution?

Geen hek 
omheen, maar wel 

plek creeren

Hoe branden? Als 
regio Ehv? 

Belangrijke vraag!

Personificeren 
van leeromgeving 

in gehele 
ecosysteem

Leren uit data & 
bijsturen

Systemen die 
suggesties doen ahv 
jouw ‘zoekgedrag’ - 

inzetten in brede zin

Backoffice 
diverse partijen & 

frontoffice 
(facebook?)

Communities, 
hoe werken ze? Wie 

early adopters? 
etc.

Risico: duurt langer 
om te komen waar je 

wilt, zit niet 
intechnologie, maar 

in org.

Wie organiseert? 
Wie financiert?

Cross Knowledge 
heeft ook fondsen 
beschikbaar voor 
maatschappelijke 

projecten!

Stakeholders, 
business modellen

Dit zou nu de 
uitdaging van de 

overheid moeten zijn 
(kost geen miljarden)

Kennis toegankelijk 
on demand & 
vindbaar in 

communities

Online portfolio

Coaching

“Conclusie”

Content & 
technologie zijn geen 

issues - wel 
organisatie & 

marketing

Dilemma 
regio-wereld 

platform

Ook op andere 
leernivo’s?

Wie is in de lead?

Persoonlijk 
portfolio ontwikkeling 

(formele kant & 
informele kant

Van push naar pull 
(universiteiten 
naar lerende)

Voorbeeld: WFT 
(wet financieel 

toezicht) wordt nu 
ontwikkeld voor 
toezichthouders

Coachingsplatform

Persoonlijke 
leerpaden - 

interactie met 
coach

Lifestyle 
coachingstool - 

diversiteit 
persoonlijkheidsont-

wikkeling

Plek voor 
ontwikkelingscoa-

ches

A. Technologisch 
inrichten

B. Functioneel 
design

Team nodig van:
- innov. veranderaars

- community 
organiisers

Financiering 
zoeken:

- proeftuin ovh?
- grote bedrijven

- fondesen

(Die zitten nu niet 
bij Brainport)

C. Meekrijgen + 
laten leven 
ecosysteem

Technologisch & 
conceptueel geen 

grenzen of 
onoverkomelijkhe-

den

IMEC

Inzicht in 
dilemma ‘wat te 

vertellen en wat te 
laten zoeken’

Train de trainer

‘Rijbewijs’ voor 
het internet - 

voorbij 
zelfregulering

Gebruik van 
groep om onderling 

te accrediteren

Gebruik van big 
data om te 

accrediteren

Validatie door 
communities

Selecteren van de 
relevante kennis

Bring your own 
device op school 

(iPad)

MOOCS

Aanstelling morele 
gids van de inhoud 

(om indoctrinatie door 
google & facebook te 

voorkomen)

Overal & altijd 
‘live’ interactie met 
docent en/of coach

“Genius’ voor je 
leerproces = 

electronische 
coach

Keuze voor coach 
mede op vaststelling 
van capciteiten van 

mensen

Van passieve naar 
actieve omgang met 

data & techn. = 
nieuwe 

leerprocessen

Profiel van lerende 
vaststellen en 
gebruiken voor 

persoonlijk advies

‘Lifestyle’ 
coaching, bijv in 
supermarkt over 

gezondheid

Directe feedback 
zet aan tot nieuwe 

leerprocessen 
(bijv. energie)

Gaten in kennis 
worden gevuld 

door persoonlijke 
boeken

Gaten in 
actualiteitskennis 

worden gevuld door 
persoonlijke krant

Geindividualiseer-
de leermiddelen

Coaching opgerekt 
naar omgeving (de 

stad) = alle kennis om 
je heen

Waarde van 
educatie komt buiten 
school te liggen (een 

‘tripadvisor’ voor 
moocs)

“Genius”coach op 
wereldburger nivo

Integratie van 
moocs/youtube & 
serious gaming tot 
online class voor 

jongeren

Business model 
met MOOCS door 
werkgevers (top 5 
of 10 leerlingen)

Bewuste 
consumenten: 

prijs/kwaliteit = 
leertoerisme

Technologie 
overal beschikbaar 
door nieuwe bus. 

modellen

Leren vult de lege 
momenten op in de 
work/life balance

Normering & 
rewardsystemen 

zijn een trigger en 
incentive

Patient als 
consument van 

kennis - je weet meer 
van je lichaam

Patient is even slim 
als de dokter

Andere keuzes 
door kennis (bijv 

medicatie)
Competentie 

voorbij wat nodig is 
voor arbeidsmarkt - 

naar breder = burger

Online testen om 
erkenning als 

expert te krijgen

Aanname: uitgaan 
van het goede

Aanname: kinderen 
willen leren en zijn 

willige consumenten 
(is niet zo!)

Competentiebepa-
ling & normering

De vraag waarom je 
leert wordt 

belangrijker

Kuddedieren 
(mensen) hebben 
iemand nodig die 

voorop loopt

Competitie en 
angst om niet te 

overleven is 
drijfveer

Business School 
Notenboom

Invulling geven aan 
comfort & gemak dat 
mensen (lerenden) 

zoeken

Verschuiving van 
belang van 

demografische aspecten 
naar psychografisch 

(leuk, boeiend, 
beleving)

Sociaal 
constructivisme als 

basis van het 
onderwijsmodel

Loslaten van 
generalisering & 

landelijke 
beroepsprofielen 

(nindividualisering)
Voorbereiden op 
ondernemen & 
ondernemende 

werknemer 
(entrepreneurship & 

social innovation)

Shift van functioneel 
denken 

(heden/materieel) naar 
synthese (geest) of 
analyse (toekomst)

Ondernemende 
houding van het 

individu

Verbinding naar 
besef van klant van 
bedrijf (proces van 
waardecreatie ipv 

functies)

Lagere 
opleidingen meer 

kwalificatie gericht 
(competenties)

Meer 
specialisatie 

mogelijk in hogere 
opleidingen

Van teaching 
naar learning! 

(andere rol van 
docent)

Comfort & gemak 
hoger door 

datatoegankelijkheid 
(beter dan ebooks)

Nieuwe 
leermaterialen:

- comfort & gemak
- zien hoe anderen 

het toepassen

Cultuurverande-
ring: Studeren wordt 
een oneindig proces 

(niet meer voor de 
credits alleen)

Toetsen aan de hand 
van performance 

requirements (kennis 
wordt een enabler ipv een 

diffentiator)

Minder scherpe 
tussenfases & 

toelating

Wat wil de klant?
(trends en wat 
drijft trends?)

Loslaten van 
normatieve: past niet 

bij excelleren en 
waardemodel van de 

Ehv visie

Leerpaden 
definieren vanuit 

de arbeidsmarkt (is 
al meer bij MBO)

Omslag bij 
bedrijven nodig: van 
output-gericht naar 
competentiegericht

Van werknemer 
naar partner in 
ondernemen

Inbrengen van 
competitie element: 

nodig voor 
functioneren

Differentieren 
naar behoefte van 

de regio 
(Brainport)

Loslaten NVAO 
regels: naar de 

geest (middelen 
goed besteden)

‘Teaching’ vindt 
online plaats ivm 
comfort & gemak

Toepassen van 
kennis in de 

context

Specialisatie tot 
uniek profiel door 

eigen pad

Kwalificatie door 
school obv uniek 

profiel v. 
competenties ipv 

generiek

Andere rol (of 
helemaal geen) 

voor PZ managers

Leerpaden voor 
bedrijfsovernames 

(valuation)

Onderwijs levert 
meer 

entrepreneurs op

Mindset:
- in onderwijs
- daarbuiten
- bij individu

De Roode Kikker

3 problemen:
- geld tekort
- cito score

- # leerlingen loopt 
terug

Van behavioristisch 
naar sociaal 

constructivisme: 
veranderingen zijn al 

ingezet

Kantelpunt zit op # 
apparaten in de 

klas

Alle kennis van de 
wereld is in de klas 

aanwezig (geen 
fysieke 

belemmering)

School gericht op 
ontwikkeling van 

het kind (bijv. 
Slingertouw)

Begrijpend lezen 
vraagt een andere 

strategie dan 
vroeger

Digitale 
mogelijkheden 

bieden kans om infi 
actueel te houden

(nieuwsbegrip)

Probleem oplossen 
(uitdagingen 

neerleggen voor 
kinderen) = 
individueler

Intersubjectieve 
beoordeling vindt nu 

al plaats in 
lerarenvergadering

Individuele 
portfolio getuned 

naar doel: bijv. 
showcase voor 

sollittatie

Scholen 
volstoppen met 

computers
Systeembeheerder 

ipv congierge

Competitie element 
in leren (vb 

rekenrennen)

Uitgevers 
betrekken 

leerkrachten bij 
ontwikkeling van 

leermiddelen

Adaptieve 
leeromgevingen 
om motivatie te 

behouden

Adaptieve 
leeromgeving: 
knooppunt & 

voorwaardelijke 
kennis (conent)

Profiel vd leering 
als basis (leerstijlen 

test, 0-meting) 
= Cito 2.0

Aangepaste 
opdrachten voor 

leerstijlen (denkers 
& doeners)

Peer reviews voor 
beoordeling

Bij veel gebruikers 
van adapt. leeromg.: 

monitoren van 
compexiteit en 

aanpassen

Technologie om 
opdrachten aan te 

passen:
- complexiteit taal

- complexiteit opdracht 
nivo (Edia)

Van theorie in klas 
naar toepassen in 

klas

Computer ratio:
1 op 2

Onherkenbare 
klaslokalen

Learning analytics 
drijft het leren

Pilot projecten met 
‘willenden’

Start bij PABO: 
andere aanpak en 

verjonging 
docenten

Samenwerking 
internationaal is er 

al

Jeugdzorg

Prioriteit bij 0-12jr 
=> taak gemeente

Aansluiting met 
wereld & 

arbeidsmarkt = 
diploma

Waarde van 
diploma voor de 

lerende (intrinsieke 
motivatie)

0-3 jr verplicht 
naar kinderopvang 
(op kosten van de 

samenleving)

Op basisschool zijn 
probleemgevallen al 

duidelijk: kennis 
gebruiken

Certificaten 
systeem voor 

theoretische kant 
bestaat: uitbreiding 

naar praktijk

Verantwoordelijk-
heid 0-12 jr bij de 

gemeente leggen (niet 
bij schoolbesturen)

Regionale 
kindcentra: zorg in de 

basisvoorziening 
integreren

Erkennen van 
eigenheid van 

kinderen = geen 
eenheidsworst

Geen 
waardeoordeel door 
leerkracht: focus op 
ontwikkeling kind

Knip tussen BO 
en VO verkleinen: 
school van 10-14jr

Leerkrachten 
hebben vermogen om 
de leerling goed in te 
schatten en helpen 

bij keuzes

300% kwaliteit 
van onderwijzend 
personeel in BO

Rolmodellen 
(diversiteit) in 

leerkrachten BO

Regionaal 
basispakket: bepalen 
welke kennis op BO 

nodig: + burgerschap 
+ techniek

Toelatingstoets 
breder dan kennis 

(als mens)

Vervlechting: 
uitstroomment 

naar arbeid

Bedrijven 
betrekken bij 

opleiding: bijv. 20 
stageplekken per 

jaar

Leraren beschikken 
over uitgebreider 

palet van 
werkvormen: per 

kind kiezen

Open Universiteit

Paradox: formeel 
erkennen van 

informeel leren

Doel & middel uit 
elkaar trekken

Wegnemen van de 
belemmerende 

factoren

Inzicht in 
belemmerende 

factoren: - inspectie - 
profesionele angst 

bij docent

Verantwoordelijk-
heid voor student 

expliciet belegd bij 
docententeams

Thinking skills 
aanleren bij 

jongeren

Liberal arts 
(socratisch): 

kritisch denken & 
afwegen

Onderwijsver-
nieuwingen van 
1920 kun je zo 

implementeren!

Recommender 
systems

Basisonderwijs 
breder dan 

lezen/rekenen/schrij-
ven: wat is relevant & 

belangrijk?

Lerende 
organisaties: 

toekomstgericht = 
bezig met 

vernieuwing

Onderwijsdoelen 
weer gebaseerd op 

pedagogiek

Alternatieve manier 
van laten zien dat je 
iets kan: erkenning 

van elders verworven 
competenties

Herwaardering van 
vakmanschap

Maatschappij 
vaardige mensen

Impact van 
recommender 

systems

Beroepsonderwijs: 
participerend/wer-
kend leren & lerend 

werken
Waarom gaan 

mensen een formeel 
traject in?: toegang 

krijgen (niet perse de 
erkenning)

Pilot project 
ondernemerschap 

met vroegtijdig 
schoolverlaters

Studenten die iets 
kunnen met 

maatschappelijke of 
bedrijfsmatige vraag

TU/e

Samen werken & 
samen komen

Virtuele 
Eindhovense 

school oprichten

Blended learning

Keuzes maken en 
leren leren ipv 

lopende encyclopedie 
zijn

Pilot project 
certificering: 

afrekensysteem 
tussen instellingen

Toelatingsexamens 
ondersteunen 

vervagende grenzen

Voortgangstoet-
sen voor nivo 
bepaling ipv 
studiepunten

Systemen om uit 
te vinden wie welke 

aandacht nodig 
heeftOnline interactief 

lesmateriaal 
(voorbij e-book)

Combi van 
summatieve en 

formatieve toetsing 
tot interactieve 

toetsvormen

Als eerste echt 
iets doen: vb 

GeorgiaTech online

Primaire mensen 
(docenten) hebben 
het primaire proces 

in handen

Samenwerking 
industrie in MOOCS 
ontwikkeling = ook 

kans op talent 
werving

gelegenheid

gelegenheid

???

Lokaal Centraal

Leren van 
mensen die een 

dergelijk traject al 
gedaan hebben

Pilot project in 
buurt/wijk: fysieke 
inrichting speelveld 

(proeftuin)

Henk Oosterling: 
vakmanschap

Online jongeren 
platform voor 

reflectie op visie

Fontys

Normen voor 
kennis die je MOET 

hebben (+ 
toetsing)

Leervermogen 
neemt af op latere 
leeftijd: rekening 

mee houden!

Belang en rol van 
de ouders

Zeggenschap van 
leerlingen in het 

systeem

Samenwerking over 
alle lagen:
- docenten

- school & bestuur
- systeem & overheid

Vorm/inhoud & 
organisatie moeten 

gezamelijk 
aangepakt!!!

Project om 
onderwijs te 

herontwerpen

Multidisciplinaire 
docenten teams 

gezamenlijk

Zorgen dat het 
geen politiek wordt

Herontwerp van 
het onderwijs 
gerealiseerd

Doel van de school 
omzetten naar leren, 

met docent als 
lerende professional

Spanningsveld 
tussen moeten 

voldoen aan de eisen 
en unieke paden

School is nu niet 
gericht op kennis: leert 

je je te gedragen zoals het 
hoort (sociologisch 

perspectief)

Diagnostiserende 
docenten: kunnen 

toetsen wat leerlingen 
weten/kunnen (ook 

EVC)

Formatieve 
toetsing: elke 
interactie met 

lerende is toets

Onderlinge 
peer-feedback ipv 

inspectie (ondermijnd 
vertrouwen)

Focus tot 12/14jr 
op kennis, daarna 

competenties

Ondersteuning 
voor individuele 
leerdoelen: waar 
nu & wat nodig?

Gemotiveerde 
leerlingen krijgen ruimte 
& systemen helpen met 

keuze voor efficiente 
leerpaden

Niet gemotiveerde 
leerlingen krijgen 

beperkt keuze aanbod

Ruimte creeren 
voor innovatie door af 

te stappen van het 
industriele 
perspectief

Focus op leren ipv 
organiseren: 

financien naar de 
mensen die het doen

Wegnemen van 
verplichtingen op 

individuele leerpad = 
wegnemen dwingende 

kaders

Organisatie van 
plannen & schedulen 
van leerervaringen op 

individueel nivo

Samenwerking 
met bedrijven & 

organisaties 
(context)

Vertrouwen 
stellen in 

leerkrachten 
(essentieel!)

niet alles in teams!

Korein Skool

Spelend leren = 
manier om van leren 

naar inzicht & 
begrijpen te komen

Inspirerende 
techniek les voor 

kinderen die er aan 
toe zijn

Techniek & Ik:
om makkelijk te 

maken voor 
docenten

Plusklas voor 
techniek in BO (content 
& structuur & actualiteit 

afstemmen met 
bedrijven)

ICT netwerk van 
1200 scholen in NL

Schaalgrootte om 
performance te 
kunnen bieden

Onderzoek naar 
geanonimiseerde 

school data

Signalen uit games 
afleiden over 
specifiek kind

Tekort aan 
leerkrachten - IT 

coach om leerproces 
te verbeteren

Rol van Skool in 
aansluting op 

centraal netwerk: 
platform bieden

Schaalgrootte 
maakt 

differentiatie 
mogelijk

Boek -> PDF -> 
interactief -> adaptief 
(juiste content, nivo & 

visueel/tekst)

Remmende kracht 
van inspectie: alleen 

wetenschappelijk 
onderzocht product 

toepassen

Goede dingen ter 
beschikking stellen 
op portal = podium

Communicatie-
platform voor 
georganiseerd 

proces (nieuws)

Begeleid 
zelfstandig leren

Teams: reactief + 
proactief + creatief 

(niet passief of 
negatief)

Steeds meer 
specialisatie in werk 
(impact op zinvolle 

bijdrage)

Geanonimiseerd & 
gepersonaliseerd

Verlagen muur 
tussen BO en VO

Dropouts screenen 
ondernemerskwalifi-

catie: avond opleiding 
voor ondernemers

Focus op wat je 
WEL kan

xxx

Rol van 
bestuurders in 

veranderproces (om 
angst te overwinnen)

Zo organiseren 
dat het niet fout 

kan gaan (ipv dat 
het goed kan)

ondernemende 
mentaliteit

We Share Talent

Leren in open 
omgeving te werken 

(nu is alles gesloten / 
geheimhouding)

Heel veel 
opzetten (parallel) 

en leren wat er 
wel/niet werkt

Ontwikkeling van 
het ecosysteem 

over tijd (geen vast 
systeem)

Praktijk binnen 
halen: ‘Dagje 

Lesgeven’

Continu ideeen 
verzamelen om 

werelden bij elkaar 
te brengen

Gezamelijke 
teams van 

bedrijfsmensen & 
leerlingen

Internationale 
samenwerking 
koppelen aan 

school/studiereis

Competentie om 
gebruik te maken 

van social 
networks

Gamifcation: 
spelenderwijs leren 
(voor alle nivo’s en 

leefijden!)

Herkennen van 
persoonlijke stijlen in 
games: achievers vs 

helpers

Tools om 
leerervaringen in 

co-creatieve teams 
te delen

Duurzame 
inzetbaarheid & 
leeftijdsbewust 

personeelsbeleid

Breder trekken 
van aansluiting 

onderwijs & 
arbeidsmarkt

Inzet van 
‘pensionado’s’ in 

leerprocessen

Combi-rollen: 
mentor & 

ondernemer

Battles met 
teams uit bedrijven 

en lerenden

Certificering: 
sourcing van 

examens (vb IBKI)

Deeltijd-onderne-
mers (naast 

deeltijd vaste 
baan) Populariteit van 

grote bedrijven vs 
eigen 

ondernemerschap

Instrumentarium 
van HR functionaris 

in bedrijven & 
organisaties

Proactief ruimte 
geven voor 

ontwikkeling

Total cost of 
learning over 

levenscyclus & 
doelgroepen

Verandermgt:
- krachtige champion - 
belonen dat mensen 

nek uitsteken

Ervaringen van 
anderen gebruiken: 
bijv. bedrijven met 

EVC’s of eigen 
academies

In het roadmaponderzoek zijn de ontwikkelingen en mogellijkheden verkent die een bijdrage kunnen leveren om het gewenste toekomstscenario ‘Leren in Eindhoven 2030’ ook daadwerkelijk te realiseren. De leesbare versie van de informatie is te 
vinden in de bijlagen.

Vorm & inhoud van onderwijs:
• 0 tot ~ 14 jaar
• ~ 14 tot ~ 140 jaar 
• toetsing en certificering

Technologische mogelijkheden:
• leermiddelen
• toetsmiddelen
• infrastructuur

Context & organisatie:
• rol van docenten
• samenwerking in ecosysteem
• proeftuin en pilots
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Intelligent Lighting Institute

Roadmap onderzoek

Het gewenstetoekomstscenario voor leren in Eindhoven in 2030 heeft als inspiratie gediend om mogelijkheden te verkennen om het daadwerkelijk te realiseren. Het gewenste 
scenario geeft een rooskleurige blik, terwijl de werkelijkheid weerbarstiger is. In het gewenste scenario is het uitgangspunt dat we iedereen een nieuwsgierige en leergierige 
houding bijbrengen. Hoe we dit gewenste scenario daadwerkelijk kunnen bereiken voor alle doelgroepen wordt uitgezocht in het roadmap onderzoek. Vanuit verschillende 
invalshoeken wordt gekeken welke ontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van het gewenste scenario. Deze ontwikkelingen en belangrijke mijlpalen 
worden op een tijdslijn geïnventariseerd. Dit geeft ook inzicht in de haalbaarheid van het gewenste scenario en de verwachte doorlooptijden om mijlpalen te realiseren. In het 
onderzoek zijn experts betrokken uit diverse domeinen en organisaties, zowel vanuit de overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven die allen een verschillende rol willen of 
kunnen spelen in het brede vlak van de toekomst van leren. Zij hebben hun visie gedeeld op drie verschillende ingrediënten:

Alle informatie uit de verschillende interviews en workshops is vervolgens geclusterd en ingedeeld in een aantal hoofdcategorieën in de roadmap.

Op de volgende pagina’s wordt eerst de complete roadmap getoond, waarna deze per lijn wordt toegelicht.

Vorm & inhoud van onderwijs

Welke kennisontwikkelingen in onderwijs en leren vinden 
de komende jaren plaats die bijdragen aan het realiseren 
van het toekomstscenario? 

Mogelijke onderwerpen: 
• talent- & competentieontwikkeling
• coaching 
• validatie & toetsing
• ...

Vorm & inhoud van onderwijs

Op het gebied van vorm en inhoud van onderwijs zijn 
drie lijnen onderscheiden: 

• onderwijs voor 0 tot ~ 14 jaar 
• onderwijs voor ~ 14 jaar en ouder
• toetsing en certificering

Technologische mogelijkheden

Welke ontwikkelingen in de technologie vinden de ko-
mende jaren plaats die bijdragen aan het realiseren van 
het toekomstscenario? 

Mogelijke onderwerpen: 
• technology enhanched learning 
• big data
• leerapplicaties
• ...

Technologische mogelijkheden

De technologische mogelijkheden zijn in te delen in drie 
lijnen: 

• leermiddelen
• toetsmiddelen
• infrastructuur

Context & organisatie

Welke stappen en ontwikkelingen zijn organisatorisch 
noodzakelijk voor het realiseren van de beoogde samen-
werking in het toekomstscenario, zowel in de quadrupel 
helix als in internationale context,  te realiseren? 

Mogelijke onderwerpen: 
• inrichten partnerships
• rolmodellen
• waardebepaling in internationale accreditatie
• ...

Context & organisatie

De stappen die nodig zijn in de context en organisatie 
zijn in te delen in drie categorieën: 

• rol van docenten
• samenwerking in ecosysteem
• proeftuin en pilots
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Intelligent Lighting Institute 
HOUSE
L I G H T

/ solution partner of the Intelligent Lighting Institute at TU/e

Roadmap Leren in Eindhoven 2030

Vorm & inhoud
van onderwijs

Mijlpalen

Context &
organisatie

Technologische
mogelijkheden

2013 2015 2020 2025 2030

0 tot ~ 14 jaar

~ 14 tot ~ 140 jaar

toetsing & 
certificering

leermiddelen

toetsmiddelen

infrastructuur

rol van docenten

samenwerking in 
ecosysteem

proeftuin & pilots

Eindhoven in 2030

Leren in Eindhoven 2030
In het gewenste toekomstscenario voor Eindhoven worden drie 
dromen werkelijkheid:
1. Ieder individu krijgt de ruimte om zich uniek te ontwikkelen
2. Iedereen krijgt de kans om in zo divers mogelijke teams ervaring 
op te doen.
3. Iedereen levert een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij.
Om dit doel te bereiken zijn een zestal elementen in de visie 
benoemd:

Het speelveld
Een open leeromgeving die ruimte biedt voor maatwerktrajecten en 
een breed palet aan leermogelijkheden biedt.

De wereldregio
Eindhoven als krachtige plaats in de wereld en verbonden met de 
wereld waar leren en innovaties vanuit het maatschappelijk belang 
plaatsvinden.

De co-creatieve leerteams
Samen leren met mensen van verschillende achtergronden en 
leeftijden, waarbij iedereen een bijdrage kan leveren vanuit eigen 
kracht.

Het leerpad voor het leven
Doorlopende leer- en leeflijnen en verbindingen door het gehele 
leven heen, waarin plaats is voor zowel formeel als informeel leren.

De lerende en de coach
Samen een individueel leerpad kiezen op basis van passie en 
daarmee authentieke talenten ontwikkelen.

De maatschappelijke rolmodellen
Leren van inspirerende mensen met ondernemersmentaliteit en van 
morele vraagstukken en ethische dilemma’s.

Versie december 2013

Basisvoorziening voor alle 
kinderen

(gericht op ontwikkeling van het kind 
door spelenderwijs leren met erkenning 

van de eigenheid van kinderen)

Veilige en stimulerende 
thuisbasis

(waarborgen dat alle kinderen kunnen 
opgroeien in een omgeving waar het zich 

optimaal kan ontwikkelen)

Focus op leggen van een 
brede basis met flexibiliteit in 

leervormen

(zorgen dat alle kinderen een basis 
hebben die flexibiliteit biedt in de 

individiduele keuzes die ze gaan maken)

Stimuleren van onafhankelijk 
denken

(breed aanbod van ervaringen waardoor 
kinderen leren omgaan met tegenslag en 

meningsverschillen)

Persoonlijke leerervaringen 
voor gemotiveerde lerenden 

met (deel-)kwalificatie(s)

(mogelijkheid bieden voor lerenden die 
het aan kunnen om in het open 

speelveld kennis en ervaring op te doen)

Oprichting 
Eindhovense 

schoolcoöperatie

Sociaal & fysiek 
ondersteunen van  

individuele 
leerpaden

Continue 
innovatie vanuit 

maatschappelijke 
thema’s

Verankeren & 
opschalen van het 

Eindhovense 
gedachtegoed

Thinking skills (kritisch 
denken & afwegen) aanleren 

bij jongeren

(van functioneel denken naar synthese 
of analyse)

Bewuste keuze en inzet van 
onderwijsmethoden

(docenten maken bewuste afwegingen op 
welke manier een lerende het beste kan 
leren aansluitend op zijn unieke profiel)

Persoonlijke leerpaden voor 
gemotiveerde lerenden

(in interactie met de coach kunnen 
gemotiveerde lerenden eigen leerpaden 

kiezen)

Formatieve i.p.v. normatieve 
toetsing van 

kennis & vaardigheden

(focus op de ontwikkeling van de 
lerende door diagnosticerende docenten 

die vaststellen wat hij/zij weet & kan)

Keuzevrijheid in vakken door 
certificerings- en afrekensys-

teem

(flexibilisering van leerpaden en 
portfolio’s doordat lerenden vrij zijn in 
de keuze welke vakken ze waar volgen)

Toelatings- en
 voortgangstoetsen

(mogelijk maken van een flexibeler 
pakket aan leerervaringen in een 

oneindig leerproces)

Individuele online portfolio als 
kwalificatieprofiel

(combinatie van certificaten voor 
verworven competenties geeft een 

kwalificatie voor een bepaald beroep)

Coaching op wereldburger 
niveau

(learning analytics drijft het leren op 
competenties in de brede zin van goed 

burgerschap)

Gepersonaliseerde 
leermiddelen 

(samengesteld o.b.v. persoonlijk profiel 
van kennis, vaardigheden en interesses)

Aangepaste opdrachten voor 
leerstijlen 

(complexiteit van opdracht, verschil in 
‘denkers’ en ‘doeners’ op basis van 
technisch volgen HOE iemand leert)

Learning analytics & big data 
als basis voor persoonlijke 

advisering 

(grote hoeveelheden data die gevolg zijn 
van monitoren van online leren maken 
het mogelijk om individueel te sturen )

Online interactief lesmateriaal 

(niet tijd- en plaatsgebonden leren, met 
competitie- en serious gaming 

elementen)

Directe feedback geïntegreerd 
in leerproces

(automatisch vaststellen van profiel van 
de lerende en gebruiken voor advies)

Toetsen met behulp van 
communities

(gebruik van groep om onderling kennis 
te valideren)

Accreditatie met behulp van 
communities & big data

(gebruik van big data en communities 
om aanbieders van leermogelijkheden te 

accrediteren en voor markt informatie)

Interactieve toetsvormen

(combinatie summatieve en formatieve 
toetsing ter ondersteuning van 

leerdoelen en leerstijlen)

Investeren in toegangspunten 
in de klas & mediawijsheid

(naar > 1 computer per 2 lerenden, 
zorgen voor goed systeembeheer en les 

in mediawijsheid)

Verzameling van data voor 
recommender systems en 

learning analytics

(open data nodig voor ontwikkeling van 
elektronische coach, leermiddelen en 

intelligente toets systemen)

Inrichten virtuele & fysieke 
ontmoetingsplekken voor 

community learning

(mogelijk maken dat mensen van allerlei 
achtergronden en met diverse 

leerdoelen elkaar kunnen vinden)

Planning & scheduling van 
leerervaringen op individueel 

niveau

(dynamische roosters om leerervaringen 
van lerenden op juiste moment in te 

plannen)

Rolmodellen netwerk

(netwerk met een diversiteit aan 
maatschappelijke rolmodellen die actief 

hun voorbeeldfunctie uitdragen)

Focus op kwaliteit en 
vertrouwen van docenten als 

lerende professionals

(creëren van ruimte voor innovatie en 
continue verbetering van het primaire 

proces)

Samenwerking in 
multidisciplinaire 
docententeams

(gezamenlijk inhoud & vorm bepalen op 
basis van competenties, coaching en 

behandeling van problematiek)

Coachingsplatform

(opschaling van gepersonaliseerde 
leerpaden vraagt om grotere 

hoeveelheid en diversiteit in coaches)

Rolmodellen uit bedrijfsleven 
en organisaties inzetten in 
uitwisseling met onderwijs

(diversiteit aan ‘mensen voor de klas’ en 
afwisseling van schools leren en 

werkplek of  bedrijfscases als context)

Relevante regionale profielen 
definiëren met triple helix

(gebruik maken van kracht van regio voor 
interessante leerpaden die aansluiten 

bij de toekomstige behoeften)

Vervlechting onderwijs en 
werken

(uitstroommoment vervaagt: werken en 
leren vinden gezamenlijk plaats)

Aantrekkelijke leerpaden voor 
banen in de regio

(leerpaden gericht op tekorten aan talent 
op specifieke functies belangrijk voor de 
erconomische ontwikkeling van de regio)

Aantrekkelijke leerpaden voor 
maatschappelijke thema’s in 

de regio

(leerpaden gericht op thema’s belangrijk 
voor de (regionale) maatschappij)

Eindhovense schoolcoöperatie 
oprichten als proeftuin

(herontwerpen van onderwijs door 
multi-disciplinair team van docenten 

waarin pilot projecten gaan lopen)

Pilot certificering Eindhoven

(mogelijk maken dat lerenden vrijere 
keuzes kunnen maken om leerervaringen 

op te doen op verschillende plaatsen)

Pilot community learning

(pilot project om lerenden te leren uit te 
wisselen en elkaar te helpen)

Pilot leerpad ondernemer-
schap

(pilot project om vroegtijdig 
schoolverlaters te screenen op 

ondernemerskwaliteiten en gerichte 
avondopleiding aan te bieden)

Consolidatie

(overgang naar een reguliere organisatie 
die de visie verder uitdaagt en verder 

ontwikkelt op wereldniveau)
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Roadmap Leren in Eindhoven 2030

Vorm & inhoud
van onderwijs

Mijlpalen

Context &
organisatie

Technologische
mogelijkheden

2013 2015 2020 2025 2030

0 tot ~ 14 jaar

~ 14 tot ~ 140 jaar

toetsing & 
certificering

leermiddelen

toetsmiddelen

infrastructuur

rol van docenten

samenwerking in 
ecosysteem

proeftuin & pilots

Eindhoven in 2030

Leren in Eindhoven 2030
In het gewenste toekomstscenario voor Eindhoven worden drie 
dromen werkelijkheid:
1. Ieder individu krijgt de ruimte om zich uniek te ontwikkelen
2. Iedereen krijgt de kans om in zo divers mogelijke teams ervaring 
op te doen.
3. Iedereen levert een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij.
Om dit doel te bereiken zijn een zestal elementen in de visie 
benoemd:

Het speelveld
Een open leeromgeving die ruimte biedt voor maatwerktrajecten en 
een breed palet aan leermogelijkheden biedt.

De wereldregio
Eindhoven als krachtige plaats in de wereld en verbonden met de 
wereld waar leren en innovaties vanuit het maatschappelijk belang 
plaatsvinden.

De co-creatieve leerteams
Samen leren met mensen van verschillende achtergronden en 
leeftijden, waarbij iedereen een bijdrage kan leveren vanuit eigen 
kracht.

Het leerpad voor het leven
Doorlopende leer- en leeflijnen en verbindingen door het gehele 
leven heen, waarin plaats is voor zowel formeel als informeel leren.

De lerende en de coach
Samen een individueel leerpad kiezen op basis van passie en 
daarmee authentieke talenten ontwikkelen.

De maatschappelijke rolmodellen
Leren van inspirerende mensen met ondernemersmentaliteit en van 
morele vraagstukken en ethische dilemma’s.

Versie december 2013

Basisvoorziening voor alle 
kinderen

(gericht op ontwikkeling van het kind 
door spelenderwijs leren met erkenning 

van de eigenheid van kinderen)

Veilige en stimulerende 
thuisbasis

(waarborgen dat alle kinderen kunnen 
opgroeien in een omgeving waar het zich 

optimaal kan ontwikkelen)

Focus op leggen van een 
brede basis met flexibiliteit in 

leervormen

(zorgen dat alle kinderen een basis 
hebben die flexibiliteit biedt in de 

individiduele keuzes die ze gaan maken)

Stimuleren van onafhankelijk 
denken

(breed aanbod van ervaringen waardoor 
kinderen leren omgaan met tegenslag en 

meningsverschillen)

Persoonlijke leerervaringen 
voor gemotiveerde lerenden 

met (deel-)kwalificatie(s)

(mogelijkheid bieden voor lerenden die 
het aan kunnen om in het open 

speelveld kennis en ervaring op te doen)

Oprichting 
Eindhovense 

schoolcoöperatie

Sociaal & fysiek 
ondersteunen van  

individuele 
leerpaden

Continue 
innovatie vanuit 

maatschappelijke 
thema’s

Verankeren & 
opschalen van het 

Eindhovense 
gedachtegoed

Thinking skills (kritisch 
denken & afwegen) aanleren 

bij jongeren

(van functioneel denken naar synthese 
of analyse)

Bewuste keuze en inzet van 
onderwijsmethoden

(docenten maken bewuste afwegingen op 
welke manier een lerende het beste kan 
leren aansluitend op zijn unieke profiel)

Persoonlijke leerpaden voor 
gemotiveerde lerenden

(in interactie met de coach kunnen 
gemotiveerde lerenden eigen leerpaden 

kiezen)

Formatieve i.p.v. normatieve 
toetsing van 

kennis & vaardigheden

(focus op de ontwikkeling van de 
lerende door diagnosticerende docenten 

die vaststellen wat hij/zij weet & kan)

Keuzevrijheid in vakken door 
certificerings- en afrekensys-

teem

(flexibilisering van leerpaden en 
portfolio’s doordat lerenden vrij zijn in 
de keuze welke vakken ze waar volgen)

Toelatings- en
 voortgangstoetsen

(mogelijk maken van een flexibeler 
pakket aan leerervaringen in een 

oneindig leerproces)

Individuele online portfolio als 
kwalificatieprofiel

(combinatie van certificaten voor 
verworven competenties geeft een 

kwalificatie voor een bepaald beroep)

Coaching op wereldburger 
niveau

(learning analytics drijft het leren op 
competenties in de brede zin van goed 

burgerschap)

Gepersonaliseerde 
leermiddelen 

(samengesteld o.b.v. persoonlijk profiel 
van kennis, vaardigheden en interesses)

Aangepaste opdrachten voor 
leerstijlen 

(complexiteit van opdracht, verschil in 
‘denkers’ en ‘doeners’ op basis van 
technisch volgen HOE iemand leert)

Learning analytics & big data 
als basis voor persoonlijke 

advisering 

(grote hoeveelheden data die gevolg zijn 
van monitoren van online leren maken 
het mogelijk om individueel te sturen )

Online interactief lesmateriaal 

(niet tijd- en plaatsgebonden leren, met 
competitie- en serious gaming 

elementen)

Directe feedback geïntegreerd 
in leerproces

(automatisch vaststellen van profiel van 
de lerende en gebruiken voor advies)

Toetsen met behulp van 
communities

(gebruik van groep om onderling kennis 
te valideren)

Accreditatie met behulp van 
communities & big data

(gebruik van big data en communities 
om aanbieders van leermogelijkheden te 

accrediteren en voor markt informatie)

Interactieve toetsvormen

(combinatie summatieve en formatieve 
toetsing ter ondersteuning van 

leerdoelen en leerstijlen)

Investeren in toegangspunten 
in de klas & mediawijsheid

(naar > 1 computer per 2 lerenden, 
zorgen voor goed systeembeheer en les 

in mediawijsheid)

Verzameling van data voor 
recommender systems en 

learning analytics

(open data nodig voor ontwikkeling van 
elektronische coach, leermiddelen en 

intelligente toets systemen)

Inrichten virtuele & fysieke 
ontmoetingsplekken voor 

community learning

(mogelijk maken dat mensen van allerlei 
achtergronden en met diverse 

leerdoelen elkaar kunnen vinden)

Planning & scheduling van 
leerervaringen op individueel 

niveau

(dynamische roosters om leerervaringen 
van lerenden op juiste moment in te 

plannen)

Rolmodellen netwerk

(netwerk met een diversiteit aan 
maatschappelijke rolmodellen die actief 

hun voorbeeldfunctie uitdragen)

Focus op kwaliteit en 
vertrouwen van docenten als 

lerende professionals

(creëren van ruimte voor innovatie en 
continue verbetering van het primaire 

proces)

Samenwerking in 
multidisciplinaire 
docententeams

(gezamenlijk inhoud & vorm bepalen op 
basis van competenties, coaching en 

behandeling van problematiek)

Coachingsplatform

(opschaling van gepersonaliseerde 
leerpaden vraagt om grotere 

hoeveelheid en diversiteit in coaches)

Rolmodellen uit bedrijfsleven 
en organisaties inzetten in 
uitwisseling met onderwijs

(diversiteit aan ‘mensen voor de klas’ en 
afwisseling van schools leren en 

werkplek of  bedrijfscases als context)

Relevante regionale profielen 
definiëren met triple helix

(gebruik maken van kracht van regio voor 
interessante leerpaden die aansluiten 

bij de toekomstige behoeften)

Vervlechting onderwijs en 
werken

(uitstroommoment vervaagt: werken en 
leren vinden gezamenlijk plaats)

Aantrekkelijke leerpaden voor 
banen in de regio

(leerpaden gericht op tekorten aan talent 
op specifieke functies belangrijk voor de 
erconomische ontwikkeling van de regio)

Aantrekkelijke leerpaden voor 
maatschappelijke thema’s in 

de regio

(leerpaden gericht op thema’s belangrijk 
voor de (regionale) maatschappij)

Eindhovense schoolcoöperatie 
oprichten als proeftuin

(herontwerpen van onderwijs door 
multi-disciplinair team van docenten 

waarin pilot projecten gaan lopen)

Pilot certificering Eindhoven

(mogelijk maken dat lerenden vrijere 
keuzes kunnen maken om leerervaringen 

op te doen op verschillende plaatsen)

Pilot community learning

(pilot project om lerenden te leren uit te 
wisselen en elkaar te helpen)

Pilot leerpad ondernemer-
schap

(pilot project om vroegtijdig 
schoolverlaters te screenen op 

ondernemerskwaliteiten en gerichte 
avondopleiding aan te bieden)

Consolidatie

(overgang naar een reguliere organisatie 
die de visie verder uitdaagt en verder 

ontwikkelt op wereldniveau)
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Vorm & inhoud van onderwijs

0 tot ~14 jaar

~ 14 tot ~ 140 jaar

Basisvoorziening voor alle 
kinderen

(spelenderwijs leren met erkenning van 
de eigenheid van kinderen in een sociale 

context)

Focus op leggen van een 
brede basis met flexibiliteit in 

leervormen

(zorgen dat alle kinderen een basis hebben 
die flexibiliteit biedt in de individuele 

keuzes die ze gaan maken)

Stimuleren onafhankelijk 
denken

(breed aanbod van ervaringen waardoor 
kinderen leren om gaan met tegenslag en 

meningsverschillen)

Persoonlijke leerervaringen 
voor gemotiveerde lerenden 

met (deel-)kwalificatie(s)

(mogelijkheid bieden voor lerenden die 
het aan kunnen om in het open speelveld 

kennis en ervaring op te doen)

Veilige en stimulerende 
thuisbasis

(waarborgen dat alle kinderen kunnen 
opgroeien in een omgeving waar het zich 

optimaal kan ontwikkelen)

Thinking skills (kritisch denken 
& afwegen) aanleren bij 

jongeren

(van functioneel denken naar synthese of 
analyse)

Bewuste keuze en inzet van 
onderwijsmethoden

(docenten maken bewuste afwegingen op 
welke manier een lerende het beste kan 

leren in aansluiting op zijn unieke profiel)

Persoonlijke leerpaden voor 
gemotiveerde lerenden

(in interactie met de coach kunnen 
gemotiveerde lerenden eigen leerpaden 

kiezen)

Met de alomtegenwoordigheid 
van informatie verschuift de focus 
van het opdoen van kennis naar 
het leren om verantwoorde keu-
zes te maken en te leren leren: 
naast cognitie ook meta-cognitie. 
Ook competenties om op een 
goede manier gebruik te maken 
van communities en sociale net-
werken worden belangrijker. De 
lerende moet vooral kritisch leren 
denken en afwegingen maken. 

Er wordt bewust onderscheid 
gemaakt in teaching en learning. 
Docenten maken bewuste af-
wegingen in wat ze vertellen en 
wat ze laten uitzoeken door de 
lerende. Vanwege het comfort en 
gemak zal teaching veelal online 
plaatsvinden, maar het toepas-
sen van de kennis vindt plaats 
in de context. De docent en/of 
coach speelt een rol in de reflec-
tie op de leerervaring. 

Naast een verregaande flexibi-
lisering in hoe competenties 
worden verworven, wordt het 
ook mogelijk om een eigen pad 
te kiezen en daarmee een uniek 
profiel op te bouwen. Lerenden 
zijn zich bewuster van waarom 
ze leren, en welke uitdagingen ze 
aan willen gaan. Gaandeweg het 
leerpad specialiseren ze zich tot 
een uniek profiel.

Inrichten van centra waar alle 
kinderen (verplicht) heen gaan 
en waar de ontwikkeling van het 
kind centraal staat, juist in een 
sociale context. In de centra krij-
gen de kinderen in hun eigenheid 
de gelegenheid om  spelender-
wijs te leren om inzicht en begrip 
op te doen. Ze krijgen op passen-
de wijze aandacht zonder dat er 
een waardeoordeel over het kind 
wordt gevormd. 

Het is belangrijk om alle kinderen 
een goede basis (kennis, fysiek, 
spiritueel, kunstzinnig, moreel) te 
bieden zodat ze de gelegenheid 
hebben om individuele keuzes te 
maken. Omdat het leervermogen 
op oudere leeftijd af neemt wordt 
deze brede basis voor de leeftijd 
van 14 jaar gelegd. Door variatie 
in leervormen wordt aangesloten 
op de interesses en leerstijlen 
van het kind.

Kinderen ook al op jonge leeftijd 
stimuleren om onafhankelijk te 
denken. Daarvoor moeten ze 
ervaren wat het is om tegenslag 
te hebben en hoe om te gaan met 
mensen die een andere mening, 
een andere leerstijl of andere so-
ciale vaardigheden hebben. Deze 
vaardigheid is ook een belang-
rijke basis voor het omgaan met 
digitale sociale media.

Leerkrachten beschikken over 
een uitgebreider palet van werk-
vormen en kunnen per kind de 
geschikte vorm kiezen die ook 
aansluit bij de leerdoelen. Leer-
krachten kunnen lerenden goed 
inschatten en helpen bij keuzes. 
Door gemotiveerde lerenden 
alvast kennis en ervaring op te 
laten doen in andere omgevingen 
wordt de knip tussen basis- en 
voortgezet onderwijs verkleind.

Ondersteunen van de ouders, 
indien nodig, in de ontwikkeling 
van het kind. Hierin wordt ook de 
basis voor de sociale vaardighe-
den gelegd. Waarborgen dat het 
kind in een veilige en stimule-
rende omgeving opgroeit en zich 
optimaal kan ontwikkelen. Ba-
sisvoorzieningen als veiligheid, 
gezond eten en sociale context 
zijn daarbij belangrijk.

20
30

20
30



33

Intelligent Lighting Institute

Toetsing & certificering

Tijdspad

Formatieve i.p.v. normatieve 
toetsing van kennis & 

vaardigheden 

(focus op de ontwikkeling van de lerende 
door diagnosticerende docenten die 

vaststellen wat hij/zij weet & kan)

Keuzevrijheid in vakken 
door certificerings- en 

afrekensysteem

(flexibilisering van leerpaden en portfolio’s 
doordat lerenden vrij zijn in de keuze welke 

vakken ze waar volgen)

Toelatings- en 
voortgangstoetsen

(mogelijk maken van een flexibeler pakket 
aan leerervaringen in een oneindig 

leerproces)

Individuele online portfolio als 
kwalificatieprofiel

(combinatie van certificaten voor 
verworven competenties geeft een 

kwalificatie voor een bepaald beroep)

Ook in toetsvormen zal de focus 
verschuiven naar de ontwikkeling 
van lerenden. Docenten stellen 
de diagnose van wat lerenden 
weten en kunnen (ook elders ver-
worven competenties) en kijken 
mee wat nodig is voor verdere 
ontwikkeling. Elke interactie met 
de lerende wordt hiervoor benut.

Lerenden kunnen certificaten 
voor vakken halen op verschil-
lende onderwijsinstellingen. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door een 
systeem waarmee de Eindho-
vense onderwijsinstellingen el-
kaars certificaten waarderen en er 
een afrekensysteem is ingevoerd 
voor roaming lerenden. 

Toelatingstoetsen maken het mo-
gelijk om zonder formeel diploma 
aan een leerervaring te beginnen, 
waardoor lerenden flexibeler 
zijn in de samenstelling van hun 
pakket.  De toetsen testen bre-
der dan alleen kennis en maken 
erkenning van elders verworven 
competenties mogelijk. Voort-
gangstoetsen maken het mogelijk 
om formele en informele leererva-
ringen deel te laten uitmaken van 
een oneindig leerproces.

Een combinatie van certificaten 
voor verworven competenties 
(ook via informele weg) geeft een 
persoonlijk portfolio. Door cen-
trale instanties kan het individu-
ele portfolio worden gewaardeerd 
als kwalificatie voor een bepaald 
beroep of functie. Hiermee kun-
nen Eindhovense lerenden ook 
internationaal op andere oplei-
dingen en op de arbeidsmarkt 
terecht.

Om het gewenste scenario voor Leren in Eindhoven in 2030 te realiseren zal op de korte termijn vooral in-
gezet moeten worden op het zorgen dat lerenden, hun docenten en coaches, en de onderwijsinstellingen 
klaar zijn voor de grotere flexibiliteit die de maatschappij vraagt. Wanneer de basis hiervoor is aange-
bracht kan op de middellange termijn daadwerkelijk gebruik gemaakt worden van de nieuwe keuzevrijhe-
den. In het speeldveld kunnen diverse vormen van onderwijs aangeboden worden, waarbij verschillende 
pedagogische stromingen naast elkaar kunnen bestaan. Voor elke lerende komt daarmee een passende 
vorm van onderwijs beschikbaar die aansluit bij persoonlijke behoeften en talenten.

Voorbereiding systeem en mensen voor 
grotere flexibiliteit

Openstelling van vakken voor lerenden 
die voldoen aan toelatingseisen

Individuele leerpaden voor iedereen

20
30
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Technologische mogelijkheden

Leermiddelen

Toetsmiddelen

Online interactief lesmateriaal

(niet tijd- en plaatsgebonden leren, met 
competitie- en serious gaming elementen)

Aangepaste opdrachten voor 
leerstijlen

(complexiteit van opdracht, verschil 
in ‘denkers’ en ‘doeners’ op basis van 

technisch volgen HOE iemand leert)

Learning analytics & big data 
als basis voor persoonlijke 

advisering

(grote hoeveelheden data die gevolg zijn 
van monitoren van online leren maken het 

mogelijk om individueel te sturen)

Gepersonaliseerde 
leermiddelen

(samengesteld o.b.v. persoonlijk profiel 
van kennis, vaardigheden en interesses)

Coaching op wereldburger 
niveau

(learning analytics drijft het leren op 
competenties in de brede zin van goed 

burgerschap)

Interactieve toetsvormen

(combinatie summatieve en formatieve 
toetsing ter ondersteuning van leerdoelen 

en leerstijlen)

Directe feedback geïntegreerd 
in leerproces

(automatisch vaststellen van profiel van de 
lerende en gebruiken voor advies)

Toetsen met behulp van 
communities

(gebruik van groep om onderling kennis te 
valideren)

Accreditatie met behulp van 
communities & big data

(gebruik van big data en communities 
om aanbieders van leermogelijkheden te 

accrediteren en voor markt informatie)

Interactieve toetsvormen ter 
ondersteuning van individuele 
leerdoelen (‘waar sta ik nu?’ en 
‘wat is er nodig?’). 
Naast het vaststellen van voort-
gang in het bereiken van leer-
doelen helpen de toetsen ook in 
het vaststellen van leerstijlen en 
interessegebieden.

De toetsen worden geïntegreerd 
in het leerproces en geven di-
recte feedback, waardoor nieuwe 
leerprocessen ontstaan. Toetsen 
ondersteunen een efficiënt en ef-
fectief leerproces. Lerenden wor-
den ondersteund in hun keuze 
voor efficiënte leerpaden die 
passen bij hun mogelijkheden en 
ambities. 

Communities bieden mogelijk-
heden voor nieuwe toetsvormen, 
bijvoorbeeld peer-reviews voor de 
beoordeling van competenties, of 
online toetsen om erkenning als 
expert te krijgen. Door vaker te 
kunnen toetsen ontstaat grotere 
flexibiliteit.

Big data en communities bieden 
ook nieuwe mogelijkheden voor 
accreditatie van aanbieders van 
leerervaringen. Er wordt gebruik 
gemaakt van de groep om onder-
ling kennis te valideren en van 
big data om de resultaten van le-
renden te monitoren. Er ontstaat 
een ‘tripadvisor’ voor leren. Big 
data geeft ook informatie over de 
markt van leermogelijkheden.

Online interactief lesmateriaal 
maakt het mogelijk om onafhan-
kelijk van plaats en tijd te leren 
m.b.v. mobiele apparaten. Ook 
kan de informatie actueel wor-
den gehouden (nieuwsbegrip) en 
kunnen lerenden spelenderwijs 
leren (gamification) eventueel 
met een competitie-element (bijv. 
‘rekenrennen’). De tools om de 
individuele voortgang en compe-
tentieontwikkeling te monitoren 
zijn voorhanden. 

Adaptieve leeromgevingen maken 
het mogelijk om de inhoud van de  
opdracht flexibel aan te passen 
op de leerstijl en de interesses 
van de lerende. Persoonlijke stij-
len worden herkend en gebruikt 
om opdrachten op maat aan te 
bieden waarbij rekening wordt ge-
houden met de voorwaardelijke 
kennis die nodig is. Onzekerheid 
bij jongeren wordt actief aange-
pakt doordat duidelijk wordt wat 
ze met hun talent kunnen.

De grote hoeveelheden data die 
ontstaan in het online leren en 
aanbieden van aangepaste leer-
opdrachten maken learning ana-
lytics mogelijk zodat deze kunnen 
worden ingezet voor persoonlijke 
adviezen aan lerenden. Bij veel 
gebruikers wordt het mogelijk om 
te monitoren en de complexiteit 
aan de lerende aan te passen. De 
schaalgrootte (big data) maakt 
differentiatie mogelijk.

Real-time inzet van learning ana-
lytics maakt gepersonaliseerde 
leermiddelen mogelijk. Opdrach-
ten kunnen automatisch worden 
aangepast aan de lerende (com-
plexiteit in taalgebruik en vorm 
van de opdracht en aansluiting 
bij individuele interessegebie-
den en kennis). De juiste content 
wordt op het juiste niveau en in 
de juiste vorm (visuals, tekst) 
aangeboden in geïndividualiseer-
de leermiddelen.

Learning analytics en coaching 
helpt bij het ontwikkelen van 
competenties boven wat nodig is 
voor de arbeidsmarkt: in de bre-
dere zin van goed burgerschap. 
Hierdoor kunnen mensen beter 
overwogen keuzes maken (bijv. 
over medicatie omdat ze meer 
weten over hun eigen lichaam en 
de consequenties van bijwerkin-
gen voor hen specifiek).
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Infrastructuur

Investeren in toegangspunten 
in de klas & mediawijsheid

(naar > 1 computer per 2 lerenden, 
met goed systeembeheer en les in 

mediawijsheid)

Verzameling van data voor 
recommender systems en 

learning analytics

(open data gebruiken voor ontwikkeling 
van elektronische coach, leermiddelen en 

intelligente toetssystemen)

Inrichten virtuele en fysieke 
ontmoetingsplekken voor 

community learning

(mogelijk maken dat mensen van allerlei 
achtergronden en met diverse leerdoelen 

elkaar kunnen vinden)

Planning & scheduling van 
leerervaringen op individueel 

niveau

(dynamische roosters om leerervaringen 
van lerenden op het juiste moment in te 

plannen)

Om interactieve toetsvormen en 
geïndividualiseerde leermidde-
len te kunnen gaan gebruiken is 
het belangrijk dat er voldoende 
computers en een goed functio-
nerende infrastructuur in de klas 
aanwezig is. Daarmee wordt alle 
kennis toegankelijk in de klas 
en kan samengewerkt worden in 
communities. Docenten en leren-
den leren wijs om te gaan met 
deze nieuwe media.

Geanonimiseerde data van 
scholen en lerenden wordt ge-
bruikt voor learning analytics om 
daarmee persoonlijk advies en 
leermiddelen te kunnen geven 
aan lerenden (recommender sys-
tems). Signalen uit bijv. games 
kunnen worden gemonitord en 
early warnings afgeven over een 
specifieke lerende waarmee de 
docent/coach een gesprek kan 
aangaan.

Via een open platform waar 
mensen elkaar fysiek en virtu-
eel kunnen ontmoeten kunnen 
leerervaringen worden uitgewis-
seld en teams worden gevormd 
van mensen die complemen-
taire leerdoelen en interesse in 
thema’s hebben. Het leerproces 
wordt verder ondersteund door-
dat lerenden hier kunnen zien 
hoe anderen kennis verwerven en 
toepassen. De eigen vrijheid van 
lerenden wordt ermee vergroot.

Om te zorgen dat individuele 
lerenden op het gewenste mo-
ment hun leerervaringen kun-
nen opdoen zal een flexibeler, 
dynamischer rooster nodig zijn. 
Tools koppelen behoeftes aan 
resources en geven ook aan waar 
leerervaringen te vinden zijn 
(bijv. een tripadvisor voor online 
cursussen).

Infrastructuur & dataverzameling

Interactieve leermiddelen en toetsen

Geïndividualiseerde leermiddelen

Tijdspad
Om het gewenste scenario voor Leren in Eindhoven in 2030 te realiseren zal op de korte termijn vooral 
de infrastructuur op het juiste niveau moeten worden gebracht. Hiermee kunnen vervolgens interactieve 
leermiddelen en toetsen worden ingezet voor de lerenden. Omdat dit online gebeurt is het leren niet be-
perkt tot de schoolsituatie, maar kan ook elders plaatsvinden. Met behulp van de groeiende hoeveelheid 
data en learning analytics kunnen vervolgens leermiddelen op maat real-time worden samengesteld zo-
dat iedere lerende interessant en passend materiaal tot zijn beschikking heeft. Uiteindelijk zullen er in de 
toekomst nog vele technologische ontwikkelingen zijn waar we nu nog geen beeld bij hebben (bijv. vanuit 
de neurologie). Deze kunnen te zijner tijd worden ingezet als ze bijdragen aan het gewenste scenario.
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Context & organisatie

Rol van de docenten

Focus op leren in plaats van or-
ganiseren. Docenten zijn lerende 
professionals en nemen in teams 
verantwoordelijkheid voor het pri-
maire proces. Zij hebben ruimte 
en vertrouwen nodig om het 
proces te verbeteren. Bestuurders 
spelen hun rol in het verande-
ringsproces door te helpen angst 
voor verandering te overwinnen. 
Focus op kwaliteit van docenten 
door coaching en peer-feedback 
en waar nodig om-/bijscholing.

Multidisciplinaire docententeams 
bestaande uit docenten met 
verschillende achtergronden, 
persoonlijke stijlen en mensen 
uit het veld bepalen samen de 
inhoud en vorm van de leererva-
ringen aan de hand van relevante 
praktijkcases. Zij coachen de 
lerenden op het ontwikkelen van 
competenties en behandelen 
gezamenlijk de eventuele proble-
matiek. Zij stellen behoeften vast 
en kennen dan resources toe.

Begeleid zelfstandig leren via 
gepersonaliseerde leerpaden 
vraagt om een groter hoeveel-
heid en diversiteit in coaches die 
de ontwikkeling van de lerende 
ondersteunen. Een platform biedt 
de mogelijkheid om een match 
tussen de lerenden en de coa-
ches te maken in samenwerking 
met alle lagen in het ecosysteem: 
docenten, scholen en besturen, 
en de overheid.

Opbouw van een netwerk met 
een diversiteit aan inspirerende 
maatschappelijke rolmodellen 
die passen bij de verschillende 
leerdoelen en leerstijlen. 
De ‘heroïek’ van de unieke 
ontwikkeling van de rolmodellen 
wordt expliciet uitgedragen in de 
communicatiestrategie.

Samenwerking in ecosysteem

Focus op kwaliteit van en 
vertrouwen in docenten als 

lerende professionals

(creëren van ruimte voor innovatie en 
continue verbetering van het primaire 

proces)

Samenwerking in 
multidisciplinaire 
docententeams

(gezamenlijk inhoud & vorm bepalen op 
basis van competenties, coaching en 

behandeling van problematiek)

Coachingsplatform

(opschaling van gepersonaliseerde 
leerpaden vraagt om grotere hoeveelheid 

en diversiteit in coaches)

Rolmodellen netwerk

(netwerk met een diversiteit aan 
maatschappelijke rolmodellen die actief 

hun voorbeeldfunctie uitdragen)

Rolmodellen uit bedrijfsleven 
en organisaties inzetten in 
uitwisseling met onderwijs

(diversiteit aan ‘mensen voor de klas’ en 
afwisseling van schools leren en werkplek 

of bedrijfscases als context)

Relevante regionale profielen 
definiëren met de triple helix

(gebruik maken van de kracht van regio 
voor interessante leerpaden die aansluiten 

bij de toekomstige behoeften)

Vervlechting onderwijs en 
werken

(uitstroommoment vervaagt: werken en 
leren vinden gezamenlijk plaats)

Aantrekkelijke leerpaden voor 
banen in de regio

(leerpaden gericht op de ontwikkeling van 
talenten die toekomst hebben)

Aantrekkelijke leerpaden voor 
maatschappelijk thema’s in de 

regio

(leerpaden gericht op de thema’s 
belangrijk voor de maatschappij)

De praktijk uit bedrijfsleven en 
organisaties in de klas halen 
door gastdocentschappen. Een 
mix maken tussen leeromgeving 
en werkplek door werkend leren 
en lerend werken. Ook onder 
docenten rolmodellen expliciet 
inzetten. Gelegenheid bieden 
voor lerenden om met belangrijke 
thema’s aan de slag te gaan (bijv. 
techniek).

In samenwerking met de triple 
helix (ondernemers, overheid, 
onderwijs) gespecialiseerde kwa-
lificatieprofielen definiëren voor 
leerpaden die aansluiten bij de 
toekomstige behoefte in de regio 
(vanuit bedrijven en maatschap-
pelijke uitdagingen), waardoor er 
een goede aansluiting ontstaat 
tussen onderwijs en arbeids-
markt. Deze input ook vertalen 
naar een regionaal pakket aan 
kennis/ervaring die nodig is.

Samenwerking in de triple helix 
om het brede veld van onderwijs 
in te vullen leidt tot een vervlech-
ting van onderwijs en werken. Er 
is geen duidelijk uitstroommo-
ment meer, leerpaden lopen door 
en mensen blijven samenkomen 
voor de uitwisseling van erva-
ringen. Docententeams hebben 
aandacht voor ‘buiten’ en zetten 
actuele bedrijfscases in in onder-
wijs. Werkgevers hebben toegang 
tot nieuw talent.

Een duidelijk profiel van leerpa-
den in de regio maakt het voor 
lerenden aantrekkelijk om daarop 
in te stappen. Een goede afstem-
ming met de triple helix zorgt 
voor specialisaties in leer/werk 
trajecten op alle niveaus en tot 
goede banen. Battles met teams 
uit bedrijven en onderwijs lei-
den tot nieuwe start-ups, die via 
avondopleidingen extra onderne-
merschaps vaardigheden kunnen 
opdoen.

Via specifieke leerpaden op 
maatschappelijke thema’s (grand 
challenges) die belangrijk zijn 
voor de regio worden maatschap-
pij-vaardige mensen opgeleid 
die aan de slag gaan met sociale 
innovatie. Deze leerpaden maken 
integraal deel uit van een sociaal 
innovatie systeem dat het leer-
pad van een individu overstijgt.
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Kwaliteit van en vertrouwen in docenten, 
ruimte voor innovatie in proeftuin

Openstellen van leermogelijkheden voor 
roaming lerenden

Lerend ecosysteem

Tijdspad
Om het gewenste scenario voor Leren in Eindhoven in 2030 te realiseren wordt eerst een Eindhovense 
leercoöperatie opgericht die als proeftuin fungeert voor het herontwerp van het onderwijs in de brede zin. 
Multidisciplinaire teams van docenten krijgen hierin de ruimte om te innoveren en experimenteren over 
de grenzen van de huidige onderwijsinstellingen heen en daarmee te realiseren dat de lerende echt cen-
traal komt te staan. Daardoor wordt het mogelijk voor lerenden om vrijere keuzes in leermogelijkheden 
te maken. Uiteindelijk zal de organisatie overgaan in een professionele lerende organisatie die zichzelf 
continue vernieuwt en actief is op wereldniveau.

Proeftuin & pilots

Eindhovense leercoöperatie 
oprichten als proeftuin

(herontwerpen van onderwijs door 
multidisciplinair team van docenten waarin 

pilot projecten gaan lopen)

Pilot certificering Eindhoven

(mogelijk maken dat lerenden vrijere 
keuzes kunnen maken om leerervaringen 

op te doen op verschillende plaatsen)

Pilot community learning

(pilot project om lerenden te leren uit te 
wisselen en elkaar te helpen)

Pilot leerpad ondernemerschap

(pilot project om vroegtijdig 
schoolverlaters te screenen op 

ondernemerskwaliteiten en gerichte 
avondopleiding aan te bieden)

Consolidatie

(overgang naar een reguliere organisatie 
die de visie verder uitdraagt en verder 

ontwikkelt op wereldniveau)

Oprichting van een neutrale, vir-
tuele school over de grenzen van 
de huidige instellingen en orga-
nisaties heen, waarin multidisci-
plinaire docententeams kunnen 
starten met het implementeren 
van de Eindhovense visie op 
leren. Door veel initiatieven op 
te zetten en ervaringen te delen 
wordt geleerd wat werkt. Een 
groeiende groep lerenden wordt 
spelenderwijs betrokken bij de 
proeftuinprojecten en uitrol. 

Pilot project om op vakkenbasis 
(deel-)certificaten te kunnen 
halen bij andere onderwijsinstel-
lingen in Eindhoven. Hiervoor zal 
een systeem moeten worden op-
gezet waarmee de Eindhovense 
onderwijsinstellingen elkaars 
certificaten waarderen. Ook 
moet er een afrekensysteem voor 
roaming lerenden komen. De pi-
lot geeft inzicht in belemmerende 
factoren en zoekt in samenwer-
king oplossingen daarvoor.

Pilot project om mensen te onder-
steunen om van elkaar te leren 
en samen te delen. Hiervoor is 
een platform nodig dat mensen 
bij elkaar brengt en inzicht geeft 
in wat er gebeurt in samenwer-
king. Challenges kunnen helpen 
om teams samen te stellen die 
interactie tussen mensen met 
verschillende leeftijden/ach-
tergronden/kennisniveaus etc. 
stimuleren.

Pilot project gericht op onder-
nemerschap, specifiek voor 
vroegtijdig schoolverlaters. Deze 
worden gescreend op hun kwa-
lificatie voor ondernemerschap 
en worden actief via een speciale 
avondopleiding op het leerpad 
van ondernemerschap gezet. 
Hierin spelen rolmodellen en 
community learning een expli-
ciete rol.

Inrichten van een toekomstge-
richte lerende organisatie die 
continue bezig is met vernieu-
wing. Het kernteam dat de pi-
oniersrol heeft vervuld gaat nu 
over in een breed draagvlak. De 
leerervaringen van de proeftuin 
en pilots worden omgezet in een 
reguliere organisatie die actief is 
op wereldniveau. 
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Mijlpalen

In de laatste fase van de road-
map wordt het systeem verder 
uitgebouwd zodat een lerende 
organisatie ontstaat die niet al-
leen in staat is om aantrekkelijke 
relevante leerpaden voor de regio 
te bieden, maar ook uitnodigt tot 
continue innovatie vanuit maat-
schappelijke thema’s.

Wanneer er voldoende aanbod 
van open onderwijs is en do-
centen en coaches het platform 
goed kunnen gebruiken wordt het 
mogelijk om daadwerkelijk indivi-
duele leerpaden voor lerenden te 
creëren.

Hiervoor is een sociale context 
nodig: een community waar de 
lerenden terecht kunnen voor 
de relevante leerervaringen en 
coaching. 

Maar een fysieke omgeving waar 
lerenden met complementaire 
leerdoelen elkaar kunnen vinden, 
en waar de relevante leermidde-
len beschikbaar zijn.

Uitbouwen van het ecosysteem 
dat betrokken is bij leren in de 
brede zin. Zorgen dat de mind-
set om de ontwikkeling van de 
lerende centraal te stellen overal 
ondersteund wordt. 

Inrichten van een programma 
management functie om alle initi-
atieven in een gezamenlijk lerend 
platform in te bedden.

In deze fase is het belangrijk dat 
lerenden, docenten en coaches 
inzicht krijgen in de mogelijk-
heden die het platform biedt en 
daar ook daadwerkelijk gebruik 
van maken. Hierbij is het belang-
rijk dat ze oprecht betrokken zijn, 
en dat moeilijkheden of barrières 
continu geïdentificeerd en ge-
slecht worden.

Beginnen met de focus op de 
ontwikkeling van lerenden in alle 
leeromgevingen. Laten vervagen 
van formeel en informeel leren.

De Eindhovense leercoöperatie is 
een virtuele organisatie die helpt 
om met de huidige systemen en 
structuren de eerste stappen te 
maken naar het gewenste open 
leersysteem van de visie. Door de 
virtuele school worden de gren-
zen tussen de onderwijsinstellin-
gen en organisaties vervaagd.

De Eindhovense leercoöperatie 
biedt ook de gelegenheid om met 
multidisciplinaire docententeams 
de vorm en inhoud van het on-
derwijs naar de behoeften van de 
maatschappij aan te passen.

In deze fase is het belangrijk 
dat er geïnvesteerd wordt in de 
technologische basis om data te 
verzamelen zodat learning analy-
tics op een veilige manier voor de 
Eindhovense lerende beschikbaar 
komt. Technologie ondersteund 
ook het delen en communiceren 
tussen docenten, lerenden en 
coaches.

Continue 
innovatie vanuit 

maatschappelijke 
thema’s

Sociaal & fysiek 
ondersteunen 

van individuele 
leerpaden

Verankeren & 
opschalen van 

het Eindhovense 
gedachtegoed

Oprichting 
Eindhovense 

leercoöperatie 20
30
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Eindhovense leercoöperatie Programma van innovatieprojecten

Conclusie
Om het gewenste scenario voor Leren in Eindhoven in 2030 te realiseren moet een innovatiesysteem worden ingericht. Dit schept het kader schept waarin projecten kunnen wor-
den gedaan over de grenzen van de huidige organisaties heen. Opvallend aan de roadmap Leren in Eindhoven 2030 is dat veel acties nu al kunnen starten, terwijl de roadmap 
later ‘leeg’ lijkt. Dat wil niet zeggen dat er niets meer hoeft te gebeuren om te borgen dat leerpaden gerealiseerd worden voor maatschappelijke thema’s in de regio. Deze maat-
schappelijke relevantie zal uiteindelijk invulling geven voor alle betrokken partijen (onderwijsinstellingen, lokale overheid en private partijen). 

Daarnaast zal er ook inhoudelijk duidelijk gekozen moeten worden welke projecten bijdragen aan het gewenste scenario. Voor de toekomst zijn daarbij twee essentiële bouwste-
nen nodig.

Het doel van de innovatieprojecten is concreet te starten met projec-
ten die bijdragen aan de realisatie van het gewenste scenario voor 
Leren in Eindhoven 2030. Hiertoe zijn een aantal mogelijkheden:
• projecten opstarten in het kader van het lokaal innovatieprogram-

ma
• huidige initiatieven in kaart brengen die direct of met een kleine 

aanpassing aansluiten bij de doelstellingen
• nieuwe initiatieven opzetten in het ecosysteem.

Maken van het innovatieplan en het opstellen van randvoorwaarden 
voor de oprichting van de Eindhovense leercoöperatie als proeftuin 
voor innovatie in educatie. Onderwerpen die in elk geval aan bod 
moeten komen hierin zijn:
• rollen en verantwoordelijkheden van diverse betrokkenen
• activiteiten die gezamenlijk worden ondernomen om kennis te 

delen en het onderwijs te innoveren in de richting van de road-
map en visie

• randvoorwaarden voor continue innovatie waarbij de lerende 
centraal staat.

1 2
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1
Innovatie management
De Eindhovense leercoÖperatie
De Eindhovense leercoöperatie is een (virtueel) samenwerkingsverband in het ecosysteem voor Leren in Eindhoven dat de proeftuin vormt voor  innovatie in educatie. De proef-
tuin vormt een speelveld om samen gaandeweg te ontdekken en te leren. De processen om te komen tot samenwerking en een zinvol programma worden hier ontwikkeld, ge-
toetst en leiden uiteindelijk tot een lerend ecosysteem. Om deze samenwerking verder te bestendigen en uit te bouwen zijn als eerste stap de mogelijkheden en randvoorwaar-
den in kaart gebracht samen met de mede-eigenaren. Op basis van interviews met de convenantpartners is het innovatieplan ingevuld, zoals hiernaast grafisch weergegeven. 
Het innovatieplan bestaat uit een overkoepelend programma en een governance structuur. Beide zullen hier verder worden toegelicht en uitgewerkt.

Lijn 1: Experimenten / Projecten
Doel: activiteiten om concrete mijlpalen 
en kleinschalige leermomenten op 
onderdelen en tussenstappen van de 
roadmap en visie te realiseren.

Een onderdeel hiervan is de Call Leren 
in Eindhoven 2030 in het kader van het 
Convenant Lokaal Innovatieprogramma. 
Maar er zijn meerdere partijen en 
initiatieven die ook onder de paraplu van 
de visie en roadmap passen.

Een focus is essentieel om versnippering 
te voorkomen en - ook nationaal - 
een coherent beeld te scheppen. 
Hiertoe moeten de ‘grand challenges 
van Eindhoven’ benoemd worden 
(in samenspraak met het relevante 
bedrijfsleven).
Hierbinnen moet ook ruimte zijn voor 
kleinschalige initiatieven.

Lijn 2: Evenementen / Platform
Doel: activiteiten om elkaar regelmatig 
te ontmoeten, nieuwe initiatieven uit te 
wisselen en met elkaar de voortgang van 
de realisatie van de visie en roadmap te 
beschouwen. Vooral samenwerking moet 
hier gestimuleerd worden, daarom is ook 
een online community essentieel om het 
gehele ecosysteem te blijven betrekken 
en motiveren.

Mogelijkheden voor events zijn: 
maandelijkse meetings, een jaarlijkse 
‘dag van het talent’ of een ‘prijsvraag/
award voor onderwijsinnovatie, open 
seminars rond actuele onderwerpen, 
gezamenlijke excursies buiten de regio, 
een inspirerend blog.
Hierbij kunnen niet alleen nieuwe 
activiteiten worden opgezet, maar kan 
ook strategisch worden aangesloten bij 
bestaande Eindhovense evenementen, 
zoals de DDW of GLOW.

Lijn 3: Samenwerken / Kennis delen
Doel: doorlopende en dagelijkse 
activiteiten waarbinnen uitwisseling 
van expertise plaatsvindt binnen het 
ecosysteem en innovatief gewerkt 
wordt om uiteindelijk een groter lerend 
ecosysteem te krijgen.

In het project zijn nu al veel partijen 
geïnteresseerd en actief betrokken. Deze 
betrokkenheid moet verdere invulling 
krijgen en het ecosysteem moet nog 
verder uitgebreid worden: met bedrijven, 
instellingen, leerlingen, etc. 

Elkaars ‘critical friend’ zijn. Scholing 
en professionele ontwikkeling samen 
oppakken en bij elkaar onderzoek komen 
doen/informatie verzamelen/observeren, 
etc.

Randvoorwaarden
Doel: zoeken van kruisbestuiving over 
grenzen van organisaties heen, duurzame 
resultaten bereiken, klimaat scheppen 
voor innovatie.

• Ruimte in regels en procedures (bv. via 
inspectie, ministerie, etc.)

• Tijd beschikbaar stellen aan betrok-
ken uitvoerders, ambassadeurs, etc. 
(voor scholing, ontmoeting, experi-
menteren)

• Fysieke ruimte voor samenwerking 
en fysieke experimenteerruimtes (bv. 
techniekhuis, school lab, een melkfa-
briek,…etc.)

• Virtuele ruimte voor samenwerking en 
kennisdeling (website, blog, face-
book, etc.)

• Visie en roadmap moeten lokaal ook 
‘landen’ (bekend zijn, verbonden zijn 
aan de lokale visie, etc.)

Een overkoepelend programma
Om de visie en roadmap te realiseren is een structuur nodig waarbinnen de partners van het ecosysteem concreet aan de slag kunnen met het innoveren van het onderwijs. Het 
programma kent 3 ‘lijnen’:
- Experimenten / projecten: omdat samen DOEN centraal staat
- Evenementen: omdat elkaar blijven ontmoeten de basis is voor goede relaties en samenwerking
- Samenwerken / kennisdelen: omdat samenwerken over de grenzen van organisaties heen een voorwaarde is om de ambitie te behalen
De drie lijnen worden hieronder verder uitgewerkt.

Motor van het programma vormen gezamenlijke uitdagingen of inhoudelijke thema’s (de grand challenges van Eindhoven), die voldoende breed zijn dat ze alle instellingen 
(inclusief de gemeente) aangaan, bijvoorbeeld rondom gezondheid, sport, mobiliteit sport, of energie. Binnen de thema’s is ieder verantwoordelijk om iets te doen en voor de 
(innovatieve) manier waarop men dat doet. De visie en roadmap vormen daarbij een kompas en richting, maar zijn geen keurslijf.
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De governance structuur
De realisatie van het programma met daarbij behorende randvoorwaarden/ruimte is afhankelijk van de inzet van alle betrokkenen in het ecosysteem Leren in Eindhoven 2030.
Tot nu toe zijn er al heel veel mensen geïnspireerd en concreet betrokken, dit moet nog verder worden uitgebreid met bijvoorbeeld (regionaal) bedrijfsleven, primair en 
voortgezet onderwijs en - niet te vergeten - de lerenden zelf. Nu is het belangrijk om de motor aan de gang te houden en concrete rollen in te vullen en taken te verdelen, rekening 
houdend met elkaars rol, omvang en positie binnen het ecosysteem. Daarvoor zijn twee organen van belang:

De mede-eigenaren
De stuurgroep van het convenant lokaal innovatieprogramma was de opdrachtgever voor de visie en roadmap leren Eindhoven 2030 en als zodanig bestempeld als mede-
eigenaren. De stuurgroep bestaat uit: Gemeente Eindhoven,  TU/e, Fontys, Summacollege, Design Academy, Sint Lucas, Notenboom Business School.
Geadviseerd wordt dat er een groep ambassadeurs/rolmodellen Leren 2030 wordt ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van het lokaal innovatieprogramma, maar 
ook nog niet betrokken partners, zoals Brainport/bedrijfsleven, Scholen voor BO en VO, instellingen zoals bibliotheek en maatschappelijke instellingen, (afgevaardigden van) 
lerenden.
Deze in te stellen groep zou zich moeten buigen over de inhoudelijke uitdagingen en thema’s en vormgeving van en uitvoering van het programma, daarbij regelmatig van 
feedback voorzien door het Lokaal innovatieprogramma.

De ambassadeurs/rolmodellen Leren 2030
Om het programma te starten en gaande te houden (o.a. het opzetten van structuren voor activiteiten en het entameren van de belangrijke thema’s en uitdagingen) is een 
groep van betrokken deelnemers nodig die de geest van de visie en roadmap over de grenzen van hun eigen organisatie heen uitdragen en realiseren. Het gaat om een groep 
afgevaardigden van zowel de convenantpartners als andere ecosysteem partners die samen de drie lijnen dragen en uitzetten. Daarbij kunnen subgroepen ontstaan die 
deelaspecten onder hun verantwoordelijkheid hebben, bijvoorbeeld de organisatie van evenementen of het modereren en bijhouden van een website.
De ambassadeurs krijgen daarbij input van en worden bij de les gehouden door hun bestuurlijk verantwoordelijken (CvB’s, management van bedrijven, etc.) en vice versa. 
Belangijk is dat deze ambassadeurs geen vrijblijvende inzet hebben maar ook verantwoordelijk krijgen en nemen over deelaspecten, zoals lijnen of thema’s. Het tempo en de 
aanpak kunnen daarbij verschillen, maar regelmatige afstemming is noodzakelijk.
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De roadmap is ook een 
testament.

Senioren als rolmodellen
 in de klas.

Synchroon coachen met een 
oortje om een passende aanpak 

voor cluster 4 leerlingen in regulier 
onderwijs mogelijk te maken.

Een co-creatieve playground:
Gamification om leerkwaliteit te 
bevorderen en samenwerking te 

realiseren.

Een platform voor onderzoek en 
exploratie voor beïnvloeden van leren 

voor en met basisschoolkinderen en hun 
leerkrachten.

Design: 
nieuwsgierigheid, verwondering, 

creativiteit, passie, onderzoek, verbeelding, 
experimenteren, discussiëren, samenwerken 

...
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2Programma 2013 - 1024
Om te komen tot zinvolle projecten en die af te stemmen op de visie en roadmap zijn verschillende activiteiten ontplooid. Via een call voor projecten, een openbaar event in de 
Dutch Design Week zijn initiatieven verder ontwikkeld en samenwerkingsverbanden gelegd. Dit heeft geleid tot concrete projecten voor 2013 en enkele initiatieven voor 2014 en 
verder.

Call voor projecten 

Binnen het Convenant Lokaal Innovatieprogramma
staat de komende jaren het thema Onderwijs centraal. 
De call voor projectvoorstellen voor 2013 - 2014 is ingezet
voor het indienen van projecten die bijdragen aan de 
realisatie van de Roadmap Leren in Eindhoven 2030.
Hoewel de indiener van een project een convenantpart-
ner moet zijn, hebben vele andere partijen bijgedragen 
aan de projecten en ideeën. Tevens wordt naar samen-
werking tussen partners gevraagd om te zorgen dat de 
projecten een duidelijke meerwaarde geven op de regu-
liere activiteiten.

Ingediende voorstellen zijn geprioriteerd en beoordeeld 
op de volgende criteria:
• In hoeverre is er sprake van een deugdelijk/kwali-

tatief goed voorstel (d.w.z. er is sprake van consis-
tentie en kwaliteit wat betreft de aspecten probleem 
en doelstelling, resultaat, aansluiting bij roadmap, 
aanpak en planning)?

• In hoeverre heeft het aangevraagde project een dui-
delijke meerwaarde op bestaande activiteiten van de 
aanvragers?

• In hoeverre sluit het aangevraagde project inhou-
delijk aan op de visie en roadmap: bij welk van de 
dromen, componenten en (sub)paden sluit het aan? 
Hoe breed is de impact in termen van de visie en 
roadmap? 

• In hoeverre is het aangevraagde project toekomstbe-
stendig in relatie tot de visie en roadmap en versterkt 
het het centraal stellen van de lerende naar de toe-
komst toe?

• In hoeverre wordt samenwerking gezocht met andere 
partners binnen het ecosysteem?

• In hoeverre wordt de doelgroep (lerenden) betrokken 
in het project, in welke mate is er sprake van co- 
creatie met de doelgroep?

Project event ‘Innovate Education’ in DDW

De ambitie is om in Eindhoven lopende initiatieven voor 
onderwijs breder aan te pakken en een ecosysteem 
van samenwerkingspartijen te stroomlijnen met een 
gezamenlijk beeld op de gewenste toekomst van 
leren, waarbij technologische innovaties en sociaal/
psychologische innovaties optimaal op elkaar afgestemd 
worden. De visie en roadmap Leren in Eindhoven 2030 
daagt iedereen uit om mee vooruit te denken en in actie 
te komen voor beter onderwijs, waarbij de lerende zelf 
het uitgangspunt vormt en samenwerken over de grenzen 
van huidige instellingen heen bevorderd wordt.

Daarom is in samenwerking met deze partners een bij-
eenkomst georganiseerd op de Dutch Design Week waar 
de visie en roadmap centraal staan voor het delen van 
ideeën en vormen van initiatieven voor beter onderwijs in 
Eindhoven.

Doel was naast het uitdragen van het project ‘ Leren in 
Eindhoven 2030’ om ideeën te delen en initiatieven te 
verrijken door in een ‘Dragon Den’-achtige setting kennis 
te delen en samenwerking te zoeken.

Er zijn 16 pitches met verschillende initiatieven gepre-
senteerd en besproken. De pagina hiernaast toont een 
impressie en enkele ideeën van initiatieven.

 

Resultaat

Er zijn in november 2013 in totaal 13 voorstellen 
ingediend voor projecten binnen het Lokaal 
innovatieprogramma. De stuurgroep van het convenant 
Lokaal innovatieprogramma was erg positief over de 
potentie van de voorstellen en wil graag actief een 
bijdrage leveren aan de verrijking van de voorstellen. 
Om hieraan gevolg te kunnen geven zijn de ingediende 
projecten ingedeeld in drie categorieën, te weten:

1. De projecten waarvan de stuurgroep bereid is 
positief advies uit te brengen, maar nog kansen zien 
om op korte termijn het voorstel te verrijken. Deze 
voorstellen zullen worden opgewerkt en opnieuw 
ingediend in januari 2014.

2. De projecten waarvan de stuurgroep van mening is 
dat het voorstel potentie heeft, maar meer tijd nodig 
heeft voor verbetering. Deze projecten kunnen, na 
uitgebreide review, nogmaals ingediend worden in de 
call voor 2014.

3. De projecten die op een andere plek beter tot hun 
recht komen, en waarbij geholpen zal worden om 
deze elders gesubsidieerd te krijgen.

Parallel aan nieuwe aanvragen en beoordelingen 
is het voor de toekomst van belang om het 
innovatieprogramma als coherent geheel te kunnen 
managen. Daarom wordt voorgesteld om gezamenlijke 
uitdagingen of inhoudelijke thema’s (de grand 
challenges van Eindhoven) te formuleren, die voldoende 
breed zijn dat ze alle instellingen aangaan.
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Dankwoord

Deze visie en roadmap voor de toekomst van leren in Eindhoven 2030 is tot stand gekomen onder leiding van Elke den Ouden, Rianne Valkenburg en Perry den Brok van de TU/e, in opdracht van 
wethouder Mary Ann Schreurs en in samenwerking met Sophie van Hof en Robert Elbrink van de Gemeente Eindhoven.

Het resultaat is te danken aan de waardevolle bijdrage van een groot aantal mensen:

• Mustafa Acal, Fontys Hogescholen

• Stan van Alphen, SKPO

• Tom van Alphen, Regina Mundi

• Marlies Bielderman, The perfect schoolday

• Steef Blok, TU/e

• Jo de Boeck, IMEC

• Iris van Bossum, Sint Lucas

• Chantal Brans, TU/e

• Desiree ten Brinke, Fontys Hogescholen

• Annemarie van den Broek, Fontys Hogescholen 

• Miguel Bruns, TU/e

• Quinten Bunschoten, Business School Noten-
boom

• Angelica Bus, Salto

• Frank van der Chijs, United Brains

• Arjeh Cohen, TU/e 

• Hans Cuypers, TU/e

• Thomas van Daalen, Splinter

• Paul Dirckx, Fontys Hogescholen

• Tom Dogterom, Cross Knowledge

• Kees-Jan van Dorp, Fontys Hogescholen

• Floris van Eck, Canon Nederland 

• Michel Emmerik , We Share Talent

• Alex van Emst, onderwijs veranderaar 

• Monique Evers, Bibliotheek Eindhoven

• Vivian van Gaal,MU

• Joost Gabriels, TU/e

• Theo Goossens, SSOE

• Liselotte de groot, Beam it up

• Rob Hagens, Sedha

• Jo van Ham, TU/e

• Lilianne Heemels, Gemeente Eindhoven 

• Emmeken van der Heijden, Fontys Hogescholen 

• Carla van den Heijkant, SKPO 

• Paul Hennissen, Fontys Hogescholen 

• Marcel l’Herminez, i-Test Talentcenter

• Eric Hetem, CliqView

• Wilbert van den Heuvel, OCGH Advies

• Carl Heskes, United Brains

• Tony Holtrust, The Design Academy

• Joost van Hoof, Fontys Hogescholen

• Igor van Hooff, The Design Academy

• Willem van Hoorn, TU/e

• Brigitte van Hout, Gemeente Eindhoven

• Caroline Hummels, TU/e

• Stefan van Hulst, Business School Notenboom

• Rob Jansen, Aloysius Stichting / Saltho Onder-
wijs

• Marion Janssen, Salto

• Saartje Janssen, Summa College

• Frank Kalshoven, Argumentenfabriek

• Carmin Karasic, Baltan Laboratories

• Hans Kelderman, Aloysius Stichting

• Yolande van Kessel, Design Academy Eindhoven

• Josje Knoop, TU/e

• Andre de Kok, Ministerie Buitenlandse Zaken

• Arjen de Koning, Skool / Paradigit

• Thijs Kuipers, Bibliotheek Eindhoven

• Ray Kusters, Vrijeschool Brabant

• Maarten de Laat, Open Universiteit 

• Stije de Lat, We Share Talent

• Lex Lemmens, TU/e

• Monique List, Gemeente Eindhoven

• Dewanand Mahadew, Business School Noten-
boom

• Joan Maljaars, SchoolNetwerk

• Roel Martens, Fontys Hogeschool

• Nienke Meijer, Fontys Hogescholen 

• Anthonie Meijers, TU/e  

• Evelien van der Meijs, United Brains

• Jeroen van de Merrienboer, Maastricht University

• Susan Metz, Summa College

• Hans Moors, Lokaal Centraal

• Margot Nijkamp-Diesfeldt, RedBlueJay

• Loek Nieuwenhuis, Open Universiteit 

• Marije Notenboom, Business School Notenboom

• Peter Notten, Korein Groep

• Olaf van Nugteren, Summa College

• Frank van den Oetelaar, 21th Century Skills

• Constantijn van Oranje, European Commission

• Jochem Otten, The Design Academy

• Joris den Ouden, De Roode Kikker

• Lenneke Pennings, Gemeente Eindhoven

• Loek Peters, Salto

• Dirk Jan Pieters, Cross Knowledge

• Margot van der Put, Zuidzorg 

• Martti Raevaara, Aalto University

• Pieter Sanders, Ster College

• Ingrid Sanders-Teunissen, Dikkie en Dik

• Yvonne van Sark, YoungWorks

• Rozemarijn Schalkx, Studium Generale

• Lenie Scholten, Gemeente Eindhoven 

• Ercan Sengil, Fontys Hogescholen

• Ellen Sjoer, De Haagse Hogeschool

• Eric Slaats, Fontys Hogescholen 

• Iris Smolders, Gemeente Eindhoven

• Herman van Someren, Summa

• Rob Sparidaans, Fontys Hogescholen / United 
Brains

• Jos Speetjens, Fontys Hogeschool

• Ellemieke Stevens, student PABO

• Luc Stevens, Nivoz

• Barbara Suijkerbuijk, Business School Noten-
boom 

• Marcel Teheux, SintLucas

• Walther Tibosch, SintLucas

• Hans Tilman, Gemeente Eindhoven 

• Robert van der Velde, Basisschool ‘t Slingertouw

• Matthijs Vermaas, Islamitische Basisschool

• Willem Vermeend, TSS Cross Media Group

• Ad Vermeulen, Fontys Hogeschool

• Michel Verspui, We Share Talent

• Jac Verstegen, Aloysius Stichting

• Diana Vinke, TU/e 

• Mieke van Vucht, Fontys Hogescholen / United 
Brains

• Harold Weffers, TU/e  

• Wim Westera, Open Universiteit

• Antoine Wintels, Summa College

• Maud van Zandvoort, Wij de school

• Marc Zwamborn, Summa College
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Bijlagen
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Bijlage

Analyse van de Future Telling resultaten
De rijke verhalen uit de Future Telling workshop en interviews zijn geanalyseerd om de belangrijkste drivers die impact hebben op de toekomst van leren te identificeren. In de 
clustering van de ‘quotes’ en de analyse zijn drie drivers for change gevonden. De complete verzameling geclusterde quotes wordt op de volgende pagina’s weergegeven.

Drivers for change

Driver for change 1: Individualisering

Driver for change 2: Herwaardering voor de sociale en fysieke dimensie

Driver for change 3: Maatschappelijke waarde
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Driver for change 1: Individualisering
Enthousiasme, gedrevenheid, nieuwsgierigheid en openheid
Interessegestuurd

FT3.07 – passie en talent. Passie, interesse, talent zijn 
belangrijke drijfveren, sturingsmechanismen voor leren. 
En niet de inhoud. Nu teveel materie en inhoud gestuurd, 
niet interesse gestuurd, dus leren ze proefwerkgericht. Ik 
woon in een goede buurt, met geslaagde mensen, maar 
die weten heel veel dingen niet. Hebben ze ook nooit 
gemist, blijkbaar heb je dat niet nodig om te slagen in 
het leven en je werk. Dus als je interesse wilt volgen moet 
je naar open en talent gericht onderwijs. Zo denken we 
helemaal niet nu. Er is een canon gemaakt en toen die af 
was zeiden de beta-mensen: die canon klopt niet, dat is 
een alfa-canon, want de echte grote veranderingen in de 
geschiedenis zijn ontstaan door mensen als Huijgens, 
Galilei, Newton; die stonden er helemaal niet in. Waarom 
moet je nu wel weten wie Karel de Grote was? Dat is leuk 
als je in Nijmegen woont. 1421: dat is de St Elizabeth-
vloed, toen is de Biesbosch ontstaan. Interessant om te 
weten als je in Dordrecht woont, maar toch niet als je in 
Groningen woont? Ik ben geen tegenstanders van kennis, 
in tegendeel ik ben gek op kennis, maar wel kennis die 
beklijft. En dat moet je dus interessegestuurd doen. Niet 
gestandariseerd, dat is alleen examentraining. De rest 
van je leven die je daar niets meer mee, zonde van de 
energie. Interessegestuurd: metafoor van de fruitmand. 
Wij als leraren zorgen dat er gezonde vruchten in liggen. 
En we laten de kinderen op een leuke manier proeven van 
alle vruchten, om te kijken wat vinden ze lekker. En dan 
mogen ze daarop kun eigen keuze baseren, op basis van 
wat ze lekker, interessant vinden. Op die manier kunnen 
ze zelf beslissen wat ze verder willen uitwerken. Dan 
hebben we Willem Weber-vragen, dat zijn vragen waarop 
een antwoord het beste is. Willy Wortel-vragen dat zijn on-
derzoeksvragen. Einstein-vragen, dan moet je erg hard na-
denken. We doen een Wereldreis, die gaan over de wereld 
en de geschiedenis in, bv: waar komt Maxima vandaan 
en waarom spreken ze daar Spaans? En in welke landen 
spreken ze nog meer Spaans en hoe komt dat dan? Ronde 
tafel-gesprekken, die gaan over ethische vraagstukken. Bv 
over respect: wat is dat voor jou? De sturing van leren is 
emotioneel en niet cognitief. Passie is ook emotioneel.

FT3.04 – Verder zouden kinderen meer moeten kunnen 
kiezen. Mensen bouwen uit waar ze goed in zijn, bouwen 
op waar ze interesse in hebben en compenseren waar 
ze geen talent hebben. Zo zou het onderwijs ook in 
elkaar moeten zitten. Als ik al mijn uren die ik in biologie 
moest stoppen om van die 4 een voldoende te maken, 
in geschiedenis had mogen stoppen was ik veel verder 
gekomen. Onderwijs moet interessegestuurd worden, in 
plaats van gestandariseerd. Het is toch raar dat we het 
eens zijn dat iedereen uniek is, maar dat aan het iedereen 
hetzelfde moet kunnen. Dat is toch gek. Dat doen we in 
een bedrijf toch ook niet? In het onderwijs wel.

Individuele talentontwikkeling

FT8.06 - Mensen worden een ander soort mensen in de 
zin dat ze niet alleen in digitaal opzicht, maar die zich 
veel bewuster zijn van waar ze voor staan. Ze laten zich 
veel minder als een hamster in het molentje plaatsen als 
ze afgestudeerd zijn om te gaan draaien. Mensen stellen 
nu al vragen zoals wat jouw toegevoegde waarde is. Niet 
‘druk en belangrijk’ daar hebben ze geen boodschap aan, 
maar wat is jouw toegevoegde waarde, ook voor jezelf als 
mens. Er komt een stroming die meer terug gaat naar het 
individu. Iedereen zegt dat het alleen maar groter wordt 
met sociale netwerken, maar dat komt wel vanuit het 
individu.

FTW3.4 - Bij de ambitie komt er iets tegenover te staan: er 
is heel veel veranderd de afgelopen twintig jaar. Overi-
gens de twintig jaar daarvoor ook, en de twintig jaar daar 
weer voor ook. Maar er is ook heel veel niet veranderd. 
Wij kwamen erop dat je uiteindelijk ’s ochtends rond 7 uur 
opstaat, in je auto naar je werk rijdt, een of twee keer per 
jaar op vakantie gaat, en je kinderen nog steeds op voet-
bal zitten en lijken heel veel dingen die we in 2013 doen 
op wat mijn ouders 25 jaar geleden met mij deden. Dus al 
die veranderingen: ja, maar is het over tien of vijftien jaar 
wel allemaal echt zo anders? Family-values, behoefte aan 
bevestiging, al die dingen blijven. Er blijft misschien wel 
veel meer hetzelfde als je zou verwachten. Wat misschien 
wel meer naar boven komt is dat er meer flexibiliteit 
ontstaat voor het individu, talentontwikkeling, en dat we 
meer zullen gaan kijken hoe je nieuwsgierigheid kunt 
stimuleren, als alles zo gemakkelijk voor handen is. 

FT8.24 - Mensen willen wat ze ontwikkeld hebben tot was-
dom laten komen. Daar ligt in de essentie een stukje van 
hun hart en ziel in. Ze willen dat zien groeien. Nu wordt 
te vaak toegewerkt naar een besluit en dan verdwijnt het 
weer. Het verder uitwerken vraagt andere skills. Bijvoor-
beeld het maken van een business is iets anders dan het 
ontwerpen van een ding. Hoe organiseer ik nou dat ik die 
competenties kan opbouwen? 

FT3.14c - Mensen hun interesse en talent laten ontwikke-
len. En diversiteit toelaten: mensen moeten staatsexamen 
kunnen doen op verschillende niveaus. Op het ene vak 
vwo-niveau halen en op het andere vmbo. En voor de 
baan die je wilt zoek je maar uit.

FT9.01 - We afstappen van de standaardisering van ons 
onderwijs. De organisatie van het onderwijs domineert het 
denken over leren. Dat is eigenlijk heel wonderlijk, want 
leren is mens-eigen. Daar begin je in de wieg mee, en 
ouders stimuleren dat bij hun kinderen. Een school leert 
ze dat af. Er is heel veel data beschikbaar die laat zien dat 
de motivatie op school daalt en de prestatie ook. Dat is in 
alle Angelsaksische landen, en in Nederland ook.

Nieuwsgierigheid

FT3.03 – Nieuwsgierigheid. Dit is een hele belangrijke. 
Ik krijg opdrachten om scholen die vastgelopen zijn te 
herontwerpen. Dan laat ik ze nadenken over gesloten 
en open onderwijs. Bij open onderwijs laat je leerlingen 
opdrachten maken die kinderen met veel talent en kinde-
ren met minder talent kunnen maken. Open opdrachten 
kunnen zowel VMBO leerlingen als Gymnasium leerlingen 
maken, alleen maken ze er heel andere dingen mee.
Als je nieuwsgierigheid wil ontwikkelen en leerlingen 
wilt uitdagen dan moet je open opdrachten maken. Open 
opdrachten zijn ontwerp en onderzoekgericht. Bv een 
opdracht voor de VVV in de stad: ontwerp een toeristische 
route door onze stad voor Engels en Duits sprekende 
mensen. De route die eruit komt is heel anders, maar 
iedereen kan er mee aan de slag. Open opdrachten biedt 
ruimte aan talenten. Onderwijs moet aangepast worden 
als je talent wilt ontwikkelen; niet alleen (zoals nu vaak 
gebeurt) alleen sneller werken en 2 boekjes verder zijn. 
Dat werkt niet, deze kinderen denken heel anders. Ik 
werk met hoogbegaafde kinderen, die hebben een groene 
route gemaakt voor de gemeente, maar die moeten ze ook 
presenteren aan de gemeenteraad. Dat vergt heel veel 
vaardigheden: ze moeten mensen interviewen, ze moeten 
een route ontwerpen, maar die moeten ze ook weer 
presenteren. Dat is een uitdaging, want deze kinderen 
zijn vaak sociaal achter, dus die moeten iedere keer hun 
grenzen verleggen. En dan spat het talent er vanaf.

FT10.01 - Stimuleren van nieuwsgierigheid en een open 
houding is een hele centrale. Zeker als je hierbij ook beeld 
ziet van een kind. Het is de basis van de andere dingen. 
Zoals in de populaire TED Talk van Ken Robinson wordt 
aangegeven: kinderen hebben die nieuwsgierigheid, maar 
ze raken die kwijt in het onderwijs. ‘Waar leren onderwijs 
wordt raken we het enthousiasme kwijt’. 

FT4.03 – talent en nieuwsgierigheid: basisvaardigheid 
is nieuwsgierigheid en open houding tussen mensen. 
Nieuwsgierig naar jezelf, naar de wereld en hoe je de 
wereld kunt verbeteren. Hoe je dat stimuleert is heel ver-
schillend voor mensen. Die open houding zal wel moeten, 
omdat arbeid steeds meer georganiseerd gaat worden 
op individuele basis, maar ook steeds meer hang naar 
partnership. Dus ook meer samenwerken. Als je iets voor 
elkaar wilt krijgen heb je ook anderen nodig, ook andere 
talenten. 
Dan krijg je verschillende vormen om daarmee geld te 
verdienen. Dus bv allianties, diensten aanbieden in 
samenwerking met anderen en die samenstelling kan 
wisselen. Dat is toch anders dan zzp-er zijn. Gaat nog veel 
meer hybride worden.
Competenties die nodig zijn om te functioneren in die 
wereld van straks, nieuwsgierigheid, innovatie, acteren 
met anderen, concreet realiseren, communities, zelfred-
zaamheid, etc.

Coachen op interesse en passie

FT10.18 - Een randvoorwaarde is dat jongeren meer ruimte 
krijgen om zelf betekenis te geven en zelf te kiezen wat 
hun langere termijn doel dan zou kunnen zijn. Dat is nu 
heel erg onderbelicht in het onderwijs. Je moet er zicht 
op krijgen, en leren dat woorden te geven zodat je er met 
anderen over kunt nadenken en feedback op te krijgen. 
Het kan best zijn dat je dat op de middelbare school weer 
aanpast, maar dat je leert dat je ook dan nog heel veel 
hebt geleerd. Als je lifeskills leert, dan heb je er eigenlijk 
altijd wat aan, bij welke uitdaging dan ook. Omdat te 
overzien en te bevatten. Het vraagt wel meer creativiteit. 
Het geeft dan ook wel meer voldoening. 

FT5.10 - Het gaat om de ervaring en plezier van het leren. 
Passie is belangrijk: leren is eigenlijk leuk. Het is geen 
‘moetje’. Je raakt gemotiveerd en gepassioneerd voor 
bepaalde onderwerpen en dan bereik je veel meer. 
Iedereen heeft wel ergens een passie voor, maar die moet 
je ontdekken en dan ontwikkelen. Je moet daarin vooral 
coachen. Kinderen willen geen taal leren, maar je moet 
creatief aansluiten bij die passie en dan zorgen dat ze 
wel een bepaalde ontwikkeling door gaan. Het huidige 
onderwijs kijkt alleen naar kennis (rekenen), maar dingen 
als lichamelijke oefening, maatschappijleer zijn veel 
minder belangrijk in het pakket nu. Straks hebben we 
geen voorgeprogrammeerde pakketten meer. Je wordt 
niet verplicht bepaalde dingen te leren, maar je ontdekt 
wat je nodig hebt. Je moet wel kunnen rekenen, of lezen, 
maar dat komt vanuit wat je wilt bereiken, bijvoorbeeld 
omdat je een boek wilt lezen over een bepaald onderwerp. 
Hoe bereik je dat je snel vanuit je individuele behoeften 
vooruit kunt? Verschillen ontstaan vanuit de verschillende 
passies. Nu is alles gefocusseerd op kennis, terwijl som-
mige vaardigheden soms veel belangrijker zijn, bijvoor-
beeld voor loodgieters.

FT 1.05 – Als je kijkt naar de samenleving en hoe die zich 
ontwikkelt, dan zou je echt tot een totaal herontwerp van 
onderwijs moet komen. Ook bv leren buiten het schoolge-
bouw om. Het is vreemd om te denken dat een leerling al-
leen tafels kan repeteren als hij achter een schooltafel zit. 
Misschien kan dat ook prima op een ipad of in een hoekje 
thuis, of bij zijn vriendje. Wil je daarbij aansluiten dan zul 
je al die aspecten ook mee moeten nemen.
Het beste zou zijn als je alles loslaat en opnieuw gaat 
nadenken vanuit wat de lerende wil, opnieuw nadenkt 
wat hij leert en waar (moet dat altijd in een gebouw zijn? 
En is dat dan steeds hetzelfde gebouw? Of kan dat ook 
ergens anders zijn, bijvoorbeeld in muziekles. Dan kom je 
op totaal andere concepten, waarbij gebouwen, school-
tijden, zekerheden zoals we ze nu kennen, op de schop 
gaan. Mooi voorbeeld is het FabLab; dat soort dingen en 
plekken moeten we naartoe? Burgerschap: wie ben je nu 
eigenlijk zelf? Waar zitten je interessegebieden? Waar 
zitten je talenten? Als je daarvanuit gaat dan kom je op 
andere concepten dan wij nu kennen in het onderwijs.
En ICT speelt daar een belangrijke rol in, omdat dat daar 
nu goed in kan faciliteren. Nu hebben we rekenmethoden 
die het proces om kunnen keren.
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Enthousiasme, gedrevenheid, nieuwsgierigheid en openheid Keuzevrijheid & individuele leerpaden
Zelfsturend

FT5.06 - Het ‘waarom’ vraagstuk wordt heel belangrijk 
om de motivatie te begrijpen achter de leerprocessen, en 
waarom je met bepaalde leerprocessen bezig bent. Waar 
het om gaat is niet zo zeer het bijbrengen van kennis, 
maar faciliteren dat kennis kan ontstaan. De regio kan 
daarin heel sterk worden als ze gaat faciliteren en moge-
lijk maken dat kennis ontstaat. 

FT10.15 - Er zijn al spannende projecten als ‘No School’. 
Dan gooi je een week lang de school helemaal om en 
mogen kinderen alles doen wat ze zelf zouden willen 
doen. Dan komen ze opeens allemaal met projecten, 
filmpjes waarin fantastische dingen worden uitgewerkt. 
Dat is wel heel boeiend: als je zegt je hebt geen school, 
dat je dan zoveel harder gaat leren. Dat soort enthousias-
merende, involverende technieken hebben we wel nodig 
om kinderen bij de les te houden. Dat is op zich al een 
interessant dilemma. Gamification wordt nu genoemd als 
iets waarin je zoveel dopamine aanmaakt dat je daar niet 
meer mee kan stoppen als je daarmee bezig bent, dat is 
zo belonend. En andere dingen moet je doen, ook al zijn 
ze niet leuk. Vroeger had je dan nog hiërarchie en kon je 
zeggen dat moet je gewoon doen, basta. Daar zit nu veel 
frictie, die autoriteit is er amper, en ouders willen ook die 
rol niet meer spelen, en docenten ook minder. Daar ben ik 
nog niet uit. 

FT5.04 - Wat je wilt is dat de kennis die aanwezig is, in 
de vorm van patenten, publicaties of lopend onderzoek, 
gebruikt wordt in interacties, en dat gezocht wordt naar 
nieuwe mogelijkheden, zodat nieuwe ideeën ontstaan, 
nieuwe bedrijfjes, of nieuw onderzoek. Dan krijg je de in-
novatie, en dan kunnen daar binnen bijvoorbeeld de hard 
core engineers focussen op het uitwerken van bepaalde 
materialen en ontstaan er nieuwe banen. Je moet wel 
zorgen dat mensen vanuit hun eigen intrinsieke motivatie 
en passie daarin worden meegetrokken. Dat moet je van 
kleins af aan stimuleren: dat kinderen zelf op zoek gaan 
naar de informatie die ze nodig hebben, in plaats van ze 
in een heel gestructureerd programma door het onderwijs 
te slepen. Dat betekent dat er meer gewerkt wordt vanuit 
uitdagingen. Ook al op jonge leeftijd. Een belangrijk stuk 
in educatie wordt dan om die uitdaging te zoeken, meer 
gepersonaliseerd. Dan zie je zelf ook het belang van het 
onderwijs dat je volgt. Je wilt een taal leren ontwikkelen 
omdat je wilt communiceren. De uitdaging zit in het 
communiceren, niet in de verplichting om taal te leren. 
We moeten de achterliggende gedachtes uit het onder-
wijs eigenlijk begrijpen om de volgende stap te kunnen 
maken. Het is essentieel dat je vanaf dag 1 die uitdaging 
klaar moet hebben. Je moet in het begin wel meer sturing 
en begeleiding geven om die motivatie te vinden, en 
aansluiten bij de leefwereld waar iemand in zit. Maar 
die attitude moet vanaf dag 1 bijgebracht worden, en ze 
moeten het begrip ontwikkelen waarom ze dingen moeten 
leren. Van kleins af aan vraagt dat meer sturing, dat ligt 
ook aan de levensfase. 

Gedrevenheid

FT10.09 - Eigenlijk wordt jongeren veel te weinig het 
verhaal meegegeven dat je om ergens beter in te worden 
of goed in te worden, je voor een deel aanleg nodig hebt, 
maar je moet gewoon uren maken. Dus je hebt gedreven-
heid nodig. Hoe kun je jongeren meer begeleiden om 
erachter te komen wat echt bij ze past en wat ze echt heel 
leuk vinden? Die zelfsturing is nodig vanuit onze complexe 
economie, ook vanuit een leven lang leren. Er komen 
zoveel dingen op ons af, daarin moet je je eigen keuzes 
maken. We zijn nu heel erg een welvarend land, en je ziet 
het effect van ouders waar het er heel relaxed aan toe 
gaat en te weinig gedrevenheid en ambitie. Nederlandse 
studenten die in het buitenland gaan studeren worden 
dan ineens wakker: zo hard werken kan dus ook. En dan 
ook zien dat je daar heel gelukkig mee kunt worden. 

FT2.14 - Stimuleren van nieuwsgierigheid en open hou-
ding: hoe gaan we dat doen? Vooral nieuwsgierigheid 
voorbij de oppervlakte. Het zou niet goed zijn als alleen 
de mensen die in de wetenschap zitten nog de drive 
hebben om zich ergens echt in te verdiepen. Zoals in de 
politiek nu veel mensen zich als doel zien om in de pers te 
komen, niet betere wetgeving te regelen. 

FT10.16 - We zijn wel doorgeslagen in dingen niet te 
hoeven doen als je ze niet leuk vindt. Zelfs stagebedrij-
ven laten dat gebeuren. Er moet meer tegengas gegeven 
worden: misschien snap je nu niet wat je aan het doen 
bent, maar ik als professional overzie jou leerproces en 
als je dit nou nog eens drie weken doet dan weet ik zeker 
dat je over drie weken allemaal dingen hebt geleerd die 
je nu nog niet overziet. Structuur en richting is nodig. 
We moeten weg van die instant gratification bij alles. 
Kinderen hebben heel weinig frustratietolerantie, in com-
binatie met veel zelfbewustzijn en mondigheid. Er moeten 
programma’s komen waarin ze dat bewuster wordt 
aangeleerd. Er is een Duitse pedagoog die een project 
heeft gedaan waarbij tieners op een meter afstand voor de 
muur moeten gaan staan en daar helemaal niks doen. Die 
gaan heel erg rebelleren: waar slaat dat op, waarom moet 
ik dat doen. Terwijl ze na afloop merken wat het met ze 
doet, dat er allemaal gedachten kwamen. Dat zijn nieuwe 
ervaringen. 

FT6.18 - Een andere barrière is het ontwijken van risico’s. 
Mensen kiezen geen techniek, want dat is moeilijk. Als 
manager kun je meer verdienen, dus daarom ga je com-
municatie wetenschappen studeren en geen werktuig-
bouwkunde of scheikunde. Dat is moeilijk op te lossen. 
Een financiële prikkel kan helpen, maar je zou mensen 
enthousiast moeten maken en dat moet al op de kleuter-
school beginnen.

FT10.17 - Je moet leren om vanuit een langere termijn 
doelstelling ook zelfcontrol te krijgen. Dat bewuster leren 
is belangrijk. Hoe breng je dat dan op een goede manier 
over? Dat je ook leert om dingen te doen als je nog niet 
kunt overzien waar het toe leidt, maar dan toch gedreven 
blijft. 

Maatwerk ipv. standaardisatie

FT10.14 - We hebben een steeds mondiger maatschappij. 
Met onderwijs is het net als met voetbal: iedereen vindt 
er wat van. Dat maakt het voor de instituties an sich al in-
gewikkelder. Die mondigheid gaat verder toenemen. Met 
online-learning-communities ontstaan naast de bestaan-
de dingen ook nieuwe dingen, die het beeld heel erg gaan 
veranderen. Maatwerk en de behoefte tot customizing, 
die in de jongeren cultuur al jaren wordt aangewezen, 
gaat ook in onderwijs doordringen. Als het technologisch 
mogelijk is om je eigen sneakers te bestellen, dan gaat 
dat gebeuren. Ook de vlucht met 3D printers en andere 
technologie. Waar je meer en meer het zelfbeeld mee 
krijgt dat je je eigen keuzes mag maken, daar moet het 
onderwijs meer aan tegemoet komen. Jongeren zijn daarin 
mondiger, maar ook ouders. We sturen daarop en hebben 
behoefte aan autonomie. 

FTW3.5 - Dat we ook wellicht als tegenbeweging op de 
laatste 10 jaar: je hoort er allemaal bij. Iedereen moet zijn 
plek vinden in de samenleving. Er zou meer ruimte mogen 
ontstaan voor verschillen in individuen. 

FT11.05 – We zullen in staat zijn om mensen meer toege-
past onderwijs te geven (toegepast op hen). We kunnen 
steeds beter met data omgaan en steeds beter verschillen 
interpreteren, dus kun je meer pinpointen. Naast alge-
mene kennis zul je groepen mensen  andere onderwijs toe 
kunnen rusten, omdat ze daar beter in presteren.

FT3.09 – Onze politiek helpt daar ook niet bij. Bijster-
veld wil zo vroeg mogelijk problemen constateren, want 
die denkt dat oplossingen dan beter zijn. Dus worden 
kinderen al op 3-jarige leeftijd getest. Terwijl we weten 
dat kinderen niet meer van dat stigma afkomen. Plasterk 
is naar Finland geweest, omdat we weten dat het Finse 
onderwijssysteem heel goed is. Hij is best intelligent, 
maar toch eenzijdig, dus komt alleen terug met oplos-
singen die hier passen. Dus nu komt er een eis dat alle 
leraren eerstegraads moeten zijn. Terwijl we al lang weten 
dat eerstegraads leraren gericht zijn op materie. Dat werkt 
op het vmbo helemaal niet want ze kunnen niet met die 
leerlingen omgaan. In Finland geven de 750 uur contact-
uren, terwijl wij naar 1040 contacturen willen. Wij denken 
in NL nog steeds dat als je maar meer lesgeeft dat het dan 
goed komt. Maar dat is gewoon niet zo. Dat soort conse-
quenties durven we gewoon niet te nemen. Er is hersen-
onderzoek, waarbij we weten dat het sommige kinderen 
bij 5 jaar hun hersens zo ontwikkeld zijn dat ze toe zijn 
aan lezen, bij andere op hun 8e jaar. Iedereen weet dat 
kinderen zich verschillend ontwikkelen. Maar we moeten 
wel allemaal met kerst in het 3e schooljaar kunnen lezen. 
Het moet gestandaardiseerd anders kunnen we het niet 
beheersen. Het rapport Dijsselbloem helpt onderwijsin-
novatie om zeep. In zijn rapport staat geen enkele keer 
het woord ‘kind’.

Eigen ontwikkeling

FT7.07 - Mensen zullen in toenemende mate hun passie 
volgen. Dat is nu echt fout: het onderwijs is nu gestuurd 
vanuit keuzes. Je moet richtingen kiezen en dan sluit een 
deel van het spectrum zich, en elke volgende keuzes sluit 
het verder, totdat je als je gaat werken opeens ontdekt dat 
het helemaal niet is wat je wilt. Dan heb je 10 jaar wegge-
gooid. Op elk moment moet je je afvragen wat je wilt leren 
en wat je leuk vindt. Als je dan ontdekt dat het niet leuk is 
moet je kunnen bijsturen. Het moeten lossere elementen 
zijn, waarvan je er wel een aantal verplicht kunt stellen. 
Het moet veel vrijer zijn en per leerling anders kunnen 
zijn. Sommigen willen meer theorie, andere meer dingen 
doen. Minder een klasgericht systeem waar je je eigen 
pad doorheen vindt. Waar je begint en waar je eindigt 
maakt niet zoveel uit. De stad wordt de school, niet een 
instituut. Alles wat je wilt leren is in een stad aanwezig. 
De school wordt meer een netwerk van allerlei plekken 
waar je kennis kunt opdoen. Zoiets als nu het FabLab, dat 
wordt meer het leersysteem van de toekomst: daar loop 
je binnen als je iets over 3D printen wilt leren, of over 
verlichting. Daar zitten mensen van bedrijven, kinderen 
en mensen van 25 jaar. Het is een open omgeving waar 
je gewoon binnen kunt lopen en iets kunt halen. Dan 
stopt automatisch de discussie over niveaus: mensen 
volgen hun eigen ontwikkeling en zitten niet meer vast in 
bijvoorbeeld een VMBO profiel, maar kunnen op sommige 
aspecten ook op universitair niveau leren.
 
FT6.12 - Natuurlijk komen er nieuwe beroepen, dat is altijd 
zo geweest. De vraag is of we de maatschappij daar klaar 
voor kunnen maken. Toen facebook ontstond waren er 
geen opleidingen voor sociale media specialist. Dat is 
pas ontstaan daarna. Dat betekent ook dat we nu mensen 
moeten opleiden voor beroepen die nog niet bestaan. 
Maar welke zijn dat? Wat je wel kan doen is de voorwaar-
den creëren voor competenties om zelfsturend om te gaan 
met nieuwe technologieën. Zoals de facebook mensen ge-
woon programmeurs waren die in staat waren om nieuwe 
verbanden te leggen, netwerk theorieën toe te passen in 
de praktijk, zonder dat ze een precieze opleiding social 
networking hadden. Dus je kunt wel ingrediënten identifi-
ceren, zoals nu bijvoorbeeld nanoscience, programmeren, 
kunstmatige intelligentie. Wij hebben het over life-long-
learning. We kunnen mensen niet alles leren, en wat we ze 
leren is over 3 jaar weer verouderd. Het is veel belangrijker 
dat we mensen leren self-directed learners te worden. Dat 
betekent dat we ze de vaardigheden meegeven om op een 
goeie manier om te gaan met nieuwe kennis, en dat op 
een goeie manier te koppelen aan de kennis die ze al heb-
ben. Dat heeft ook met creativiteit te maken. Ook weten 
waar je je in moet verdiepen, en waarin niet. Focus kiezen, 
inschatting van belang van dingen, en bijblijven. Dat 
zijn vaardigheden waar geen curricula voor zijn. Je moet 
staande blijven in die wereld, waar steeds nieuwe ideeën, 
kennis, systemen en methoden beschikbaar komen. Daar 
kun je wel veel aan doen. 
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Docent als gids

FT7.21 - Het instituut school is niet meer van deze tijd. 
Het moet een flexibel netwerk zijn. Je hebt nog wel 
pedagogische experts nodig die zorgen dat in dat hele 
grote vrije netwerk een soort pedagogische routes zijn. 
Je kunt iets alleen wel op veertig verschillende manieren 
leren. Ook komt er een link tussen bedrijven en onder-
wijs. Nu zie je in onderwijs een ‘praktijk case’ die dan 
een theoretisch model is. Maar dat gaat naar innovation 
challenges, hackathons en dergelijke. Straks heb je 
wereldwijde wedstrijden. Als student ga je mee doen in 
die projecten en leer je iets. Straks heb je een heel groot 
bord met allemaal elementen en per student kun je een 
route trekken. Je kunt zien hoe iemand daar door heen 
is gegaan. Sommige elementen zijn rood, die moet je 
doen, sommige zijn oranje, en sommige groen, daar heb 
je meer vrijheden. Maar er zijn honderd routes mogelijk, 
en je kunt de route kiezen die bij je past. De rol van de 
school is dan architect  van die omgeving. De docent 
wordt een gids die je helpt om de keuzes te maken. Het 
‘kindergarten’ leerproces wordt toegepast: het start met 
een fantasie dat ga je vervolgens maken, dan ga je er mee 
spelen en delen met anderen en dan krijg je feedback. In 
die reflectie zit een hele belangrijke rol voor leren. Naast 
de directe feedback op wat je doet, heb je de docent als 
gids die ook meereflecteerd op je leerpad. Die gaat ook 
vragen hoe je je erbij voelde en hoe het was, en daar krijg 
je meer de pedagogische kant. Het is een loop. Daarna ga 
je iets nieuws beginnen: dat kan doorbouwen op wat je 
deed, maar ook iets nieuws zijn. Je kunt misschien als 8 
jarige of 14 jarige nog niet genoeg duiding geven als je op 
vier projecten terug kijkt, maar die pedagogisch expert, 
die gids, kan wel helpen om te zien wat je wel of niet leuk 
vindt en suggesties geven voor wat je daarna gaat doen. 
De regie ligt dan bij iemand die in dienst is. De vraag is 
of dat echt leraren zijn of mensen van bedrijfsleven zijn. 
Misschien ook wel de wisselwerking. 

FTW1.3 - We doen dat door de docent en de school als 
change agent of exchange agent. Dat heeft te maken met 
adaptief zijn, zelf creëren. En inderdaad: alles is beschik-
baar, dus een docent hoeft niet meer perse de methode 
te volgen, die kan zijn eigen methode maken. Die kennis 
moet ook ter beschikking gesteld worden, tenzij dat leidt 
tot gevaarlijke situaties of producten. Daarvoor moet je 
wel afspraken met elkaar maken.

FT8.02 - Met name het sociale intellect en het stimuleren 
daarvan gaat de doorslag geven in het verrijken van de 
leercurve. Dat gaat een enorme impact hebben op leraren 
omdat ze gaan ontdekken dat ze daarvoor niet geëqui-
peerd zijn, die zijn vooral geëquipeerd voor het doorgeven 
van bestaande kennis, maar niet in het toepassen daar-
van. Dat gaat een ander soort leraar vergen.

Digitaal groeien

FT8.07 - We gaan naar een situatie waarin we als individu 
weer een eigen identiteit krijgen, ook digitaal. Nu heb je 
heel veel identiteiten, maar je kunt er niks mee. Je neemt 
continue de identiteit aan van de mensen waarmee ik za-
ken doe. We gaan er naar toe dat we een digitale identiteit 
krijgen, die eigen is, en dat je de beschikking krijgt over je 
eigen gegevens. Niet door op een portal je gegevens gaat 
invullen, maar de gegevens komen naar je toe, en je kunt 
die doorzetten naar wie je zelf wilt. De info wordt beheert 
en gevalideerd door jezelf en jij bepaalt aan wie je die 
gaat doorzetten. Daardoor gaan nieuwe stromingen en 
ketens ontstaan waar we nu nog geen weet van hebben. 

FT8.08 - Als ik als burger zaken doe met de overheid staat 
nu in minimaal 100 databases informatie over mij. Ik kan 
met die gegevens niets doen, mijn gegevens, die gaan 
over mij (de overheid zegt ook dat ze van mij zijn). Straks 
wordt informatie rondom het individu georganiseerd, in 
verschillende levensfases. Educatie, voorschoolse educa-
tie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, en ik neem 
mijn identiteit en mijn ontwikkeling mee. Daarmee kan ik 
ook digitaal groeien. 

FT7.10 - De school moet je zien als faciliterend netwerk 
die een ketenregie heeft over het hele kennisspectrum. Je 
moet meer volgen wat iemand doet. Bijvoorbeeld wat je 
ziet bij gamification: dat je iets bij Philips een maand iets 
doet en dan de Philips ‘badge’ met een bepaald onder-
werp kunt halen. Aan de hand van wat je als badges hebt 
kun je zien wat iemand leuk vindt en wat ie aan ervaring 
heeft. Dat geeft een beter plaatje dan zeggen dat iemand 
Havo heeft gedaan met profiel economie en maatschappij. 
Wat zegt dat nou van wat iemand leuk vind of wat ie kan. 
De vraag moet continue zijn: wat wil je vandaag leren, wat 
wil je vandaag doen. Daarbinnen ga je theorie opbouwen. 
Bijvoorbeeld: als iemand zegt dat ie voor de ipad een app 
wil maken, dan is dat het leerproces. Dat inspireert veel 
meer dan iemand 4 jaar laten leren over een bepaalde 
programmeertaal. Dan komt ie erachter dat ie het niet leuk 
vindt. Het huidige onderwijs hangt te veel aan 1 manier 
van leren, een bepaalde leraar of een bepaalde richting. 
Dat maakt het maar voor een paar mensen interessant. 
Een goed voorbeeld is MIT Media Lab. Dat is de proeftuin 
van onderwijsgebied. Daar komt bijvoorbeeld program-
meerbare lego vandaan. Die nemen ook professoren die 
ergens anders niet aan de bak komen. Je moet een diversi-
teit aan professoren hebben, want studenten kunnen dan 
bij verschillende mensen aanhaken, kiezen wat past. Dat 
geldt ook voor ervaring opdoen in bedrijven: je komt er 
dan achter welke bedrijfscultuur jou beter past. 

Diversiteit in leren

FT9.17 - In de toekomst moet er weer gewoon geleerd 
kunnen worden. Mijn leerstoel was leermoeilijkheden. 
Dus ik keek altijd naar de onderkant aan: de uitval. De 
wet van Posthumus (2e rector van de TU/e, en regerings-
commissaris voor onderwijs in de jaren 50): per definitie 
wordt 50% van de kinderen niet door het instructiemodel 
aangesproken, de onderste 25% en de bovenste 25%. Een 
leraar houdt zich met de middengroep bezig, de anderen 
vallen buiten de aandacht. De leerlingen die niet mee kun-
nen én die zich vervelen worden lastig. We praten alsmaar 
over die hoogbegaafden en probleemgevallen, maar we 
veranderen aan het onderwijs helemaal niks. Maken we 
speciale klassen voor ze, en speciale uren, in plaats van 
dat we dat standaard systeem eens een keer doorbreken. 
Bijvoorbeeld door de tijdfactor eruit te halen. Als je iets 
zou willen veranderen dan is het de tijdsfactor. Tijd in 
onderwijs afhankelijk stellen van de kennelijke mogelijk-
heden van je leerling. 

FT4.01 – Nieuwe media en technologie. Dit is niet meer 
weg te denken uit het leren en verandert ook de manier 
waarop het leren gaan organiseren en faciliteren. En 
iedereen doet ook mee aan dat innovatieproces. Dat zie 
je nu al, bv ik heb een onderzoeksgrand waar we het leren 
gaan faciliteren en volgen van het leerproces. We hebben 
een app om repeteertaken te oefenen op basis van hoe 
onze hersenen werken. Die kennis proberen we echt toe 
te passen en die experimenten dan te monitoren om per-
soonlijk leren te kunnen volgen en te adapteren. Nu zijn 
we aan het onderzoeken of je ook een groep leerders kunt 
monitoren, zodat je in de groep kunt zien hoe ver ze zijn 
en hoe je kunt personaliseren daarbinnen. Dus bv van jou 
te leren wanneer je moe bent, etc. dat is belangrijk voor 
het individueel leren. Het collectief leren is natuurlijk ook 
belangrijk: je moet met informatie kunnen omgaan maar 
vooral ook kunnen duiden en betekenis geven in context.

FTW3.6 - Missie: daar zijn we minder uit. Maar ontstond 
een beeld van een nationaal curriculum voor funderend 
onderwijs, wat ieder kind, ieder jong volwassene door 
moet maken. Wat we heel belangrijk vinden is dat onder-
wijs een grote rol gaat spelen, maar hoe het individu zich 
gaat ontwikkelen is minder belangrijk als het maar een 
plek vindt in de samenleving en er gaat meer maatwerk 
ontstaan in die individuele ontwikkeling.

FT3.14a – Nu is het huidige onderwijs gebaseerd op 
fragmentatie, standaardisatie, beheersbaarheid. Wil je in 
kunnen spelen op deze toekomstige ontwikkelingen dan 
moet je de setting drastisch veranderen. 

FT7.13 - Dingen worden nu al veel meer vanuit de maat-
schappij gelanceerd, bijvoorbeeld burger-zoekacties. De 
overheid heeft 5 jaar nodig om te kijken of ze er iets mee 
willen doen, maar mensen doen het veel sneller zelf met 
social media. Innovatie komt meer vanuit de mensen, 
en minder van de overheid. Mensen zullen steeds meer 
invloed hebben omdat ze zich zelf beter kunnen organi-
seren. Onderwijs moet minder gereguleerd en gecentrali-
seerd worden. Het is onzin om een uur in de trein te zitten 
om iets te leren wat je ook gewoon bij een bedrijf in de 
buurt kunt leren.

Grenzen kunnen verleggen

FT6.02 - Mensen zullen in toenemende mate kiezen voor 
hun passie, uit vrije wil zelfstandig werken op individuele 
basis en netwerken zullen een toevlucht nemen. We schui-
ven steeds meer op naar een creatieve maatschappij. Dat 
is op dit moment wel te zien, uit nood geboren, door heel 
veel zzp-ers die ook wel soms bewust voor hun passie 
kiezen, maar vaak ook niet zoveel andere mogelijkheden 
hebben. Het zou best kunnen zijn als er allerlei prachtige 
georganiseerde banen weer in overvloed komen, dat 
die creatieve ambitie ineens weer wegzakt. Dus dat is 
ook een beetje een instinker. Er komen wel steeds meer 
mogelijkheden om je netwerk op te bouwen, met goede 
ideeën te komen, teams te vormen met mensen die 
dezelfde belangstelling hebben. Dat zie je nu in com-
munities al gebeuren. Er zullen creatieve cellen ontstaan 
waar nieuwe initiatieven uit komen, die los staan van 
de bestaande verbanden. Voor het onderwijs betekent 
dat, naast de tools die er al zijn om je creativiteit aan te 
spreken, het ook te maken heeft met een attitude, een 
innovatie attitude en een open mind. Alles wat je op dit 
moment ziet in voor-gestructureerde content en methoden 
staat daar een beetje haaks op. Maar op de kleuterschool 
zit ook veel creativiteit, dus veel zorgen hoeven we ons 
er niet over te maken, maar we moeten wel beseffen dat 
een beetje creatieve kleurplaten maken wel iets anders 
is dan concepten ontwikkelen of aan innovatie denken. 
Daar zijn ook professionele kennis en professionele tools 
voor nodig, dat moet je wel gericht ondersteunen. Je 
ziet creativiteit als een soort globale entiteit over allerlei 
vakken heenlopen, maar je hebt geen idee hoe creatief 
je bent want je wordt er niet op afgerekend. Wiskundigen 
zijn bijvoorbeeld soms heel creatief, maar worden niet als 
zodanig erkent of herkent. Op een Design Academy zal 
dat nog wel spelen, maar in het gewone onderwijs is cre-
ativiteit geen vak, maar iets vaags, mystieks, waar weinig 
aandacht aan wordt gegeven. Het moet ook geen vak wor-
den als het daarmee verplichtend wordt, en je kunt niet 
tegen iemand zeggen ‘je moet nu creatief zijn’. Je kunt wel 
de randvoorwaarden creëren. Voor een deel gebeurt dat 
wel, bijvoorbeeld in open projecten waar mensen samen 
iets leuks moeten bedenken. Maar dat wordt wel steeds 
belangrijker. Grenzen verleggen, out of the box denken.

FT7.11 - Nu kunnen leerling zich helemaal als falend 
voelen. Die hoort bijvoorbeeld zijn hele basisschool dat 
rekenen niet zijn sterkste kant is. En die durft dan ook niet 
meer dingen te doen die daaraan relateren, bijvoorbeeld 
iets met computers. Dat stempelen is funest. Je moet naar 
een systeem dat je de vrijheid geeft om te kiezen wat je 
wilt doen. Waar je mensen tegen komt waar je je aan op 
kunt trekken. Bijvoorbeeld een jongen die 3 jaar ouder is 
en je wegwijs maakt. Als je het niet leuk vindt, dan stop 
je en ga je door met iets anders. Het leven is vallen en 
opstaan. Dat is geen falen, maar een ontdekkingsreis naar 
wat je wel en niet leuk vindt. Je hebt nu geen vrijheid  om 
te kiezen wat je wilt. Het interessante is dat je nu flore-
rende communities hebt waar mensen naast hun studie 
of werk dingen leren. Die online universiteiten als de Code 
Academy, waar je kunt leren programmeren. Mensen zit-
ten dat in hun vrije tijd te doen. Door de digitale middelen 
kan dat steeds meer. 

 Keuzevrijheid & individuele leerpaden - vervolg
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 Keuzevrijheid & individuele leerpaden - vervolg
Kennis borging

FT7.23 - De borging van het systeem is wel belangrijk. Het 
moet duidelijk zijn wat je hebt gedaan, wie je begeleidt 
heeft, welke kennis die had, waar zitten je gaps. Dat 
vraagt wel wat sturing in een vrije omgeving, waardoor je 
ook bewust wordt van wat je nodig hebt voor je carrière en 
je helpt om de goede keuzes maakt. Van je 6e tot je 30e 
leer je dan wat aansluit bij je interesse. 

FT3.12 – sustainable leren. Wat is in het onderwijs vaak 
vergeten wordt is dat je aandacht moet besteden aan het 
verankeren van dat wat geleerd wordt. Je moet ook acties 
ondernemen voor verankering in het LT geheugen, anders 
is de duurzaamheid van wat je geleerd hebt houdt op bij 
het proefwerk. Dat is niet gericht op beklijven, maar op 
afrekenen. Wij hebben een aantal verankeringstechnieken 
ontwikkeld, bv door koppeling aan interesses en door 
vertellen, etc. 25 in totaal. Hebben we ook onderzoek naar 
gedaan: we laten kinderen teksten lezen en vertellen en 
dan vragen we dat na 3 weken nog eens. En dan hebben 
ze 20% onthouden, tenzij het hun interesse heeft, dan 
stijgt dat snel naar 80%.

FT10.03 - In Trouw heb je een leuke columnist die deze 
week elke dag een stukje schreef over eindexamen, 
waarin hij aangaf dat het een bizar ritueel is dat het 
eindexamen nu nog precies is zoals 30 jaar geleden. Met 
die tafeltjes achter elkaar, met zijn allen dezelfde opgaven 
en er een enorm theater van maken. Wat zegt dat eigenlijk 
in een maatschappij die zo snel verandert is? Aan de ene 
kant wordt er veel gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van 
21st century skills, waarin de verschuiving van kennis naar 
vaardigheden wordt onderkent, om steeds weer nieuwe 
dingen te kunnen leren en niet te snel vast te zitten in 
dingen, om creatief in oplossingen te denken.

FT7.08 - Nu zit je op een bepaalde school, in een bepaalde 
omgeving en daar kom je bijna niet meer uit. Straks wordt 
je omringt door andere mensen, die ook andere ambities 
hebben. Je krijgt nu gelijk een stempel. Dat is iets waar 
we echt vanaf moeten. Op school krijg je nu te horen dat 
je niet goed bent in rekenen, maar dat is gerelateerd aan 
de manier van toetsen. Die persoon kan heel goed zijn in 
Lego, en daarin impliciet zijn rekenmodel helemaal goed 
heeft. Maar door de manier van overhoren, vallen mensen 
af door het systeem, maar niet omdat ze het niet kunnen 
of niet interessant vinden. Ook het idee dat je bepaalde 
dingen moet kunnen omdat je een bepaalde leeftijd hebt, 
is onzin. 

FT3.08 – Je doet examen op je slechtste vakken. Ik ken 
een voorbeeld van een 16 jarige jongen op het laagste 
niveau vmbo, die spreekt vloeiend Engels. Die hebben we 
staatexamen laten doen en die is geslaagd voor VWO-
Engels. Dat is schrijnend. Dat zou toch moeten tellen? Als 
die jongen de maatschappij in gaat dan zou hij bijvoor-
beeld een hele goede tolk kunnen worden. Dus wat moet 
hij dan met wiskunde? Dat heeft hij toch niet nodig? Dat 
soort excellente ontwikkelingen worden in het onderwijs 
helemaal niet gestimuleerd. Integendeel. Hij moet alle 
energie steken in wiskunde. En uit onderzoek blijkt dan 
dat die 9 voor Engels ook een 7 wordt. Dat is gewoon zo.

Andere vormen van diploma’s

FT12.14 - Diploma’s zijn belangrijk als signaal. Als werk-
gever selecteer je bijvoorbeeld Masters, omdat als je dat 
niet gehaald hebt de kans groter is dat je eigenschappen 
die we belangrijk vinden niet hebt. Dan laten we ze nog 
een IQ test doen, dan moet je boven het gemiddelde zit-
ten. Diploma’s zijn een eerste schifting: dan weet je wie 
je helemaal niet nodig hebt. Naarmate de herkomst van 
opleidingen en kennis meer versnippert raakt wordt het 
belangrijker voor werkgevers voor hun selectieproces om 
daar weer een soort eenheid in te vinden. In zekere zin 
doen universiteiten dat nu, door bijvoorbeeld vakken van 
een andere universiteit te beoordelen. Maar dat gaat nu 
heel inefficiënt. 

FT7.09 - Een diploma is nu iets dat door een instituut 
gecreëerd wordt en door bedrijven die daarop selecteren 
in stand gehouden. Wat je nu ziet in bijvoorbeeld Silicon 
Valley, kijken bedrijven als Google en Apple naar start-ups 
om te zien wie ondernemerschap hebben en drive om iets 
op te starten en er voor te gaan. Die aspecten zijn belang-
rijker dan wat ze gestudeerd hebben. In een omgeving als 
Eindhoven zouden bedrijven als ASML of Philips dat ook 
kunnen doen. Er is nu bijna altijd een mismatch tussen 
wat mensen hebben gestudeerd en wat ze doen. Weinig 
mensen doen echt iets met hun studie. Je leert niet zoveel 
van wat je op school aan vakken krijgt, maar van wat je 
later tegenkomt in je leven. Je leert meer van een reis door 
India, dan door een boek over India te lezen op school. 

FT6.15 - Bij de OU worden studenten aangetrokken uit 
het hele land. Die worden aangetrokken via internet, die 
ontmoeten elkaar niet, of slechts zelden. Die zitten in een 
community met 500 mensen, en daarin  is wel eens wat 
overleg. We kunnen die 500 studenten niet individueel 
gaan begeleiden, dus we hebben tools ontwikkeld om 
te zorgen dat mensen elkaar kunnen vinden, en dat is 
geavanceerder dan de community tools.  Ze kunnen daar 
heel veel informeel leren, met elkaar overleggen, van el-
kaars ervaring leren, en elkaars werk becommentariëren. 
Het is wel formeel onderwijs omdat het over diplomalijnen 
gaat, over onderwijs gaat en mensen die collegegeld 
betalen. Maar dezelfde technologie gebruiken we ook 
voor een community van bibliothecarissen in Nederland, 
dat zijn professionals die voortdurend overleggen.  Je 
wilt kunnen vaststellen dat wat er gedaan is bijdraagt 
aan een bepaalde competentie en hoever iemand is, 
zodat het gewaardeerd kan worden. De toekomst zit 
vooral in het bijblijven in een bepaald vak, en hoe je de 
waardering daarvoor krijgt. De toetsing is een uitdaging: 
het vaststellen van wat iemand kan. Daar heb je allerlei 
vormen voor. Competentie toetsing vraagt interpretatie 
van de complexe omgeving, je daarin aan kunnen passen 
en je theoretische kennis praktisch maken afhankelijk van 
de context. En juist die dingen gebeuren in de informele 
omgeving, zoals leidinggeven aan teams. Het gaat om de 
koppeling tussen theorie en praktijk. Universiteiten zijn 
vooral geneigd om veel theorie te geven, en het theore-
tisch te houden. Docenten zijn zelf ook niet echt geworteld 
op de werkvloer.

Toegankelijkheid van kennis

FT7.03 - Bijna alle kennis staat al op internet. In het on-
derwijs en bedrijven wordt nu met publiek geld onderzoek 
gedaan wat vervolgens gepatenteerd wordt waardoor 
het publiek er geen toegang meer toe heeft. Dat concept 
is niet sustainable. Als met publiek geld onderzoek is 
gedaan, dan moet per definitie het publiek toegang heb-
ben tot de data en de resultaten. Kennis wordt dan overal 
beschikbaar. Uiteindelijk komt alles online, dus alles wat 
je wilt weten wordt beschikbaar.

FT7.18 - Vertaalsystemen gaan het toegankelijk maken van 
kennis wereldwijd alleen maar beter maken. Je kunt dan 
samenwerken met mensen van over de hele wereld. De 
kennis die nu nog ontoegankelijk is omdat het in talen is 
die ik niet ken, wordt dan ook toegankelijk. Dat gaat alles 
versnellen.

FTW3.1 - Een aantal belangrijke ontwikkelingen die al ge-
beuren en die ook door gaan richting 2030 dan is daar de 
multimediale ontwikkeling zeker bij, ook wel recentelijk 
de cyberontwikkeling genoemd. Alles wat te maken heeft 
met jonge mensen die vanuit een heel ander perspectief 
opgroeien. Wij gebruiken weliswaar ook zelf allemaal de 
mediale ontwikkelingen als smartphones, maar doen dat 
veel meer vanuit de makkelijke dingen die we daar in zien. 
Maar onze kinderen volgroeien echt daarmee. Mijn ouders 
zijn opgegroeid in een tijd dat er geen auto’s waren, maar 
ik ben opgegroeid in de tijd dat ik al achter in de auto zat 
als kind. Het hele perspectief van mobiliteit en hoe je je in 
de wereld verplaatst is voor mij heel anders dan voor mijn 
ouders. Hoe kinderen nu naar de wereld kijken is ook weer 
heel anders. De vraag die bij een meeting recentelijk werd 
gesteld is of kinderen nog wel moeten leren, of moeten ze 
leren omgaan met informatie en waar ligt die balans?

FT7.25 - In 2030 weten computers misschien wel meer dan 
wij. Dat moet je wel meenemen, want misschien moet het 
wel 2025 worden omdat de versnelling van de exponen-
tiele groei in technologie het wellicht noodzakelijk maakt. 

FT 1.10 – intelligente systemen. Ik interpreteer dat vooral 
als de kracht van een community met hersenen, creativi-
teit, gecombineerd met ICT: de breinkracht van de mens 
gekoppeld aan systemen die met grote hoeveelheden 
data (big data) om kunnen gaan. Willen we dit? We willen 
ook in control blijven. Stemmen is een mooi voorbeeld: 
stemmen we nog in 2030? Hebben we nog een 1e en 2e 
kamer en een gemeenteraad? Of loopt dat anders omdat 
we ons anders kunnen organiseren? Dat is een interessant 
vraagstuk. En wie bepaalt dat? Komt er een kantelpunt?
Bijv. dat energievraagstuk weer: wachten we op de 
overheid? Maar de mogelijkheden ontstaan wel in de 
maatschappij en die organiseren dat zelf wel. Breinkracht 
en innovatiekracht. Maar durven we dit aan? Zelfsturende 
auto’s: zullen we daar in durven te stappen? Mensen 
zijn toch heel behoudend in eerste instantie. Google 
glass wordt ook heel erg benaderd vanuit: wat gebeurt 
er dan? Maar het levert uiteindelijk ook alleen maar veel 
meer inzicht op en data: hoe je je voelt, wat je doet, etc. 
Communicatie verandert ook; continu online en wordt 
daarmee veel directer, veel meer kennisuitwisseling. En 
dus van leren.

Combinatie van gegevens

FT8.09 - Nu besta ik digitaal niet: het is een grote warboel. 
Weliswaar heeft iedereen een BSN nummer, maar die mag 
door de overheid niet worden gebruikt. Sterker nog, als 
bestanden gekoppeld moeten worden in het kader van 
schooluitval, zijn ze daar ruim drie jaar mee bezig om dat 
te doen. Terwijl het technisch gezien alleen het relateren 
van twee databases is. De overheid komt daarin helemaal 
vast te zitten. Die rol gaat dan ook worden overgenomen 
door andere partijen. Dat is prima, mits niet die partijen 
ook weer een directe relatie hebben met een verzekerings-
maatschappij, en de premie afhankelijk maken van jouw 
acties. We gaan een complexe situatie tegemoet waarin 
de waarde van de gegevens met de dag groeit. En zeker de 
combinatie van gegevens.

FT11.06 – Nanotechnologie, is natuurlijk waar IBM veel in 
investeert. En wordt steeds kleiner, kleiner, kleiner. Het 
brengt dat je straks overal technologie in kunt planten. 
Steeds meer sensoren, overal in. Die sensoren geven 
heel veel informatie en omdat we die weer beter kunnen 
verwerken kunnen we sneller met advies komen: grote 
hoeveelheden data in informatie omzetten zal de uitda-
ging worden. Als, zoals nu al kan, alle melkpakken een 
sensor hebben, kan dat melkpak op jouw boodschappen-
lijstje aangeven dat je melk moet halen. Stoplichten die 
met elkaar praten, menselijke meetgevens: je bloeddruk 
is te hoog, ik zou iets gaan slikken. Feedback komt ook 
meteen, ipv dat je dat pas veel later zou merken en dan 
pas reageren. Op allerlei gebieden is het mogelijk om data 
te krijgen en advies terug te geven.

FT3.13 – Veranderende gezondheidszorg. Ja die laatste, 
weet ik niet meer waarom ik die had. Heeft meer te maken 
met mijn eigen leeftijd. Maar kijk, ik ben chronisch ziek 
en ik volg mijn eigen ziekte beeld. Ik zou eigenlijk iedere 
2 maanden naar de huisarts moeten, maar ik ga maar 1x 
per jaar naar de specialist. Waarom? Omdat die huisarts 
me niets vertelt wat ik niet zelf kan bijhouden: ik hou 
bloeddruk en zo allemaal bij in een spreadsheet. En de 
specialist doet dan nog wat aanvullend onderzoek, en 
dan kijken we of zijn beeld klopt met mijn jaarbeeld en 
zo. Ik denk dat dat in de toekomst meer wordt: we zullen 
zelf meer ontwikkelingen in de hand nemen. Omdat het 
onbetaalbaar wordt, maar ook voor je eigen ontwikkeling 
is dat erg interessant.
Het instrumentarium is er nu ook voor, de middelen 
zijn er, en mijn interesse is er. Ik vind dat nu leuk en de 
technologie helpt mij om het te doen. Het vergroot het 
zelfsturend vermogen.

Eigen verantwoordelijkheid en mediawijsheid
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Slimme systemen

FT11.10 – intellectuele systemen zullen taken overnemen, 
dat weet ik niet, maar wel veel meer helpen om die data 
te handlen en te duiden en daarop gebaseerd advies te 
geven: waarde halen uit data.

FT 1.09 – gezondheidzorg gaat ook sterk veranderen. Bv 
laatst in tegenlicht: een jongere die een test had ontwik-
keld om in een vroeg stadium kanker te ontdekken. Hij 
liep aan tegen medische bolwerken voordat hij voet 
aan de grond krijgt in de medische wereld. Maar mooi 
voorbeeld hoe particulieren met bestaande informatie tot 
mooie ontwikkelingen komen.
Ander voorbeeld van Martijn Aslander, die laat het bijv 
zien aan de hand van ‘puffertjes’, die mensen gebrui-
ken als ze iets aan hun luchtwegen hebben. Als je dat 
voorziet van een chip en je ziet waar en wanneer mensen 
puffen, dan kan je daar geografisch probleemgebieden 
detecteren, of tijdstippen in de stad, bv als er veel verkeer 
is ok veel pollen in de weg zitten. Dat komt niet uit de 
gezondheidszorg zelf, maar is een particulier initiatief 
van iemand die het interessant vindt om daar gegevens 
over te verzamelen. Medisch professionals zullen steeds 
meer met die input vanuit de samenleving moeten gaan 
doen. Huisartsen zullen een grotere rol spelen, maar wel 
nadat wij een analyse van onze ochtendplas in de wc-pot 
hebben gekregen. Dus ook dat gaat allemaal verschuiven, 
daar staan we nog maar aan de vooravond van de moge-
lijkheden. Middelen komen meer in handen van mensen 
te liggen en we zullen zelf steeds meer een steentje 
bijdragen.

FT4.09 – web 3.0: technologie inzetten voor dingen die 
mensen niet meer kunnen onderzoeken omdat het teveel 
data betreft: slimme systemen helpen ons om antwoorden 
op onze vragen te krijgen. Zo komen we tot een innovatie-
economie. Maar naast technologie ook samenwerking tus-
sen mensen: communities of practices die elkaar helpen.

FTW4.2 - Visie: Je gaat van data, naar informatie, naar ken-
nis, naar actie. Dat het leerproces van alle typen lerenden 
op maat ondersteund wordt met digitale middelen. En 
ook door neurologische middelen. Sociale interactie blijft 
daarbij belangrijk. Het blended learning 2030 brengt dit 
bij elkaar op een maatschappelijk acceptabele wijze.

FT11.03 – In de zorg meer zelfredzaamheid: er is meer 
kennis beschikbaar, mensen weten wat er met hen aan de 
hand is. Maar ook veel te vinden wat misschien niet waar 
is. Bv Watson; De eerste toepassing waar dit nu verder 
voor ontwikkeld is is de medische wereld: dus je komt bij 
de huisarts, en je zegt ik heb hoofdpijn en ik heb dit en 
dit…. En de database zoekt, kans, etc… en stelt behan-
deling voor. Er komt meer data uiteindelijk bij mensen 
terecht. Eigenlijk overal: steeds meer slimme analyse die 
big data kan analyseren.

FT6.10 - Het is onvermijdelijk dat intelligente systemen 
steeds meer taken van mensen gaan overnemen. Als je de 
trend gewoon door zet dan zien je dat systemen steeds 
slimmer worden, steeds meer data kunnen combineren. 
Of dan bijvoorbeeld business management helemaal 
wordt overgenomen, of dat er veel meer decision support 

Cognitieve protheses

FT12.13 - Docenten moeten wel gewoon full time docenten 
blijven. In algemene zin geldt wel dat mensen die met 
jonge kinderen werken hoeven niet parttime te werken. Er 
komt een verschuiving in de manier waarop kennis wordt 
vergaard. Nu zie je al dat alle hoorcolleges worden opge-
nomen en online gezet. Je vraagt je dan wel af waarom 
ze dan volgend jaar weer hetzelfde college gaan geven, 
maar dat terzijde. Vanuit de productiviteitsgedachte, 
maar ook vanuit hoe mensen (jong en oud) met techniek 
omgaan, ga je zien dat leren, de functie van de docent en 
de functie van begeleider van leerprocessen ingrijpend 
gaat veranderen. Dat kan niet anders. Daarnaast zie je dat 
mensen veel vaker iets na zitten te kijken op wikipedia. 
Dat had je 10 jaar geleden niet kunnen bedenken. Dat zijn 
fascinerend goede dingen. De kunst is om dat allemaal te 
ontwerpen, uit te proberen, echt te testen, af te wijzen. 

FT6.11 - Het onderwijssysteem hobbelt altijd een beetje 
achter de feiten aan. Een paar enthousiaste docenten 
uitgezonderd. Dat is ook wel begrijpelijk, daar zijn 
oorzaken en verklaringen voor te geven. Maar het is wel 
verbijsterend dat leerlingen ons op school vragen waarom 
ze hier niet de cognitieve tools kunnen gebruiken die ze 
thuis wel kunnen gebruiken. Het grote probleem is dat we 
het niet in de gaten hebben. Als we een of ander product 
pakken, een laptop of een telefoon, dan zien we dat als 
een handig hulpmiddel. En dat is het natuurlijk ook, maar 
een handig hulpmiddel kun je even wegleggen als het 
even niet nodig hebt. Maar een telefoon of een laptop zijn 
hulpmiddelen die rechtstreeks gekoppeld worden aan 
ons brein: dat zijn cognitieve hulpmiddelen en daarmee 
wordt het ook een onderdeel van ons zelf. Dat maakt het 
lastig. Het is eigenlijk een cognitieve prothese. Ik heb het 
wel eens vergeleken met een bril, dat is ook eigenlijk een 
cognitieve prothese: als ik die afzet dan ben ik mezelf 
eigenlijk niet meer. Maar niemand zal bij een examen zeg-
gen dat ik die niet mag gebruiken, terwijl je eigenlijk geen 
hulpmiddelen mag gebruiken bij een tentamen. Maar bij 
een mobieltje wordt gezegd dat het niet mag. Maar het 
is eigenlijk hetzelfde als een bril: het laat je de wereld 
op een andere manier, betere manier, met meer details 
en met meer scherpte waarnemen. Als je die redenering 
doorzet, komen er steeds meer cognitieve hulpmiddelen 
beschikbaar, die intelligentie toevoegen, die geheugen 
toevoegen en die rekenkracht toevoegen. Die moeten we 
niet beschouwen als toevallige instrumenten die langsko-
men, dat is een deel van jezelf, dat zijn je eigen bestan-
den, je eigen kanalen, je eigen contacten: die maken ons 
intelligenter. 

FT7.05 - Alless heeft straks verbinding met het internet, 
alles wordt programmeerbaar. Programmeren moet een 
basisvaardigheid worden die al op de basisschool begint. 
Minstens zo belangrijk als Engels. Daar moet je nu al mee 
aan de slag.

 Eigen verantwoordelijkheid en mediawijsheid - vervolg

systemen gaan komen kan ik niet zeggen. Steeds meer 
interacties of services kunnen verleend worden zonder 
menselijke interventies. Als je belastingaangifte doet op 
dit moment, dan gaat dat al automatisch en als het niet 
te veel afwijkt van de normale dingen, of de rest van de 
populatie dan is het goed. Early warning systems worden 
verfijnder en dan kunnen er haarfijne diagnoses gesteld 
waarom iets niet kan kloppen. Een goede opleiding op het 
gebied van de wereld. We komen steeds meer in een elek-
tronisch gemedieerde omgeving te leven. Het is dan een 
minimale eis om te zorgen dat wij beheersing houden over 
die omgeving, en dat we niet overheerst worden door de 
systemen. Het cruciale daarin is dat we een brein hebben 
dat 100.000 jaar oud is. De moderne mens is 100.000 jaar 
oud, en dat brein is niet gemaakt om in zo’n elektronische 
omgeving te leven. Wij zijn verzamelaars, jagers die op 
de savanne rond moeten rennen, en slimme oplossingen 
moeten vinden om beesten te vangen of dingen te verbou-
wen en veel te bewegen. Maar nu zitten we veel, en alles 
komt naar ons toe, we zijn  een beetje verwend geraakt: 
we hoeven maar op een knop te drukken en je krijgt alles. 
Dat is weer een zekere mate van vervreemding van je wer-
kelijkheid. De vraag is of onze hersens dat aan kunnen in 
het tempo waarin het nu gaat. Afgelopen 20 jaar zie je die 
elektronische, digitale revolutie, op de afgelopen 100.000 
jaar is dat een oogwenk. In een hele korte tijd zie je dat 
de wereld verandert. Kijk je nou 20 jaar terug dan kan je 
niet voorstellen dat je je belastingaangifte, e-banking, 
e-shopping, vliegtickets boeken, dat dat allemaal kan 
door een druk op de knop. Internet was er nog niet, je 
moest overal zelf naar toe om iets te regelen. Als je het zo 
beschouwd is het angstwekkend bijna. En die lijn kun je 
doortrekken: het wordt allemaal nog intelligenter, slim-
mer, nog meer elektronica en computerkracht die ons le-
ven gaat beïnvloeden en beheersen. Het enige wat je kan 
zeggen is dat we waakzaam moeten blijven en beheersing 
houden over onze omgeving en snappen wat er gebeurt. 
Niet alleen lichtknopjes, maar wat gebeurt er nou als ik 
een bericht door facebook krijg? Waar komt dat dan van-
daan, is het een advertentie en wie betaalt dat dan? Hoe 
verdiend facebook zijn geld als ik zelf mijn foto’s upload? 
Het  is allemaal gratis, hoe kan dat? Daar zit economie, 
technologie, sociale, ethische dingen in. Het is een heel 
ingewikkeld verhaal dat allemaal met media-geletterdheid 
te maken heeft. Om te voorkomen dat je vervreemd van 
je  omgeving. Als je omgeving verandert dan zul je dat 
opnieuw moeten willen begrijpen.

FT 1.08 – Privacy. Deze vind ik ingewikkeld omdat ik er niet 
mee bezig ben. is dat niet het werkelijke vraagstuk: ik heb 
niets te verbergen, omdat ik geloof ik in die community-
gedachten. Maar het wordt wel een issue. Kinderen leren 
er bewust mee om te gaan. Maar niet vanuit het negatieve, 
want uiteindelijk kan het ook heel erg helpen om dingen 
en mensen te verbinden. Web 3.0, waarin alles met alles 
samenhangt: als je daar profijt uit wilt halen, dan moet je 
ook aanwezig zijn. Dat draagt bij aan het terecht komen in 
goede community en alle informatie beschikbaar hebben. 
We zullen er wel anders over gaan denken, maar er zijn 
ook nog grote verschillen. Bewustwording is belangrijk, 
maar het lijkt wel of we blind zijn hiervoor, tot het zich op 
internet afspeelt. Het verdienmodel van Facebook stellen 

we ter discussie, maar tegelijkertijd is de bonuskaart van 
AH hetzelfde. En ik denk dat die AH bonuskaart er uitein-
delijk toe bijdraagt dat er betere producten komen in de 
winkels waar ik koop. Dus vanuit die optiek benader ik het 
en dan heb ik niet veel bezwaar tegen privacy, tenzij die 
gegevens op straat komen te liggen.
Bewustzijn is belangrijk, maar afschermen ben ik niet 
voor, omdat het aanbod of nieuws dat je krijgt wel bij kan 
dragen. Tenzij het nieuws gebracht wordt door bedrijven 
die daar beter van worden. Maar dan kom je op een 
nieuwe vaardigheid ontwikkelen om je daarvan bewust 
te zijn. En is dan bv een boekje dat je bij de huisarts 
meeneemt, zit daar dit verhaal niet achter? Bron kunnen 
achterhalen en weten welk belang erachter zit. Je hiervan 
bewust zijn is het allerbelangrijkste. Dus het hoeft niet 
erg te zijn. Het vinkje op facebook als je zwanger bent 
kan je ook geschikte informatie geven, of een community 
waarmee je kunt praten over dingen de jou bezig houden. 
Terwijl je dat vroeger alleen in een boek in de bibliotheek 
kon vinden. Dus het mes snijdt altijd aan 2 kanten. En 
de rol van onderwijs is om jongeren hier bewust van te 
maken: mediawijsheid. Niet belerend, maar helpen om de 
vaardigheid tot ontwikkeling te brengen. Dus juist social 
media binnen de scholen halen, zodat het onderdeel 
wordt van en om een goede waarden/normen discussie te 
kunnen voeren.

FT2.10 - In termen van leren moeten we nog echt van de 
grond laten komen hoe je omgaat met de waanzinnige 
hoeveelheid informatie. We laten mensen nu zwemmen. 
Maar net als met televisiekijken moet je dat leren: daar 
heb je nu ook een ongelofelijke hoeveelheid zenders via 
de Ziggo, die kan je niet allemaal bekijken want je leven 
is eindig. Dus hoe gaan mensen met die overdaad aan 
info om. Dat wordt een sleutelcompetentie. Bijvoorbeeld: 
je hebt een uur om je in een onderwerp te verdiepen, wat 
ga je dan doen? Google iets en je hebt 150.000 pagina’s 
te zien, waarvan de bovenste bepaald worden door de 
advertentiewaarde voor Google. Dus dat is niet de manier, 
maar hoe moet je dat dan wel doen?
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 Eigen verantwoordelijkheid en mediawijsheid - vervolg
Leervermogen

FT8.11 - Binnen twee jaar is meer dan 95% van de gege-
vens video en film. De hoeveelheid informatie die we gaan 
transporteren en moeten gaan interpreteren is waanzin-
nig. Daar komt intelligentie voor. Maar dan nog wordt ik 
geconfronteerd met feiten op basis van de analyse van 
die gegevens. Wat doe ik daar dan mee? Ik neem ze tot 
me met mijn oren, mijn horloge, mijn bril, mijn schoenen. 
Maar wat doe ik daarmee als mens zijnde, hoe beïnvloed 
dat mijn bewustwording? Die bewustwording gaat heel 
sterk geprikkeld worden en krijgen we een generatie die 
over ons denken dat we al lang dood zijn. 

FT 1.03 – De gemiddelde scholen nu stellen kinderen 
amper in staat om hun eigen talenten en interesses te 
ontwikkelen. Het overgrote deel zit in een traditionele 
vorm gegoten, waar het onderwijs het beste past bij een 
industriële samenleving: dus kennis overdragen, dat toet-
sen, ter voorbereiding op een beroep, waar je van je 20e 
tot je 65e bij dezelfde baas werkt. Terwijl dat in de wereld 
om ons sterk verandert. Al deze innovatie vereist straks 
andere vaardigheden van de toekomstige werknemers. 
Het bezit van kennis is een gepasseerd station. Meer naar 
“hoe kun je je het beste ontwikkelen”, dus meer naar 
vaardigheden kijken. Want kennis is altijd wel beschik-
baar. En gaat het dus meer om kennisconstructie: hoe 
haal je de beste kennis uit het internet, hoe ga je om met 
beschikbare kennis, sluit het aan op je bestaande kennis, 
kun je iets met die kennis, kunnen snappen en gebruiken, 
als vaardigheid.
Huidige bedrijven, en zeker zo’n innovatieve omgeving als 
Brainport bij Eindhoven, vraagt op een ander type werkne-
mer, die niet meer met parate kennis alleen binnenkomt, 
maar je moet er ook vooral ook iets mee kunnen, het 
kunnen toepassen.
Natuurlijk moet je wel ook parate kennis hebben, maar de 
manier waarop je over die parate kennis gaat beschikken 
gaat wel veranderen. Overdragen van kennis, en repeteren 
van kennis is geen doel meer. De zoektocht wordt dus 
vooral: hoe gaan we dat organseren? Vanuit vaardighe-
den, vanuit wetenschappelijke kennis hoe mensen leren 
en vooral: hoe draagt dat bij aan een betere samenleving.

FT8.16 - De digitale wereld gaat ten alle tijden feedback 
geven. Op basis van signalering en aanbeveling. Of daar 
dan iets mee doet is, en of je handelt is dan aan jou. Jouw 
handelingsvermogen, en leervermogen daarin bepaalt of 
je groeit of niet. Naarmate je meer handelingen verricht, 
zul je vanuit je omgeving andere signalen binnen krijgen. 

FT2.17 - Het allerbelangrijkste is dat we ons niet te veel 
laten meeslepen met de hypes die er zijn. Als je een 
consultant bureau een opdracht geeft om de toekomst in 
kaart te brengen, dan struinen ze het net af, groeperen 
informatie, maar denken zelden zelf echt na over het 
probleem. Wat is substantieel in de hype van het digitale 
onderwijs? Het belang van analoog niet onderschatten. 
Wat onderscheidend wordt is de kwaliteit van de informa-
tie die je aanbiedt en wat je daarmee leert te doen. 

Eigen verantwoordelijkheid

FT2.07 - Leerprocessen zullen steeds meer blended wor-
den, en via allerlei manieren wordt info aangeboden en ga 
je dingen trainen. Maar de stap naar alles wordt digitaal 
is onzin: dat zou betekenen dat er geen fysieke omgang 
meer met prototypes in Industrial Design zou zijn, en geen 
tekeningen meer bij bouwkunde. Het één kan het ander 
niet volledig verdringen. Er is niet zomaar een virtueel 
equivalent van het grondig nadenken. Wat je doet als je 
bijvoorbeeld een tandwielkast moet tekenen, als je een 
evolvente moet construeren voor een bout. Als je dat doet, 
dan moet je echt nadenken over hoe het in elkaar zit, en 
hoe het slimmer kan. Is er geen betere manier, of kunnen 
we dit weglaten.  

FT8.20 - De belangrijkste beslissingen neem je nog steeds 
met je hart. Bij de keuze van je vrouw kijk je niet of ze vol-
doet aan de specificaties. Ook het kiezen van een huis is 
een emotie. Dat soort keuzes gaan niet geprogrammeerd 
worden. Wij zijn op een ander niveau instaat om dingen 
te zien en daar bewust of onbewust iets mee te doen. Dat 
speelt een heel belangrijke rol in onze besluitvorming: zo 
irrationeel zijn wij. Daar geen gestructureerde database 
tegenop, ook geen honderd Googles. 

FT2.08 - De info is er voor iedereen, maar wat je met de 
info doet, maakt het verschil. Dus ook het begrip voor wat 
er is, en wat dat voor mogelijkheden biedt. Het verschil 
tussen vluchtig info opzoeken of het echt begrijpen van 
de tekst. Het echt begrijpen is een toevoeging aan wat 
iedereen sowieso straks kan. Internationalisering is iets 
wat steeds verder zal gaan. Ik hoop dat Eindhoven zich 
ontwikkelt tot een universiteit die technologie koppelt aan 
de menselijke waarden. Dat hier ontwikkeling plaatsvind 
in technologie met als doel een betekenisvol leven leiden. 
Ten opzicht van China hebben we daar nu een behoorlijke 
voorsprong, en daarin zijn regionale verschillen belangrijk 
en zullen dat blijven. Als cultuur zoiets is als de manier 
waarop je je leven organiseert, in activiteiten die je doet 
zowel binnen als buiten je werk, dan zitten daar grote re-
gionale verschillen in. Dat is in China anders dan hier. Als 
technologie daaraan een bijdrage moet leveren, dan zal 
dat altijd een lokale component houden, omdat ons leven 
er hier anders uit ziet, en onze cultuur anders is. 

FT11.09 – Als mens zal je meer je eigen lijn gaan trekken. 
Je zult moeten gaan kiezen wat wel en wat niet. Meer multi 
tasken, filteren. Jongeren kunnen dat al veel beter: jeugd 
nu leert al meer door te doen, wij leerden door kennis te 
krijgen. Mensen passen zich daarop aan.

FT9.14 - Wijffels heeft de eerste Nivoz lezing gegeven: ‘We 
hebben iedere flinter talent nodig’. Dat was in 2005 maar 
is nog steeds net zo actueel. Tex Gunning heeft een mooi 
beeld van de toekomst gegeven, de rede staat op de site 
van Nivoz. Beiden moet je lezen. Het gaat over sociale ver-
antwoordelijkheid, over werknemers die kunnen denken, 
willen leren en elkaar willen helpen. Dat zijn dingen die 
moet je van meet af aan leren. 

Kennis als fundament

FT6.03 - Je hebt experts en creatieven: experts rusten erg 
op hun kennis en zijn ook creatief daardoor. En je hebt 
creatieven die ongebonden aan wat voor kennis met de 
gekste dingen kunnen komen. Daar moet je een balans 
in kunnen vinden. De stelling zou kunnen zijn: hoe meer 
kennis en expertise je hebt, hoe creatiever je kunt zijn. Als 
je helemaal een leeg hoofd hebt, ben je ook heel creatief, 
maar dan is het niet verankert in bestaande paradigma’s 
of kennisstructuren. Kennis en expertise moeten in 
onderwijs altijd met creativiteit verbonden worden. En 
omgekeerd. Dus als je een vak als wiskunde hebt, dan 
weten we misschien hoe we iets moeten oplossen, maar 
we gaan nu iets heel nieuws proberen. Probeer iets niet te 
gebruiken en toch tot een creatieve oplossing te komen. 
Dan verbind je je expertise, in dit geval je kennis van het 
wiskunde domein, met een actie die je niet had voorzien 
en die iets nieuws kan brengen. Loskomen van de gang-
bare dingen: maar dan moet je wel weten wat de gangbare 
dingen zijn.

FT3.11 – Andere manier van denken en leren denken. NL 
is kennisland, maar je moet je wel afvragen wat ‘kennis’ 
is. Als dat triviant of quizkennis is dan heb je er niets aan. 
Kennis zou een manier van denken moeten zijn. Je moet 
ze leren denken. Ken Robinson heeft hier veel onderzoek 
naar gedaan. Leren denken, dingen aan elkaar verbinden, 
oplossingen verzinnen, buiten bestaande kaders denken, 
creatief denken, dat zou ontwikkeld moeten worden. Als 
je dat ontwikkelt dan ontwikkelt de samenleving en de 
economie zich ook. Dan krijg je een kennisland. Dat kan 
op ieder niveau, niet alleen op het hoogste cognitieve 
niveau. Dan kunnen een paar knappe koppen op Harvard 
gaan studeren. Tja…

FT2.04 - Digitale universiteit: iedereen zegt dat massive 
online open courses de plaats van de universiteit gaan 
verdringen. De kunst in zo’n discussie is de hype van sub-
stantie te onderscheiden. De menselijke mental make-up 
is de afgelopen jaren niet substantieel veranderd, en zal 
de komende honderd jaar ook nog wel hetzelfde blijven. 
Maar we realiseren ze in andere media, nu online. Dus: 
hoe gebruik je de nieuwe media om cognitieve prestaties 
te realiseren? Leren wordt daarmee niet heel anders, het 
brein wordt ook niet anders. Het geconcentreerd duur-
zaam bezig zijn met één ding zijn we aan het verliezen 
door een hype die zegt dat het allemaal veel vluchtiger 
wordt, dat je niks meer hoeft te onthouden, want je kunt 
alles opzoeken. Je moet je hersen leren breken, daar 
heb je straks iets aan. Het gaat om het geconcentreerd 
langdurig bezig zijn en het echt moeten doorgronden: 
wat staat daar nou eigenlijk, heeft zo iemand gelijk, wat 
zijn de argumenten? Knippen en plakken van internet is 
geen kennis. Er lijkt een verdringing plaats te vinden van 
diepte-kennis naar zoekstrategie-kennis. Het feit dat je 
iets kan vinden wil niet zeggen dat je het begrepen en ver-
werkt hebt. Er komen nu al elke dag meer publicaties uit 
dan een mens in zijn leven kan lezen. De toekomst zit in 
de kwaliteit van de informatie en wat je er mee doet. Dat 
de info beschikbaar is voor iedereen hetzelfde, maar het 
onderscheiden van info en er iets mee doen gaat het ver-
schil bepalen. Hoe bouw je dergelijke competenties op en 
hoe onderhoud je ze? Daar moet je vroeg mee beginnen. 

Media-geletterdheid

FT6.07 - Er komen steeds meer elektrische apparaten in 
je omgeving. Steeds meer ook dingen die je niet meer als 
tools moet zien, zoals een computer waar je een aantal 
dingen op kunt doen. Maar je kunt je huis inrichten met 
allerlei sensoren en projectoren om iets tot stand te 
brengen: automatisch allerlei dingen te doen. Je ziet het 
al bij HR ketels met een IP adres, waar je op afstand de 
programmatuur kunt instellen. Dat vergt toch wel goed 
inzicht in een gemedieerde wereld, dus een wereld waar 
software bemiddeld tussen de materiele werkelijkheid en 
jezelf. Dat verondersteld een zekere media-geletterdheid, 
met allerlei vragen rondom wie er bepaalt wat er wel 
en niet kan in mijn omgeving. Ben ik dat zelf, of is dat 
geautoriseerd aan een ander. Allerlei lastige ethische en 
legale vragen zitten daaraan. Philips had een slogan met 
‘sense and simplicity’, dat was een hele slechte slogan, 
want die propageerde dat je met 1 druk op de knop een 
espressootje had, en niet meer hoeft na te denken over 
het binnenwerk van de machinerie. Dat creëert domme, 
afhankelijke individuen. Eigenlijk zou je willen dat men-
sen de apparaten die ze gebruiken, of de technologie die 
ze gebruiken op hoofdlijnen begrijpen. Niet perse de bits 
en de bytes in de techniek, hoewel het mooi zou zijn als 
ze ook een beetje weten hoe een computerprogramma 
werkt, maar vooral over welke patronen van macht en be-
heersing zitten erin. Wie gaan daarover? Bepaal ik dit nu 
zelf of niet? Je moet je omgeving goed doorzien, en als die 
steeds elektronischer wordt, zal je ook de elektronische 
omgeving moeten doorzien met alle onzichtbare lijntjes. 
Een eenvoudig voorbeeld is: het lichtknopje. Als je daarop 
drukt dan gaat het licht aan. Daar kun je gebruik van ma-
ken, dus kinderen drukken op het knopje en het licht gaat 
aan, en ze vragen op een gegeven moment hoe dat kan. 
Het is iets magisch en dan wil je dat kinderen weten dat 
er een leiding loopt en iets ingewikkelds met elektriciteit, 
maar als je die draden bij elkaar brengt dan krijg je licht. 
Je wilt een soort basale bekendheid met de omgeving 
waarin je leeft. Als de omgeving programmeerbaar wordt 
en er allerlei dingen gebeuren, zoals lampen die aangaan, 
dan wil je weten hoe dat zit. 

FT6.12 - Je moet niet op knoppen drukken waarvan je 
niet weet wat er achter zit. Als je een decision support 
systeem hebt waar allerlei algoritmes in zitten moet je 
elementair weten wat er gebeurd als je ergens op drukt. Je 
hebt ook die drone-piloten, die op een legerbasis in een 
container op 100 km afstand van het onderwerp wat je 
moet besturen. Die kunnen op twee manieren werken. Ze 
kunnen zeggen het is een soort spel, af en toe zie ik een 
soort terroristen, tenminste dat denk ik want ik kan het 
ze niet vragen, en dan druk ik op een knop en dan scoor 
ik. Of ik probeer te doorgronden waar ik naar zit te kijken. 
Het is een systeem met knop en daar kan ik op drukken 
en wat is dan de impact van het feit dat ik op een knop 
druk? Die impact moet je begrijpen. Daar sluiten sommige 
drone-piloten zich voor af, maar dat kan eigenlijk niet. Het 
blijkt ook dat ze heel veel stress hebben omdat ze niet 
weten op wie ze schieten. Dat is ook zo’n voorbeeld van 
een cognitieve extensie van jezelf: je ogen en oren zitten 
in Pakistan. Als je het niet begrijpt dan blijf je er maar van 
af. Dat is ook, heel breed gezien, media-geletterdheid. 
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Verschuiving naar leren op latere leeftijd

FT12.05 - De productiefunctie van onderwijs gaat daarom 
radicaal veranderen binnen nu en 10 jaar. De arbeidspro-
ductiviteit gaat omhoog, bijv. door intelligente systemen. 
Je hebt dan niet meer 1 docent op 25 leerlingen, maar 
meer e-learning en colleges voor 100 man, en soms ook 
1-op-1 gesprekken. Het gaat veel efficiënter en effectiever 
worden. De huidige onderwijssector weigert daar over na 
te denken, uitzonderingen daargelaten. Maar dat wordt 
de kern van het spel. De eerste vraag is: hoe kun je tegen 
zo laag mogelijke kosten in zo snel mogelijke tijd jongen 
mensen klaar maken voor een start op de arbeidsmarkt? 
De vervolgvraag is: hoe gaan we de miljarden die we dan 
hebben bespaard uitgeven gedurende de loopbaan? 
En wie beslist daarover, en wie zijn de aanbieders, en 
hoe moet dat als je leert en geen inkomen hebt, in feite 
behoud van sociale zekerheid? Dus je verschuift die inves-
tering in human capital voor een deel van het begin naar 
het midden van je leven. En dan ontstaat er een situatie 
waarin je tijdens je leven gewend bent om steeds te leren 
en dingen te blijven doen, en ontstaat er voor onderwijs 
een interessante markt (die er overigens nu ook al een 
beetje is) voor mensen die willen leren, puur voor de lol. 
Zoals de grijze brigade bij kunstgeschiedenis. 

FT8.03 - Leerlingen komen in een soort staat van perma-
nente sociale ontwikkeling die ervoor zorgt dat ze op hun 
50ste niet bevroren zijn in een vaste positie en het wel uit-
zingen tot hun 70ste. Dat gaan ze niet meer redden. Onze 
generatie is nog klassiek opgevoed: je hebt een opleiding, 
dan ga je aan het werk. En ooit kom je wel ooit ergens in 
een management rol en dan ben je druk en belangrijk, en 
dan succes ermee. Eigenlijk creëer je dan een soort bub-
ble om je heen, die ervoor zorgt dat je geen kennis meer 
tot je neemt. Tot dat er iemand vrijwillig of onvrijwillig die 
bubble doorprikt. Ik verwacht dat de nieuwe generatie 
wijzere mensen gaat opleveren. Niet wijzer in hun hoofd, 
maar juist de relatie tussen het hoofd en het hart gaat er 
veel meer aan bijdragen dat mensen bewust zijn waar ze 
mee bezig zijn.

FT12.03 - Er zit veel meer dynamiek in de economie en 
ook veel meer dynamiek op de arbeidsmarkt. Verandering 
gaat sneller, dus in die middenperiode zullen mensen veel 
meer moeten leren, ook al omdat de tijd dat ze met de 
kennis moeten doen zal opschuiven. Dus je wilt aan het 
begin tegen lagere kosten, sneller een soort startpositie 
veroveren. En dan zijn scholen natuurlijk 52 weken per 
jaar open, en met alle andere gekkigheid en onzin zijn we 
opgehouden. Dus dan stroom je met 16, 17 hooguit 18 uit 
het primair onderwijs, dan ga je werken en dan gedu-
rende je leven leer je nog van alles bij. Dat kan allemaal 
met communities, vertaalsystemen, commodity kennis 
die je effe naar binnen schuift, allerlei aanbieders (bijv. 
Gedragseconomie studeren op MIT via Coursera), en dan 
gaan we gedurende ons arbeidzame leven veel meer leren 
dan nu het geval is. 

Geen uitval accepteren

FT10.19 - We zijn in Nederland, wat Sander Dekker 
ook noemt, kampioen aan de onderkant. We trekken 
onderwijs snel naar zorgleerlingen. We zullen ze wel mee 
moeten nemen, het moet voor hun betekenisvol worden, 
zodat ieder op eigen kracht er door heen gaat. Er zit nog 
enorm veel ruimte voor verbetering, we hebben te veel 
wajongers enzo. We zeggen echt te snel dat sommige 
dingen zo zijn: bijvoorbeeld je kunt het of je kunt het niet. 
We gaan veel te snel akkoord met dat soort verklaringen, 
en aannemen dat het zo is. Daar moet je veel opener naar 
gaan kijken: wat is er aan de hand en hoe kun je verder 
komen. Omgekeerd kom je jongeren tegen die al op jonge 
leeftijd ervaren wat het effect is van stempels. Een meisje 
dat veel met jeugdzorg in aanraking kwam zei: “hulpver-
leners zijn echt een beetje als kappers. Als je je verhaal 
doet is het net als een kapper die vraagt hoe je je haar wilt 
en dat je dat helemaal uitlegt, maar dan knippen ze het 
gewoon op hun manier zoals ze het heel vaak knippen. 
En helemaal niet precies zoals je wilt. Hulpverleners zijn 
ook zo. Als je even je verhaal doet, dan voel je gelijk hoe 
je dan in een vakje valt.” Die jongeren hebben vaak al 
een leger aan hulpverleners gehad, die allemaal opnieuw 
je willen spreken en op basis van wat je vertelt voel je al 
hoe bij de hulpverlener de kaartenbakjes opengaan en 
de diagnose gesteld wordt. Dan zijn we niet meer op zoek 
naar wat er aan de hand is, maar naar hoe we zo snel 
mogelijk iemand in een vakje kunnen stoppen. We gaan 
daar in de toekomst medisch meer van snappen en dat 
gaat verfijnder worden. Over een paar jaar zeggen we: wat 
erg, dat er toen zoveel jongeren aan de ritalin waren. Dan 
hebben we veel minder die standaardvakjes, maar weer 
echt interesse voor hoe het zit bij die persoon en hoe we 
daar bij kunnen helpen. Dat jongeren nu door hebben hoe 
het werkt is dodelijk voor het systeem. 

FT9.13 - Er zijn nu teveel uitvallers. In de toekomst zou er 
geen uitval meer geaccepteerd moeten worden. Dat bete-
kent nog al wat. Er mogen ook geen scholen meer worden 
geaccepteerd die onder de maat presteren. Schoolbestu-
ren zijn daar direct verantwoordelijk voor, maar hebben 
nu niet zoveel mogelijkheden gezien de rechtspositie van 
leraren, maar ze hebben wel mogelijkheden. Uitvallers 
accepteren we niet meer. 

Flexibeler

FT9.18 - Nu is alles standaard, maar dat kan heel anders. 
Er zijn ook goede ervaringen met nieuw onderwijs. Als 
voorbeeld: het VWO is 6 jaar. Waar komt dan vandaan, 
die 6 jaar? Dat weet niemand. Dat is gewoon gewoonte. 
Als je leraren en leerlingen vraagt of het in 4 jaar kan, dan 
kan dat best. Moet het in 4 jaar? Nee, ik zou het graag 
vasthouden ook om kinderen de gelegenheid te geven 
iets anders te doen, of even helemaal niks te doen. Er is 
een mooie anekdote over het curriculum rekenen (staat 
in boek ‘Zin in School’). Iederwijs was een initiatief waar 
de kinderen een volstrekte keuzeruimte hebben en zij 
bepalen op school wat er gebeurd, en dus ook wat er 
niet gebeurd. Je gaat leren rekenen als je er zin in hebt, 
als je het nut ervan inziet. Zin hebben is dan de ‘zin 
ervan inzien’ niet het leuk vinden. Een groep van 9 tot 11 
jarigen in een Amerikaanse Iederwijs school vraagt aan 
een docent of ze bij hem kunnen leren rekenen. Op 9 jaar 
hadden die dus nog geen formeel rekenonderwijs gehad, 
dat zou ik niet accepteren, maar het was zo daar. Hij stelt 
eerst de motivatie op de proef, en maakt afspraken. Ze 
krijgen 2 keer in de week een uur of anderhalf uur les, en 
ze moeten huiswerk maken dat af moet zijn als ze komen 
en ze moeten op tijd komen. Dan is er opeens discipline. 
Het leerproces wordt gekaderd. Die kinderen hebben als 
groep in 20 weken tijd het hele basisschoolcurriculum 
gedaan. Aan het eind konden ze alle bewerkingen die aan 
bod komen in de Amerikaanse cito-toetsen maken. In 20 
weken, dan heb je 5 ½ jaar over! Het is dus een belangrij-
ke overweging als je praat over de toekomst van onderwijs 
dat al die vooronderstellingen waarop het systeem nu 
gebaseerd is, de organisatie op staat, dat die toevallig 
zijn. Er gaat heel veel tijd verloren in school. 

FT6.17 - Het onderwijs lijdt onder zijn eigen structure-
ring. De traditie van de regelmaat van jaarlijks zaaien en 
oogsten heeft iets statisch. Je klanten worden wel ververst 
elk jaar, maar de methodes, dat ligt redelijk vast en het 
lopend bedrijf is druk. In de systematiek ligt besloten dat 
er een zekere behoudendheid is. Technologie en school 
begint een beetje te komen, maar we lopen 10 jaar achter, 
scholen zijn niet erg ontvankelijk voor de vernieuwingen. 
Er zijn gelukkig altijd enthousiaste docenten en die zou je 
privileges moeten geven. 

Ander aanbod

FT6.16 - Er is een groot verschil tussen volwassenen en 
jongeren. Volwassenen zijn zelfstandige deskundigen 
met een verantwoordelijkheid, voor baan, voor gezin. Die 
pakken die verantwoordelijkheid en pakken die ook aan. 
Ze hebben wel begeleiding en coaching nodig, maar veel 
minder dan jonge kinderen, die vooral een rolmodel nodig 
hebben. Voor volwassenenonderwijs moet je je dienstbaar 
opstellen en jezelf wegcijferen. Als je naar een basis-
school kijkt, dan heb je een rolmodel nodig van een juf of 
meester voor de klas, die ook aangeeft waar de grenzen 
liggen. Ook voor lager onderwijs zal het meer dienstbaar 
worden, maar de docent moet als personage wel er zijn. 
Er wordt al 20 of 30 jaar gezegd dat de rol van de docent 
zal veranderen naar meer coaching. Maar je zit met vaste 
curricula, en alle stof die behandeld moet worden. En er 
moet gewoon gebikkeld worden om mensen te leren lezen 
en schrijven. Het is hard werken om te leren. 

FT4.06 – Levenslang leren. Dit wordt nu heel ouderwets 
ingericht. Onderwijs en trainingen zijn eigenlijk heel ou-
derwets. Veel meer nadenken wat wil je bereiken, hoe kun 
je dat leren en hoe doe je dat dan? Maar moet dus anders 
ingericht worden dan trainingen: hoe organiseer je die in-
novatie? Leren heeft bezinkingstijd nodig en je moet aan-
haken bij de passie. Dus leren moet veel meer persoonlijk 
ingestoken worden. Steeds meer de rol van broker: naast 
expert zijn wordt de docentrol heel anders.

FT12.10 - In de toekomst moet er een harde knip zitten, 
waarna er gewerkt moet worden. Dan na 5 jaar ga je mis-
schien eens je bachelor diploma halen, en dan weer een 
tijdje werken en daarna je master diploma. Dan ga je 10 
jaar werken en dan ga je een drie maanden iets doen. En 
tussendoor zijn er ook onderwijsinstituten die erop zijn 
ingericht om mensen met een voltijdsbaan een aanbod 
te doen, zodat ik tijdens mijn werkzame leven nog even 
effectief kan bijleren. 

FT12.04 - Vooral andere mensen gaan gedurende hun 
arbeidzame leven veel meer leren dan nu het geval is. 
Want investeringen in human capital beperken zich nu tot 
jong, hoog opgeleid, vaste baan. Mensen die hier bij ons 
werken zijn spekkoper, in mensen die oud zijn investeren 
we niet meer. Mensen die geen vaste baan hebben, daar 
investeren we niet in. En mensen met een opleiding lager 
dan WO niveau, investeren we ook niet in. Dat zijn signi-
ficante verschillen. Dat is onhoudbaar want die mensen 
hebben dus geen kansen op de arbeidsmarkt. Die moeten 
we dan gaan financieren via sociale zekerheid, en dat is 
zonde van de euro’s. Bovendien daalt het arbeidsaanbod, 
want die vergrijzing dat gaat over 65+, maar het gaat in 
feite over de groep die gaat rusten. De groep van 15 tot 
65 is enorm gegroeid sinds 1950, maar die gaat, volgens 
de CBS prognoses, krimpen. Dus er komt meer vraag naar 
arbeid terwijl er meer mensen langs de kant staan. Dat 
gaan we niet meer accepteren, maar dan moeten ze wel 
omgeschoold, bijgeschoold worden, en dat tegen lage 
kosten. 

Een leven lang leren voor iedereen
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Een leven lang leren voor iedereen
Andere vormen van leren

FT6.14 - In abstracto kun je zeggen dat als de maatschap-
pij verandert, dan moet het onderwijs ook veranderen. 
Mensen leren nu al veel informeel, op de sportclub 
bijvoorbeeld. Het belangrijkste obstakel moet dan ook 
weggenomen worden. Dat is dat alles wat je dan leert ook 
verzilvert kan worden. Als je voorzitter van een hockeyclub 
of biljartclub bent kun je nog niet meteen een manager 
van een multinational worden, maar sommige dingen, 
zoals bijvoorbeeld conflictbemiddeling heb je een paar 
keer gedaan en kun je opvoeren en uitleggen. Dat soort 
dingen wil je kunnen verzilveren. Op de OU hebben we 
dat ook gedaan voor de mensen die bij ons binnenko-
men, die zijn in ons geval wat ouder, gemiddeld 39, en 
brengen veel ervaring mee en kunnen vrijstelling krijgen 
voor bepaalde onderwerpen. Daar zijn we heel streng in. 
Mensen moeten een portfolio maken, en worden aan de 
tand gevoeld, en moeten bewijs overleggen. Dat mogen 
officiële documenten zijn, verslagen of producten. Als het 
niet duidelijk is dan gaat het niet door. De bewijslast moet 
in de certificering passen, voor bijvoorbeeld een MBA zijn 
uitgeschreven einddoelen. Je kunt nog zulke leuke dingen 
hebben gedaan in je vrije tijd of baan, maar als het niet 
past telt het niet. In life-long-learning blijkt dat mensen 
veel leren op de werkvloer en veel minder op formele 
training. De grenzen van de school worden doorbroken. Je 
leert veel meer in de rest van je leven. 

FT9.16 - We werken nu aan pedagogische tact. Daarbij 
moet je bottom-up en top-down tegelijk beginnen. We 
beginnen op een school voor zeer moeilijk opvoedbare 
kinderen met het statement ‘vanaf vandaag wordt er nie-
mand meer uitgestuurd’. Niemand meer. Anders heeft het 
geen zin: er moet niet gepraat worden, er moet gehandeld 
worden. Dat werkt. Dan blijkt dat het uit de klas sturen 
het belangrijkste middel was, ook afzondering. Maar dat 
werkt, dat kan. Je krijgt onmiddellijk andere verhoudingen 
tussen de leraren onderling. Die zijn opeens op elkaar 
aangewezen, en moeten elkaar helpen. Het management 
wordt actief en staat midden tussen de leraren. In drie 
weken is het een heel andere school geworden. Dat is 
interessant. De doorbraak zit in dat mensen zichzelf an-
ders kunnen gaan zien. Leerlingen weten dat de leraar er 
niemand uit mag sturen. Die leraar is dan volstrekt op zijn 
leerlingen aangewezen, die kan zichzelf dan anders gaan 
zien, en de leerlingen bemiddelen dat. Dan zie je dat leer-
lingen heel anders reageren dan in het systeem wordt ver-
onderstelt. In het systeem worden ze als opstandige partij 
gezien. Leerlingen zijn klaar om te leren, gemotiveerd 
om zinvolle dingen te doen. Hun leraren hebben maar 1 
principe: in control blijven. Daarop wordt je beoordeeld 
door hun collega’s, en daarna de cijfers. Leerlingen kijken 
naar heel iets anders: die willen leren, laten zien wat ze 
kunnen. Als een leraar daarbij kan komen, dan gaat het. 
Daarvoor zijn breuken in de routines nodig, en dat moet 
je met elkaar willen, daar heb je elkaar voor nodig. Maar 
de cultuur in scholen is: we doen het alleen. De doorbraak 
zit daar waar een leraar in staat gesteld wordt om zichzelf 
anders te gaan zien in relatie met zijn leerlingen en zijn 
collega’s. Daar bereiken we veel. 

Andere organisatie

FT7.01 - De huidige scholen zijn hele grote instituten ge-
worden die eigenlijk niet matchen aan wat mensen willen 
en zoeken. De wereld waarin studenten leven verandert 
zo snel dat het als groot log instituut onmogelijk wordt om 
daar op in te spelen. Mensen hebben thuis betere mid-
delen, die meer tot hun dienst staan dan dat een school 
kan bieden. 

FT12.08 – Voor verdere scholing kun je hetzelfde doen: je 
kunt veel technologie-intensiever binnen school werken, 
waardoor de kosten per kop omlaag gaan. Je kunt met 
andersoortige mensen gaan werken, om de kosten te 
reduceren. Wat enorm helpt is de billable hours opvoe-
ren: de contacttijd is nu bizar klein. Er zijn nog heel veel 
dingen waar geen antwoorden op zijn: waarom duurt 
het 5 jaar om een havo diploma te halen, waarom 6 voor 
een vwo? Waarom? Geen idee. Waarom is het optimum 
1000 uur per jaar onderwijs, waarom geen 800 of 1500? 
Clueless. Over de belangrijkste aspecten van het primaire 
productieproces wordt helemaal niet nagedacht. Dat zijn 
geen intelligente systemen, dat doen we zo sinds 1823 en 
dat houden we zo. Het redesign kan hier indrukwekkend 
zijn. 

FT12.01 - Deze trends gaan allemaal over de productie-
functie van het onderwijs. Er zijn twee (afgezien van de 
usual: kwaliteit enzo) dingen die ontzettend belangrijk 
zijn. Het ene is: kun je niet tegen veel lager kosten (in-
tegrale kosten, dus alles, maatschappelijk, individueel 
meegerekend) mensen laten leren? Dat is het belangrijk-
ste thema waar het over gaat. 

FT12.06 - Ik weet niet of het allemaal gaat lukken. Maar 
als het lukt dan gaan kinderen tussen 0 en 12, zoals in de 
Sterrenschool, naar een geïntegreerde dienst voor kin-
deropvang en onderwijs. Die kunnen dan met 0 daar naar 
toe, 52 weken per jaar, van goede kwaliteit. Daar heb je 
trouwens helemaal geen extra geld voor nodig: als je het 
budget van kinderopvang en onderwijs bij elkaar voegt, 
dan spuit het geld eruit. En het is ook nog eens goed voor 
het arbeidsaanbod van vrouwen, want helaas hebben 
we nog steeds veel parttime werkende vrouwen. Als je 
dat met kinderopvang goed hebt opgelost dan kun je de 
urenbeslissing voor vrouwen vergemakkelijken. Droom:

“ieder individu krijgt de ruimte 

om zich uniek te ontwikkelen”

De driver for change ‘individualisering’ is samen te vatten in een droom:
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Benutten van verschillen

FT3.01 – Toenemende fragmentatie zie je nu al. Bv er 
wordt al nagedacht over pensioenen voor jongeren en 
pensioenen voor ouderen. Volgens Wilders ben je voor 
of tegen moslims. Die fragmentatie die neemt toe, ook 
mondiaal. Aan de ene kant is er globalisering, aan de an-
dere kant de hang naar eigen cultuur en kleinschaligheid. 
Mensen moeten zich ergens thuis voelen. Wat je er ook 
van vind, dit proces zal zich voortzetten. Voor leren bete-
kent dit dat je moet leren omgaan met mensen die anders 
denken en anders doen. Terwijl je opgroeit in een gemeen-
schap die hele sterke normen en waarden ontwikkelt die 
gekoppeld zijn aan nationale cultuur en aan geloof. Dus 
leren omgaan met andersdenkenden. Op dit moment gaat 
dat juist de nadere kant op. Je ziet nu een toename van 
zwarte en witte scholen, dat zou weer omgedraaid moeten 
worden. Als de cito-toets niet meer de leidende kwali-
teitsmeting wordt, kun je ook meer aandacht besteden 
aan vaardigheden als samenwerken, als respecteren 
van handelen, etc. Opbrengstgericht onderwijs is een nu 
lopend project. Dat betekent dat alle bijna scholen in NL 
met rekenen, taal en lezen bezig zijn en dat andere aspec-
ten op 2e en 3e plan komt. Je wordt getraind om examens 
te halen. Willen we dit veranderen dan moet het systeem 
veranderd worden, dan moet je ook credits kunnen halen 
voor samenwerken. Het gekke is dat het in de maatschap-
pij wel gevraagd wordt, maar op school niets mee gedaan 
wordt. Er staat in de wet dat de school op moet leiden 
voor de toekomstige maatschappij, maar dat is helemaal 
niet zo. Een school leidt op voor de volgende school, zo 
zit het nu in elkaar. Is uitgezocht: 60% van de kennis die 
je leert voor je examen gebruik je daarna niet meer in de 
maatschappij, tenzij je Triviant gaat spelen.

FT5.13 - Een voorbeeld van een project dat die richting op 
gaat is het ontwikkelen van een kookspel voor kinderen. 
Het idee is dat als we kinderen leren koken dan leren ze 
omgaan met eten, en over onderwerpen als overgewicht. 
Je leert over koken en dat koken leuk is en ontwikkelt er 
een interesse voor. Het project is nu begonnen met indus-
trial design studenten, de gemeente (de beleidsmedewer-
kers educatie en beleidskundigen, pedagogen). Door alle 
perspectieven die het krijgt krijg je heel andere ideeën 
over het project. De industrial design studenten kunnen 
wel dingen maken, maar kunnen het ook weer niet hele-
maal maken, die missen net de slag om het echt goed te 
maken. De studenten van Sint Lucas zijn bezig met de gra-
fische apllicaties, en straks komen studenten van het ROC 
met een meubelmakers achtergrond om het prototype te 
maken. Het leuke is dat iedereen een visie op het project 
heeft, maar we moeten het wel met elkaar eens worden 
over hoe we het project gaan insteken. De focus moet zijn 
dat de kinderen het leuk blijven vinden. We proberen de 
intrinsieke motivatie van de kinderen aan te spreken door 
aan te sluiten bij hun verwachtingspatroon. Ze spelen 
het spel, en door het te spelen, leren ze over koken en 
voeding en worden ze zich meer bewust. Er zitten een 
aantal lagen in zo’n project, die maken het interessant om 
met verschillende beroepsgroepen en personen samen te 
werken om iets te realiseren wat anders niet kan. Iedereen 
kan vanuit zijn eigen perspectief bijdragen. De volgende 
stap is ook industriële partners erbij te betrekken en te 
kijken wat er dan gebeurt. 

Kennis alleen is niet genoeg

FT5.12 - Het gaat om het verbinden van kennis en vaardig-
heden. Je hebt niks aan alle kennis op zich. Je moet weten 
wat je nodig hebt om je dromen te verwezenlijken. Als je 
goed in de maatschappij zit zijn je dromen gerelateerd 
aan een maatschappelijk belang. Wat er nodig is is veel 
meer verbinden: verbinden van mensen. Ook een stukje 
respect voor elkaar opbrengen. Dat je als wetenschapper 
in je ivoren toren ook respect hebt voor mensen die het 
vertalen naar iets concreets. Er moeten plekken komen 
waar je samen kan werken. Scholen leveren nu veel 
uniforme profielen, maar je moet juist leren samenwerken 
met anderen.

FT8.01 - We leren nog steeds als een extrapolatie van het 
verleden, op basis van feiten die we uit het verleden ken-
nen. In de toekomst worden we zo overstelpt met feiten en 
data, die we niet meer kunnen interpreteren qua omvang, 
dat dat voor een deel voor ons gedaan moet worden. Daar-
naast moet ik ze in hun context plaatsen, in zijn context 
moet ik er naar handelen. Het handelen bepaald mijn 
leeractiviteiten. Als ik niet handel haak ik af. In de toe-
komst gaat het juist meer over de sociale context van het 
handelen van het individu, dan op het intellect. Natuurlijk 
moet het intellect ontwikkeld worden, maar als je nu al 
kijkt naar de meest succesvolle mensen, die zijn heel 
intelligent en hebben veel titels. Maar de slimste mensen 
hebben een sociaal intellect. Om goed te kunnen leren 
en om succesvol te kunnen zijn moet je leren om, naast 
het tot je nemen van de informatie, je sociale intellect, je 
intuïtie, je gevoel aan te spreken zodat je in de context er 
iets mee kunt gaan doen, en het lef hebt om er iets mee 
te doen. Dat gaat het verschil uitmaken. Het hebben van 
kennis is niet zinvol als je het niet toe kan passen in de 
werkelijkheid. Dan bereik je geen impact.

FT5.05 - Er moet balans zijn tussen de kennisontwikkeling, 
de vaardigheid en de motivatie als drie belangrijke com-
ponenten in leren. Het is nu te sterk kennis georiënteerd. 
De basisschool is vooral kennis gefocusseerd, maar een 
heel klein beetje vaardigheid. Je hebt ze alle drie nodig, 
de complexiteit zit niet in de componenten afzonderlijk 
maar in de combinatie. We moeten platforms creëren waar 
dit kan gebeuren. Er is nu geen bewustzijn en geen animo 
om dat te delen. Het idee is nog steeds dat je als je kennis 
hebt boven aan de ladder staat. Alleen kennis is niet de 
heilige graal. Je moet kennis kunnen gebruiken en toepas-
sen. Zonder toepassing leidt het nergens toe. 

FT2.03 - Zowel de social sciences en humanities zijn be-
langrijk voor engineering. Juist de combinatie is belang-
rijk. We hebben nog wel een missie te vervullen om het 
beeld van de ingenieurs van de toekomst te gaan bepalen, 
want van nature richten sommigen zich te veel op een 
hard core engineer profiel, de koppeling  van techniek en 
social sciences is belangrijk. 

Samen leren samenwerken

FT8.25 - Samenwerken kun je niet alleen. Vertrouwen is 
daarin heel belangrijk. Die vorm van samenwerking die op 
vertrouwen berust leren we niet in een opleiding. Maar die 
geeft wel een veel grotere dynamiek, rust en mogelijkhe-
den die ongekend zijn. Het leren vertrouwen in elkaar en 
op basis van vertrouwen echt gaan samenwerken is een 
wezenlijk onderdeel van onze volgende opleidingen. Om-
dat het makkelijker, soepeler en sneller gaat. En dat het 
ook nog leuk is en snellere en betere resultaten oplevert. 

FTW1.2 - Wij willen de lerende voorbereiden op die 
maatschappij en hem daar helpen om hem nieuwsgierig 
en zelfsturend zijn weg te vinden. Dat doet die persoon 
niet in zijn eentje, want dat gaat hij later in zijn beroep 
ook niet doen, dat doet ie door samenwerking en door te 
delen met anderen en door die kennis in te zetten in werk 
en maatschappij. Dat kan technologisch zijn en dat kan 
sociaal zijn. 

FT3.06 – ander soort mensen. Bij de digitale ontwikkeling 
wordt de neiging om individueel te leren steeds groter. 
Daar is op zich niets tegen, maar in die toekomstige 
maatschappij is collectief leren nodig. Ik kan me niet 
voorstellen dat bv de chips van ASML het resultaat is van 
individueel leren. Dat is toch altijd een kwestie van met 
elkaar dingen bedenken buiten bestaande kaders, vallen 
en opstaan. Je leert samen. Nu is onderwijs gericht op in-
dividueel leren; je mag niet afkijken. Ik zeg, en dat is ook 
vanuit de leerpsychologie onderbouwd, je leert samen 
en je boekt individueel progressie. Je moet wel zichtbaar 
maken wat ieder voor zich daarin geleerd heeft. Zo zou je 
je onderwijs ook in kunnen richten. Ik werk nu veel in het 
HBO, daar is nog heel veel materieoverdracht; docenten 
praten nog heel veel. Het moet veel meer naar collectief 
leren. Dat moeten we ook de docenten leren; collectief 
leren. Wel stimuleren, coachen, gidsen, om het denken 
te richten, maar zelf op laten lossen. En dat kan je met 
studenten ook doen. Het wordt steeds complexer in die 
toekomst zonder collectief leren redden we het niet.

FT8.28 - De essentie is dat we echt moeten leren delen. 
Als je beseft hoe makkelijk dingen gaan als je echt op een 
ander niveau gaat samenwerken: niet om er zelf beter van 
te worden, maar omdat je echt intrinsiek gelooft in jouw 
bijdrage en de andere ook iets gunt. Dan stroomt er een 
energie en worden dingen vele malen makkelijker bereikt. 
Als je afscheid neemt van collega’s blijken ze altijd trots te 
zijn op dingen die ze samen hebben bereikt, niet op wat 
ze individueel voor elkaar hebben gekregen. 

FT11.11c – Dus mensen moeten meer keuzes maken: 
uitwisseling en samenwerken wordt belangrijker in de 
toekomst. 

Complementariteit

FT1.02 – Arbeid is nu georganiseerd op individuele basis, 
maar in de toekomst zal er veel meer gebruik gemaakt 
gaan worden van individuele kennis en creativiteit en 
innovatievermogen omdat die een bijdrage kunnen gaan 
leveren aan (andere) grote bedrijven. Bv nieuwe social 
media-initiatieven waar mensen ideeën met elkaar delen, 
bv de 3D-printer, waar straks allerlei ontwerpen met el-
kaar gedeeld gaan worden, en waar technologie en social 
media ervoor gaan zorgen dat mensen verbindingen met 
elkaar aangaan. Vanuit zelfstandigheid, gebaseerd op 
talenten en kennis en die met elkaar delen, via nieuwe 
technologie. Daar staan we nu nog in de kinderschoenen.

FT5.01 - De essentie gaat over de vraag wat educatie is, 
wat leren is en het eigen maken van kennis. De regionale 
kracht ligt meer in het versmelten van verschillende ex-
pertises. Wij leven in een gebied waar enorm veel kennis 
en innovatie zit, zowel de universiteiten, de opleidingen, 
bedrijfsleven, de maatschappij maar ook zit er heel veel 
ervaring in de vergrijzing. Dat wordt vergeten, maar die 
zouden we goed kunnen inzetten in nieuwe vormen van 
educatie. Het delen van alle kennis en ervaring die in de 
maatschappij ligt, en minder uitgaan van hele geregu-
leerde vormen van onderwijs waarbij leerprogramma’s 
van bovenaf door de overheid worden vastgesteld. Er 
ontstaat dan veel meer een soort poel vanuit de mensen 
die willen leren, die nieuwsgierig zijn vanuit hun passie 
zelf, die vanuit hun intrinsieke motivatie willen leren, 
in plaats van dat ze moeten omdat het gereguleerd is. 
Daardoor krijg je nieuwe contexten, nieuwe beroepenvel-
den ontstaan, oude beroepenvelden herleven en in de 
interactie ontstaan nieuwe visies en ideeën die leiden 
tot innovatie. Innovatie ontstaat niet los, maar vanuit de 
interactie tussen verschillende groepen en verschillende 
culturen, waarbij iedereen wat meebrengt en bijdraagt 
aan het voortbrengen.

FTW4.4 - Missie: borgen van co-creatie tussen alle con-
tribuanten op dit vlak. Een shared economy gedachte, 
waarin elkaars sterkte gezien wordt als kans en niet als 
bedreiging: dus complementariteit aanmoedigen. Intrin-
sieke motivatie en nieuwsgierigheid blijven prikkelen. In-
trinsieke motivatie is heel belangrijk versus de van boven 
opgelegde leerwijzen en leerprogramma’s.

FT4.07 – Hoe kun je het beste schaarste bestrijden en 
duurzaamheid creëren? Behoefte om beter voor jezelf te 
kunnen zorgen begrijp ik wel, maar niet iedereen hoeft 
alles zelf te doen op zijn dak of in zijn tuin. Niet iedereen 
hoeft alles te leren om sustainable te zijn.

Driver for change 2: Herwaardering voor de sociale en
Kennis én vaardigheden én samenwerking
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Kennis én vaardigheden én samenwerking
Andere vormen van toetsing

FT9.15 - Je wilt niet dat kinderen opgroeien in een wereld 
waar de tafeltjes al met 5 jaar achter elkaar worden 
gezet in de klas voor de eerste toets. 5 jaar! En ze mogen 
vooral niet afkijken, daarom gaan de tafeltjes uit elkaar. 
Kinderen weten niet wat ze overkomt. Die zijn gewend met 
elkaar te leren, te spelen. Dat is een dwaze cultuur, waar 
zijn we mee bezig? Kinderen krijgen er buikpijn van, gaan 
niet graag naar school. Dat is echt erg. Daar moet je echt 
wat aan doen. Dat is lastig, want heel veel schoolbestu-
ren hebben er geen zin in. Maar je hebt ook hele goede 
schoolbesturen. 

FT8.26 - Nu wordt iedereen individueel beoordeeld. We 
zijn helemaal niet ingericht op beoordelingen op een 
groep. Daar hebben we geen instrumentarium voor. Nu in 
het onderwijs heb je het probleem dat je leert samenwer-
ken met studenten in hetzelfde vakgebied, die dus elkaars 
concurrenten zijn op dezelfde competentie. In multidisci-
plinaire teams is samenwerking veel makkelijker: dan vul 
je elkaar aan. Thuis leer je ook samenwerken, vertrouwen 
te geven en te ontvangen. Maar ons onderwijs is niet 
ingeregeld op geven en kwetsbaar zijn. Elkaar wat gunnen 
is een belangrijk aspect. Het heeft ook veel te maken met 
de beleving die je daarbij hebt. Doe je het ter meerdere 
eer en glorie van jezelf, omdat je zo snel mogelijk dat 
diploma wilt halen en niks met die anderen hebt? Maar 
als dat nu al je houding is, dan heb je daar straks in het 
bedrijfsleven last van. Op een ministerie zitten mensen 
die allemaal de slimste jongetjes van de klas waren, dat is 
een verschrikkelijke wereld. Hoe ga je dan samenwerken? 
Je hebt mensen nodig die gezamenlijk hun nek uitsteken 
en elkaar daarin kunnen vertrouwen.

FT7.06 - Wat mooi is aan Nederland is dat we vooruit-
strevend zijn, en daar moeten we met onderwijs ook op 
inzetten, en experimenteren. Ook buiten de regelgeving. 
Het mooiste voorbeeld van spelenderwijs leren is Lego, je 
maakt iets en daarin pas je onderliggende theorie toe. Je 
leert uit de praktijk. Je kunt het huidige onderwijs vergelij-
ken met een filmpje en verhalen over hoe je Lego in elkaar 
kunt zetten, dat is wat er mis is met het onderwijs. 

FT3.14b - Moeten we loslaten, bv los van 1 leraar voor de 
groep; setting veranderen. Bv grote ruimte en meerdere 
mensen begeleiden een grotere groep. Dan moet je alleen 
af van vakken, maar denken in bv alfa, beta en gamma 
gebieden.

Fysieke interactie

FT2.05 - Er zijn mensen die zeggen dat straks alles digitaal 
is. Maar de omgang met de materiële wereld gaat dan 
verloren. Er komt misschien straks een analoge revolutie, 
omdat digitaal niet alles heeft opgeleverd. De waarde van 
de analoge dingen, dat je iets vast kunt pakken en dat je 
daar een omgangsvorm mee hebt. Dat is iets anders dan 
naar een plaatje kijken: de materiële, fysieke kant van 
het leven wordt te gauw vergeten. Maar als alles in virtual 
reality is, inclusief het hebben van relaties, dan gaat er 
ook iets verloren. Dat klinkt misschien ouderwets, maar in 
de analoge wereld zitten waarden die voor ons hartstikke 
belangrijk zijn, die we nu niet waarderen omdat we eraan 
gewend zijn. Face-to-face communicatie, de rijkheid aan 
info die je dan hebt. Elke vorm van digitale info uitwisse-
ling is een verarming van wat er is. 

FT6.08 - Wat aantrekkelijk is dat er allerlei lokale verban-
den blijven met allerlei grootschalige voordelen van dien, 
maar dat die je die lokaal kunt aanpassen. Dat je kunt 
profiteren van de eigenheid van een regio, een buurt, een 
gezin, op verschillende niveaus van lokaal handelen. In 
onderwijs zie je dat al gebeuren. Je ziet een internationale 
community van universiteiten en content repositories 
waar je dingen kunt downloaden, open sources. En tegelij-
kertijd zie je dat instellingen steeds meer kleinschaligheid 
centraal willen stellen. Ze willen niet meer de massa-
fabriek zijn, maar dat een docent aandacht heeft voor 
zijn groep peers, zijn groep studenten. Kennelijk is die 
menselijke factor, die nabijheid erg belangrijk. We zijn dat 
een beetje uit het oog verloren met de diplomafabrieken. 
Er zijn deze week ook opeens een paar ROC’s in Rotter-
dam die gaan opsplitsen van 40.000 duizend studenten 
naar 7 kleintjes met 6.000 studenten of zo. Daar zijn we 
in doorgeschoten in het onderwijs, en het gevolg is dat 
leerlingen verdwaasd rondlopen, verdwalen en geen her-
kenningspunt hebben en geïsoleerd zijn. Dus kleinscha-
ligheid in het onderwijs komt wel weer terug. Dat gaat ook 
voor andere dingen gelden: je wilt goede verbondenheid 
creëren met je omgeving, je thuis. 

FT7.28 - Bepaalde sociale vaardigheden doe je alleen in 
een bepaalde omgeving op. Dat hoeft niet een school te 
zijn met duizenden mensen. Fysiek contact blijft belang-
rijk, maar de plek waar het gebeurt zal veranderen. Het is 
veel interessanter om die vaardigheden op te doen in een 
divers gezelschap. Maar je hebt dan wel een pedagogisch 
expert nodig om te zorgen dat dat gaat werken. 

Sociale interactie

FTW4.1 - De mens blijft in 2030 ook de mens. Decentra-
lisatie van leerwijzen biedt een mogelijkheid om dat 
te borgen: dat je in kleinere constellaties samenkomt. 
Beschikbaarheid van data en informatie is onbeperkt. De 
uitdaging is om uit al die data kennis te filteren middels 
innovatie. Digitale platforms en sociale media blijven 
ondersteunend aan de sociale interactie van de mens. 
Veel gaat op basis van vertrouwen. Dat gaat ook zo in 
het leerproces. Er is voldoende aandacht voor de leerling 
aan de onderkant van de maatschappij en dus voor alle 
niveaus van leren, ook aan de toppers. Ondernemen zal 
een belangrijke eigenschap zijn en blijven in 2030.

FT8.19 - Het onderwijs gaat een veel sterkere focus 
krijgen op sociale ontwikkeling. Die begint al bij de vroeg 
voorschoolse educatie. De achterstanden die je daar 
bijvoorbeeld al oploopt in taal gaan we niet oplossen door 
een vertaalmachine. De context waarin dingen worden 
uitgesproken is belangrijk. Dat is ook cultureel. Als je niet 
weet uit welke context de mensen waar je mee omgaat ko-
men, dan spreken we weliswaar allebei Nederlands, maar 
er zit een compleet andere context achter en betekent het 
iets heel anders. Het leren zien van de context en daarin 
kunnen leren en communiceren is belangrijk. Bijvoorbeeld  
als Hagenees heb ik ervaren dat ‘nee’ zeggen in Brabant 
onbeleefd is, terwijl dat in Rotterdam niet is. We zijn al-
lemaal Nederlanders, maar er zit net een stukje verschil 
tussen. Degene die het meeste gaan leren in de sociale 
context zijn degenen die het meest succesvol gaan zijn. 
Dat is een vaardigheid die je vanaf het moment dat je in je 
onderwijscyclus gaat lopen. Een uurtje maatschappijleer 
is dan niet genoeg. Het gaat ook niet virtueel: je moet 
fysiek contact hebben, dan voel je de emotie. Ook die 
context is belangrijk. 

FT4.02 – Leren door sociale ontmoetingen: leraren zouden 
hier meer verstand van moeten hebben. Faciliteren van 
dit soort contacten voor collectief leren. Spelsituaties, 
serious gaming. Dus we zijn wel allemaal connected in 
2030, maar er zijn ook mensen die dicht bij je staan. Het 
is allemaal veel transparanter: het is duidelijk waar de 
kennis zit. Hoe breng je transities voor elkaar en wie heb 
je daarvoor nodig. Dat organiseren moet je leren.

FT10.06 - Er zijn ook veel mythes, zoals de toename van 
internet en smartphones. Jongeren zijn daar wel heel 
actieve gebruikers van, dat gaat onze maatschappij nog 
veel meer transformeren. Maar tegelijkertijd als je die 
ontwikkeling ziet op de menselijke evolutionaire schaal, 
vermindert het ook de kwaliteit van menselijke interactie. 
Zoals multitasking, wat mensen zoveel doen, genereert 
veel stress. De kwaliteit van taken neemt af, je gaat overal 
langer over doen. Je ziet dat dat soort dingen weer tegen-
trends opbrengen, en nieuwe vragen oproept of we daar 
wel beter en gelukkiger van worden. 

Beperkingen van het web

FT5.08 - Je kunt niet alles via het web doen. De vaardig-
heden moet je ergens anders leren. Colleges kun je prima 
online volgen. Maar zodra je meer specifieke vragen hebt 
dan kom je naar een onderwijsinstelling om die te beant-
woorden. Als je wilt leren rekenen of wilt leren solderen, 
dan ga je naar een plek waar je dat kunt ontwikkelen. Kin-
deren en later studenten, gaan heel erg shoppen voor de 
kennis en vaardigheden die ze nodig hebben. De scholen 
zijn plekken waar ze bij elkaar komen en in de gelegen-
heid gesteld worden dat te doen. Je moet bijvoorbeeld 
gewoon naar een ROC toe kunnen om te leren draaien. 
Dat moet dan niet meteen een cursus van een jaar zijn. 
Iemand met ervaring kan je dan snel op weg helpen. 

FT10.05 - Gaat technologie de driver zijn, of gaat het om 
mensen, om gedrag? Het ambachtelijke verdwijnt meer en 
meer. Mijn vader was bijvoorbeeld super handig, die kon 
alles repareren. In mijn vrije tijd ga ik ook wel meer van 
dat soort dingen doen. Dat is wel een interessante trend: 
mensen gaan weer bezig met dingen maken. Zoals Lidewij 
Edelkoort ook aangeeft: er komen weer meer rurale ele-
menten de stad in. Tegelijkertijd vraag ik me af of het niet 
teveel wishful thinking is, omdat de skills om dingen te 
repareren en de attitude om iets jaren mee te willen laten 
gaan helemaal ontbreken. Ik heb bewondering voor men-
sen die dat kunnen. Aan de andere kant biedt technologie 
oplossingen die we nu nog niet kunnen bedenken.

FT5.03 - De kennis, in de vorm van patenten en publica-
ties, wordt opengezet voor kleine bedrijfjes, om daarmee 
aan de slag te gaan en nieuwe start-ups te beginnen en 
daar als gemeenschap tot nieuwe concepten te komen. 
In multidisciplinaire samenwerking. Mensen worden ook 
meer multidisciplinair, getriggerd door wat ze leuk vinden 
om daarin bij te dragen. Het gaat dan niet meer om het 
aanleren van een soort basismanier van denken en dan 
omhoog groeien, maar om een attitude te ontwikkelen 
om samen te werken en samen tot een florerende regio te 
worden, in plaats van als een uniek persoon daarin.

FT8.10 - Er komen verschrikkelijk veel gegevens beschik-
baar over mij als individu. Waar ik ook heen ga, laat ik 
digitale sporen na. Ook de overheid is alleen maar bezig 
met sensoren en we kunnen continu zien, voelen, ervaren 
wat het individu doet. Maar zo meteen gaat het individu 
ook die gegevens ook zelf tot zijn beschikking krijgen. Die 
zitten overal in verwerkt, en hij moet beslissen wat ie met 
die gegevens gaat doen. Wat voor impact heeft dat op zijn 
bewustwording? Hij wordt zeker geconfronteerd met zijn 
eigen grenzen. Hoe gaat ie dan door die grenzen heen, de 
intellectuele grenzen, maar ook de grenzen in zijn gedrag, 
gevoel en emotie. Als je nu al met camerabeelden emoties 
kunt interpreteren van mensen en je kunt als je met elkaar 
in contact komt zien wat voor emotie ik heb, dan ben ik 
daar sociaal gezien misschien nog niet klaar voor, maar 
het wordt mij wel gepresenteerd. Dat vraagt iets van mij, 
maar hoe ga ik daar mee om? Die slag bij Nieuwpoort 
zal ongetwijfeld wel een keer ergens in zitten, maar de 
sociale informatie die wij gaan krijgen gaat een revolutie 
veroorzaken.

fysieke dimensie
Sociale en fysieke interactie
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Fysieke ontmoetingsplek

FT12.07 - Onderwijs heeft verschillende functies. De func-
tie waar ze het niet over willen hebben is de opvang van 
kinderen: kinderoppas. Bij onderwijs aan jonge kinderen 
(tot 14 jaar), is al het virtuele op een fysieke plek in de 
school. Tegelijkertijd zijn er volwassen mensen die op 
de kinderen passen, die een veilige omgeving creëren. 
Dat hoeven geen HBO opgeleide mensen te zijn, dat 
kunnen ook gewoon twee gezellige moekes zijn. Er zal 
een plek zijn waar op de kinderen gepast wordt en waar 
ze van alles gaan leren via een veelvoud aan werkvormen 
en leermateriaal. Het interessante is dat we dat nu niet 
eens geregeld krijgen. Voor kleine kinderen moet je voor 
continuïteit in een dag zorgen, 1 pedagogisch klimaat, met 
1 cultuur en 1 set regels waar ze zich aan moeten houden. 
Wat we nu doen is ze thuis, op school, op de voetbalclub 
en naschoolse opvang steeds in een omgeving zetten 
waar er anders over wordt gedacht, en alles anders is. 
Rust, reinheid en regelmaat zijn nu ver te zoeken. Ik hoop 
dat we dat tegen die tijd hebben opgelost. 

FT9.12 - Leren moet in de situatie, niet te veel gesitu-
eerd in scholen. Hoewel voor de jeugd scholen wel een 
belangrijke sociale factor in de samenleving vormen. En 
ze leren daar veel op een beschutte en veilige plek. Dat is 
wel een grote winst. FTW5.3 - Een interessant thema is de 
veiligheid van leren: wij vinden dat onderwijs altijd veilig 
moet zijn.

 FT7.22 - Leeromgevingen moeten kanalen zijn waarin de 
leerling toegang heeft ongeacht van zijn credentials krijgt 
tot kennis. Het complete kennisveld van de stad moet 
goed in kaart worden gebracht om mensen echt te kunnen 
helpen. Je hebt daarin dingen als faciliteiten waar je heen 
gaat, de role-models, je peers waar je van kunt leren, en 
de ouderen met veel ervaring. Een communicatie netwerk 
is dan belangrijk om je peers te kunnen vinden die de-
zelfde leerdoelstelling hebben. Maar ook uitwisseling van 
kennis op basis van wat je al weet, wat weer toegankelijk 
moet worden voor anderen. En ook waar je de faciliteiten 
kunt vinden die je nodig hebt. Het is ook geen raar idee 
dat je je gids zelf uitkiest. Dat wordt dynamisch, je begint 
met mensen die gespecialiseerd zijn in leren bij jongeren, 
maar daarna krijg je meer specialistische gidsen. 

FT5.07 - De scholen zijn op kleinere schaal broedplaatsen 
waar een stap gemaakt wordt in de ontwikkeling van het 
kind. Naarmate het meer complexiteit aan kan, wordt de 
organisatie van de school ook complexer. De scholen zijn 
meer plekken waar kinderen samenkomen om zich te 
ontwikkelen, en waar ze toegang hebben tot allerlei mo-
gelijke expertises, ook via universiteiten en bedrijfsleven.
De fysieke plek is belangrijk, daar biedt je de middelen 
aan. Welke dat zijn is afhankelijk van wat voor soort 
school het is – iedere school heeft een andere insteek, je 
gaat bijvoorbeeld naar een ROC om je te ontwikkelen in 
bepaalde vaardigheden. De openheid moet in 2030 an-
ders zijn: je gaat niet naar een school om je alleen daarin 
te verdiepen. De niveaus kunnen verschillen, er kunnen 
uitwisselingen plaatsvinden tussen bijvoorbeeld ROCs en 
universiteiten. Je gaat je bepaalde vaardigheden elders 
eigen maken, en dat moet gefaciliteerd worden. 

Leren als sociaal proces

FT9.03 - Er zal noodgedwongen, veel en veel meer reke-
ning gehouden worden met individueel talent. Er wordt 
algemeen over gesproken, maar niemand doet er wat aan 
omdat het onderwijssysteem zich daar tegen verzet door 
het gestandaardiseerde systeem. Toegang tot de samen-
leving en verbinding met de samenleving. Leren is een 
daarmee een individueel maar ook een sociaal proces. Er 
kunnen leergemeenschappen ontstaan, maar wie gaat dat 
regisseren? De overheid zal een functie blijven vervullen, 
lokale overheden misschien meer. In elk geval zullen ze 
de noodzaak zien, zoals een gemeente Eindhoven. 

FT2.06 - Een lange termijn blik moet vanuit een besef van 
wat de werkelijk belangrijk dingen in een mensenleven 
zijn, omdat we een lichaam en een geest hebben. Hoe 
kunnen dat soort centrale waarden in een veranderende 
omstandigheden overeind blijven: vriendschappen, 
relaties, je ontwikkelen, in een verband leven met mensen 
waar je wat om geeft en waar je voor zorgt. 

FTW3.2 - Individualisering groeit onder andere ook daar-
door erin. Hoe gaan we om met het spanningsveld tussen 
het individu en toch ook de behoefte aan verbinding met 
het collectief. In het onderwijsscenario van de toekomst 
moet opgenomen worden hoe je jonge mensen leert 
hun plek te vinden, volwassen te worden en hun plek te 
vinden in de samenleving. Waarbij we ook scenario’s zien 
dat er andere soorten netwerken ontstaan. Niet meer de 
traditionele school in een wijk, maar bijvoorbeeld hier in 
Eindhoven voetbalclub Brabantia, waar je allerlei dingen 
ziet samenkomen, zoals een voetbalclub, een peuter-
speelzaal, een buurthuis en dat soort dingen die nu ook in 
Nederland op komen.

FT8.12 - Er zullen betere manieren zijn om info te verwer-
ken en te benutten. Maar mensen zoeken een sociale 
context. Politieke partijen bieden de houvast niet meer, 
de kerk ook niet, de voetbalvereniging valt om van de 
vrijwilligers. Maar mensen hebben wel de behoefte aan 
relatie met iemand anders. In essentie zijn we nog steeds 
sociale wezens. Dat sociale gaat een steeds sterkere be-
tekenis krijgen. Hoe slim Ford ook was met de industriële 
revolutie en de T-Ford, we gaan terug naar de mens zelf, 
naar de sociale kant. 

FT8.18 - Communiceren is niet alleen zenden. Zenden is 
geen dialoog. Door nog harder te praten ga je niet nog be-
ter luisteren. We gaan in ons leren op een andere manier 
communiceren. Die vorm van communicatie leer je nu niet 
in je opleiding. Maar er wordt wel al steeds meer invulling 
aan gegeven. We gaan daarmee wel ontzettend kwetsbaar 
worden, daar moeten we ons rekenschap van geven. In 
die kwetsbaarheid zijn we sterker dan we nu zijn. Nu 
doen we vaak alsof, terwijl we van binnen al kwetsbaar en 
onzeker zijn. 

Interactie met de praktijk

FT5.02 - Eindhoven heeft als kracht dat ze de kennisindus-
trie hebben, en ondanks dat de export naar China is ver-
trokken is, zijn er nog veel bedrijven, voormalig toeleve-
ranciers, die heel sterke skills hebben. Er is ook een grote 
bedrijvigheid in de regio, met veel entrepreneurship. Dat 
maakt Eindhoven als regio uniek. Je kunt het vergelijken 
met de Bay Area, waar ook veel interactie tussen bedrijfs-
leven en universiteiten plaatsvindt, en zowel de kleinere 
start-ups en toeleveranciers, als de grote industriële par-
tijen werken samen. Alleen wordt er in Nederland niet veel 
gebruik van gemaakt en zien we het teveel als vergane 
glorie. In 2030 is de vergane glorie weer in ere hersteld. 
We doen afstand van de gereguleerde manier van kennis 
opdoen, maar gaan veel meer vanuit de interactie tussen 
partijen kennis vergaren. Er komt meer openheid en meer 
uitwisseling van kennis, ervaring en skills/vaardighe-
den. Je kunt makkelijker switchen tussen organisaties. 
Bedrijven zijn ook niet meer de gesloten organisaties die 
zich bezig houden met vastleggen van patenten, maar 
zijn veel opener. Bijvoorbeeld veel werkplaatsen in de 
regio kunnen gaan samenwerken met wetenschappers om 
bepaalde elementen toe te voegen en nieuwe ideeën uit 
te ontwikkelen.

FT9.11 - Concreet zijn er een aantal trends. Het bedrijfs-
leven zal meer verantwoordelijkheid nemen, en meer 
sociale en morele verantwoordelijkheid nemen. Dat gaat 
waarschijnlijk ook weer leermogelijkheden bieden, zoals 
ASML, waar leren heel essentieel is. Het is ongelofelijk dat 
je op sommige scholen nog echt terug stapt in de tijd. Het 
eerste waar de jeugd een school op beoordeeld is hoe ver 
ze mee gaan met hun tijd. Als de regio iets zou moeten 
doen, dat is wel moeilijk omdat de overheid, wetgeving 
zich zal verzetten, dan is het om vast te stellen dat we ons 
niet kunnen permitteren dat onze jeugd in toenemende 
mate binnen de scholen minder gemotiveerd is en minder 
presteert. Dat is absoluut, moreel, onaanvaardbaar. De 
opvoedingsopgave is anders, en het is gevaarlijk omdat 
we geen actieve studenten krijgen. Studenten gaan nu 
zitten en wachten tot de docent wat gaat doen. Dat is geen 
leren. Mensen gaan vaak pas echt aan het werk als ze op 
stage gaan: dan krijgt het zin.  

FT7.12 - Pedagogen worden architecten die een landschap 
creëren, een heel groot ecosysteem van kennis, met 
instituten en laboratoria, bedrijven, en bijvoorbeeld coa-
chingsinstituten. Het kan heel divers zijn. In de bedrijven 
zit de praktijk en je leert dingen om uiteindelijk voor die 
bedrijven te gaan werken. Voor de bedrijven is de win dat 
ze sneller zien wie de mensen zijn die iets kunnen, die 
kun je voorsorteren. 

FT7.15 - Het is schandalig dat er bezuinigingen zijn op 
onderwijs. Het is de motor van de samenleving, zeker in 
een kenniseconomie. Ook met bedrijfsleven kun je zorgen 
dat bedrijven er profijt van hebben en nieuwe business 
modellen ontstaan om de kosten van onderwijs te dek-
ken. Bedrijven zouden meer het scouting zoals bij voetbal 
gebruikelijk is, gaan omarmen, om toekomstig talent te 
spotten en te stimuleren. Met bijvoorbeeld faciliteiten 
als nu 3D printers kun je de interesse van jonge kinderen 
wekken. Op vroege leeftijd moet je al meer gefascineerd 

 Sociale en fysieke interactie - vervolg

worden door wat er kan. Je gaat veel meer in de praktijk 
leren, en misschien dat je nog 1 dag in de week iets 
klassikaals doet. Een aantal dingen als Engels zul je daar 
wellicht moeten leren in de klas. 

FT8.22 - De toekomstige onderwijzers zitten niet vast op 1 
plek in het onderwijs. Ze staan met 1 poot in het onderwijs 
en met de andere poot in het bedrijfsleven. Zij hebben de 
competentie om daartussen te schakelen. Ze ontwikkelen 
leerlingen die daartussen kunnen schakelen en nemen ze 
mee om ze langs die weg te kunnen ontwikkelen. Nu is het 
vaak dat je in het onderwijs klaargestoomd wordt en dan 
ga je aan de slag. Maar het gat tussen wat het onderwijs 
levert, versus wat in het bedrijfsleven nodig is, is veel te 
groot. Dan gaat een VDL weer gewoon zijn eigen bedrijfs-
school openen. Hoe kan ik zorgen dat waar behoefte 
aan is ook mensen komen. Sommigen hebben bepaalde 
vaardigheden al, en kunnen een deel van de opleiding 
skippen, en ander moet er misschien twee keer zo lang 
over doen om daar te komen. We gaan van aanbod gedre-
ven onderwijs af. Dat wordt vraag gestuurd. Die vraag gaat 
enorm differentiëren. Voor de docenten wordt de kunst 
om aan de kant van die vraag te gaan staan, en vanuit de 
vraagkant het aanbod van studenten en onderwijs te gaan 
realiseren.

FT7.14 - Je hebt gewoon een bepaalde nieuwsgierigheid. 
Sommige dingen interesseren je meer, en je moet meer 
vrijheid krijgen om daar iets mee te doen. Als je als kind 
iets op tv ziet over transformers en dan interesse krijgt om 
met auto’s te gaan sleutelen, dan moet je op dat moment 
de kans krijgen. Dat kind is dan betrokken bij iets, en dat 
is de beste leerschool. Als hij er dan achter komt dat het 
niks is, dan heeft ie veel geleerd. Nieuwsgierigheid moet 
het startpunt zijn. En door de ene dag het ene doen, en de 
volgende dag het andere geeft de mogelijkheid tot nieuwe 
ideeën, kruisbestuiving tussen heel verschillende dingen 
die bij elkaar gebracht worden.

Verbinding met de praktijk
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Verbinding met de praktijk
De praktijk als leerschool

FT7.04 - Communities worden steeds belangrijker. Kinde-
ren spelen thuis met de ipad van hun ouders, maar op 
school staat dan iemand die daar niet zo goed kundig mee 
is. Een kind van 4 of 5 gaat aan de leraar uitleggen hoe de 
ipad werkt. Dat maakt dat peer-to-peer leren belangrijker 
wordt. Kinderen leren van elkaar. Er wordt ook afgestapt 
van een klas voor groep 3 of groep 4, maar er komt een 
omgeving waar je door elkaar zit. Als je iets met compu-
ters wilt doen, dan ga je naar de computer omgeving en 
daar zit iemand van 12 en van 6. En die leren elkaar, maar 
ook de leraar. Dat soort leercommunities gaan ontstaan. 
Maar ook combinaties met bedrijven die het dichter bij 
de praktijk brengen, want dat is hard nodig. In bedrijven 
zit heel veel kennis die ze meer moeten gaan delen met 
communities. Dan breng je meteen het leren dichter bij de 
praktijk.

FT7.16 - Kruisbestuiving is belangrijk. Iemand van 12 jaar 
kijkt heel anders tegen dingen aan dan iemand die al 30 
jaar hetzelfde doet. Een frisse blik is belangrijk. De vraag 
is wel hoe je dat gaat faciliteren, hoe ga je dat op de juiste 
manier begeleiden, maar dat lost zich wel op. Het is een 
uitdaging om nu uit het gereguleerde systeem te stap-
pen: je moet aan heel veel eisen voldoen vanuit bijv. de 
onderwijsinspectie. Het is heel moeilijk om een school op 
te richten die daar niet aan voldoet, dan val je buiten het 
systeem. Maar die shift moet wel gemaakt worden, in de 
triple helix, gezamenlijk. 

FT12.16 - Je moet wel aandacht hebben voor de onderkant 
van de markt. Mensen die dan met 16, 17 van school 
komen met net een kwalificatie voor de arbeidsmarkt. 
Waar gaan die dan leren en hoe doen die dat? VMBO, 
MBO. Er wordt gesneden in de MBO opleidingen, maar 
een tijdje terug werd daar in geïnvesteerd: 5000 euro per 
leerling. Maar in die opleiding kon zomaar anderhalf jaar 
stage zitten bij een erkend leerbedrijf. Maar als je met 
de leerlingen praat, dan doe je bijv. MBO horeca en dan 
sta je bij een erkend leerbedrijf af te wassen. De school 
krijgt dat geld, het leerbedrijf krijgt gratis slaven: wat ben 
je dan aan het doen? Duaal leren is belangrijk, maar dan 
wel echt. Een jongen die een werk/leertraject deed, wilde 
kok worden en werkte in de keuken. Op de dag dat hij op 
school was presteerden ze het om nooit iets te behande-
len dat relevant was voor zijn werk. ‘Asperges behandelen 
in november, en kerstdiners in maart.’ Duaal leren: ja, 
maar dan wel op de goede manier. 

FT7.17 - Veel succesvolle ondernemers zijn uit school ge-
stapt omdat die niet voldoende toevoegde, en ze de meer-
waarde niet zagen. Een groot gebouw neerzetten, waar de 
kennis opgesloten wordt is niet meer de weg. De kennis is 
overal, maar het gaat over het connecten en het openstel-
len. Nu wordt de kennis verpakt in een onderwijsmodule 
en dat duurt te lang, dan ben je ook de praktijk kwijt. Je 
leert van dingen die fout gaan, niet van stampen. 

FT7.27 - De leerfabrieken zijn echt fout. Eigenlijk zitten 
overal onderwijsomgevingen. Ook in dorpen. Bijvoorbeeld 
een kooklab bij een restaurant. De financiering kan daar 
aan gekoppeld worden. Je studiebudget kun je zelf meer 

Instroom van buitenlands talent

FT9.05 - In het ideale plaatje is er openheid naar de sa-
menleving, openheid naar individuele verschillen, open-
heid naar wat globaal gebeurt, ook open in uitnodigende 
zin. Dat wil zeggen dat mensen van buiten hier kunnen ko-
men werken om ons te versterken. Dat doen we selectief, 
geen gastarbeiders want dat kunnen we als samenleving 
helemaal niet geadapteerd krijgen. Maar wel intellect. Dan 
krijg je een zelfde samenstelling als in de 17e eeuw, toen 
er intellect en kapitaal uit Vlaanderen kwam. 

FT3.05 – Multiculturalisme: dat gaat nog steeds door. 
Als je gewoon onderdeel van je opleiding maakt dat we 
leren samenleven, dan komt het goed. Eigenlijk moet je 
uitgaan van verschillen en het benutten van verschillen. 
In bedrijven gebeurt dat ook, juist ook in Brainport, daar 
zitten bedrijven waar hele goede specialisten werken, die 
moet je ontwikkelen als specialist op de mm2, niet op een 
m2. Dus krijg je uitdagende open opdrachten en je redt 
je maar. Natuurlijk helpen we wel, maar je moet ook zelf 
dingen ondernemen, situaties creëren in het onderwijs 
waar dit soort uitdagingen liggen. Maar dat gebeurt niet 
in het systeem. Pareltjes in Rosmalen, Amsterdam IJburg: 
die doen het anders, die zijn interessant, maar dat zijn er 
maar een paar. Die moeten knokken om overeind te blij-
ven, want de inspectie komt op bezoek en die kijkt door 
een oude bril. Of de subsidie stopt, dan moeten ouders 
het zelf betalen en krijg je elitaire schooltjes. 

FT8.13 - NL zal een instroom aan buitenlandse werkne-
mers nodig hebben. Dat is nu al, dat gaat toenemen. 
We noemen onszelf niet voor niets Brainport. Als we 
daadwerkelijk de 1e economie van Nederland willen zijn, 
dan kan dat alleen als we actuele kennis in huis hebben 
en die continue verversen. Onze mogelijkheden in NL 
zijn daarvoor te beperkt, we zijn te klein. Dat is niet erg, 
want al sinds mensenheugenis zijn we een vrijplaats waar 
iedereen naar ons toekomt, iedereen was hier welkom. 
Het nationalisme gaat hier nooit postvatten, dat zit niet 
in ons. Er zijn altijd figuren als Boer Koekoek en Wilders, 
maar die hebben nooit een grote impact. Die blijven een 
soort pias. 

FT9.04 - Je hoort over Eindhoven weinig. Dat is altijd als 
er gewerkt wordt: daar praten de mensen niet zo veel. 
Eindhoven is interessant. Zo’n regio krijgt de behoefte 
aan een eigen expertise en gaat daarin voorzien. Nu halen 
we ze uit het buitenland en dat zal voorlopig doorgaan, 
dat betekent dat de Nederlandse samenleving opener is. 
We zullen veel meer studenten psychologie hebben dan 
chemische technologie. De jongens raken achter in het on-
derwijs en kiezen minder en minder de beta-kant omdat 
dat gewoon ook echt werken is, dat is je inspannen. Dus je 
krijgt een samenleving die veel meer open is, gedwongen 
naar buiten, naar mensen van buiten. Die komen hier het 
nodige intellect verzorgen. 

FT3.02 – Instroom hoogopgeleide en intellectuele 
buitenlanders. Dat houdt in dat je je talen moet spreken. 
De maatschappij wordt internationaler, dus moet je veel 
aandacht besteden aan Engels en Spaans. Ook hier komt 
weer samenwerken bij kijken; andere culturen, andere 
gebruiken. Vroeger had je hetzelfde met protestanten en 

Globalisering & een open samenleving

uit eigen regie gebruiken. Je kunt meer lokaal dingen 
doen, maar in sommige regio’s zullen specialismes ont-
staan. Technologie in Eindhoven, toerisme in Kaatsheuvel 
bij de Efteling. De lokale cultuur is een voedingsbodem. Er 
gaan zich communities vormen op bepaalde plekken. Je 
krijgt hubs die met elkaar in verbinding staan. 

FT7.02 - De beste leerschool is de praktijk: door te doen 
en te spelen. Scholen verpakken de praktijk in theorie en 
dat wordt dan als leermiddelen naar studenten gebracht, 
terwijl studenten juist zoeken naar de praktijk en hoe ze 
het straks in hun toekomstige leven gaan gebruiken en 
inzetten. Je ziet nu al bijvoorbeeld Arduino, de programee-
rbare chips, waar je heel huis mee bedienen, en Philips 
die lampen heeft die je kunt bedienen. Dat gaat weer een 
beetje terug naar de kleuterschool waar je bepaalde blok-
kendozen had om je te ontwikkelen. Dat concept moet 
ook naar de volwassenen-wereld, met programmeren en 
spelen. Dan kun je mensen een reden geven, en laten 
ervaren dat het leuk is en ze het kunnen inzetten. 

FT5.14 - Het leuke aan Stanford, Bay Area is dat er veel 
kleine start-ups zijn die tussen bedrijfsleven en univer-
siteit ontstaan. Maar zowel bedrijfsleven als universiteit 
zijn veel meer open, en staan toe dat er geshopt wordt. In 
essentie is het gebied precies hetzelfde, maar de cultuur 
is anders. Wij zijn meer gesloten. De betrokkenheid van 
industrie bij het onderwijs is daar veel groter. Het zou 
mooi zijn als we dat kunnen doorbreken. Het rare is dat 
Nederlandse bedrijven soms wel instituten in het buiten-
land ondersteunen maar lokaal niet. Terwijl de kwaliteit 
van wat we doen in de regio vaak heel hoog is. Het belang 
van de interactie in de triple/quadruple helix in de regio 
en ons daarmee profileren als een unieke locatie die 
mogelijkheden biedt voor innovaties. Ook als positio-
nering ten opzicht van Rotterdam en Amsterdam. Maar 
ook breder: in de Europese regio. De interactie van high 
tech, universiteit, maar ook op gebruikers gericht en met 
ondernemerschap is echt uniek. Amsterdam heeft veel 
vrije denkers, minder ondernemers. Rotterdam zit wel in 
de ondernemerskant maar weer minder in de technologie. 
De vaardigheid om samen te werken is cruciaal.

FTW2.2 - Wat wij willen is jongeren in de meest brede zin 
van het woord, dus ook die 40-jarige die zijn kennis wil 
updaten, beter voorbereiden op zijn of haar toekomst. 
Wat we willen doen is de omgeving, zowel sociaal als 
technisch, kneden om dit mogelijk te maken.
De 3 A’s daarbij zijn: awareness, adaptation en action. 
Dat laatste slaat ook op het gewoon doen. Een hele 
hoop is heden ten dage al beschikbaar en dat moeten 
we uitproberen in pilot-achtige constructies. Of je dat nu 
co-creatie noemt of een livinglab is niet relevant, als het 
maar gewoon in de praktijk uitvoert.

katholieken, die met een andere bril naar elkaar keken. 
Nu kijken die samen met een bril naar de Moslims. We vin-
den er altijd wat van. Mijn filosofie is dat we het idee van 
integratie moeten loslaten: het gaat niet om integreren, 
maar om leren samenleven. Nederlanders in Australië 
wonen bij elkaar. Spreken amper nog Nederlands, maar 
wonen graag bij elkaar. Dat vinden we hier gek. Integre-
ren is niet het juiste woord, het gaat om samenleven en 
aanpassen. Het moet ook gezellig kunnen blijven.
Onderwijs moet zich dus niet alleen richten op de cogni-
tieve aangelegenheden. EQ is belangrijker in het leven 
dan IQ, maar het onderwijs doet daar niets aan. Dat is een 
slechte zaak. Vroeger ontwikkelde je IQ op de sportclub of 
in de kerk of in het buurthuis, maar ook daar verdwijnt het 
allemaal. Dus waar ontmoeten mensen elkaar nog? Dat 
zou een school of een onderwijssituatie kunnen zijn. Dan 
is dat een plek om dit soort vaardigheden te leren. Dat 
gebeurt niet, we blijven ver achter bij de ontwikkelingen in 
onze maatschappij.

FT10.13 - Wij gaan kenniswerkers importeren. Voor de wis-
kunde olympiade waren een aantal mensen bang dat die-
genen die naar Nederland zouden komen dan niet meer 
naar huis zouden gaan. Robert Dijkgraaf maakte toen de 
grap dat het voor de Nederlandse economie helemaal niet 
erg is als die zouden blijven en ergens bij een program-
meerbedrijf aan de slag zouden gaan. In Duitsland is een 
recent rapport waarin bleek dat kinderen van migranten 
(die je daar ook steeds meer hebt) het significant beter 
doen in het onderwijs dan de Duitse jeugd. Dat bracht een 
shock te weeg, waar in de publieke opinie steeds wordt 
gesproken over profiteurs, die gebruik maken van ons 
systeem, onze sociale voorzieningen. Het rapport liet zien 
dat het een belangrijke kurk is waar veel bedrijven op drij-
ven. Dat zie je hier ook bij bedrijven als ASML. Jongens en 
meisjes meer meenemen in self-control, maar ook laten 
zien wat je kunt worden als je je best doet, en er echt iets 
van gaat maken.
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Marktpositie van Nederlands onderwijs

FT2.13 – Onderwijs minder gereguleerd, meer gedecentra-
liseerd. Dat is wel waar. Nu moeten universiteiten zich zelf 
meer gaan profileren in een internationale wereld. Minder 
supranationale regels, maar wat goed geregeld moet wor-
den is toetsen en certificeren van onderwijs. Als de wereld 
je markt is, wordt dat belangrijk. Maar de universiteit zal 
minder zijn reputatie halen uit dat het in Nederland is, 
maar waar we voor staan.

FT12.15 - Het globaal aansturen van opleidingen gaat tot 
een enorme machtspositie van een paar grote univer-
siteiten leiden. Het goede van die opleidingen is dat ze 
toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor arme kinderen 
in Afrika, daar wordt de wereld beter van. Maar voor 
‘stuck-in-the-middle’ achtige systemen (wij zijn natuurlijk 
heel goed in gemiddeld – TU op plaatsje 50 in de wereld 
– maar je moet in de top 10 zitten) is het maar de vraag 
of een geëmancipeerd kiezende student straks voor een 
middenmoter zal kiezen. Als ik gelijk heb dan gaan we la-
ter kiezen, en dan nog beter kiezen, want we hebben dan 
meer ervaring in zien wie er wel en niet de mooie kansen 
krijgen in de arbeidsmarkt. 

FT6.06 - De consument wordt machtiger, dat dwingt 
organisaties tot betere proposities, betere kwaliteit. 
Organisaties zouden het daar niet op aan moeten laten 
komen, maar zouden altijd kwaliteit voorop moeten 
stellen. Maar dat is moeilijk in deze internettijd is waar je 
zowel op prijs als kwaliteit moet concurreren. Vroeger was 
het een of het ander. Dat is nog niet zomaar opgelost. In 
de toekomst zullen organisaties heel goed met communi-
ties kunnen onderhandelen over wat zij aanbieden tegen 
welke voorwaarden. Scholen hebben een heel lokale rol, 
bij lager onderwijs heb je nog wel wat concurrentie en 
kun je kiezen tussen de dichtbijzijnste school of die 200 
meter verder. Maar als je in Eindhoven woont en je moet 
een universiteit kiezen en je een technisch vak wilt doen 
dan ga je dan naar Eindhoven. De lokale concurrentie is 
dan niet zo heel groot. Maar studenten kunnen zich wel 
verenigen en contacten hebben met communities van 
andere universiteiten en samen een organisatie vormen 
die hun belangen behartigt. 

FT4.04 – de gebruikers gaan steeds meer betrokken 
worden bij ontwikkeling van producten en diensten. Je 
kunt natuurlijk al geld doneren om iets voor elkaar te 
krijgen, dus het begint al te komen. Meer decentralisatie 
van onderwijs ook, omdat het globaler wordt en meer 
persoonlijk. Jij kan je eigen vorm kiezen: welke compe-
tentie, welke waarde heeft die, en dat gaan we anders 
beoordelen.

FT12.11 - De vraag is of dat perse bij de Nederlandse 
HBO’s en universiteiten gaat plaatsvinden, want er is een 
wereldwijd aanbod. Lokaal aangeboden, globaal aange-
stuurd, bijvoorbeeld door MIT. Wat misschien sowieso een 
beter idee is. Maar als we dat een beter idee vinden, dan 
moeten we het geld wel weghalen bij de lokale univer-
siteiten en geven aan de mensen die willen studeren, 
en dan mogen ze waar in de wereld ook gaan studeren. 
Gedurende het werkzame leven zullen mensen dan veel 
kortdurend bijscholen. 

Cultuur

FTW3.3 - Maar ook de algemene globalisering: multicultu-
reel, de emancipatie die voortvloeit uit de multimediale 
mogelijkheden: alles vloeit in elkaar over. En wat is uitein-
delijk dan nog echt Nederlands of wat is de Nederlandse 
cultuur?

FT6.01 - De vertaaltechnologie is al vrij goed, dus taalbar-
rières zullen minder worden. Maar dat is ook schijn, 
want taal is maar een klein stukje van de cultuur. Je kunt 
je dan misschien wel in een restaurant verstaanbaar 
maken, maar daar mee begrijp je nog niet de cultuur. Dus 
ik denk dat onderwijs inhoudelijk veel aandacht moet 
gaan besteden aan multiculturele aspecten. Op Europese 
schaal, maar misschien ook wel landelijk, waar allerlei 
bevolkingsgroepen moet samenleven. Er komen dus wel 
hulpmiddelen, maar die kunnen averechts werken als je 
daarmee denkt dat de multiculturele barrières zijn door-
broken. Dat heeft aandacht nodig.

FT7.26 - Het spelen moet terug in het leren, dat houdt je 
jong. Continu de dingen doen die je leuk vindt, dat is de 
sleutel. De vraag is straks waar de ketenregie ligt. Bedrij-
ven zijn internationaal, de wereld is het domein. Maar 
je gids zit waarschijnlijk lokaal. Het leerproces kan rijk 
worden doordat je dan bijvoorbeeld bij een zakenreis ook 
de India-leermodule kunt doen. Eindhoven zou bij uitstek 
het gebied zijn waarin je met dit soort dingen kunt gaan 
pioneren. Het ecosysteem zit er eigenlijk al. 

FT4.05 – China en India. De arbeidsmarkt wordt globaler: 
we leiden niet meer op voor een job naast de deur, maar 
de arbeidsmarkt is internationaal. Daar horen dus ook 
andere competenties bij. In 2030 veel meer instroom 
en uitstroom. Waar gaan we mee bezig? Wat voor soort 
mensen zijn dat dan?

 Globalisering & en een open samenleving - vervolg

Droom:

“iedereen krijgt de kans om in 

zo divers mogelijke settings 

nieuwe ervaringen op te doen”

De driver for change ‘Herwaardering voor de sociale en fysieke dimensie’ is samen te 
vatten in een droom:
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De ‘grand challenges’

FT2.11 - Schaarste: als technologie iets te betekenen 
heeft dan is dat naast een betekenisvol leven leiden 
het oplossingen vinden voor de schaarste die er is. De 
demografische component die leidt tot schaarste kunnen 
we nauwelijks beïnvloeden en grondstoffen zullen dus 
vervangen moeten worden door meer alomtegenwoordige 
grondstoffen.

FT4.08 – Nieuwheid van denken. Hoewel nieuw geen doel 
op zich moet zijn. Andere manier van denken en hoe we 
problemen moeten aanpakken. Iedere tijd heeft zijn eigen 
vragen, dus innovatie blijft belangrijk: hoe innoveren we, 
hoe hebben we invloed daarop en niet alles is maakbaar, 
maar we kunnen wel sturen. We moeten mensen facilite-
ren om met deze verandering van denken om te gaan. Wie 
willen we zijn met elkaar en dus is er research en design 
nodig.

FT11.11b – Steden groter en handling ervan, en dus ook 
meer data om mee om te gaan en om te helpen om die 
stadsomgeving leefbaar te houden.

FT2.12 - Wat motiveert ingenieurs nog? Vroeger had je 
ingenieurs die werkten aan riolering, en riolering was een 
heel belangrijke vernieuwing in de strijd tegen ziekte. 
Iemand als Lely bijvoorbeeld, was met een belangrijke 
missie bezig: het beschermen van Nederland tegen 
een groot gevaar: de zee. Wat drijft de ingenieur van de 
toekomst? Wat motiveert zo iemand nou eigenlijk? Over 
een tijdje is iedereen feature moe, dus dat kan het niet 
zijn. Wat je hoopt is dat de strijd tegen honger en ziekte 
al zoveel heeft opgeleverd dat die niet meer drijvend zijn, 
maar welke grand challenge dan?

FT11.04 – China exporteur van hoogopgeleide werkne-
mers. NL heeft geen unieke grondstoffen, kennis over 
logistiek blijft en moeten we verder uitbuiten. Wij blijven 
onze kennis op peil houden om uniek te blijven als ken-
nisland op het gebied van water en logistiek.

FT7.20 - Er zijn nu veel instituten in de wereld, maar die 
gaan op de kop. De zorg, de bank, ze staan niet meer in 
verhouding met hoe je je leven organiseert. Bijvoorbeeld 
in de zorg ga je meer naar voorkomen, dan genezen. De 
chip in je lichaam gaat vertellen wat je mankeert. 

Veranderende arbeidsmarkt

FTW1.1 - Er komt steeds meer informatie beschikbaar, 
maar ook nieuwe manieren om die te delen. Verandering 
gaan snel en dat beïnvloedt de maatschappij en de beroe-
pen en daar moet de lerende dus op voorbereid worden. 
Het beïnvloedt ook het onderwijs, en de rol van de docent. 
Dat zal leiden tot meer diversiteit.

FT6.04 - Naast massaproductie met uitgebreide logistiek 
zal er steeds meer plaats komen voor kleinschalig gedis-
tribueerde lokale productie met eenvoudige logistiek, 
verzorgd door zowel de global corporates als de kleine 
lokale industrieën. Een nieuwe balans tussen mega en 
micro. Je ziet het al met boekdistributie: je kunt lokale 
printers hebben waar de boel wordt overgestuurd van uit 
een globale organisatie en in je boekwinkel kan je het 
boek drukken en kun je het mee naar huis nemen. Alle 
dingen die eenvoudig elektronisch gedistribueerd kunnen 
worden, formats of voorschriften voor een drukker of 
3D-printer. Objecten kun je gewoon downloaden en lokaal 
printen. Bijvoorbeeld als garage hoef je niet te wachten 
tot een onderdeel van Renault uit Frankrijk binnenkomt, 
maar je hebt een blauwdruk en kunt het lokaal maken. 
Er wordt veel meer elektronisch gedistribueerd en lokaal 
afgewerkt. In iedere regio moet je bepaalde specialismen 
hebben om de digitale signalen om te zetten in produc-
ten, machines te bedienen, of in economische zin daar 
contracten voor af te sluiten. Er ontstaan een nieuw soort 
business inrichting. Dit vraagt ook een andere attitude: 
het heeft ook iets te maken met milieubewustheid, ener-
gie en transportmiddelen te maken. Er zit een belangrijke 
economische component in om die houding goed te door-
zien en te zorgen dat het kan werken. Het zal veel mensen 
worst wezen waar het vandaan komt.

FT9.08 - Hoe gaan we de angst van de mensen hanteren? 
Hoe gaan we onze eigen angst formuleren, en niet de 
angst van de ander laten worden? Dat is heel belang-
rijk. De algemene trends herken ik, die worden globaal 
bepaald. Een aantal daarvan zetten onherroepelijk door. 
Die van informatievoorziening bijvoorbeeld, die van de 
onderlinge afhankelijkheid. Voor onze welvaart wordt de 
onderlinge afhankelijk tussen landen en culturen groter 
en groter. Dat betekent dat internationalisering hoog op 
de lijst van onze leerdoelen moet staan. Hoe verhouden 
wij ons als land globaal en als individu dat werkt zoekt. 

FT11.11d – Ontwikkelingen gaan heel snel, maar daardoor 
ontstaan ook meer mogelijkheden: kleine bedrijfjes die 
apps ontwikkelen. Grote bedrijven zullen sneller moeten 
veranderen. Maar ook mensen die voor zichzelf iets ont-
wikkelen en daarna delen. Het gaat om de intelligentie die 
nodig is om dit soort ontwikkelingen te stimuleren.

Toenemend tempo

FTW5.1 - De verandering gaat sneller als we denken. Wij 
gaan niks doen, omdat het zo snel gaat dat je het niet 
kunt bijhouden. Neem Google Glass: dat gaat reageren 
op waar je bent, wat je doet etc. Dat soort producten gaan 
in toenemende mate komen. We zien als leergever de 
massa, het netwerk.

FTW5.4 - Over het veranderende tempo: De iPhone 1 is pas 
4,5 jaar oud, dat is nu al een museumstuk. 4,5 jaar is de 
doorlooptijd van 1 cohort studenten…

FT8.04 - Geld zal niet meer de exclusieve focus van 
bedrijven zijn. Geld is maar een beperkte trigger. Je hebt 
het nodig om je dagelijkse boodschappen te doen en gas, 
licht en water te betalen. Mensen worden maar ten dele 
getriggerd door geld. We gaan ook naar anders soorten 
verdienmodellen waarin je met afval, en misschien zo 
meteen wel digitaal afval, iets kunt maken. We gaan din-
gen ontdekken die we nu nog niet voor mogelijk houden. 
De topman van Intel had niet kunnen bedenken dat het 
nee zeggen tegen Apple toen ze vroegen om die chips te 
bouwen, dat de productiecapaciteit het honderdvoudige 
zou worden van wat gevraagd werd. Dan had ie wel ja 
gezegd. We hebben geen idee wat er in de toekomst is. 
We kijken naar de toekomst alsof het een extrapolatie van 
het verleden is en proberen die zo te voorspellen. Maar de 
hoeveelheid afhankelijkheden groeit met de dag en daar-
door wordt de toekomst alleen maar onvoorspelbaarder. 

FTW2.1 - Wij zien een redelijk grote verandering in de 
maatschappij, in beroepen en sectoren en industriesec-
toren. Een toename van verandering van aard en inhoud: 
dat betekent ook dat je daarop moet inspelen. Belangrijk 
is ook de toename van de snelheid van verandering. De 
metselaar van 20 jaar geleden is ook niet meer de metse-
laar van vandaag de dag. Bij sommige producten gaat dat 
nog sneller. ‘Leerlingen’, waaronder jongeren op een mbo, 
hbo, wo, maar dat kan ook in een professionele setting 
zijn, komen steeds minder graag naar een collegezaal 
toe, waar mensen staan die dan een uur, of twee uur, drie 
uur of vier uur staan te oreren, al dan niet voorlezend uit 
eigen werk. Men bepaalt eigenlijk graag waar, wanneer en 
van wie mijn eigenlijk bepaalde kenniselementen opdoet. 
Dat betekent dat de onderwijs zich aan die eisen moet 
aanpassen. Blended, technology enhanced learning, is al 
de toekomst. 

FT1.12 – Een ding is zeker: het gaat allemaal veranderen 
en dus noodzaak om met veranderkundige processen te 
komen. Vanuit flexibiliteit en creativiteit.
Dus er is een onzekere toekomst (in de positieve zin), on-
derwijs moet veranderen om kinderen te leren om hun rol 
te pakken, talentontwikkeling biedt enorme kansen voor 
de samenleving en de economie, en dus vroeg beginnen 
met innovativiteit.

Alternatieve economieën

FT1.01 – Economieën zijn sterk aan het veranderen, waar-
door er ook andere vormen van waardebepaling ontstaan. 
We zitten nu sterk in een product gedreven economie. In 
de toekomst gaat dat terug naar diensten en lokaler: een 
aantal zaken weer met elkaar gaan organiseren. Bv hier in 
groeiend bewustzijn van schaarste en klimaatproblema-
tiek. Dat wordt alleen maar versterkt, dat is ook nodig, en 
er gaat heel veel creativiteit vrijkomen om te komen op 
oplossingen van die mondiale problemen. Daar gaan ook 
andere economieën uit ontstaan: dus misschien wel weer 
ruilsysteem, andere betaaleenheden, via internet (bv de 
bitcoin). Een belangrijk effect daarbij is dat het vertrouwen 
in banken, systemen en verzekeringen – als systemen die 
economieën zouden moeten bewaken en van middelen 
moeten voorzien – dat dat vertrouwen terugloopt. En 
mensen zijn – mede dankzij technologie – in staat om 
dat zelf te gaan organiseren. Er zullen nieuwe structu-
ren uitkomen. Banken en verzekeringen zoals we ze nu 
kennen zullen verdwijnen en mensen zullen gezamenlijk 
nieuwe structuren ontwikkelen en opzetten. Die parti-
culiere initiatieven zitten dan niet alleen in geld, maar 
dat zit ook in kennis. Dat zit in een collectief groeiend 
bewustzijn. Kleine energieën, bv veel mensen die iets in 
zonnepanelen willen, die organiseren zich om te kijken of 
je daar gezamenlijk in kunt optrekken. Gezamenlijk kennis 
opbouwen, gezamenlijk kennis delen en gezamenlijk tot 
actie komen. Dat roept vragen op naar grote bedrijven, 
zoals BP en Shell, die wij nu als energieleverancier zien, 
of die in die veranderende context meekunnen, en als ze 
dat niet kunnen zullen zij een andere rol krijgen. Grote 
bedrijven zullen dus beter in moeten kunnen spelen op 
de maatschappelijke veranderingen en anders zullen ze 
misschien wel gaan verdwijnen.

FT11.01 – Alternatieve economieën. Een alternatieve eco-
nomie waar ik aan denk is bv de platformspelen (games), 
waar je ook al handelt. Dat gaat buiten de hele overheid 
economieën om. In basis denk ik dat er meer data is, 
waar we steeds meer in kunnen combineren, we kunnen 
daardoor heel veel meer. Via platforms, via internet, via 
social media zullen meer ruil economieën ontstaan. Door 
meer en nieuwe verbindingen tussen mensen ontstaan 
eigen economieën. En grenzen tussen online/offline, 
tussen werk en privé, etc gaan verdwijnen: steeds meer 
verwevenheid.

Driver for change 3: Maatschappelijke waarde
Veranderende maatschappij & arbeidsmarkt
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Bijlage

Technologische enablers

FT 1.07 – Win-win doelstellingen, niet alleen geld-gere-
lateerd. Misschien wel meer ruilen: ik help iemand en 
die zorgt weer voor iets voor mij. Ik geloof daarin. Vooral 
omdat nieuwe media en ict daar op dit moment heel goed 
kunnen faciliteren, om die 2 samen te brengen.En dat je 
dat model ook wereldwijd kunt hanteren. ICT maakt de 
afstanden wereldwijd klein.

FT7.19 - Biotechnologie wordt belangrijk, computerchips in 
je lichaam om te kunnen zien als je blind bent. Alles wordt 
programmeerbaar, misschien ook wel het weer. Kunstma-
tige intelligentie is ook al begonnen. Nanotechnologie is 
belangrijk omdat alles kleiner wordt.

FT11.08 – Microgrids, decentrale energie opwekking. De 
grids geven enorme mogelijkheden. IBM heeft de grootste 
telescoop bij Groningen gebouwd uit microgrids. Alle 
huizen kunnen straks met zonnepanelen zelf stroom 
opwekken. Dus dat zie ik wel gebeuren. Zeker als grotere, 
bv buurt-aanbieders. Maar we gaan ook meer gebruiken: 
auto’s, etc. dat gaat wel veranderen.
Dus stroomprobleem is eigenlijk opgelost in de toekomst, 
dan ziet de wereld er wel heel anders uit. Wat als er geen 
schaarste is aan energie?

FT1.11 – Er gaat een nieuwe balans ontstaan, gerelateerd 
aan voedsel en klimaat problematiek. Waarom hebben we 
in het westland zoveel kassen staan? Productie wereld-
wijd is heel vreemd verdeeld. Dat heeft met veel zaken te 
maken. Water, ook zo’n punt, ik geloof wel in een nieuwe 
balans. Ook meer lokaal produceren. Ingewikkeld, zal wel 
verschuiven, maar welke kant precies op? Ook gekoppeld 
aan economie. Daarom ook het kleinschalige: groeiend 
bewustzijn bv de herkomst van eten. Ik ben niet tegen 
massaproductie: grote varkensstallen mits dierenwelzijn 
geborgd is. Kleine stallen zijn niet perse beter dan grote.
En van kleding, nu hot topic. Maar omdat we in staat zijn 
hier met z’n allen steeds meer over te communiceren 
zal dat leiden tot wat we ervan vinden. Toen we 10 jaar 
geleden tegen de vervuiling van Shell waren konden we 
hooguit een keertje minder gaan tanken. Dus kleinscha-
liger of massaproductie: ik denk soms het een soms 
het ander. Maar ik denk wel dat we door toenemende 
ict-mogelijkheden er steeds meer van gaan vinden, dat zal 
een grote impact hebben op onze productie. Social media 
zie je steeds terugkomen op het hebben van invloed op, 
dat zal ook in onderwijs steeds vaker gebeuren.

Flexibiliteit

FT1.04 – Flexibiliteit. Misschien is dat wel de belangrijkste 
vaardigheid van ons en van de maatschappij: flexibel 
zijn. Omdat we niet weten hoe de samenleving eruit zal 
zien in 2030, behalve dan dat hij er totaal anders uit zal 
zien. Plus dat we weten dat veranderingen steeds sneller 
zullen gaan. Onderwijsinstituten zullen daar in de huidige 
context heel veel moeite mee gaan krijgen. Er zijn goede 
voorbeelden, maar het tempo van veranderen en vooral 
ook het teruggrijpen op oude systemen omdat ze daarop 
afgerekend worden, dan zal het nog heel lang duren. 
Anderzijds zien we dat kinderen, ook buitenschools, en 
anders leren. Die ontwikkeling zal alleen maar verder 
toenemen. Terwijl veranderingen tot nu toe zich nog heel 
erg binnen schooltijd en schoolsystemen afspelen. Kijk 
alleen al naar schooltijden en vakanties. In de toekomst 
zal dat veranderen. Bv de sterscholen, die zijn van 7 tot 7 
open en zeggen: geef maar aan wanneer je er bent en wij 
zullen zorgen dat een specifieke hulpvraag samen met 
anderen ontwikkeld kan worden of dat er een leerkracht is 
de je daarbij verder kan helpen.

FT9.06 - Het belangrijkste vraagstuk is de angst voor 
verandering. We kunnen wel over de toekomst van leren 
praten, en de toekomst van onze samenleving. Maar ont-
wikkeling gaat altijd discontinu. De ontwikkelingen die in 
de trends staan vermeld, veronderstellen continuïteit. Het 
is heel onzeker in hoeverre angst ons naar binnen gekeerd 
zal houden en ons sterker zal aanzetten tot overheids-
ingrepen, standaardisatie: controle. Terwijl het voor ons 
overleven noodzakelijk is dat we de controle loslaten en 
we onze creativiteit en intelligentie de ruimte laten. Maar 
ook met beleid. Je kunt het je niet permitteren om 750 psy-
chologiestudenten ieder jaar in Utrecht te krijgen. Honder-
den studenten en er is geen werk. Dat wordt nu meer als 
een opleiding voor algemene ontwikkeling beschouwd. 
Dat is misschien ook heel OK, dat je je opleiding afrondt 
en daarna je weg gaat zoeken in de samenleving. Maar het 
is wel een hele dure weg naar de samenleving. 

FT10.02 - Momenteel ervaren we heel erg dat we in een 
tijdperk zitten van grote transities en systeem veranderin-
gen, die maken dat onze maatschappij veel minder stabiel 
is en dat bepaalde zekerheden die we dachten te hebben 
toch veranderen. Aan de ene kant maak ik me daar wel 
zorgen over als ik kijk naar jonge mensen. Aan de andere 
kant als je het ziet als een probleem is dat ook weer 
onderdeel van een bepaald paradigma, je kunt er ook 
naar kijken als een enorme uitdaging en je afvragen hoe 
we dat creatief gaan oplossen. We kunnen steeds sneller 
nieuwe ideeën delen, de impact van social media had je 
8 jaar geleden niet kunnen bedenken en zo weten we ook 
niet waar we over 5 jaar staan. Dat volgt elkaar steeds 
sneller op, maar dat maakt nog meer dat de mindset om 
mensen daarin steeds weer te kunnen meekrijgen een 
cruciale vraag wordt in onderwijsland. Daarin moeten we 
nog enorme slagen maken. Schoolleiders en docenten zijn 
nog wel echt zoekende in: hoe kun je dat in het systeem 
stimuleren. Want tegelijkertijd is het een enorm log en 
star systeem.

Opleiden voor een loopbaan

FT2.15 - Nieuwe beroepen ontstaan nu ook al lang. 
De verschuiving in de beroepenmarkt zie je al aan de 
hoeveelheid zzp-ers. Dat zal ongetwijfeld doorgaan. Voor 
onderwijs betekent dit ook veel. Dertig jaar geleden had 
niemand geweten wat een ICT medewerker is. Ook het 
secretaresseberoep: steno, brieven schrijven, dat is er 
nu niet meer. De lange termijn trends zijn daar moeilijk 
in te zien, maar dat gaat via een graduele aanpassingen. 
Er komen langzaam nieuwe functies, je hebt een soort 
openheid nodig om mensen ook zichzelf aan te laten 
passen aan nieuwe situaties. Je moet opleiden voor een 
loopbaan. Als iemand direct past op een baan die hij gaat 
doen heb je eigenlijk iets verkeerd gedaan. We moeten 
in gesprek zijn met de industrie, maar weerstand bieden 
tegen bedrijven die te smal mensen opleiden om korte 
termijn schaarste op te lossen. We leiden niet op voor een 
bepaalde functie in een bepaald bedrijf, maar voor een 
loopbaan. Dat vraagt adaptievermogen die tot stand komt 
door het meegeven van openheid en nieuwsgierig. Maar 
ook door een bredere basis te geven, waar je verder mee 
kunt.

FTW5.2 - We moeten een adaptiestrategie bedenken die 
we mensen moeten bijbrengen: hoe pas je je aan aan het 
tempo waarin dingen zich ontwikkelen. Ook het onderwijs 
zal dat moeten doen. Alle nieuwe middelen komen, die 
zullen in de genen van de maatschappij terecht komen en 
daar moeten we wat mee. De discussie of iets gevaarlijk is 
hoort daar eigenlijk niet in thuis, dat mogen anderen voor 
ons uitdenken. Dat is de sociale context.

FT3.10 – nieuwe beroepen. Vroeger was het zo dat de 
gemiddelde NL 4 of 5 keer in zijn leven van baan veran-
derde. En we leiden ook op tot beroepen die straks niet 
meer bestaan. Dus aan de ene kant zie je dat je breed 
moet worden opgeleid, zodat je breed in kunt schieten, 
daarnaast zie je de vraag om ambachtelijkheid. Zeker de 
grotere bedrijven gaan nu zelf voor die ambachtelijkheid 
zorgen. Dat was vroeger ook al zo: ieder ziekenhuis had 
zijn eigen opleiding. Onderwijs zal vooral de metacognitie 
moeten ontwikkelen, ambachtelijkheid zal te snel gaan 
voor scholen (computerprogramma’s wisselen te snel om 
de kennis op scholen vast te houden) dus dat zal door 
bedrijven opgepikt worden. Je ziet al in advertenties dat 
er gevraagd wordt om ‘hbo-denknivo’ of ‘academisch 
denknivo’ ipv om een diploma.

FT12.12 - Maar ook helpen met carrière-switchen. De 
helft van de beroepen die er nu zijn waren er 15/20 jaar 
geleden niet. Games designer, apps ontwikkelen etc. 
Uiteindelijk moeten mensen gewoon hun brood kunnen 
verdienen. Een van de opvallende dingen in het onderwijs 
is dat de mensen die in onderwijs werken dat doorgaans 
hun hele leven doen. En vaak geen idee hebben van wat 
er buiten gebeurd. Ga maar zorgen dat je gedetacheerd 
wordt vanuit je school voor 1 dag in de week, bijv. Bij ABN 
Amro als je in die afdeling van het onderwijs zit. Zodat je 
voeling krijgt met wat er is veranderd. Die dynamiek is niet 
alleen belangrijk voor de klanten van het onderwijs, maar 
ook voor de docenten die daar werken.

Nieuwe ecosystemen

FT5.09 - Het idee is dat je er dan ook iets voor terug geeft 
door het te doen. Je hoeft niet te betalen voor de cursus, 
maar je kunt een andere rol aannemen, waardoor je je 
eigen kennis en expertise weer in kunt zetten om anderen 
vooruit te helpen. Er ontstaan andere waardeketens. 
De docent heeft dan een rol om het te faciliteren. Er zijn 
twee soorten docenten: docenten met expertise op een 
bepaald gebied die je kan helpen met bepaalde kennis of 
vaardigheden, en docenten met meer levenservaring die 
je kan ondersteunen met keuzes en het proces. Die hel-
pen ook met reflecteren vanuit hun eigen ervaring, of een 
gecontroleerde omgeving aanbieden om fouten te maken 
zodat je ervan kan leren. Je leert door ervaring. 

FT8.17 - Er ontstaat een soort ecosysteem. Mensen gaan 
naar een soort bewustzijn groeien en er komt een ecosys-
teem van mensen die een bepaald niveau hebben bereikt, 
bewustwording. Die gaan automatisch aan de onderkant 
mensen meenemen en naar een hoger niveau brengen. 
Zoals in meester-gezel achtige relaties. Dat maakt het voor 
ouderen leuk om hun verworven kennis over te dragen, 
want van overdragen van kennis en vaardigheden leer je 
ook. Voor de jongeren biedt het een kapstok waarlangs 
ze kunnen gaan groeien. Je bouwt je eigen ervaringen, 
binnen jouw context en jouw leven op. Naast het diploma 
systeem en reguliere opleidingstraject wat we nu heb-
ben, komt er een ecosysteem waarmee je in de sociale 
interactie, zichtbaar en voelbaar kunt aantonen dat je over 
vaardigheden beschikt. 

FT8.21 - Docenten gaan als eerste de spits afbijten om in 
een nieuw ecosysteem te komen. Zij gaan daarin geloven 
en het overdragen. Er zijn nu al docenten die daar abso-
luut voor open staan. Als je naar een nieuwe vorm van 
les toegaat moet je ook een nieuwe vorm van accreditatie 
opbouwen, om juist te gaan stimuleren dat mensen daar 
misschien niet alle vinkjes in hebben gezet, maar qua 
vaardigheden hebben laten zien dat ze daartoe in staat 
zijn. Dan gaan die docenten ook in dat nieuwe ecosys-
teem laten zien wat ze waard zijn en als ze erin slagen 
nemen ze in het ecosysteem ook weer andere docenten 
mee doordat ze hun ervaringen gaan overdragen. 

FT7.24 - Het gaat ook om life-long-learning. Als je dan 
na een tijdje wilt veranderen van richting dan kun je ook 
weer snel in die structuur terug. Ook bedrijfscursusen en 
coaches passen in het systeem. Het organiseren van de 
leerroute is belangrijk. Sommige basisvaardigheden moet 
je echt hebben. Maar in 2030 heb je een heel ander sys-
teem. Je moet voorkomen dat je in een bubble zit. Zoals 
nu op Google, waarin de wereld zich om jou heen gaat 
vormen op basis van wat het systeem van jou weet. 

 Veranderende maatschappij & arbeidsmarkt - vervolg
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Bijlage

Zinvol leven

FT2.01 - In 2030 is Nederland verzadigd van materiële 
spullen, en het komt erop aan om innovatie zodanig te 
richten dat het gaat bijdragen aan een zinvol leven leiden. 
Als je kijkt naar de piramide van Maslov dan gaat het in de 
onderste lagen over eten, veiligheid, hebben van een huis 
en dan klim je langzamerhand op. Uiteindelijk gaat het 
uiteindelijk over een betekenisvol leven en dat je met al 
die spullen die je hebt dat je daar ook echt iets mee doet 
dat er toe doet. In plaats van dat je de honderdduizendste 
feature op je smartphone hebt, waar je geen tijd voor hebt 
om het te gebruiken.

FT8.23 - Een bedrijf als Cisco zit in een grote keten van 
toeleveranciers. Als student zul je moeten beseffen dat 
je ergens begint, in een stukje van een waardeketen, en 
het is aan mij om te zorgen dat ik in ontwikkeling blijf. Ik 
moet in mijn eigen waardeketen verder groeien. Nu is de 
houding dat als ik afgestudeerd ben, diploma op zak heb, 
dat ik het gemaakt heb. Veel mensen hebben het nu mis-
schien intellectueel wel gemaakt, maar lopen doodonge-
lukkig rond omdat ze het in de maatschappij niet hebben 
gemaakt. Dat is een enorme verspilling van menselijk 
kapitaal en dat gaat in de toekomst wezenlijk anders. 

FT5.11 - Het grote probleem in de economie is dat je 
dingen gaat outsourcen waarvoor mensen hier de moge-
lijkheid verliezen en hun passie niet kunnen nastreven. 
De passie van mensen komt ook voort aan iets bij willen 
dragen aan de maatschappij, dus als je dat laat gebeuren 
gaan mensen vanzelf vanuit maatschappelijk belang zich 
ontwikkelen. Je gaat je passie zodanig ontwikkelen dat ie 
aansluit bij de maatschappij waarin je leeft. Je wordt altijd 
beïnvloed door wat er om je heen gebeurt. Je leert vanzelf 
dat als je niet kunt rekenen je snel in de problemen komt 
in het financiële verkeer.

FT8.14 - In hoge mate wordt er business gerealiseerd in 
de virtuele omgeving zonder dat er materiele waarde 
tegenover staat. Maar die materiele waarde kan wel eens 
immateriële toegevoegde waarde opleveren. De materiele 
waarde, geld, zal een andere rol krijgen. FT8.15 - Maar de 
immateriële waarde gaat sterk toenemen. Iedereen zal 
een dak boven zijn hoofd willen hebben en vervoer, maar 
waar in de jaren tachtig al werd geroepen dat energiebe-
sparing belangrijk is zie je daar eigenlijk nu pas mensen 
echt mee bezig gaan, met zonnepanelen enzo. Dat duurt 
soms een generatie voor dat is ingedaald. Jonge mensen 
van nu gaan een stuk minder materialistisch bezig zijn, ze 
willen wel waarde toevoegen. Niet alleen om eer en cre-
dits te krijgen, maar ook om te voelen dat ze er toe doen. 
Jonge mensen hebben veel meer behoefte aan sturing van 
ontwikkeling van dit verhaal, dan een volgende postdoc-
torale opleiding volgen om meer kennis op te doen.

FT2.02 - Technologie in dienst van mensen is de sleutel 
waar het over gaat. Mensen gaan steeds meer, ook in 
het werk wat ze doen, uit het primaire weg. Veel minder 
mensen werken in bijv. De landbouw. Dat is opgeschoven 
naar diensten: we hebben veel minder mensen die bezig 
zijn met het maken van dingen, maar met het verlenen van 
diensten. Dat zet door, en die producten die nog gemaakt 
worden in NL moeten bijdragen aan dat leiden van een 

Dieper dan leuk

FT10.10 - Nederlandse jongeren hebben het idee gekregen 
dat je staat op een tweesplitsing. Waarbij de ene kant gaat 
naar leuk, gezellig leven, waar je gelukkig wordt met veel 
vrienden. Met een leuk huis en leuke baan. Leuk is daarbij 
ook echt zo’n term. Tegenover: ik ga er achter komen wat 
ik wil doen, en dat ga ik realiseren. In onze maatschap-
pij staat geluk zeer hoog, maar wordt te gemakkelijk met 
leuk gekoppeld en niet met de diepere lagen van ‘flow’ en 
meesterschap van iets goed kunnen. Dat wordt echt on-
derschat. Zelfontplooing en zelfwaardering kun je in werk 
vinden. Je hoort ook van mensen die uit het arbeidsproces 
raken hoeveel dat met je eigenwaarde doet. Zingeving 
zit ook daarin, dat gaat veel dieper dan ‘leuk’. Het wordt 
jongeren voorgeleefd op allerlei plekken dat er die 
tweesplitsing zou zijn. We maken dankbaar gebruik van 
rolmodellen als Andre Kuipers en Epko Zonderland, die 
moeten nog veel meer laten zien wat ze allemaal doen en 
wat er zoal niet voor nodig is geweest om daar te komen. 
In de jeugdcultuur is dat heel erg onderbelicht. 

FT1.06 – Groeiend bewustzijn van schaarste en problema-
tiek. Een van de skills die wij benoemen is het problee-
moplossend vermogen en creativiteit. Biedt leerlingen 
zinvolle contexten waar ze over dit soort problematiek 
kunnen nadenken. Nu worden kinderen structureel onder-
schat, waardoor zij niet uitgedaagd worden om creatief 
na te denken. Als we kinderen in een vroeg stadium leren 
creatief mee te denken, als onderzoekertjes behandelen 
en volwaardig mee laten denken, dan komen ze tot grote 
mogelijkheden. Je moet geloven in kinderen die pro-
blemen kunnen oplossen, dat moet een denkkanteling 
worden, anders kunnen zij zich nooit verder ontwikkelen. 
Beter dan ze in een schoolbankje te zetten en te laten 
luisteren naar iemand anders zijn oplossing. Zet ze zelf in 
hun eigen leerproces en wees niet te belerend.

FT9.02 - Je moet over leren spreken, want wat onderwijs 
dan betekent weet niemand. Leren zal verbonden zijn met 
maatschappelijke relevantie. Zal ook verbonden blijven 
met culturele en gebonden aan ideële relevantie. Je kunt 
theologie blijven studeren, zodat onze tradities niet wor-
den afgebroken. 

FT11.02 – Bedrijven zullen moeten meer gaan samenwer-
ken in de keten om te overleven. Zich toeleggen op waar 
ze goed in zijn. Ook mensen gebruiken als asset: ik heb 
nu dit nodig. Veel flexibeler inzet van arbeid: mensen 
blijven niet meer levenslang bij hetzelfde bedrijf werken, 
dus ook meer zelf ontwikkelen en realiseren: waar ben ik 
van waarde en hoe blijf ik dat? Waar ben ik goed in en wat 
moet ik doen om goed te blijven, zowel voor bedrijven als 
individuen.

‘Responsibility’

FT9.07 - Vast staat dat we de Angelsaksische trends zullen 
blijven volgen. Onderwijs doet dat in elk geval. Dit houdt 
met name de behoefte aan ‘accountability’ in. Terwijl het 
‘responsibility’ zou moeten zijn. Menselijke creativiteit en 
moreel bewustzijn: daar kun je wat mee. Met accountabi-
lity kun je helemaal niks. Iedereen werkt nu voor een test. 
Dat is de grootste dwaasheid die je je kunt voorstellen. 
Er is geen kind dat zich ontwikkeld op een test. Kinderen 
ontwikkelen zich naar de behoefte die ze hebben, en de 
noodzaak die de omgeving aanbiedt. Dan leer je, zo leer 
je ook de moedertaal. 

FT6.09 - Mensen willen wel een goedkoop stukje vlees, 
maar stoppen hun kop in het zand, want als ze een 
slachterij zien van binnen dan willen ze nooit meer vlees, 
dus dat willen ze gewoon niet zien. Soms is er iets op tv 
te zien, en dan krijg je de ingezonden brieven in de krant 
of dat allemaal wel op tv moet: maar zo is de wereld. Je 
ziet dat grootwinkelbedrijven allerlei bio-producten gaan 
aanbieden, omdat er vraag is naar dingen die van de 
meedogenloze exploitatie van de omgeving weg gaan en 
een iets duurzamer karakter krijgen. Het cynische is wel 
dat die bio-producten eigenlijk het schap vinden omdat ze 
steeds grootschaliger geproduceerd worden. Dus ergens 
is een economische middenweg: men is bereid meer te 
betalen voor die producten, maar het zijn niet altijd zo-
maar kleine moestuintjes waar die dingen geproduceerd 
worden: het zijn grote bedrijven die ook moeten proberen 
winst te maken. Maar ze zijn minder erg. Het heeft mis-
schien toch te maken met te willen begrijpen in wat voor 
wereld je leeft. Je kunt wel gewoon de lichtknopjes blijven 
gebruiken en het wel gemakkelijk vinden, maar als je niet 
snapt in wat voor wereld je leeft is dat uiteindelijk heel 
bedreigend. Je vervreemd van je omgeving. Het is bijna 
een cliché dat kinderen niet meer weten dat melk van een 
koe komt, of eieren van een kip. Die komen uit een fabriek 
en liggen in het schap bij de Albert Heijn. Dat is een soort 
onvoorstelbare vervreemding, waarvan mensen zich dat 
50 jaar geleden niet konden voorstellen dat kinderen 
dat niet weten. Die opvoeding in de scholen moeten niet 
alleen maar de globale virtuele applicaties bekijken, maar 
ook de materiele omgeving in de brede zin: alles wat 
bloeit en leeft, biologie, de economie die daarom heen 
gebouwd is. Dat je begrijpt waar het vandaan komt, wat je 
eet. Het heeft met een bewuste levenstijl, met gezondheid 
te maken, maar ook met ethiek. Gelukkig ontstaat er een 
steeds groter enthousiasme voor.

FT9.19 - Sociale innovatie is vreselijk belangrijk en hangt 
samen met morele innovatie. Je zou willen dat grote 
bedrijven/merken hierin ook rollen overnemen ook in 
onderwijs. 

Betekenisvolle bijdrage

betekenisvol leven. Dit linkt aan sociale innovatie: ons 
denken over innovatie hangt nog veel aan hardware en 
aan technologie begrepen als artefacten, in plaats van 
aan praktijken die we hebben en hoe we die kunnen 
verbeteren. Bijvoorbeeld: hoe kan de gemeente Eindho-
ven democratie beter organiseren? In Nederland, en zeker 
Amerika, kunnen we dat niet goed organiseren, maar we 
hebben er onze mond vol van. Ons werk moet gebeuren 
in dat soort gebieden, niet in de volgende generatie 
smartphones. Snufjes zijn mooi, maar uiteindelijk is daar 
ook een einde aan. Als je leven meer is dan verstrooiing, 
vergetelheid en entertainment, dan gaat het erom wat die 
technologie bijdraagt aan een betekenisvol leven. Dat je 
vriendschappen kunt onderhouden, en de ouderwetse 
dingen.

FT2.09 - Geld zal niet meer de exclusieve focus zijn van 
bedrijven. Dat is zeker niet nieuw: denk aan de oude 
familiebedrijven. Zo’n bedrijf was in de omgeving een be-
langrijke sociale factor, het was onderdeel van de sociale 
structuur. Footloose bedrijven hebben hun belangrijkste 
tijd gehad, bijv. de huidige discussie over belastingpara-
dijzen zal invloed hebben. De waarde die bedrijven toe-
voegen aan hun omgeving wordt een key selling feature, 
en niet meer de winst alleen. Ook het binden van mensen 
aan je bedrijf, omdat ook medewerkers footloose zijn ge-
worden, wordt belangrijk. Als bedrijf moet je het product 
dat je maakt veel breder definiëren dan het artefact en 
de geldwaarde die het vertegenwoordigd. Ook in de com-
munity en als werkgever in de community. 

FT8.05 - De sociale impact wordt steeds groter. Een 
krankzinnig iemand jaagt een vliegtuig twee torens in, 
en de wereld staat tien jaar in brand. Een idioot met een 
hakbijl slaat iemand zijn hoofd eraf in Londen, en dat gaat 
weer een hele stroming op gang brengen. Dat is niet te 
voorspellen. Wij mensen zijn irrationeel. Mensen zijn he-
lemaal niet zo mooi. We worden bij elkaar gehouden door 
een dun laagje dat maatschappij heet. Haal die weg, en je 
krijgt het meest verschrikkelijke. Het is dus belangrijk om 
ons bewust te zijn van het feit dat die maatschappij jouw 
gedrag beïnvloedt en vice versa. Dat gaat de komende 
jaren sterk toenemen. Dat is de belangrijkste drive om te 
leren en je leerproces te stimuleren.
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Moraal en ethiek

FT9.10 - We komen uit de eeuw waarin we geleerd hebben 
respect voor kinderen te betonen. Dat was in 1900 anders 
dan in 2000. Nu komt het erop aan dat we onze kinderen 
al vroeg leren om verantwoordelijkheid te dragen. Ouders 
doen dat van nature, de school leert het ze af. In 2030 is 
een van de belangrijkste trends die je zou willen stimule-
ren dat het verzet tegen de algehele controle, accountabi-
lity en de dwangmatigheid doorzet. Dat je de individuele 
vrijheid vergroot, maar dat je het moreel bewustzijn van 
meet af aan mee stimuleert. Om een werkzame, sociale 
gemeenschap te kunnen creëren. Daar is op dit moment 
een totale leegte. Die wordt niet ingevuld door de christe-
lijke partijen, niet door kerken en andere instituten. Van 
maatschappijleer en burgerschap hebben we een ‘vak’ 
gemaakt terwijl het in alle vakken aan de orde is. Een 
samenleving zal zich meer en meer bewust moeten zijn 
van het morele goed dat ze moet dienen. 

FT10.11 - Het is een enorme trendbreuk dat kinderen het 
niet meer automatisch beter gaan krijgen dan hun ouders. 
Dat vooruitgangsdenken zit heel diep in onze Westerse 
cultuur. Dat ontwricht het systeem. Ouders zijn onbewust 
wel heel erg bezig geweest met het beste voor je kind wil-
len, maar we moeten daarin dieper gaan. Het evenwicht 
gaat veranderen. Jongeren moeten het belang van cultuur, 
vriendschap, empathie, sociaal, cultuur leren. 

FT9.09 - Niet alleen de intellectuele opgave, die verband 
houdt met je als samenleving overeind houden, maar dat 
kan alleen als het gepaard gaat met sociaal en moreel le-
ren. Daar worden geen uitspraken over gedaan, maar dat 
is essentieel. Elk programma dat je zou willen ontwikkelen 
voor 2030, en alle aanzetten die je nu zou willen geven 
moeten worden voorzien van een morele notie: welke 
waarden wil ik dienen? En dan gaat het om humane, men-
selijke ontwikkeling. En de voorwaarden die nodig zijn 
om een vreedzame, duurzame en werkzame samenleving 
te krijgen. Dat moeten de drie uitgangspunten zijn. Dat 
betekent: responsibility.

FT2.16 - Daar speelt ook mee dat we mensen opleiden tot 
kritische burgers, wetenschappers of medewerkers. Een 
kritische, onafhankelijke houding is een belangrijk aspect 
van het product wat wij opleveren. Nu is de bulk van de 
studenten te slaafs. Ze zijn minder kritisch geworden. Dat 
onafhankelijke, zelf denken, niet met de groep meegaan, 
maar je eigen oordeel vormen is een heel belangrijke 
asset die we mensen mee moeten geven. Ook kritisch 
filteren is belangrijk bij de overdaad aan info. Het gaat 
niet om het schuiven van informatie.

FTW4.3 - Ambitie: bijblijven bij de stand der techniek. We 
gaan geen nieuwe technologie creëren, maar zorgen dat 
we bijblijven bij de ontwikkelingen. We gaan methodieken 
ontwikkelen om de diverse leerwijzen te kunnen screenen 
en ondersteunen. We hebben ook een ethisch maatschap-
pelijke code nodig: wat ga je doen met de kennis en 
informatie die je hebt. Zorgen dat iedereen mee kan doen 
met het leren. 

Arbeidsethos

FT10.08 - Veel Nederlanders reageren allergisch op be-
wegingen naar meer excellentie en opkomen voor je wat 
je kunt. Nederlanders vinden dat snel te competitief, het 
past niet in onze cultuur, want we hebben het Neder-
landse maaiveld. Wat betekent dat voor kinderen die niet 
meekomen? Toch moeten we daar over nadenken, want 
het geeft nieuwe sociale mechanismen, in het grotere 
politieke economische kader en de concurrentiekracht van 
de Nederlandse economie. 

FT10.12 - Het is ook interessant om naar de huidige 
economische situatie te kijken. We maken ons ongelofe-
lijk druk over een economische daling van zoveel punten 
achter de komma. Of je daar nou zo van in paniek moet 
raken. Je kunt ook kijken naar wat er wel door gaat. En we 
hebben nog steeds meer overvloed op allerlei plekken. En 
als je kijkt naar een aantal jaren terug, dan hebben wij als 
kind toch ook echt niet het idee gehad dat ons van alles 
ontbrak. We hebben wel meegemaakt hoe de welvaart 
toenam, maar een paar stappen terug is helemaal geen 
drama. Zeker omdat die economische welvaart van ons 
wel heel erg gefundeerd is op het afwentelen van de nega-
tieve effecten op andere landen. Die nemen we dan maar 
even niet mee. We kunnen dus wel doen of we zo’n mon-
diale scope hebben, maar we zijn natuurlijk enorm bezig 
met vasthouden van onze eigen welvaart. En tegelijkertijd 
als we dat willen dan mogen we wel eens enorm aan de 
bak, want met ons arbeidsethos en op basis van concur-
rentie alleen al, kun je uittekenen wat er gaat gebeuren. 

FT10.04 - Ik ben zelf een vrolijk en optimistisch persoon, 
maar er zijn wel een aantal trends die gaan samenkomen 
en elkaar versterken dat we wel heel erg op de vraag gaan 
komen hoe we al die grote uitdagingen tegelijkertijd het 
hoofd bieden. Als allerlei dingen tegelijkertijd mis gaan, 
Murphy’s Law, dan zitten we wel op een breekpunt. De 
groei van de bevolking, de andere trends. Als Nederland 
weten we nu al dat onze welvaart gebaseerd is op roof-
bouw elders, en dat gaat niet werken. Dat gaat onder druk 
komen te staan. We hebben ons ook laten inspireren door 
de Transition Town beweging, met Rob Hopkins die enorm 
inspirerend is met een soort jongensachtige vrolijkheid, 
maar tegelijk ook laat zien dat het flink gaat veranderen 
en oproept om na te gaan denken hoe we dat gaan fiksen. 
Grondstoffen schaarste, vervuiling, vergrijzing, internatio-
nale concurrentie etc, zijn toch een beetje blinde vlekken. 
Je ziet nu dat er heel veel informatie helemaal niet zo door 
komt bij mensen. Nu zitten we in de financiële crisis, maar 
daar komen nog allerlei grondstoffen crisissen achteraan, 
omdat het niet houdbaar is. Ook in de rol van ouder vraag 
je je dan af hoe we daarin mensen wendbaar gaan maken.

Kosten van onderwijs

FT10.07 - Gelijktijdig merk ik dat ik alle kaartjes met Azie 
en China eerst meepikte en dan denk aan onze Neder-
landse maatschappij en me afvraag wat er in andere 
landen gaande is. We kunnen wel vanuit onze eigen waar-
den onderwijs in vullen, zoals Nussbaum over waarde-
gedreven onderwijs. Maar het debat over onderwijs is 
steeds meer een economisch gestuurd debat. Hoe kunnen 
we kinderen onderwijzen om niet alleen producent en 
consument te zijn, maar burger worden en vanuit het 
bredere appeal de goede keuzes te maken. In Nederland 
kunnen we dat allemaal mooi vinden, maar het wereldto-
neelveld wordt wel meer bepalend en daar zie je andere 
bewegingen.

FT12.02 - Als je erin slaagt om met communities van 
mensen die willen leren, vertaalsystemen zodat ook de 
Franse educatieve uitgeverijen een echte concurrent zijn 
van onze Nederlandstalige uitgeverijen, de commodity 
kant, het gaat allemaal over efficiënter leren met sociale 
innovatie erbij, intelligente systemen, internationale con-
currentie, zoals Coursera enzo. Dat moet je koppelen aan 
de grote demografische trend. We hebben nu een manier 
om het leven in te delen, in drie fases: leren, werken, rus-
ten. Als je dat vanaf 1950 bekijkt dat het aantal jaren dat 
mensen naar school gaan aan het begin van hun carrière 
is spectaculair toegenomen: daar is 6, 7 jaar bijgekomen. 
Nu is de uitstroomleeftijd gemiddeld 21/22 jaar, voor 
mensen met een WO opleiding nog later, MBO iets eerder. 
We komen dus veel later op de arbeidsmarkt. Omdat de 
arbeidsproductiviteit in het onderwijs niet stijgt, omdat 
mensen daar nog zeer hechten aan de 19e eeuw, is de 
kostprijs van een diploma geëxplodeerd. Het kost nu 
150.000 publieke euro’s van vandaag, om iemand door 
het onderwijs systeem te trekken en zijn masterdiploma te 
laten halen. Dat betreft alleen de publieke investeringen. 
Daar bij jullie in Eindhoven is het nog erger: technische 
studies zijn gemiddeld nog veel duurder. En we hebben 
het dan ook nog niet over PhD, maar over Masters. In 
1947 hebben we bedacht dat 65 een mooie eindleeftijd, 
dat schuiven we nu een beetje op, maar de verwachte 
levensduur bij geboorte en bij 65 is spectaculair veel meer 
gestegen. Je krijgt dan een mensenleven waarin je veel 
langer naar school gaat, dan werkt en veel langer rust. Dat 
is een onhoudbaar model. 

FT11.07 – lokaal – globaal. De consument zit lokaal, maar 
om kostenbesparing zullen bedrijven dat centraal en 
globaal gaan aansturen. Omdat dat nu eenmaal goedko-
per is.

Financieringsmodellen

FT12.17 - Die technische lobby is ook interessant. Daar 
wordt veel geld in gepompt, maar het is zo’n flauwekul. 
Als je wilt dat mensen techniek gaan studeren, dan moet 
je ze meer betalen dan economen. Ordeningsvraagstuk-
ken en beprijzingsvraagstukken. Wie doet nou wat en wie 
betaalt nou waar voor? Moet een universiteit een publieke 
instelling zijn? Moet je hoog onderwijs subsidiëren zoals 
we het nu doen en waarom eigenlijk? Moeten scholen 
zo enorm beschermd zijn tegen nieuwe initiatieven? Alle 
schoolconcepten die zijn ontwikkeld vinden tegenstand 
bij opschaling. De markt is dicht gereguleerd. MBO, 
HBO, universiteit, zijn allemaal instellingsbesluiten van 
de minister, die mag je niet zomaar beginnen. Bij lager 
onderwijs is het dubbel: het mag wel, maar in de praktijk 
moet je aangeven van welke denominatie je bent, je moet 
aantonen dat die er nog niet zit, en als we een bedreiging 
zijn in leerlingen aantallen voor anderen (dan doen we 
iets goeds) dan mag je niet beginnen. De gemeentelijke 
overheid moet je dan huisvesting aanbieden. De hele situ-
atie is vanuit ideologie gedacht, maar als je wilt concur-
reren op kwaliteit, prijs, ondernemerschap werkt het niet. 
Governance en financiering moet op zijn kop. In 2030 
moet dat helemaal open zijn. 

FT6.05 - De invloed van communities zal toenemen, er zal 
meer interactie binnen communities gebeuren. Daar-
naast zullen grotere bedrijven direct onderhandelen met 
relevante communities. Ik weet niet zeker hoe dit een rol 
gaat spelen. In het verleden hebben we gezien dat veel 
communities doodbloeden. Een community blijft alleen 
overeind als er een heel enthousiaste groep is die echt 
iets wil bereiken. Door de communicatie via internet 
worden communities wel krachtiger. Maar zijn nog erg 
gefragmenteerd: je weet soms niet meer bij elke groepen 
je wel en niet zit. Dus het is de vraag of dit zo door zet. 
Maar als er een calamiteit is of echt iets moet gebeuren 
dan kunnen mensen zich snel verenigen. Dat gebeurt 
op dit moment al, en dan zijn ze ook een krachtige partij 
in de onderhandelingen met politiek en bedrijven. Het 
mobiliseren van de massa als belangengroep zal steeds 
belangrijker worden. Je kunt je voorstellen dat ouders 
zich verenigen en gaan eisen dat er bijvoorbeeld geen 
onbevoegde docenten meer voor de klas staan. Of dat 
studenten in het hoger onderwijs zich verenigen omdat ze 
de massa-colleges zat zijn en nou eens waar voor hun geld 
willen krijgen. 

FT12.09 - Waarbij we dan ook in een moeite door mee 
moeten organiseren dat jonge mensen met een goed stel 
hersen niet meer de banen inpikken van lager opgeleide 
volwassenen: al die vakkenvulbaantjes, horeca etc die 
voor mensen met een bijstandsuitkering bedoeld zijn 
worden door studenten uitgevoerd. Serieus collegegeld 
kan daar ook helpen: als je 20000 euro collegegeld hebt 
betaald ga je echt niet lopen afwassen, dan ga je hard 
werken om zo snel mogelijk af te studeren. 

Financieringsmodellen Betekenisvolle bijdrage - vervolg
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Droom:

“iedereen levert een beteke-

nisvolle bijdrage aan de maat-

schappij”

De driver for change ‘Maatschappelijke waarde’ is samen te vatten in een droom:
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Roadmap

Analyse van de informatie uit het roadmap onderzoek
De informatie die is verzameld in het roadmap onderzoek geeft een rijke verzameling van mogelijkheden die kunnen bijdragen aan de realisatie van het gewenste scenario voor 
leren in Eindhoven 2030. Alle informatie uit de verschillende interviews en workshops is vervolgens geclusterd en ingedeeld in een aantal hoofdcategorieën in de roadmap. Op 
de volgende pagina’s wordt de ruwe data uit de interviews geclusterd naar de lijnen van de roadmap getoond.

Algemene quotes uit de interviews

Vorm & inhoud van onderwijs

Op het gebied van vorm en inhoud van onderwijs zijn 
drie lijnen onderscheiden: 

• onderwijs voor 0 tot ~ 14 jaar 
• onderwijs voor ~ 14 jaar en ouder
• toetsing en certificering

Technologische mogelijkheden

De technologische mogelijkheden zijn in te delen in drie 
lijnen: 

• leermiddelen
• toetsmiddelen
• infrastructuur

Context & organisatie

De stappen die nodig zijn in de context en organisatie 
zijn in te delen in drie categorieën: 

• rol van docenten
• samenwerking in ecosysteem
• proeftuin en pilots

Overig:
• Mensen en hun competenties
• Beoordelingscriteria voor stappen in de 

roadmap en samen creëren
• Terug naar het niveau waar mensen gewoon 

mensen zijn
• Flexibilisering van het onderwijs
• Mensen zijn kuddedieren: iemand moet 

voorop lopen
• Een crisis is nodig om een omslag te geven
• Risico: duurt langen dan je wilt, niet door de 

technologie maar door de organisatie
• Nieuwe stakeholders & business modellen
• Wie organiseert, wie financiert?
• Duurzame inzetbaarheid en leeftijdsbewust 

personeelsbeleid staan al op de agenda in 
veel organisaties

• Waarom gaan mensen een formeel traject 
in? Om toegang te krijgen, niet perse voor 
erkenning

• Wat wil de klant (trends en wat drijft 
trends)?

• Het gaat om mindset: in onderwijs, daarbui-
ten en bij individu

• Kijken naar total cost of learning over 
levenscyclus en doelgroepen

• Samenwerking internationaal is er al
• Overheid moet lange termijn visie hebben 

en volhouden

Aannames:
• Uitgaan van het goede in mensen
• Kinderen willen leren en zijn willige consu-

menten van leerstof (is niet zo!)

Belemmeringen:
• Ontwikkelingen in onderwijs gaan traag en 

moeizaam
• Fundamentele organisatieverandering: van 

1 docent/1 vak/1 klas naar multidisciplinair 
denken - huidige maatregelen lijken andere 
kant op te gaan (bijv. 1040 uren norm)

• Ontwikkelingen zijn nu vaak om het huidige 
systeem te behouden (kapitaliserend), niet 
om een nieuwe visie te ondersteunen)

• Nu hebben we alleen nog data uit het oude 
systeem. De variatie die je nodig hebt om 
te kunnen sturen hebben we nog geen data 
van

• Scholen hebben 3 problemen: geld tekort, 
cito score en het aantal leerlingen loopt 
terug

• Remmende kracht van de inspectie: alleen 
wetenschappelijk onderzochte methodes 
toepassen

• Loslaten NVAO regels: naar de geest werken 
(middelen goed besteden)

• Dwingende kaders: wegnemen belemmerin-
gen op individuele leerpad

• Jaarklassensysteem
• We weten nog niet wat we gaan tegenko-

men...

 
• Key performance indicators voor de road-

map ontwikkeling
• Review van de roadmap (6 maanden) op 

tijd, op partijen, op inhoud
• Activiteitenplan voor komende 3 jaar 

(kernteam)
• Gaat niet vanzelf: marketing en communica-

tie strategie - veranderproces inrichten
• Marketing & verandermanagement: A. Tech-

nologisch inrichten, B. Functioneel design, 
C. Meekrijgen en laten leven ecosysteem

• Financien en business model: start niet bij 
scholen, financiering uit overheid, partijen 
zelf /alleen kunnen het niet

• Successen vieren op unieke manier
• Technologisch en conceptueel geen grenzen 

of onoverkomelijkheden
• Ook op andere leerniveau’s
• Kern: nu de goede dingen initiëren en flexi-

bel bijsturen
• Focus: mensen in beweging krijgen NU!
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Vorm & inhoud van onderwijs
Quotes uit de interviews die betrekking hebben op onderwijs voor 0 tot ~ 14 jaar

• Regionale kindcentra: zorg in de basisvoor-
ziening integreren

• School gericht op de ontwikkeling van het 
kind (bijv. Slingertouw)

• Scholen zijn nu te weinig gericht op kennis, 
meer om je te leren gedragen zoals het 
hoort

• Selecteren van de relevante kennis
• Prioriteit en verantwoordelijkheid voor 0-12 

jaar beleggen bij gemeente
• 0-3 jaar verplicht naar kinderopvang (op 

kosten van de samenleving)
• Spelend leren als manier om inzicht en 

begrip te vormen
• Informeel leren ondersteunen
• Op basisschool zijn de probleemgevallen al 

bekend: gebruik die kennis
• Geen waarde oordeel van de leerkracht: 

focus op ontwikkeling van het kind
• Ruimte voor eigenheid van kinderen (geen 

eenheidsworst)
• App om moeders te betrekken

• Spanningsveld tussen het moeten voldoen 
aan eisen en unieke paden

• Leervermogen neemt af op latere leeftijd: 
belangrijk om op tijd een brede kennisbasis 
te hebben

• Invulling geven aan comfort en gemak dat 
lerenden zoeken

• Begrijpend lezen vraagt een andere strate-
gie dan vroeger

• Plusklas voor techniek in basisonderwijs: 
content, structuur en actualiteit afstemmen 
met bedrijven

• Focus tot 12/14 jaar op kennis: daarna 
competenties

• Basisonderwijs is breder dan lezen/reke-
nen/schrijven: wat is relevant & belangrijk?

• Eigen leerpad vs. breed aanbod van ervarin-
gen bieden

• Aanbieden rijke omgeving met aandacht 
voor andere ontwikkeling dan verstandelijk: 
fysiek, kunstzinnig, spiritueel, ethiek

• Leerkrachten beschikken over een uitgebrei-
der palet  van werkvormen en kunnen per 
kind geschikte vorm kiezen

• Leerkrachten hebben vermogen om leerling 
goed in te schatten en te helpen bij keuzes

• Onderwijsdoelen gebaseerd op pedagogiek
• Knip tussen basis- en voortgezetonderwijs 

verkleinen
• Verlagen muur tussen basis- en voortgezet 

onderwijs

• Verschil tussen leren en ontwikkelen
• Basis is de rol van de ouders
• In de gezinsituatie leer je hechting etc.
• Goede context verzorgen: veiligheid, eten, 

geen geweld
• Centraal staat: hoe ontwikkeld een mens 

zich
• Hersenonderzoek wijst uit dat links in je 

hersenen gelegd moeten worden op jonge 
leeftijd

• Bredere context dan alleen onderwijs, ook 
thuis meenemen

• Sociale context verzorgen: bij kleinere 
gezinnen wel organiseren

• Niet individualiseren maar socialiseren (je 
leert van elkaar)

• In contact: spelen, delen, socialiseren
• Betere balans tussen individu en sociale 

inbedding
• Activeren van de lerende
• Je leert ook als individu in de maatschappij 

te staan

• Stimuleren onafhankelijk denken, niet 
pamperen

• Talentontwikkeling
• Maatschappij vraagt sociaal vaardige 

mensen
• Hoger rendement door kinderen onderling 

en samen te laten leren
• Veiligheid creëren digitale en sociale media
• Nu is de basis t/m groep 8 gelijk, en pas 

vanaf de brugklas keuzevrijheid
• Continue leercyclus creëren, ook buiten 

instellingen en levenslang leren

Quotes uit de interviews die betrekking hebben op onderwijs voor ~ 14 tot ~ 140 jaar

• Leren om keuzes te maken en leren leren 
i.p.v. wandelende encyclopedie te zijn

• Liberal arts (Socratisch): kritisch denken en 
afwegen)

• Competenties om gebruik te maken van 
social networks

• Shift van functioneel (heden/materieel) 
denken naar synthese (geest) of analyse 
(toekomst)

• Ondernemende houding van het individu
• Inzicht in het dilemma ‘wat te vertellen’ en 

‘wat te laten zoeken’
• Van teaching naar learning: andere rol van 

docent
• Teaching vindt online plaats ivm comfort & 

gemak
• Toepassen van kennis in de context

• Flexibilisering in hoe de competenties te 
bereiken

• Internationale samenwerking koppelen aan 
school-/studiereis

• Verbinding naar besef van klant van bedrijf 
(proces van waardecreatie ipv functies)

• De vraag waarom je leert wordt belangrijker
• Uitdagingen neerleggen om probleem op te 

lossen (kan individueler)
• Competitie en angst om niet te overleven 

als drijfveer
• Specialisatie tot uniek profiel door eigen 

pad

Basisvoorziening voor alle 
kinderen

(spelenderwijs leren met erkenning van 
de eigenheid van kinderen in een sociale 

context)

Focus op leggen van een 
brede basis met flexibiliteit in 

leervormen

(zorgen dat alle kinderen een basis hebben 
die flexibiliteit biedt in de individuele 

keuzes die ze gaan maken)

Stimuleren onafhankelijk 
denken

(breed aanbod van ervaringen waardoor 
kinderen leren om gaan met tegenslag en 

meningsverschillen)

Persoonlijke leerervaringen 
voor gemotiveerde lerenden 

met (deel-)kwalificatie(s)

(mogelijkheid bieden voor lerenden die 
het aan kunnen om in het open speelveld 

kennis en ervaring op te doen)

Veilige en stimulerende 
thuisbasis

(waarborgen dat alle kinderen kunnen 
opgroeien in een omgeving waar het zich 

optimaal kan ontwikkelen)

Thinking skills (kritisch denken 
& afwegen) aanleren bij 

jongeren

(van functioneel denken naar synthese of 
analyse)

Bewuste keuze en inzet van 
onderwijsmethoden

(docenten maken bewuste afwegingen op 
welke manier een lerende het beste kan 

leren in aansluiting op zijn unieke profiel)

Persoonlijke leerpaden voor 
gemotiveerde lerenden

(in interactie met de coach kunnen 
gemotiveerde lerenden eigen leerpaden 

kiezen)
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• De onderwijsvernieuwingen van rond 1920 
kun je zo implementeren

• Sociaal constructivisme als basis van het 
onderwijsmodel

• Van behavioristisch naar sociaal constructi-
visme: veranderingen zijn al ingezet

• Verschuiving van belang van demografische 
aspecten naar psychografische (wat is leuk, 
boeiend, een beleving)

• Intersubjectieve beoordeling vindt nu al 
plaats in lerarenvergadering

• Authenticiteit is kern van individuele ont-
wikkeling: die blijven challengen (diepgang) 
door multidisciplinaire samenwerking

• Van push naar pull (bijv. wet financieel 
toezicht wordt ontwikkeld door toezicht-
houders)

• Sectoren meer en beter afstemmen
• Onderwijssectoren beter op elkaar afstem-

men: primair, secundair en tertiair
• Focus op wat je WEL kan
• Hoe kun je mensen in hun dagelijkse werk/

omgeving optimaal ondersteunen
• De lerende en de coaches worden redblue-

jays
• Van kennis naar actie naar doelen

Vorm & inhoud van onderwijs
Quotes uit de interviews die betrekking hebben op Toetsing & certificering

• Normen voor kennis die je MOET hebben en 
toetsing daarvan

• Competentiebepaling en normering
• Diagnosticerende docenten kunnen toetsen 

wat lerenden weten en kunnen (ook elders 
verworven competenties)

• Elke interactie met de lerende is een toets

• Certificaten systeem voor theoretische kant 
bestaat gedeeltelijk: uitbreiden naar de 
praktijk)

• Aansluiting met de wereld & arbeidsmarkt 
vraagt om diploma

• Waarde van een diploma voor de lerende 
(intrinsieke motivatie)

• Toelatingsexamens ondersteunen verva-
gende grenzen

• Minder scherpe tussenfases en toelating
• Voortgangstoetsen voor niveau ipv studie-

punten
• Jaarlijkse voortgangstoets per domein (bijv. 

raamplan geneeskunde)
• Toelatingstoetsen breder dan kennis (als 

mens)
• Cultuurverandering: leren wordt een onein-

dig proces (niet meer voor de credits alleen)
• Normering en reward systemen zijn een trig-

ger en incentive

• Persoonlijke portfolio ontwikkeling (formele 
en informele kant)

• Online portfolio
• Erkenning van elders verworven competen-

ties
• Kwalificatie door school op basis van uniek 

profiel van competenties in plaats van 
generiek

• Paradox: formeel erkennen van informeel 
leren

Formatieve i.p.v. normatieve 
toetsing van kennis & 

vaardigheden 

(focus op de ontwikkeling van de lerende 
door diagnosticerende docenten die 

vaststellen wat hij/zij weet & kan)

Keuzevrijheid in vakken 
door certificerings- en 

afrekensysteem

(flexibilisering van leerpaden en portfolio’s 
doordat lerenden vrij zijn in de keuze welke 

vakken ze waar volgen)

Toelatings- en 
voortgangstoetsen

(mogelijk maken van een flexibeler pakket 
aan leerervaringen in een oneindig 

leerproces)

Individuele online portfolio als 
kwalificatieprofiel

(combinatie van certificaten voor 
verworven competenties geeft een 

kwalificatie voor een bepaald beroep)

Overige notities
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Technologische mogelijkheden
Quotes uit de interviews die betrekking hebben op Leermiddelen

• Digitale mogelijkheden benutten om infor-
matie actueel te houden (nieuwsbegrip)

• Online interactief lesmateriaal  > ebook
• Makkelijk maken voor docenten (bijv. 

Techniek & Ik)
• Onderwijs kan overal gevolgd worden
• Doel en middel uit elkaar trekken
• A-synchroon leren, niet tijd- en plek gebon-

den, lifestreaming (bijv. internationaal PhD 
programma)

• Bring your own device (iPad)
• MOOCS
• Gamification: spelenderwijs leren op alle 

niveaus en leeftijden
• Serious gaming: fun factor, belevingsfactor
• Competitie-element in leren (bijv. rekenren-

nen)
• Verkorten spanningsboog naar 20 minuten
• Videocasting op basis van storytelling)
• Tools zijn voorhanden
• Tools voor monitoren individuele voortgang 

en competentieontwikkeling

• Flexibele inhoud
• Flexibele organisatie (loslaten van klassen)
• Adaptieve leeromgevingen om motivatie te 

behouden
• Herkennen van persoonlijke stijlen (bijv. in 

games:  achievers vs. helpers)
• Aangepaste opdrachten voor leerstijlen 

(denkers & doeners)
• Adaptieve leeromgevingen: knooppunt en 

voorwaardelijke kennis (content)

• Comfort en gemak voor leerlingen verhoogd 
door datatoegankelijkheid (beter dan 
ebooks)

• Profiel van de leerling als basis: leerstijlen-
test, 0-meting

• ‘Genius’ voor leerproces: elektronische 
coach

• Technologisch volgen hoe iemand het beste 
leert (anders meten)

• Bij veel gebruikers van adaptieve leeromge-
vingen wordt het mogelijk om te monitoren 
en de complexiteit aan te passen

• Systemen om uit te vinden wie welke aan-
dacht nodig heeft

• Profiel van de leerling vaststellen en gebrui-
ken voor persoonlijk advies

• Leren uit data en bijsturen
• Schaalgrootte maakt differentiatie mogelijk
• Data verzamelen om te snappen en sturen
• Big data & learning analytics
• Analyse van competentieontwikkeling: om 

juiste advies te geven en te kunnen sturen

• Ervaringen die je anders niet zou kunnen 
bieden krijg je nu via serious gaming

• Technologie om opdrachten automatisch 
aan te passen aan leerling: complexiteit in 
taalgebruik, complexiteit van de opdracht 
(bijv. Edia)

• Van passieve naar actieve omgang met data 
en technologie: nieuwe leerprocessen

• Personificeren van de leeromgeving in het 
hele ecosysteem

• Systemen die suggesties doen aan de hand 
van  jouw ‘zoekgedrag’ - inzetten in de 
brede zin

• Van theorie naar toepassen in de klas
• Na boek, PDF en interactieve materialen 

nu adaptieve leeromgeving (juiste content, 
juiste niveau en aangepaste visuals en 
tekst)

• Gaten in actualiteitskennis worden gevuld 
door persoonlijke krant

• Gaten in kennis worden gevuld door per-
soonlijk boeken

• Coaching opgerekt naar omgeving (de stad): 
alle kennis om je heen

• Competenties bovenop wat nodig is voor de 
arbeidsmarkt: breder, als burger

• Genius coach op wereldburger niveau
• Integratie van MOOCS/YouTube/serious 

gaming tot online class voor jongeren
• Patiënt als consument van kennis: je weet 

meer van je lichaam, patiënt is even slim 
als de dokter en maakt andere keuzes door 
kennis (bijv. over medicatie)

Quotes uit de interviews die betrekking hebben op Toetsmiddelen

• Ondersteuning voor individuele leerdoelen: 
waar ben ik nu en wat is er nodig?

• Combinatie van summatieve en formatieve 
toetsing tot interactieve toetsvormen

• Sourcing van examens voor certificering 
(bijv. IBKI)

• Gemotiveerde leerlingen krijgen de ruimte 
en systemen helpen hen met de keuze voor 
efficiënte leerpaden

• Niet gemotiveerde leerlingen krijgen een 
beperkt keuze aanbod

• Toetsen aan de hand van performance 
requirements (kennis wordt een enabler ipv 
een differentiator)

• Directe feedback zet aan tot nieuwe leerpro-
cessen (bijv. energieconsumptie)

• Validatie door communities
• Onderwijs en toetsing uit elkaar trekken: 

meer dan twee maal per jaar toetsen geeft 
flexibiliteit

• Online toetsen om erkenning als expert te 
krijgen

• Peer-reviews voor beoordeling
• Communities: hoe werken ze, wie zijn de 

early adopters etc.?

• Gebruik van groep om onderling te ac-
crediteren

• Gebruik van big data om te accrediteren

Online interactief lesmateriaal

(niet tijd- en plaatsgebonden leren, met 
competitie- en serious gaming elementen)

Aangepaste opdrachten voor 
leerstijlen

(complexiteit van opdracht, verschil 
in ‘denkers’ en ‘doeners’ op basis van 

technisch volgen HOE iemand leert)

Learning analytics & big data 
als basis voor persoonlijke 

advisering

(grote hoeveelheden data die gevolg zijn 
van monitoren van online leren maken het 

mogelijk om individueel te sturen)

Gepersonaliseerde 
leermiddelen

(samengesteld o.b.v. persoonlijk profiel 
van kennis, vaardigheden en interesses)

Coaching op wereldburger 
niveau

(learning analytics drijft het leren op 
competenties in de brede zin van goed 

burgerschap)

Interactieve toetsvormen

(combinatie summatieve en formatieve 
toetsing ter ondersteuning van leerdoelen 

en leerstijlen)

Directe feedback geïntegreerd 
in leerproces

(automatisch vaststellen van profiel van de 
lerende en gebruiken voor advies)

Toetsen met behulp van 
communities

(gebruik van groep om onderling kennis te 
valideren)

Accreditatie met behulp van 
communities & big data

(gebruik van big data en communities 
om aanbieders van leermogelijkheden te 

accrediteren en voor markt informatie)
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Technologische mogelijkheden

• Plaats om te toetsen
• Rijbewijs voor internet: voorbij zelfregule-

ring
• Individuele portfolio getuned naar doel 

(bijv. showcase voor sollicitatie)
• Aanstelling van een morele gids van de 

inhoud (om indoctrinatie door google en 
facebook te voorkomen)

• Backoffice diverse partijen & frontoffice 
(facebook?)

• Lifestyle coaching (bijv. in supermarkt over 
gezondheid)

• Impact van recommender systems

Quotes uit de interviews die betrekking hebben op Infrastructuur

• Alle kennis is in de klas aanwezig (geen 
fysieke belemmering)

• Alle kennis is toegankelijk (on demand) en 
vindbaar in communities

• ICT netwerk van scholen in de regio (bijv. 
Skool/Paradigit met 1200 scholen in NL)

• Kantelpunt zit op aantal apparaten in de 
klas: scholen volstoppen met computers

• Schaalgrootte nodig om performance te 
kunnen bieden

• Signalen uit bijv. games monitoren en early 
warnings afgeven over specifiek kind

• Onderzoek naar geanonimiseerde school- 
en leerdata

• Platform bieden en aansluiting op centraal 
netwerk

• Recommender systems
• Partij inschakelen die het proces van ‘big 

data’ (verzamelen, handlen/ordenen, 
creëren) beheerst en snapt

• Geanonimiseerd en gepersonaliseerd

• Zorgen dat mensen elkaar optimaal kennen 
en kunnen vinden (zichtbaarheid)

• Comfort en gemak ondersteund door via 
communities te zien hoe andere het toepas-
sen

• Overal en altijd ‘live’ interactie met docent 
of coach

• Tools om leerervaringen in co-creatieve 
leerteams te delen

• Inbrengen van het sociale aspect van onder-
wijs: mensen op thema’s bij elkaar brengen

• Regionet? Balans tussen lokale communi-
ties in de wereld irt blended

• Combi sociale ontmoetingen + online ont-
moeten, powered by...

• Geen hek eromheen, maar wel plek creëren
• Open platform + continu ontwikkelen + 

communities

• Tooling om behoeftes en resources te kun-
nen koppelen

• Waarde van educatie komt buiten de school 
te liggen: een ‘tripadvisor’ voor MOOCS

• Organisatie van plannen en schedulen van 
leerervaringen op individueel niveau

• Blended learning
• Communicatietechnologie is voorhanden
• Uitgevers betrekken nu al leerkrachten bij 

de ontwikkeling van leermiddelen
• Alle leersystemen zijn al mobile: smart-

phone, tablet
• Toekomst is nu: mobile, facebook, linkedin
• Tekort aan leerkrachten: IT coach kan hel-

pen om het leerproces te verbeteren
• Veel technology enhanced learning is 

gericht op doelmatigheid (hetzelfde doen 
met minder kosten) niet op kwaliteitsver-
betering

• Veel leermiddelen bestaan prototypisch: 
aanbieders hebben impuls nodig om door 
te ontwikkelen

• Technologische middelen om match te 
maken tussen coach/lerende

• Technologie is enabling, geen uitgangspunt
• Zo organiseren dat het niet fout kan gaan 

(ipv dat het goed kan gaan)
• Communicatie platform voor georganiseerd 

proces: nieuws delen
• Technologie overal beschikbaar door 

nieuwe business modellen

Investeren in toegangspunten 
in de klas & mediawijsheid

(naar > 1 computer per 2 lerenden, 
met goed systeembeheer en les in 

mediawijsheid)

Verzameling van data voor 
recommender systems en 

learning analytics

(open data gebruiken voor ontwikkeling 
van elektronische coach, leermiddelen en 

intelligente toetssystemen)

Inrichten virtuele en fysieke 
ontmoetingsplekken voor 

community learning

(mogelijk maken dat mensen van allerlei 
achtergronden en met diverse leerdoelen 

elkaar kunnen vinden)

Planning & scheduling van 
leerervaringen op individueel 

niveau

(dynamische roosters om leerervaringen 
van lerenden op het juiste moment in te 

plannen)

Overige notities
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Context & organisatie
Quotes uit de interviews die betrekking hebben op de Rol van docenten

• Het gaat om het nu, om mensen en para-
digma shifts. 

• Coaching als instrument voor docenten
• Screening van mensen die ingezet worden
• Doel van een school moet ‘leren’ worden 

(i.p.v. organiseren) en docenten zijn daarin 
lerende professionals

• Vorm & inhoud en organisatie moeten geza-
menlijk aangepakt worden

• Rol van bestuurders om angst voor verande-
ring te overwinnen

• Ruimte creëren door af te stappen van het 
industriële perspectief

• Focus op leren i.p.v. organiseren: financiën 
naar de mensen die het doen

• Vertrouwen stellen in leerkrachten
• 300% kwaliteit personeel in basisonderwijs
• Primaire mensen hebben het primaire 

proces in handen

• Flexibilisering: behoeften vaststellen, dan 
resources toekennen en anders organiseren

• Multidisciplinaire docententeams geza-
menlijk

• Nieuwe teams worden docenten + bedrijfs-
mensen: multidiscplinaire docententeams

• Samen inhoud en vorm behandelen: com-
petenties, coachen, problematiek

• Samenstelling teams met reactieve, pro-
actieve en creatieve mensen (en zonder 
passieve of negatieve)

• Verantwoordelijkheid voor de lerende expli-
ciet beleggen bij docententeams

• Onderlinge peer-feedback ipv inspectie 
(ondermijnd het vertrouwen)

• Persoonlijke leerpaden en interactie met 
coach

• Lifestyle coachingstool: diversiteit en per-
soonlijkheidsontwikkeling

• Plek voor ontwikkelingscoaches
• Samenwerking over alle lagen: docenten, 

scholen en besturen, systeem en overheid
• Ook opleiden docenten en leerlingen lagere 

scholen (nu al)
• Begeleid zelfstandig leren
• Inzet met pensionado’s in leerprocessen
• Maak gebruik van de (Philips) pensio-

nado’s: storytelling en inzicht in de waarde 
van mensen

• Diversiteit in rolmodellen en leerkrachten
• ‘Heroiek’ rond unieke ontwikkeling van 

rolmodellen
• Communicatiestrategie rond rolmodellen: 

blijven benoemen en benadrukken
• Heroes
• Rolmodellen naar type opleiding etc. (bijv. 

docent VWO - voorbereidend wetenschap-
pelijk onderwijs - is gepromoveerd)

Quotes uit de interviews die betrekking hebben op de Samenwerking in ecosysteem

• Praktijk binnenhalen: ‘Dagje lesgeven’
• Voorbereiding op ondernemen en onder-

nemende werknemers (entrepreneurship & 
social innovation)

• Inspirerende techniek les voor kinderen die 
er aan toe zijn

• Plusklas voor techniek in basisonderwijs: 
content, structuur en actualiteit afstemmen 
met bedrijven

• Ervaringen van anderen gebruiken: bijv. be-
drijven die al omgaan met elders verworven 
competenties of met eigen academies

• Mix tussen werkplek en leeromgeving: 
spiraalsgewijze aanpak

• Schools leren en werkplek leren wisselen 
elkaar af

• Beroepsonderwijs: participerend - werkend 
leren en lerend werken

• Combinatierollen: mentor en ondernemer
• Vakdocenten met aandacht voor ‘buiten’
• Teams van bedrijfsmensen en leerlingen

• Profielen schrijven
• Loslaten van generalisering en landelijke 

beroepsprofielen (individualisering)
• Kwalificatieprofielen schrijven voor beroe-

pen en daarbij iedereen betrekken: over-
heid, opleidingen, beroepenveld etc.

• Omslag bij bedrijven nodig: van output-
gericht naar competentiegericht

• Regionaal  basispakket: bepalen welke ken-
nis op basisonderwijs nodig is: burgerschap 
en techniek

• Samenwerking met bedrijven en organisa-
ties (context)

• Differentieren naar behoefte van de regio 
(Brainport)

• Leerpaden definiëren vanuit de arbeids-
markt (is al meer bij MBO)

• Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
breder trekken

• Steeds meer specialisatie in werk (impact 
op wat is een zinvolle bijdrage)

• Business modellen voor MOOCS met werk-
gevers: zicht en toegang tot top 5 of top 10 
aan leerlingen

• Samenwerking industrie in MOOCS ontwik-
keling: ook kans op talentwerving

• Docententeams nodig die bedrijfscases 
kunnen behandelen

• IP modellen inrichten voor partnerships
• Samenwerken in de quadrupel helix
• Samenwerken en samenkomen
• Combinaties: researchers, creators, makers
• Sterk in: hightech, bio/health, automotive - 

ecosysteem blijft zich vanzelf versterken
• Vervlechting uitstroommoment naar arbeid
• Ondernemersmentaliteit: ondernemen is 

mer dan alleen zakelijk
• Bedrijven betrekken bij opleiding: bijv. 20 

stageplekken per jaar
• Leren vult de lege momenten in de work/

life balance
• Deeltijdondernemers (naast vaste baan)

• Lagere opleidingen meer kwalificatie gericht 
(competenties)

• Meer specialisatie in hogere opleidingen
• Leerpaden voor bedrijfsovername’s 
• Onderwijs levert meer entrepreneurs op
• Studenten die iets kunnen met een bedrijfs-

matige vraag
• Talent naar de regio halen en houden: naast 

werk ook hoogwaardig onderwijs voor de 
kinderen

• Instrumentarium van HR functionaris in 
bedrijven en organisaties

• Bewuste consument: leertoerisme op prijs/
kwaliteit

• Populariteit van bedrijven versus eigen 
ondernemerschap fluctueert

• Battles met teams uit bedrijven en lerenden
• Partnerships bedrijven en opleidingen heel 

belangrijk (bijv. medische opleiding)
• Andere rol of helemaal geen rol voor PZ 

managers

• Studenten die iets kunnen met maatschap-
pelijke vraag

• Maatschappij-vaardige mensen
• Regionale verankering en versterking
• Inrichten ecosysteem: wat wil je bereiken? 

(openheid voor ontwikkeling)

Focus op kwaliteit van en 
vertrouwen in docenten als 

lerende professionals

(creëren van ruimte voor innovatie en 
continue verbetering van het primaire 

proces)

Samenwerking in 
multidisciplinaire 
docententeams

(gezamenlijk inhoud & vorm bepalen op 
basis van competenties, coaching en 

behandeling van problematiek)

Coachingsplatform

(opschaling van gepersonaliseerde 
leerpaden vraagt om grotere hoeveelheid 

en diversiteit in coaches)

Rolmodellen netwerk

(netwerk met een diversiteit aan 
maatschappelijke rolmodellen die actief 

hun voorbeeldfunctie uitdragen)

Rolmodellen uit bedrijfsleven 
en organisaties inzetten in 
uitwisseling met onderwijs

(diversiteit aan ‘mensen voor de klas’ en 
afwisseling van schools leren en werkplek 

of bedrijfscases als context)

Relevante regionale profielen 
definiëren met de triple helix

(gebruik maken van de kracht van regio 
voor interessante leerpaden die aansluiten 

bij de toekomstige behoeften)

Vervlechting onderwijs en 
werken

(uitstroommoment vervaagt: werken en 
leren vinden gezamenlijk plaats)

Aantrekkelijke leerpaden voor 
banen in de regio

(leerpaden gericht op de ontwikkeling van 
talenten die toekomst hebben)

Aantrekkelijke leerpaden voor 
maatschappelijk thema’s in de 

regio

(leerpaden gericht op de thema’s 
belangrijk voor de maatschappij)
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• Kernteam en uitrol roadmap
• Kernteam inrichten die gedachtegoed blij-

ven benadrukken: boegbeeld en geweten
• Uit alle stakeholdersgroepen met de juiste 

mindset en onafhankelijkheid (hofnar)
• Verandermanagement: krachtige champion 

en belonen dat mensen hun nek uitsteken
• Start bij PABO: andere aanpak en verjon-

ging docenten
• Wie is in de lead?

Context & organisatie
Quotes uit de interviews die betrekking hebben op de Proeftuin & pilots

• Beginnen met afbreken van de muren in het 
systeem en mentale paradigma shifts

• Van theorie naar praktijk: doen! 
• Neutrale entiteit nodig die dit gaat realise-

ren + een fysieke locatie
• Heel veel opzetten en leren wat er wel en 

niet werkt
• Kleine schaal beginnen en mensen laten 

beleven: spelenderwijs
• Samenbrengen van mensen
• Leren delen: ego’s ontwortelen en kennisei-

landen doorbreken
• Inzicht in de belemmerende factoren: in-

spectie en professionele angst bij docenten
• Pilot project in buurt/wijk: fysieke inrichting 

speelveld (proeftuin)
• Samenwerken door te ervaren
• Project om onderwijs te herontwerpen
• Neutraal terrein nodig om de innovatie tot 

stand te brengen
• Uit kaders van de roadmap beginnen met 

klein ecosysteem om te laten zien dat het 
werktOnline platform voor jongeren om 
reflectie te geven op visie

• Zeggenschap van leerlingen in het systeem
• Marketing & organisatie zijn belangrijk

• Pilot project met de ‘willenden’
• Tastbare resultaten realiseren
• Als eerste echt iets DOEN (bijv. GeorgiaTech 

online)
• Financiën en proces inrichten

• Mensen ondersteunen om van elkaar te 
leren (samen delen)

• Creëren van een woordenboek om beeldvor-
ming stakeholders te tunen

• Challenges uitschrijven om interactie tus-
sen leeftijd/nivo etc te initiëren (bijv. wat 
is goed leren van 8 tot 80?) waarbij je moet 
inschrijven met een team dat bestaat uit ...

• Geeft goede resultaten en inzicht in wat er 
gebeurt in samenwerking

• Inbrengen competitie-element: nodig voor 
functioneren

• Kinderen leren uit te wisselen in community 
learning

• Pilot project ondernemerschap met vroegtij-
dig schoolverlaters

• Dropouts screenen op ondernemerskwalifi-
catie: avondopleidingen voor ondernemers

• Lerende organisatie: toekomstgericht en 
continue bezig met vernieuwing

• Continu ideeën verzamelen om de werelden 
van leren en werken bij elkaar te brengen

• Train de trainer
• Herontwerp van het onderwijs gerealiseerd
• In 2018 moet het kernteam weg zijn: van 

pionier naar consolidatie
• Experience centre op wereldniveau

Overige notities

• Leren in een open omgeving te werken: 
nu is alles gesloten en is geheimhouding 
belangrijk

• Zorgen dat het geen politiek wordt
• Belang en rol van de ouders
• Goede dingen ter beschikking stellen op 

portal: podium bieden voor goede ervarin-
gen

• Open innovation game als eerste stap
• Loslaten van het normatieve: past niet bij 

excelleren en waardemodel van de Eindho-
venvisie

• Van werknemer naar partner in ondernemen
• Lerende centraal en faciliteren in de breed-

ste zin van het woord en onafhankelijk van 

beetje: voortbouwen op de sterktes van de 
regio

• Pro-actief ruimte geven voor ontwikkeling 
van mensen

• Ecosysteem zal zich blijven ontwikkelen 
over tijd (geen vast gegeven)

• Be the integrator, not own best solution?
• Hoe branden? Als regio Eindhoven? Belang-

rijke vraag!
• Dilemma regio-wereld platform
• Team nodig van innovatieve veranderaars 

en community organisers
• Financiering zoeken: proeftuin overheid? 

Grote bedrijven, fondsenTekst

de organisatie
• Wordt breed erkent -> wie doen? FNV, over-

heid, Brainport, grote bedrijven
• Is mogelijk tegen lage kosten - ambitie is er 

(samenwerken)!
• Ander paradigma: andere organisatie, 

anders denken, blenden, maar hoe?
• Binnen bedrijven ook verschuiving van HR 

naar business: praktischer en inhoudelijker
• Een onafhankelijke partij die bewaakt, ken-

nis samenbrengt, new business develop-
ment snapt

• Branding van de regio als voortrekker: trots 
en passie

• Meer focus aanbrengen, niet alles een 

Eindhovense leercoöperatie 
oprichten als proeftuin

(herontwerpen van onderwijs door 
multidisciplinair team van docenten waarin 

pilot projecten gaan lopen)

Pilot certificering Eindhoven

(mogelijk maken dat lerenden vrijere 
keuzes kunnen maken om leerervaringen 

op te doen op verschillende plaatsen)

Pilot community learning

(pilot project om lerenden te leren uit te 
wisselen en elkaar te helpen)

Pilot leerpad ondernemerschap

(pilot project om vroegtijdig 
schoolverlaters te screenen op 

ondernemerskwaliteiten en gerichte 
avondopleiding aan te bieden)

Consolidatie

(overgang naar een reguliere organisatie 
die de visie verder uitdraagt en verder 

ontwikkelt op wereldniveau)
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Innovatie management

Analyse van de interviews met mede-eigenaren
Voor de laatste fase zijn interviews gehouden met alle mede-eigenaren van de visie en roadmap leren in Eindhoven 2030. Alle informatie uit de verschillende interviews is ge-
clusterd en ingedeeld in een aantal hoofdcategorieën. Op de volgende pagina’s wordt de ruwe data uit de interviews geclusterd naar deze hoofdcategorieën getoond.
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Programma Projecten Evenementen

• Er moet een concreet stappenplan komen, aangevuld met een duidelijke en 
logische onderlinge taakverdeling.

• Samenwerking komt het beste tot stand via gezamenlijke uitdagingen 
of thema’s, die voldoende breed zijn en alle instellingen aangaan, zoals 
sport en technologie, gezondheid/zorg en technologie, energie, maar ook 
mobiliteit/automotive en gastvrijheid/internationalisering behoren tot de 
mogelijkheden.

• Werk via uitdagingen, die ook buiten het onderwijs relevant zijn.
• Om herkenbaarheid te creëren, breng focus aan door thema’s te benoemen 

waar voor de regio het verschil gemaakt kan worden. 
• Vanuit de nu gelegde basis nadenken over goede uitgangspunten waar het 

verschil goed te maken is een daar vandaan doorstarten.
• Een gezamenlijke visie kan helpen om elkaar te vinden, maar hoeft op zich 

geen must of keurslijf te zijn.
• Beweging creëren van onderaf: het uitvoeringsprogramma moet de visie 

gaan dragen.

• Doen staat centraal. En daarbij van elkaar leren over grenzen van organisa-
ties heen.

• Een grote ontdekkingstocht van wat er wel en niet gaat werken.
• Ook kleine initiatieven waarderen, niet alleen de grote zaken.
• Zorg dat je de innovatieve afdelingen binnen bepaalde instellingen die al 

vernieuwend en grensdoorbrekend werken gebruikt als good practices en 
broedplaats voor verdere ontwikkeling.

• Belangrijk is dat projecten worden afgerekend op concrete resultaten, dat 
het niet bij plannen of productjes blijft.

• Experimenten en producten plaatsen binnen overkoepelende structuur of 
thema’s, liever profileren op een paar thema’s dan veel verschillende zaken 
stimuleren.

• Indien de uitdagingen en thema’s goed gekozen zijn is financiering of sub-
sidiering geen issue, eerder zet het mensen aan tot zaken die afleiden van 
hun core business of zaken waar ze al goed in zijn.

• Initiatieven ook overzichtelijk houden; individuele leerpaden kan als het 
kleinschalig is, samenwerken kan als partijen elkaar goed liggen, van daar-
uit dan doorgroeien.

• Zorg niet alleen voor een virtuele experimenteer en uitwisselingsruimte, 
maar ook een fysieke.  Stel die omgeving open voor iedereen en stimuleer 
experimenteren en onderzoek naar die experimenten, zodat je weet hoe en 
wat werkt.

• Interesse is gewekt en men heeft geproefd van samenwerking: nu momen-
ten en gelegenheden blijven organiseren waar men elkaar blijft ontmoeten. 
De basis is er al.

• Organiseer regelmatig happenings of bijeenkomsten.
• Er moet vooral samenwerking worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld via events, 

netwerken, maar ook online via een community.
• Events of bijeenkomsten koppelen aan bestaande Eindhovense happe-

nings, zoals bijvoorbeeld de Dutch Design Week, Glow, etc.
• Behalve intern uitwisselen en elkaar inspireren, kan het ook goed zijn om 

af en toe met een afvaardiging elders inspiratie op te doen (ga bv. kijken bij 
innovatieve regio’s in Duitsland, de VS, etc.).

• Organiseer ‘de dag van het talent’ voor een intrinsieke motivatie vanuit de 
opleidingen zelf. Tentoonstelling/prijsvraag met het trots van de regio.

• Ontwikkel een marktplaats van projecten, expertises, personeel, etc.
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Samenwerken Randvoorwaarden Rollen

• Zorg dat er iets te leren valt, en elkaar ontmoeten en inspireren. 
• Rolmodellen uit de regio!
• Er moeten meer partners betrokken worden, in het bijzonder het bedrijfsle-

ven, het primair en voortgezet onderwijs, maar ook van maatschappelijke 
instellingen, en niet te vergeten leerlingen.

• Benut ook het ministerie, de inspectie als partners, zie ze niet als ‘de 
kwade’ buitenwereld, ook voor hen kan dit soort vernieuwing heel interes-
sant zijn.

• Leerlingen kunnen goede ideeën bedenken, zijn creatief.
• Er moet ruimte zijn voor niet reguliere taken of activiteiten, zoals het bege-

leiden van startups van bedrijfjes of initiatieven van lerenden.
• Bestaande/lopende vernieuwingsinitiatieven beter in kaart brengen, uitwis-

selen, maar ook blijven ondersteunen.
• Stimuleer creativiteit en experimenteren.
• Lerenden moeten concrete mogelijkheden krijgen in andere instellingen on-

derwijs of delen ervan te volgen, en deze activiteiten moeten worden erkend 
en voordeel hebben.

• Andere leervormen en professionaliseringsvormen moeten worden gestimu-
leerd, zoals probleemtaken, projecten, ook alumni moeten worden benut.

• Lerenden moeten samenwerken, zowel met lerenden van andere instellin-
gen, als met mensen uit de praktijk.

• Zorgen dat personeel in elkaars instellingen gaat werken, bv via gastcolleges 
e.d.

• Maak ook meer gebruik van elkaars onderwijsmateriaal, ruimtes en andere 
faciliteiten, en/of ontwikkel materiaal voor gezamenlijk gebruik.

• Zorg dat je meer elkaars sparringpartner en critical friend wordt, klankbord-
groepen maken.

• De samenwerking moet echte meerwaarde hebben, en moet de potentie 
hebben ook intern binnen instellingen zaken anders te gaan organiseren: 
klein starten, beginnen met eenvoudige zaken, en realiseren van een geza-
menlijke community en omgeving.

• Haal mensen uit hun bestaande omgeving.
• Zorg dat de samenwerking blended is, deels online en deels fysiek, deels 

intern en deels extern.
• Elkaar goed leren kennen en elkaars sterkten respecteren: daarvandaan 

relaties opbouwen.
• Exposure van de arbeidsmarkt is geen onderdeel van het onderwijs meer, dit 

zou herstelt moeten worden en een veel sterke link tussen bedrijven/organi-
saties en het onderwijs gecreëerd.

• De belangen zitten bij de onderwijsinstellingen en andere organisaties. 
Gemeente kan slechts aanjager van die belangen zijn, geen voorttrekkersrol 
innemen.

• Samenwerken zit in mensen: relaties en kleinschaligheid (behapbaarheid).
• Naast samenwerken in projecten ook elkaars sparring partners zijn
• Modulair onderwijs zodat flexibiliteit wordt gemaakt om samen te werken en 

uit te wisselen (studenten en docenten).
• Open mindset is een belangrijk uitgangspunt. En gelijkwaardig partnership 

tussen alle partijen. 

Blokkades 
• Er is ruimte nodig in regelgeving, de bestaande regels bepalen vaak de 

kaders in plaats van dat ze ruimte scheppen voor het creëren van nieuwe 
dingen of het verwijderen van schotten.

• Landelijke steun verwerven om accreditatie en roaming aan te pakken: als 
we echt willen gaan experimenteren, dan moeten we ook de ruimte krijgen 
om dat te doen (high risk, high penalty).

• Er is landelijke bekendheid nodig van het Eindhovense initiatief. Dat helpt 
bij het scheppen van politieke en juridische ruimte, maar zorgt ook voor 
extra financiering.

• Personeel moet ruimte krijgen of tijd, voor experimenteren, reflectie maar 
vooral ook om te kunnen samenwerken en uitwisselen met andere partners.

• Initiatieven moeten onderzoeksmatig ondersteund en onderbouwd worden, 
er moet expertise en theorie ingebracht worden ter onderbouwing.

• Zorg dat er niet te gedetailleerd wordt gestuurd en ondersteund, maar meer 
globaal, biedt ruimte aan de werkvloer.

• De overheid moet onderwijs meer loslaten en gaan denken over onderwijs 
net als andere sectoren, zoals de zorg, waar al minder controle is en meer 
samenwerking.

• Mensen de ruimte (en tijd) geven om hiermee bezig te zijn.
• Financiering: ook uit andere bronnen (landelijk, particulier); duidelijk maken 

wat wel en wat niet gefinancierd wordt en verder weinig regels. 
• Bewaken van de kwaliteit van de vragen.
• Individuele leerpaden moeten niet leiden tot dure en vereenzamende oplos-

singen.

Katalysatoren
• Succes afmeten aan leerlingen, hun plezier en hun keuzes en resultaten.
• Idee om een cohort leerlingen van kleuterperiode tot tienertijd te gaan 

volgen en te kijken hoe voor hen het proces verloopt als ze in grensdoorbre-
kende onderwijssituaties gebracht worden.

• Doel moet zijn de topleerlingen hoger krijgen. Toegang geven tot alles en 
iedereen in het ecosysteem om zo talent te kunnen ontdekken.

• Een fysieke (tijdelijke) plek creëren waar iedere maand iets plaatsvind (bv 
voortgang van de projecten, nieuwe initiatieven). Bv de Campina melk-
fabriek of het Nattlab. Voor iedereen toegankelijk, evt werkplekken voor 
studenten.

• Positieve berichtgeving genereren, bv studenten van Sint Lucas die films 
maken van initiatieven en die uitzenden via 040.

• Breder systeem opzetten met andere financiering. Zoals techfinder, waarbij 
scholen per kind gefinancierd worden. Zo kun je het systeem ook breder aan 
de leefomgeving ophangen.

• Onderzoeksmatige aanpak creëren: goed tussenresultaten monitoren en 
onderzoeken, anders blijven het pilots en experimenten.

• Hybride vormen creëren van lectoraten: uitwisseling van lectoren (landelijk), 
elkaars onderzoeksobject zijn en samenwerken op kennisontwikkeling.

• Samenwerking zo regelen dat het niet uitmaakt als er iemand wegvalt. De 
nieuwe structuur is het middel om de structuur te veranderen.

• Goede rolverdeling, waarbij partners vanuit hun eigen rol, expertises en 
sterktes deelnemen.

• Er moet ruimte zijn voor kleine scholen of instellingen binnen de samenwer-
king, ieder moet op zijn eigen niveau kunnen insteken.

• Er moet ruimte zijn voor partners die geen subsidie of bekostiging ontvan-
gen van de overheid, zoals particuliere scholen, bedrijven, etc.

• Gemeente en Brainport moeten meer betrokken worden.
• Samenwerking met bedrijven moet zich niet alleen op grote bedrijven 

richten (want samenwerking blijkt dan vaak complex), maar ook op kleinere 
bedrijven.

• Zorg dat niet de CvB’s of besturen het samenwerkingsverband gaan vormen 
en sturen, maar afdelingen en faculteiten, zij maken het echte onderwijs.

• Zorg dat de concrete activiteiten en projecten vanaf de werkvloer komen, 
maar zorg voor plaatselijk/regionaal leiderschap: mensen als de burge-
meester van Eindhoven of de grote baas van Philips zouden als het ware als 
binders en uitdagers moeten optreden, zij kunnen de regio ook verbinden 
en eventueel ‘afzetten’ ten opzichte van anderen. Deze leiders zouden dus 
meer moeten uitdagen en inspireren, dan moeten sturen.

• Vat dit initiatief niet op als puur iets van de stad Eindhoven, maar meer de 
gemeente/regio Eindhoven.

• Variëteit is nodig: laat iedereen focussen op zijn eigen sterkte en juist ook 
uniekheid belonen in aanbod.

• Verder moet het vanzelf gaan gisten en borrelen; mensen moeten het leuk 
gaan vinden. Vandaaruit doorgroeien.

• Betrek de media als partner en niet puur als spreekbuis of middel.
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Deze publicatie ‘Leren in Eindhoven 2030’ beschrijft de visie en de roadmap voor de toekomst van leren in Eindhoven. In de visie voor 
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• de lerende en de coach - samen een passend individueel leerpad uitstippelen op basis van passie en daarmee authentieke talenten ontwikkelen

• de maatschappelijke rolmodellen - leren van inspirerende mensen met ondernemersmentaliteit en morele vraagstukken en ethische dilemma’s.

In een roadmap onderzoek is vervolgens bekeken wat er mogelijk en nodig is om het gewenste scenario daadwerkelijk te realiseren. 
Hiervoor zijn een drietal onderwerpen op een tijdlijn verder uitgewerkt:
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Op basis van de visie en roadmap zijn vervolgens een aantal randvoorwaarden en concrete volgende stappen geformuleerd voor een 
innovatiesysteem waarin over de grenzen van de huidige organisaties heen wordt samengewerkt om de lerende centraal te stellen zoals 
het beoogd is in het gewenste scenario voor Leren in Eindhoven 2030.
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