	
   	
  

	
   	
  

Ik zie, ik zie
wat jij niet ziet
en het is...

“The future belongs to those, who believe in the beauty of their dreams”
Eleanor Roosevelt
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Onderwijslab is een groep jonge, enthousiaste en betrokken onderwijsprofessionals
die het onderwijssysteem wil veranderen. In onze eerste publicatie laten we zien wie
we zijn en wat ons onderwijsdroombeeld is. We hopen dat je geniet van onze droom
en deze met ons mogelijk wilt maken: voor jou, voor ons en voor de toekomstige
generaties.

Robbert van der Pluijm
Robbert (1988) is consultant Onderwijsinnovatie bij IT-Workz
en volgt tevens de master Leren en Innoveren op Stoas
Wageningen | Vilentum Hogeschool. Met zijn roots in het
beroepsonderwijs als docent burgerschap ligt zijn passie bij
innovatieve onderwijsconcepten en activerende didactiek.

Robbert gelooft dat het onderwijs anders moet, en wil de
motivatie van jonge onderwijsprofessionals en studenten een
boost geven. Daarom zit Robbert in Onderwijslab.

Anna Marieke Weerdmeester
Anna Marieke (1994) is student rechten aan Tilburg University,
bezig met het opstarten van haar eigen bedrijf genaamd We
Young Folks en blogt over onderwijs op ikdroomliever.nl. Al
vanaf de middelbare school praat ze graag kritisch mee over
onderwijs. Omdat volgens haar onderwijs begint bij dromen en
motivatie, schreef ze 'Diploma? Ik droom liever'. Met dit artikel
heeft ze een plaats binnen Onderwijslab gevonden en droomt
ze mee over de toekomst van het onderwijs.

Ze ziet een grote waarde in het perspectief van jongeren en
promoot dat met haar bedrijf. Al bloggend doet ze verslag van
haar zoektocht naar haar route en bestemming en misschien
studeert ze volgend jaar wel helemaal geen rechten meer.
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Morris Oosterling
Morris (1983) heeft een fascinatie voor de relatie tussen
strategie, organisatie en impact hiervan op individuen in de
organisatie. In zijn professionele werkzaamheden legt Morris
graag verbinding tussen en met mensen en richt zich hierbij op
de ontwikkeling en groei van mens en organisatie. Hij denkt dat
onderwijsorganisaties door lef, inzet en buiten de reguliere
paden te treden een betere waardepropositie kunnen neerzetten voor leerlingen, medewerkers en de maatschappij in zijn
geheel. Om deze reden is Morris mede-initiatiefnemer van
Onderwijslab.
Na zijn studie economie heeft Morris zich als onderzoeker
ontwikkeld. Hij heeft bij IVA Beleidsonderzoek en Advies
(gelieerd aan de Universiteit van Tilburg) onderzoek gedaan op
het gebied van flexibilisering van het onderwijs, de impact van
krimp, governance, leiderschap en (be)sturing van onderwijsorganisaties. Sinds december 2012 is Morris als promovendus
verbonden aan TiasNimbas Business School, waar hij onderzoek
verricht naar leiderschap in onderwijsinstellingen. Daarnaast is
hij als zelfstandig onderzoeker/adviseur op bovengenoemde
thema's werkzaam in het onderwijsveld. Morris Oosterling is
tevens

algemeen

toezichthoudend

bestuurder

bij

een

onderwijsinstelling.

Lotte de Rooij
Lotte (1982) is adviseur voor innovatie in het onderwijs, met
name in het PO. Ze heeft haar eigen bedrijf. Ze (co-)ontwerpt
concepten voor onderwijsvernieuwing -zoals De Sterrenschoolen ondersteunt (brede) basisscholen, besturen, kinderopvangcentra, integrale kindcentra en (lokale) overheden bij schoolorganisatieontwikkeling met als doel 21e eeuws onderwijs te
geven. Dit doet ze meestal in de rol van projectleider. In haar
werk richt ze zich aan de ene kant op ICT gebruik, 21e eeuwse
vaardigheden, mediawijsheid, differentiatie en maatwerk. En
aan de andere kant op organisatievormgeving, leiderschap en
professionalisering om innovatief onderwijs mogelijk te maken.
Lotte is lid van Onderwijslab omdat ze het heerlijk vindt om
met idealistische, frisse en enthousiaste geesten te werken en
samen een droom waar te maken.

4

Chantal Brans
Chantal

(1982)

heeft

een

passie

voor

het

Technisch

(beroeps)onderwijs. Dit heeft ze tot uiting kunnen brengen in
haar werk bij het Vakcollege (doorlopende leerlijn vmbo – mbo)
en sinds 1 februari 2013 zet ze haar kennis van organisatie- en
veranderkunde

in

met

een

dosis

enthousiasme

bij

de

Technische Universiteit Eindhoven. Een andere wereld, dezelfde
problematieken.

Chantal is bij Onderwijslab aangesloten vanuit het idealisme dat
het onderwijs beter kan. Er gebeuren prachtige dingen in het
land, maar de verbinding wordt weinig gevonden. Deze
verbinding hoopt ze met Onderwijslab mede te kunnen creëren.

Merlijn Baron
Sinds EduShock in Nijmegen is Merlijn (1973) in OnderwijsLab
gedoken

en

is

hij

baantjes

gaan

trekken.

De

vele

dwarsdoorsnedes en impulsen die Onderwijslableden delen,
enthousiasmeren hem om daar mee door te gaan. Hiermee
werkt hij aan zijn droomonderwijs waarin iedereen en hij dus
ook ten volle talent kan ontwikkelen.

Merlijn werkt, na een studie onderwijskunde en 12 jaar hrmwerkervaring voor zichzelf als trainer/kunstenaar. Van zijn
trainingen

wordt

je

CreatiefFIT.

Dit

combineert

hij

met

invalprojecten als leraar Duits in het VO. Zijn motto is: ouder
worden door jong te blijven.
Doe je mee?
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Annejet Goede
Annejet (1985) is beleidsadviseur Internationalisering bij ROC
West-Brabant. Als afstudeerstage voor de Master Europees
beleid, deed zij onderzoek naar de invloed van de Europese
Unie op het Nederlandse onderwijs. Momenteel werkt Annejet
de helft van de tijd vanuit Brussel en adviseert ze over
Europees beleid en Europese programma’s relevant voor het
beroepsonderwijs.

Annejet heeft via verschillende projecten (Jamaica, Uruguay,
Chili

en

België)

internationaal

ervaring

opgedaan.

Haar

motivatie ligt in de overtuiging dat internationalisering een
enorme meerwaarde heeft voor de persoonlijke, maar zeker ook
professionele ontwikkeling van mensen. Het onderwijs van de
toekomst is pas af als een internationale dimensie een
vanzelfsprekend onderdeel is van de bedrijfsvoering van
onderwijsinstellingen en het onderwijs zelf.

Wouter Smit
Wouter (1981) is initiatiefnemer van Onderwijslab. In zijn
werkpraktijk als adviseur bij CINOP ontmoette hij veel jonge
docenten met de meest uiteenlopende ideeën voor een beter
onderwijs, die helaas geen ruimte kregen hun ideeën uit te
werken. Door de oprichting van een onderwijslaboratorium
zonder denkrestricties kunnen zij in dialoog gaan over hoe zij
het onderwijs van de toekomst vorm gaan geven.

Wouter is psycholoog en organisatiekundige van achtergrond.
Naast zijn werk als adviseur is hij freelance docent en
promovendus bij de Hogeschool van Amsterdam op het gebied
van organisatieculturen.
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Johan Sloesen
Johan (1974), docent bij ROC Nova College, besloot na vijf jaar
in de commercie te hebben gewerkt het onderwijs in te gaan.
Momenteel staat Johan twee dagen in de week voor de klas en
runt

hij

het

ondernemershuis.

Het

ondernemershuis

wil

intrapreneurship bevorderen.

Teams van docenten maken het verschil voor studenten. Johan
vraagt zich af wat er nodig is om tot sterke teams te komen.
Naast zijn werk als docent leidt hij een tweetalige opleiding en
maakt hij onderdeel uit van het bestuur van de IVS Alliance
(vereniging van tweetalige MBO opleidingen). Verder rondt hij
dit jaar de opleiding Master Management en Innovatie af.	
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Deze publicatie is tot stand gekomen met dank aan

Mede auteurs

Marieke Simonis
Iris van Bossum
Floor Rombout
Ivo Jansen
Thijs Roovers
Michiel Stadhouders
Met speciale dank aan de inzet van mede-auteur Corné van Mechelen:

Corné is ‘community builder’. Hij verenigt en begeleidt
mensen rondom allerlei complexe vraagstukken waarin
nieuwe creatieve denk- en doekracht nodig is. Zo is hij
ondermeer initiator van de community Projectgroep
‘Onderwijs van de Toekomst’ en ontwikkelde hij de
methodiek van ‘Vertrek&Ontdek’ (creatieve processen
als reiservaring).
Corné’s achtergrond is die van communicatie- en
strategisch management vanuit nieuwe invalshoeken
(o.a. MBA in Imagineering). Zijn link met onderwijs
ontpopte zich in een project bij een educatieve
uitgever. Later werd hij interim beleidsmedewerker bij
een

grote

onderwijsorganisatie

en

doceerde

hij

vervolgens aan een MBO in ‘marketingcommunicatie’.
www.cvanmechelen.com en www.vmcommunities.com
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Redactie

Rens Smulders
We danken Rens uit de bodem van ons hart voor zijn kritische blik en zijn
uitzonderlijk scherpe oog voor detail.

Illustraties

Lea Schnek
Wat een fantastische input hebben wij mogen ontvangen van deze creatieve geest!
Zonder haar werk was deze publicatie niet gaan leven.

Ook zulke mooie illustraties voor uw publicatie:
E-mail dewinkelvanlea@gmail.com of bel haar op 06-24918510.
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Onderwijs, omdat je het waard bent

De grote uittocht
We staan voor een belangrijk moment in de doorontwikkeling van het Nederlandse
onderwijs. Nee, het gaat hierbij niet om de zoveelste bezuiniging of actie daartegen.
Natuurlijk zijn bezuinigingen een belangrijk punt waar inhoudelijk veel over te
discussiëren valt. De ontwikkeling waar wij het echter over willen hebben is de door
de vergrijzing veroorzaakte uittocht van docenten, bestuurders en ondersteuning die
de komende jaren op gang gaat komen.

Het onderwijs is met een gemiddelde leeftijd van ruim 45 jaar de meest vergrijsde sector in
Nederland1. Wanneer geen rekening wordt gehouden met het ondersteunende personeel ligt
de gemiddelde leeftijd zelfs nog hoger. Volgens het onderzoek ´De grote uittocht´ van het
ministerie van BZK werd gesteld dat in 2020 ruim 70% van alle docenten die in 2010
werkzaam zijn, zijn uitgetreden. Dit is niet alleen een kwantitatief probleem, het heeft ook
impact op de kwaliteit van ons onderwijs. Vele jaren kennis en ervaring zullen verloren gaan
(de zogenaamde ‘braindrain’) en deze kennis en ervaring nu juist hard nodig is omdat de
kwaliteit van de lerarenopleiding al jaren onder druk staat1.

´Toekomstproof´ en ´generatieproof´
Elke ontwikkeling kun je zien als een bedreiging of als een kans. Wij kiezen voor het
laatste. De grote uittocht biedt een uitgelezen mogelijkheid aan de jonge generatie
docenten, die hun hart hebben verpand aan het onderwijs en hier hun carrière tot
volle bloei willen laten komen, om van zich te laten horen en mee te praten over hoe
het onderwijs er in de toekomst uit kan zien, zodat zij kunnen bijdragen aan de
verwezenlijking hiervan. De nieuwe onderwijsprofessional (generatie Y, 1976-1985)
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typeert zich als iemand die houdt van ondernemen, korte lijntjes heeft met zijn
netwerk binnen en buiten de school en een helder doel voor ogen heeft wáárom hij
of zij voor werken in het onderwijs heeft gekozen1. Deze nieuwe onderwijsprofessional speelt een belangrijke, misschien in aanloop naar de uittocht en
bijbehorende braindrain, cruciale rol bij het ‘toekomstproof´ en ´generatieproof´
maken van het onderwijssysteem.

1

Behrstock, E. & Clifford M. (2009). Leading gen y teachers: emerging strategies for school leaders.
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Toekomstproof en generatieproof
Wat is dat?
Een onderwijsvisie gebaseerd op de lange termijn zodat ook voor de komende generatie(s)
het onderwijs van waarde blijft voor hun persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op de
samenleving. Bijdragen aan de vorming en de verwezenlijking van deze visie zorgt ervoor dat
de jonge docenten zich committeren aan hun vak, school en leerlingen/studenten, in plaats
van dat ze worden gevraagd hun eigen ideeën af te leren.

Waarom is dat belangrijk?
Verandering is de enige constante die wij kennen. Er is een onderwijssysteem nodig dat zich
kan aanpassen aan een veranderende maatschappij/ arbeidsmarkt en unieke behoeften van
de generatie Einstein en daarna.

Hoe doe je dat?
Heel simpel, door verbindingen tussen de generaties te leggen. Onderwijs gaat in essentie om
de (kennis)uitwisseling van generaties. Niet alleen het overdragen van kennis en kunde maar
om het leren van elkaar.

Kom binnen en verwonder!
In veel scholen waar traditie en ´dit-is-onze-identiteit-dus-zo-doen-wij-dat-noueenmaal’ hoogtij viert, worden onderwijsprofessionals doorgaans gevraagd hun eigen
ideeën

zo

snel

mogelijk

af

te

leren.

Dit

is

natuurlijk

fnuikend

voor

de

onderwijsprofessionals die ´out-of-the-box´, of in dit geval ´out-of-the-classroom´,
willen en durven te denken. Drie keer ´nee´ horen op je idee, betekent simpelweg
dat je het geen vierde keer oppert.

Er bestaat een enorme potentie bij de jonge onderwijsprofessional. Hoe sneller dit
bekrachtigd wordt, hoe meer onze toekomstige lerenden hiervan profiteren.
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Een nieuw initiatief
Onderwijslab is een onafhankelijke denk- en doetank die bestaat uit negen kernleden.
Onderwijslab is opgericht om jonge onderwijsprofessionals met goede ideeën en
plannen voor onderwijzend Nederland met elkaar te verbinden. Daarnaast is
Onderwijslab beschikbaar voor advies over onderwijs van de toekomst. Het gaat om
verbinding in de breedste zin van het woord: De leden van Onderwijslab zijn
werkzaam binnen alle hoeken van het Nederlandse onderwijs; als docent, als adviseur
en/of als onderzoeker. Hierbij gaat het om het complete onderwijsspectrum, van
vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en basisonderwijs (PO) tot en met
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek (Postdoc).

Verandering van het onderwijssysteem
In deze publicatie presenteert Onderwijslab de thema´s, uitgangspunten en ideeën
van een groep jonge onderwijsprofessionals die verder kijkt dan hun schoolmuren dik
zijn. Een blik op de onderwijstoekomst, onze toekomst. Er is gekozen voor een lange
termijn perspectief op onderwijs, de horizon is het jaar 2030. Hiermee hebben we
voor onszelf ruimte gecreëerd om creatief na te denken zonder bij voorbaat
moedeloos te worden van veel vastgeroest beleid. Bovendien biedt het ons de kans
om bij de grote uittocht in het jaar 2020 de verandering in te zetten, zodat er in
2030 een toekomst- en generatieproof onderwijssysteem staat.

Onderwijslab wil het onderwijssysteem veranderen door de behoeften van onze
netwerksamenleving te verbinden aan de bestaande opvattingen binnen scholen.
Alleen dan kan er synergie plaatsvinden; met de kennis van nu een goed plan maken
om het onderwijssysteem beter te laten aansluiten op de veranderende behoeftes.
Een plan dat dieper gaat dan alleen praten over een bezuiniging of de herverdeling
van potjes.
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Terug naar de kernvragen
Deze publicatie is geen wollig document geschreven door een verzameling
belangengroepen dat meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Daarvan bestaan
er al teveel in Nederland. Een fris toekomststatement van de nieuwe garde dat
interessant is voor heel onderwijzend Nederland, de lerende en alle geïnteresseerden
daar omheen. Een statement, dat gebaseerd is op de kernvragen waar het onderwijs
naar ons idee over zou moeten gaan.

Met flexibiliteit als voorwaarde
Onze visie, thema’s en uitgangspunten zijn niet gehouwen in steen. Wij hebben de
ambitie

om

onze

boodschap

aan

te

scherpen

op

basis

van

dialoog

met

onderwijswerkers, onderlinge dialoog en in lijn met veranderingen die wij in de
maatschappij waarnemen. Daarom horen we graag je reactie op onze ideeën; hoe
intensiever de discussie wordt gevoerd, hoe meer we van elkaar leren en hoe sneller
het onderwijs kan reageren op de toekomstuitdaging.

De kernleden van Onderwijslab
www.onderwijslab.nl
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Dít is het onderwijssysteem van de toekomst

LEREN EN ONTWIKKELEN
•

Iedereen (in het onderwijs) onderkent dat elke

lerende

talent

heeft.

Onderwijs draait om de ontwikkeling van alle talenten van de lerende: cognitief,
sociaal-emotioneel en praktisch. Het 'diploma' omschrijft van elk talent wat de
lerende in huis heeft en hoe hij/zij functioneert in een bepaalde omgeving.

•

Onderwijsprofessionals
stim uleren

van

ontwerpen

creativiteit,

onderwijs

dat

authenticiteit

zich
en

kenmerkt

door

het

probleem oplossend

verm ogen. Hierdoor kunnen lerenden zich staande houden in de dynamische
maatschappij en deze mede vormen, en leren zij authentieke leervragen te stellen
en te beantwoorden.

•

Onderwijsprofessionals nemen de dromen van de lerenden als vertrekpunt en
verbinden deze met (verplichte) basisvaardigheden, waaronder ook 21st century

skills. Hoe ouder lerenden worden, hoe meer ruimte er is voor authentieke
leervragen. Zo kunnen alle lerenden hun talenten ontdekken én ontwikkelen.

ONDERWIJS IN DE SAMENLEVING
•

De school is een lokaal knooppunt waar alle mensen met leer-, ontwikkel- en
werk-vraagstukken terecht kunnen.

•

De onderwijsprofessional werkt op het snijvlak van onderwijs en
praktijk. Geen enkele onderwijsprofessional is fulltime aan het doceren; hij∕zij is
ook op andere manieren actief. Zo is de onderwijsprofessional een voorbeeld van
leren en ontwikkelen en zorgt voor verbinding met de omgeving.

•

Een schoolleider dient de onderwijsprofessionals binnen de visie van de
school en activeert het netwerk van maatschappelijk belanghebbenden dat
ontwikkelingen signaleert. Zo kan een continue uitwisseling plaatsvinden van
goede ideeën over onderwijs en blijven school en onderwijsprofessional continu in
beweging.
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1. Inleiding

Wouter Smit, Lotte de Rooij, Morris Oosterling

Waar denk je aan bij het woord...
Medio 2012 hebben wij een groot aantal mensen, met name young professionals die
níet op scholen werkzaam zijn, gevraagd hun eerste associaties te noemen bij het
woord

´school’. De uitkomst

geeft

een

beeld

van

'iets collectiefs

binnen

vastgestelde kaders’.

Vraag je dezelfde mensen om deze opdracht nogmaals te doen voor het woord
’leren’ dan geeft dat een hele andere uitkomst.
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Het gevoel dat je hier bij krijgt is veel positiever, omdat ´leren´ de associatie geeft
met een ‘proces van zelfontwikkeling’. Zou het niet mooi zijn om ons onderwijs te
organiseren rondom dit positieve gevoel?

Als meer van hetzelfde niet meer werkt
Als een motor na jaren trouwe dienst is verouderd, kan je nog zoveel nieuwe
onderdelen kopen en vervangen, een zuinige hybride zal het niet worden. Dit geldt
op een bepaalde manier ook voor het domein van het onderwijs, dat niet is
meegegroeid met de behoeftes van de moderne netwerksamenleving, de lerenden uit
generatie

Einstein

(na

1985),

de

ontwikkeling

van

life

long

learning

en

werkenden/werkelozen die willen bij- en omscholen naar de (te verwachten) vraag
van de arbeidsmarkt.
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Nieuwe geluiden voor nieuwe muziek
Op ´onderstroomniveau´ worden veel nieuwe initiatieven opgericht die zich bezig
houden met verbetering c.q. alternatieve oplossingen voor het onderwijs, door het
onderwijs. Voorbeelden zijn Beter Onderwijs Nederland, Leraren met Lef, IDEAL
learning, Edushock en HetKind. Ondanks hun verschillende achtergronden en
onderwijsdomeinen zijn ze het over één ding eens: de onderwijsmotor is hard aan
revisie toe.

In het fictieve boek ´Docenten, het zijn net mensen´ volgt een verslaggever/antropoloog
enkele maanden de Nederlandse docentenpopulatie om te kijken wat klopt van het beeld dat
over hen wordt geschetst. In de media worden docenten vaak getypeerd als lui,
wereldvreemd (al jaren geen bedrijf van binnen gezien) en eigenwijs. ‘Als je niks kan, kun je
altijd nog lesgeven’ is een gelauwerde uitspraak op borrels en verjaardagen. Docenten dragen
bij voorkeur zelfgebreide truien en doen niets liever dan zichzelf horen praten. Veranderingen
in het onderwijs worden actief geblokkeerd en social media zijn vooral eng. De docent geeft
les zoals dat hoort, bij voorkeur op dezelfde manier als dat hij dat ooit zelf heeft ontvangen.
De praktijk blijkt veel ingewikkelder te liggen, stelt de antropoloog vast. De meeste docenten
zijn intrinsiek gemotiveerd om de lerende te helpen het vak te begrijpen en competenties bij
te brengen. Van luiheid lijkt weinig sprake te zijn, van inefficiëntie wel, al is de docent daar
zelf

moeilijk

verantwoordelijk

voor

te

houden.

Hij

is

onderdeel

van

relatief

veel

administratieve processen, taakdifferentiaties en verantwoordingsverplichtingen die hem ‘top
down’ worden opgelegd en die ten koste gaan van zijn primaire taak: lesgeven.
Is de docent dan slachtoffer van een werkomgeving en een imago waar hij zelf geen invloed
op heeft? Dit lijkt een voorbarige conclusie. Een professional kenmerkt zich ook door het
nemen van professionele ruimte; het onderscheiden van hoofd- en bijzaken in het licht van
zijn kerntaak; het uitvoeren van activiteiten die ondersteunend zijn aan zijn vak, zoals
periodieke intervisie en bijscholing om zijn of haar vak te kunnen blijven uitvoeren.
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Daar plakken we even een pleister op
Als meer van hetzelfde niet meer werkt, wordt het tijd voor frisse oplossingen. Geen
oplossingen voor bestaande problemen, zoals het herverdelen van geldpotjes en
onderwijstaken
oplossingen

tussen

voor

de

scholen

toekomstige

en

belangengroepen.

uitdagingen,

gebaseerd

Het
op

gaat
breed

juist

om

gedeelde

uitgangspunten. Als we daar nu niet mee aan de slag gaan ontstaat het effect dat
we allemaal eerder hebben ervaren: de keuze voor ‘quick fix’ oplossingen die hooguit
tijdelijk wat meer ademruimte geven.
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Everything you know, is outdated
Onze samenleving verandert snel, maar zal in een nog groter tempo gaan versnellen. Dit
heeft veel gevolgen voor het onderwijs en de arbeidsmarkt in Nederland. Het leven zal geen
stappenplan meer zijn van leren (0-18 jaar), werken (18-65 jaar) en genieten (vanaf 65 jaar).
Fases overlappen en zullen steeds meer door elkaar gaan lopen. Een baan heb je niet meer
voor het leven. Een diploma biedt geen garantie op werk. De verandering gaat zo snel dat
onze huidige scholieren tien tot vijftien banen zullen hebben vóór hun 38e levensjaar (banen
waarvan een groot aantal op dit moment nog niet eens bestaan). Dit impliceert dat zij elke
1,5 jaar op een nieuwe functie zullen overstappen. Inzetbaarheid wordt hét thema op de
arbeidsmarkt. Non formeel leren (het leren dat gebeurt buiten de opleiding) groeit explosief.
Informatie is overal en vaak gratis beschikbaar. Het wereldwijde informatieaanbod is in zes
jaar tijd verduizendvoudigd. Er wordt in een tijdsbestek van twee maanden meer
videocontent op YouTube geüpload dan de grote TV stations in 60 jaar tijd samen hebben
uitgezonden. Die videocontent wordt geüpload door 250 miljoen unieke bezoekers, elke
maand. De Khan Academy, een online lesplatform dat nog geen twee jaar bestaat, biedt
wereldwijd ruim 32.000 colleges aan in 17 vakken. Wikipedia heeft in 20 jaar tijd meer dan
13 miljoen artikelen online gezet en is inmiddels als betrouwbaarder getest dan de grote
encyclopedieën. Expertise is een diffuus begrip geworden; een constant gevecht tussen
wetenschap en ‘aantal hits’.
Inmiddels bedraagt 77% van het kostenplaatje voor een gemiddeld bedrijf investeringen in

human capital. Nederland en Europa worden bij de ontwikkeling en de inzet van human capital
de komende 20 jaar ingehaald door de BRIC landen. Om deze concurrentie het hoofd te
bieden zullen er andere competenties nodig zullen zijn in de Nederlandse bedrijven en bij de
startende ondernemers. De gemiddelde levenscyclus van een bedrijf bedraagt nog maar
vijftien jaar, wat meer dan ooit druk legt op flexibiliteit, communicatie, samenwerking, kritisch
denken en creatieve probleemoplossing.
Kijk ook zelf: http://www.youtube.com/watch?v=YmwwrGV_aiE

Wat? Hoe? Nee, waarom!
Als je verder wil kijken dan ‘quick fix’ oplossingen voor nieuw ontstane behoeften zul
je moeten nadenken op fundamenteel niveau. Als het om onderwijs gaat hebben we
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in Nederland afgesproken dat het Ministerie van OCW over de ‘wat’ vraag gaat; over
welk niveau moet de lerende minimaal beschikken na afronding van zijn opleiding? De
scholen mogen zelf, nou ja, binnen de financiële kaders gesteld door het ministerie,
bepalen hoe zij dit gaan bereiken.

De belangrijkste vraag, namelijk de ‘waarom?’ vraag, wordt overgeslagen. Echter, als
we de vragen ‘waarom doen we het zoals we het doen?’ en ‘waarom sturen we onze
kinderen eigenlijk naar school?’ niet beantwoorden, komen we er nooit achter of we
met ons onderwijs in de huidige vorm op de goede weg zijn richting de behoefte van
de toekomst.

De ´waarom´ vraag beantwoorden voor het Nederlandse onderwijs is nog niet zo
gemakkelijk. Vraag honderd ouders waarom zij hun kinderen eigenlijk naar school
sturen, studenten waarom zij besloten hebben door te studeren en docenten
waarom zij voor de klas staan, en je krijgt een groot palet aan verschillende
antwoorden.

In deze publicatie maken wij een eerste stap en geven ons antwoord op de 'waarom'vraag. We doen dat door zelf twee vragen centraal te stellen, vanuit twee
perspectieven kijkend naar het onderwijs. Bij vraag een staat de lerende centraal. In
dit perspectief wordt van binnen naar buiten gekeken:
1.

Wanneer wordt een persoon (een lerende) van waarde voor zichzelf en voor
de samenleving?

Bij vraag twee staat de samenleving centraal. In dit perspectief wordt de vraag van
buiten naar binnen bekeken:

2. Wanneer voldoet een persoon aan de voorwaarden om te kunnen leven in een
samenleving en te functioneren op een arbeidsmarkt die er nu nog niet is?
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Onderwijs in lijn met de samenleving
Onderwijs zou volgens ons in lijn moeten zijn met de behoeftes en wensen vanuit de
samenleving. Het moet toekomst- en generatieproof zijn. Om dit te bereiken zijn er
vijf uitgangspunten waaraan het onderwijssysteem in 2030 moet voldoen:

1. Waardegedreven
Onderwijs is in feite een publieke dienstverlening. Het onderwijs dient daarom
naast de lerende (kind, scholier, leerling, student) ook de samenleving in zijn
geheel. Het onderwijs draait om het doorgeven van de essentiële kennis en
vaardigheden, die nodig zijn om te kunnen functioneren in de samenleving.
Hierdoor kan de lerende waarde toevoegen aan de maatschappij in zijn geheel. Dit
doet een lerende door aan te sluiten bij de talenten die hij/zij heeft.
Om dit mogelijk te maken worden naast kennis en vaardigheden ook de basale
kernwaarden van een samenleving doorgegeven aan de lerende door middel van
onderwijs. Zo leert een kind van jongs af dat hij/zij niet mag stelen, niet mag
liegen en goed zijn best moet doen. Dergelijke kernwaarden, die in hoge mate een
moreel ethische dimensie in zich hebben, zijn essentieel om aan een kind mee te
geven. Het onderwijs van de toekomst richt zich op dit hele spectrum van
waarden, kennis en vaardigheden.

In 2030 is het onderwijs waardegedreven: iedereen in het onderwijs is zich er van
bewust dat zijn activiteiten een moreel ethische dimensie in zich dragen.

2. Proactief
Het onderwijs is nu reactief georganiseerd. Op basis van een nieuwe behoefte
wordt het onderwijs aangepast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Nederlandse mbo
kwalificatiestructuur. De werkpraktijk verandert waardoor in het beroep andere
competenties nodig zijn. Hiertoe is een werkproces ingericht van het opstellen
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van een beroepscompetentieprofiel tot de vaststelling van het uiteindelijke
kwalificatiedossier, op basis waarvan de opleidingen aangepast worden. In dit
traject duurt de vertaling van de opleiding naar de behoefte van de werkpraktijk
vaak meerdere jaren.

In 2030 is het uitgangspunt dat onderwijs proactief is georganiseerd: De
opleidingen worden aangepast om aan de verwachte verandering in vraag te
voldoen.

3. Flexibel
Digitale netwerken en communities maken onderwijs in principe altijd en overal
toegankelijk. Dit staat in contrast met scholen die werken met vaststaande
curricula; “óf je start de opleiding wanneer wij zeggen dat het mag/ doorloopt de
opleiding binnen het tijdsbestek dat wij er voor hebben staan, of je zoekt maar
een andere opleiding”.

In 2030 is onderwijs georganiseerd volgens het anywhere en anytime principe.

4. Perspectiefrijk
Een kerneigenschap van het onderwijs is dat het het domein is van veel
belanghebbenden:

Van kinderen tot docenten, van ouders tot werkgevers.

Bovendien heeft iedereen in Nederland vanaf een leeftijd van vier jaar onderwijs
genoten en is daarmee ervaringsdeskundige. Dit impliceert dat aanpassingen in
het onderwijs, of het nu om een complete systeemverandering of een kleine
aanpassing in het curriculum gaat, goed doordacht moeten worden. En
doordenken gaat daarmee verder dan de bestuurskamer van de school of een
stuurgroepoverleg bij het Ministerie.
24

Inleiding

Onderwijslab

In 2030 worden alle beleidsaanpassingen in het onderwijs bepaald en besproken
door de belangrijkste stakeholders (Raad van Maatschappelijk Betrokkenen op
schoolniveau). Beleid is een co-creatie van de school met ouders, overheid en
bedrijfsleven.

5. Leven lang leren en valideren
Leren gebeurt altijd en overal, meer buiten de schoolmuren dan daarbinnen.
Onderwijs is ook niet meer beperkt tot het initiële onderwijs; de opleiding die je
doet waarmee je de arbeidsmarkt opkomt. Werken en leren zal steeds meer door
elkaar gaan lopen.

In 2030 is onderwijs een combinatie van formeel, non-formeel en informeel leren.
Al het geleerde, ook na het initiële onderwijs, moet gevalideerd kunnen worden
voor de arbeidsmarkt.

Opbouw van deze publicatie
In deze publicatie worden de vijf uitgangspunten in vijf inhoudelijke thema's
uitgewerkt:
1. Talentontwikkeling
2. Innovatie & Flexibiliteit
3. Kwaliteit
4. Ondernemerschap
5. Leiderschap
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Per één of twee thema's verspringt de focus. Het hoofdstuk over Talentontwikkeling
richt zich op de lerende. De hoofdstukken over Innovatie & Flexibiliteit en Kwaliteit
richten

zich

op

het

leerproces

en

leeropbrengsten,

de

hoofdstukken

over

Ondernemerschap en Leiderschap richten zich op de onderwijsprofessional.
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Hoofdstuk: Diploma? Ik droom liever

Anna Marieke Weerdmeester

Tijdens haar VWO-opleiding dacht Anna Marieke mee over het onderwijs binnen het
leerlingenparlement en andere groepen. In haar laatste jaar op de middelbare school
verdiepte ze zich in motivatie in het onderwijs, als afsluitend profielwerkstuk schreef ze
het artikel "Diploma? Ik droom liever". Zie voor meer haar blog: ikdroomliever.nl.

2. Diploma? Ik droom liever

Anna Marieke Weerdmeester

Toen op 14 juni om één voor vier dan eindelijk de telefoon ging, was ik eerst
sprakeloos en stroomden even later de tranen over mijn wangen. De weken erna
leefde ik in een roes van blijdschap en euforie. De woorden “Ik ben geslaagd!”
spookten voortdurend door mijn hoofd. Toen ik een paar weken later mijn diploma uit
de kast pakte, was er niets meer van de roes over. Het papiertje leek meer dan ooit
op wat het was: een papiertje. Het leek mij onzinnig dat ik hier al die jaren naartoe
gewerkt had. Alle lessen, opdrachten, presentaties, toetsen, gesprekken met
docenten en mentoren, enkel om dit papiertje te ontvangen, in de kast te leggen en
zo heel af en toe eens aan iemand te laten zien, als de gelegenheid zich voordoet.

Dat is toch niet de betekenis van het papiertje? Met de kennis en vaardigheden die
mij dit papiertje gebracht hebben, gaat een wereld voor mij open. Een wereld waarin
ik, Anna Marieke Weerdmeester, mijn dromen werkelijkheid kan laten worden. Toch is
dit niet waar mijn mentor en docenten mij en mijn klasgenoten mee gemotiveerd
hebben. We hebben al die jaren toegewerkt naar het papiertje, niet naar de
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mogelijkheden. Als ik er nu op terugkijk, vraag ik mij af of we hier niet beter mee
gemotiveerd hadden kunnen worden. Was de motivatie, die nu vaak afwezig was, er
meer geweest? Waren er minder klasgenoten zonder papiertje naar huis gegaan?
Wat maakt dat papiertje ons ten slotte uit - een diploma, nou en?

Maandagochtend half negen, dertig kinderen voor de eerste keer in een klaslokaal. De
juf verwelkomt iedereen en vraagt de leerlingen wat zij later willen worden. Er gaan
dertig vingers omhoog, ze lijken het allemaal te weten. ”Ik word later president van
de Verenigde Staten” luidt het eerste antwoord. Er breekt een luid geroep los: ”ik
ook, ik ook” klinkt het in koor. De juf stamelt dat dit niet zomaar gaat - president,
dat wordt er maar één op de zoveel miljoen. Volgens haar kunnen de leerlingen beter
iets anders bedenken.

28

Hoofdstuk: Diploma? Ik droom liever

Anna Marieke Weerdmeester

Een kinderlijke, dappere, misschien wel voor het eerst uitgesproken droom. Met het
grootste gemak weggewuifd. Uit gemak, angst, of misschien verbitterdheid? Binnen
het onderwijs lijken dromen vermeden te worden. Of het nu president van de
Verenigde Staten, popster of professioneel voetballer is, binnen het onderwijs is een
droom lastig. Ontzettend jammer, want elke onderdrukte droom is een gemiste kans
op motivatie. Nu hebben we geen klassenvol Obama’s nodig, maar wel leerlingen die
gemotiveerd zijn om hun dromen te realiseren.

Motivatie

is

van

enorm

belang

in

het

onderwijs.

Niet

alleen

voor

goede

schoolprestaties, maar ook voor het individu: met passie en gedrevenheid aan dingen
(leren) werken en hierdoor persoonlijk geluk ervaren. Dezelfde soort motivatie is ook
later van grote waarde. Een droom is één van de belangrijkste bronnen van
motivatie. Je kunt een droom niet los van motivatie zien. Een droom komt met de
motivatie om deze te verwezenlijken. Toch wordt er binnen het onderwijs om
dromen heen gewerkt; het genoemde voorbeeld is er maar één. Scholen proberen
hun leerlingen te motiveren terwijl zij één van de belangrijkste bronnen van motivatie
buiten beschouwing laten.

De kracht van een droom is goed te zien bij bedrijven: de meest succesvolle
bedrijven zijn bedrijven die goed weten waarom zij iets maken of doen. De meest
succesvolle bedrijven zijn, volgens de theorie van Simon Sinek (schrijver van het
boek "Start With Why", over waarom het ‘waarom’ het fundament van een succesvol
bedrijf is2), bedrijven met een droom, een visie, een duidelijke motivatie. Hoewel geld
een belangrijke rol speelt, is het volgens hem van het grootste belang om als bedrijf
iets te maken of te doen waar je achter staat. Voor leerlingen geldt naar mijn mening
hetzelfde: het diploma is niet de droom, maar een middel om de droom te realiseren.
Of het om de kennis gaat, om het papiertje, of om allebei. Dromen motiveren tot
meer dan een tussentijds resultaat als een goede omzet of het afronden van een
opleiding.
2

'Start With Why', Simon Sinek, www.startwithwhy.com.
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Een droom geeft een doel aan elke actie die je uitvoert. Het doel geeft aan waarom
deze actie, deze opdracht, deze opleiding belangrijk is voor het waarmaken van de
droom (”Deze presentatie is nuttig voor mijn presentatievaardigheden wanneer ik
later als advocaat een pleidooi houd”). Zo wordt de opdracht met de droom
verbonden en is de leerling gemotiveerd om hieraan te werken. Door dromen niet te
erkennen lopen scholen de kans mis om aan elke opdracht een concreet doel, en
daarmee motivatie, te koppelen.

Afgelopen jaar was er voor mij een duidelijk moment waarop mijn school deze kans
miste. Ik moest, samen met de rest van de leerlingen uit mijn klas, een betoog
voordragen. Waar de voordracht eerst voor een, door de leerlingen uitgenodigd,
publiek in de aula zou zijn, bestond het publiek uiteindelijk uit enkel de docent en
twee medeleerlingen. Maar juist de droom om mijn visie over motivatie in het
onderwijs te mogen delen met een groot publiek, motiveerde mij. Met deze
omwenteling viel mijn motivatie in het water. Wat was nu nog het doel van mijn
presentatie? Met mijn droom had de school aan elk onderdeel van de opdracht een
doel kunnen geven. Was het niet prachtig geweest als de school mij had gemotiveerd
door mij uit te dagen om bijvoorbeeld de minister van Onderwijs uit te nodigen?

Niet iedere opdracht zal gekoppeld kunnen worden aan de ultieme droom, het
levensdoel, van een leerling. Dit is niet erg: een kleiner doel op kortere termijn kan
ook volstaan (”Deze presentatie helpt mij bij het winnen van zelfvertrouwen, zodat
ik...”). Het mooie is dat elke schoolopdracht al wordt gegeven met een reden, al dan
niet verschillend per leerling. De kunst is om deze reden te zien als motivatie. School
hoort niet iets te zijn wat “moet”, maar wat jou als leerling helpt bij het
verwezenlijken van je dromen. De dromen die je niet ondanks school, maar mede
dankzij school waarmaakt.
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Noem het droomonderwijs: onderwijs waarin individuele dromen de kans krijgen om
uit te komen, te vliegen en achterna gejaagd te worden. Onderwijs waarin dromen de
motivatie worden. Een individuelere vorm van onderwijs, waarin de focus niet langer
ligt op het behalen van een diploma, maar op individuele dromen, doelen en
mogelijkheden. Droomonderwijs, wat is daar nu eigenlijk op tegen?

Droomonderwijs, onderwijs dat nog veel meer kansen kan bieden. Er kan een deur
worden opengezet naar meer individuele aandacht. De individuele dromen in het
droomonderwijs laten doelen per opdracht, per leerling verschillen en bieden daarmee
gelegenheid tot individuelere begeleiding en betrokkenheid bij de leerlingen.
Betrokkenheid en begeleiding die weer leiden tot extra motivatie. Droomonderwijs
biedt deuren aan paleizen die niet kunnen wachten om geopend te worden.

Kinderen bezitten van nature het vermogen om te dromen. Jammer genoeg krijgt dit
op school geen kans om zich te ontwikkelen en kan het zijn magie niet laten werken.
Adora Svitak stelt dat de kinderlijke manier van dromen juist gekoesterd moet
worden. De gerespecteerde veertienjarige TED-spreekster (TED organiseert, als nonprofit organisatie, conferenties om waardevolle ideeën te verspreiden: “ideas worth
spreading”) zegt in haar TED-talk3 over wat volwassenen kunnen leren van kinderen,
dat dromen de grote drijfkracht achter alles zijn. Volgens haar moeten we de
kinderlijke, idealistische manier van denken en dromen niet met onze kindertijd
achter ons laten: om iets te bereiken, zul je er eerst over moeten dromen. Sir Ken
Robinson laat dit punt in zijn eerdere TED-talk4 over creativiteit in het onderwijs ook
aan bod komen. De creatieve manier van denken en dromen is volgens hem van
groot belang binnen het onderwijs, maar krijgt daarin geen ruimte. Robinson stelt dat
het onderwijs kinderen afleert om creatief te zijn.

3
4

http://www.ted.com/talks/adora_svitak.html
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
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In diezelfde TED-talk geeft Sir Ken Robinson een verklaring voor het afleren van deze
creativiteit: de onveranderde fundamenten van het onderwijs. In de negentiende
eeuw is het schoolsysteem bedacht om aan de behoeften van de maatschappij te
voldoen. Daarom sloot het kennisaanbod op scholen naadloos aan op de vraag naar
kennis in de praktijk. In dit onderwijs was geen behoefte aan creativiteit. Een
opleiding bood garantie op een baan. In de maatschappij moest je doen wat je werd
opgedragen, net zoals je op school had geleerd. Behoefte aan creatieve denkers,
kritische vragenstellers of dromers was er nauwelijks. Hoewel het onderwijs door de
jaren heen wel is aangepast, zijn de fundamenten nauwelijks veranderd. Leerlingen
worden nog steeds opgeleid tot dezelfde burgers als tweehonderd jaar geleden.

Deze gedachtegang is makkelijk door te voeren naar motivatie. In de negentiende
eeuw koos je met je opleiding praktisch je baan. Je motivatie? De baan die door deze
opleiding in het verschiet lag. Geen twijfel over mogelijk. Voor dromen was geen
ruimte, en daardoor van een zelf gevonden motivatie geen sprake. De situatie van
vandaag is anders. Een opleiding biedt niet langer een garantie op een baan. Door de
snel toenemende hoeveelheid afgestudeerden keldert de waarde van een diploma,
stelt ook Sir Ken Robinson in bovengenoemde TED-talk. Hierdoor is de vroeger
vanzelfsprekende motivatie bij leerlingen niet aanwezig. Er ontstaat een gat waar
motivatie leerlingen zou moeten helpen om hun doelen te bereiken. Leerlingen
moeten nu zelf een motivatie vinden, maar krijgen hier geen kans voor.

Maar het gebrek aan motivatie is niet het enige gat dat opgevuld moet worden. De
diplomadeflatie zorgt er, samen met maatschappelijke ontwikkelingen, voor dat
binnen de maatschappij steeds minder vraag is naar mensen die doen wat hen wordt
opgedragen en steeds meer naar innovativiteit, creativiteit en nieuwe oplossingen.
Waar voorheen een diploma volstond, gaat nu de niet-wetenschappelijke intelligentie
de doorslag geven. De vraag van de maatschappij sluit daarmee niet meer aan bij het
aanbod van het onderwijs. Leerlingen krijgen op school nauwelijks ruimte om hun
niet-wetenschappelijke intelligentie te ontwikkelen. De op school weggestopte
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dromen zorgen niet alleen voor een gebrek aan motivatie, maar ook aan creativiteit,
vindingrijkheid en innovativiteit. Kwaliteiten die, eenmaal afgeleerd, moeilijk weer aan
te leren zijn en dus zullen ontbreken in de maatschappij.

De

oplossing?

Op

scholen

moeten

individuele

dromen

worden

uitgebroed,

grootgebracht en vrijgelaten om de wereld in te vliegen. Dromen moeten de kans
krijgen om leerlingen te motiveren, te inspireren en te prikkelen tot het worden van
de dromende, gedreven burgers waar wij ook als maatschappij zo naar verlangen.
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Laat ons, na de eindeloze debatten over Nederland kennisland, de zesjescultuur en
weggeëbde taal- en rekenvaardigheden, eens filosoferen over een andere oplossing
voor de zo noodzakelijke wetenschappelijke en economische innovatie: Nederland
dromenland. Een oplossing zonder prijskaartje, waar we hier en nu mee kunnen
beginnen door het stellen van een simpele vraag: hoe kunnen wij, als leerling, ouder,
docent, schoolleider of beleidsmaker, elkaars dromen zo koesteren dat deze onze
levens gaan beïnvloeden?
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3. Talent voor de toekomstige samenleving!

Merlijn Baron, Morris Oosterling, Anna Marieke Weerdmeester

Onderwijs is de bakermat van het noodzakelijke talent waar ons bedrijfsleven zo naar
uitkijkt. Er wordt wel geroepen dat talent de brandstof is voor de motor van de
wereldeconomie. Met 468 miljoen hits op Google5 lijkt talent een zeer belangrijk
thema. Ter vergelijking, de zoekterm 'leadership', ook één van de grote thema's van
deze tijd, heeft 457 miljoen hits.

Als je talent intoetst op YouTube dan zien we onder andere de indrukwekkende auditie van
Suzan Boyle bij Britain's Got Talent. De opkomst van podia als Idols, Holland's (of Britain's)
got talent en So You Think You Can Dance, laat zien dat volwassenen en kinderen op zoek
zijn naar plekken waar ze kunnen laten zien of horen wat ze kunnen. Ze willen zich showen,
beoordeeld worden (meestal in ieder geval) en ze gaan hun dromen achterna.

In 2013 staan we op de drempel van een nieuw tijdperk. Op een mondiale schaal
staan veel stromen op het punt te verdampen: de financiële wereld, de filmindustrie,
de muziekindustrie en vele andere industrieën moeten zichzelf heruitvinden om
bestaansrecht en legitimiteit te behouden. Nieuwe stromen zoeken een rivierbedding.
Zo ook het onderwijs.

Talent is belangrijk en in het onderwijs komen talenten tot wasdom. Deze
vanzelfsprekendheid is niet zo vanzelfsprekend. Diploma's zijn een uitdrukking van
noodzakelijke kennis, vaardigheden of competenties die elke lerende tijdens zijn
5

Ingetoetst op Google op 18 februari 2013.
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opleiding of studie leert. Op de motivatie van veel lerenden is veel aan te merken.
Het bedrijfsleven wacht op die unieke personen die iets kunnen verwezenlijken, wat
anderen

nog

niet

hebben

bedacht.

Daarvoor

hebben

we

fantasie

en

verbeeldingskracht nodig. Dit leidt op dit moment tot een talent gap: het
bedrijfsleven zit te springen om talent en heeft vele vacatures openstaan, terwijl
hoog opgeleiden thuiszitten, omdat ze niet voldoen aan de eisen.

De oorzaak zou nog wel eens in het onderwijs gevonden kunnen worden. Want
hoeveel fantasie en verbeeldingskracht ontwikkel je als je elke keer naar dat ene
juiste antwoord wordt gevraagd? Sir Ken Robinson6 bepleit daarom een omslag in het
onderwijsstelsel: de eenzijdige aandacht voor het cognitieve is volgens hem te
dominant, het creatieve krijgt onvoldoende aandacht. Hij benoemt dat de motivatie
of passie tot leren leidt7.

In zijn boek 'The Element´ beschrijft Sir Ken Robinson vele voorbeelden van mensen die hun
creativiteit tot ontplooiing hebben kunnen brengen na, of buiten, hun onderwijsloopbaan.
Getalenteerde

mensen

die

niet

pasten

in

het

(huidige)

onderwijssysteem

van

gehoorzaamheid, stilzitten en luisteren.
Ons geheugen schijnt oneindig te zijn als we Joshua Foer mogen geloven. In het boek ‘Het
Geheugenpaleis’ beschrijft hij een weg om ons geheugen te trainen tot grote hoogtes die in
het onderwijs nog uitgevonden moeten worden, naar het lijkt. Wat hebben we er voor nodig?
Verbeeldingskracht en fantasie, twee talenten die alle kinderen van nature hebben.
Pablo Picasso drukte dit mooi uit:
"Alle kinderen zijn kunstenaars. Het probleem is: hoe blijf je kunstenaar terwijl je opgroeit?"

6
7

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms.html
Zie ook: http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education.html
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In dit hoofdstuk kijken we naar het onderwijs vanuit dit perspectief: hoe ons
onderwijssysteem maximaal kan bijdragen aan de ontwikkeling van de talenten van
de lerende!

Wat is talent en hoe kun je talenten ontwikkelen?
Howard Gardner heeft als één van de eerste psychologen de nadruk weten te leggen
op de verschillende aspecten van talent, of zoals dit nu bekend is geworden:
meervoudige intelligentie. In onderstaand model wordt dit inzichtelijk gemaakt:

Figuur 1: Meervoudige intelligentie8

8

Bron: http://nl.wikisage.org/wiki/Bestand:Meervoudige_intelligentie.jpg.
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Elk kind wordt geboren met deze verschillende vormen van talent, elk talent is in
meer of mindere mate aanwezig. In de loop van het leven worden bepaalde vormen
van talent gestimuleerd, andere worden niet verder ontwikkeld of zelfs verhinderd
om verder ontwikkeld te worden. Er ontstaan verschillende samenstellingen van deze
meervoudige intelligentie. Genialiteit wordt gezien als een eenzijdige ontwikkeling van
één

van

de

vormen

van

intelligentie.

Zo

bezien

zijn

er

verschillende

verschijningsvormen van talent. Niet alleen (cognitief) ´slimme´ kinderen zijn
getalenteerd, maar ook handige kinderen en invoelende kinderen. In zowel hoofd, als
hart en handen schuilen talenten.

Een TV programma als Challenge Day laat zien dat we niet alleen een overvloed aan kennis
kunnen delen, maar ook een overvloed aan gevoel dat we voor elkaar hebben. Het laat zien
wat er gebeurt als we echt met elkaar in contact komen. Emoties en gevoelens maken ons
tot mens. In de reeks 'Full of Life' over Meester Kanamori komt dit ook mooi tot uitdrukking.

Talentontwikkeling gaat over het bereiken van een doel. Je talent ontwikkelen staat
in het teken van een groter geheel, namelijk de rol die je wilt vervullen in de
toekomstige samenleving: je droom over de invulling van je eigen leven. Hiermee is
talentontwikkeling dus geen doel op zich, maar een middel om je droom te bereiken.
Het voorstellen van deze droom vormt een duurzame bron van motivatie en
enthousiasme om je in te zetten voor je eigen talentontwikkeling.

De vraag naar jouw droom geeft met fantasie en creativiteit toegang tot het voelen van je
droom en het herinneren hiervan. In eerste instantie is het een gevoel, waar je woorden aan
geeft als iemand er naar vraagt. Je droombeeld wordt steeds helderder en communiceerbaar
door er steeds meer woorden aan te geven. Afwisselend kunnen je verbeeldingskracht
(hoofd) en je motivatie (hart) in beweging gebracht worden, om elke keer weer net die ene
stap verder te zetten waar iemand nog nooit eerder is geweest.
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Motivatie speelt een zeer grote rol in het zetten van de stappen om je droom te
verwezenlijken. Tony Robbins, één van de meest gerespecteerde coaches in de
wereld, stelt dat om te bereiken wat je wilt 80% motivatie nodig is en het slechts
20% de meest relevante kennis en de beste methode is die je helpt je doel te
bereiken9. Schematisch ziet talentontwikkeling er voor ons dus als volgt uit:

De

overlap

waar

verbeelding,

motivatie

en

talent

samenkomen

wordt

bij

ondernemers de ‘sweet spot’ genoemd van unieke kennis, motivatie en talent (Neta,
2005). Als je onderneemt vanuit deze bron blijf je de rest van je leven in beweging
en gemotiveerd.

Een notie tussendoor: naast motivatie, verbeelding en talent gaat het onderwijs
natuurlijk ook om kennisoverdracht. Hiermee wordt voorkomen dat we vergeten hoe
we

beton

kunnen

maken

en

weer

in

lemen

hutten

moeten

gaan

wonen.

Kennisoverdracht gaat steeds sneller, maar hoe is het met onze blauwdruk gesteld

9

Zie: http://www.ted.com/talks/lang/nl/tony_robbins_asks_why_we_do_what_we_do.html.
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die ons vertelt hoe dat hoort te gaan? Wij denken dat er verschillende vormen van
overdracht kunnen bestaan, naast de traditionele uitwisseling van docent op lerende.

‘Leren doe je in een schoolbank met een boek’. Die overtuiging klinkt achterhaald, maar veel
onderwijsmethodes gaan uit van deze eeuwenoude traditie. Zitten we niet, net als in de
middeleeuwen, nog vaak naast elkaar om in stilte te reproduceren wat er in de les gedoceerd
is? Dit terwijl onze vrienden, die allen een stuk van de puzzel in hun hoofd hebben nog geen
meter van ons vandaan zitten? Is het memoriseren dan echt de enige vaardigheid die we uit
het middeleeuwse onderwijs hebben overgehouden?
Naast het memoriseren kende het middeleeuwse onderwijs ook het meditatio, het oratio en
het contemplatio. Wat dichter bij huis kun je zeggen: combineer,
analyseer, -integreer,

beredeneer,

generaliseer,

karakteriseer,

becommentarieer, -associeer,

typeer ,
creëer, -

fantaseer enz. Termen die in het onderwijssysteem van 2030 juist weer in volle glorie tot
uitdrukking mogen komen.

Een talent stimuleren doen we allereerst door uitdagen, stimuleren, bevestigen,
spiegelen, beoordelen, meedoen, enzovoort. Daarbij komt het vooral aan op het
integreren van vaardigheden en een onderwijsprofessional die dus vakoverstijgend
moet handelen. Het verschil tussen vakinhoud en vaardigheden valt weg en als
onderwijsprofessional ga je je richten op integratie. De stimulans ontstaat terwijl de
lerende zijn totaal aan kunnen mag presenteren op een podium dat hoort bij zijn of
haar droom.

Ten tweede is het belangrijk om een natuurlijke play zone te bepalen, waarin
lerenden de plicht op zich nemen de verantwoordelijkheid voor hun leerproces te
dragen. De vraag is tot wanneer je regels als volwassene als vanzelfsprekend moet
stellen en vanaf wanneer je een lerende zijn eigen regels moet laten definiëren en
hanteren? Een spannende vraag voor het zoeken naar handvatten voor het
vaststellen van een play zone. Hierin zijn volwassenen (opvoeders, onderwijs40
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Zij zijn zich immers bewust van de

risico's en houden daarom toezicht op waar een lerende zich bevindt en wat hij doet.
Ten behoeve van een optimaal leerproces is een goede vertrouwensrelatie tussen
opvoeders, onderwijsprofessionals en lerenden van zeer groot belang.

Druk of zelfs pijnsensaties kent een kind al en dat de hoek van de tafel die kan toedienen,
daar komt het vanzelf achter als het er tegen aan loopt of valt. Dit is de basis van het
ervaringsleren in de beginjaren van het kind. Dit noemen we ook wel 'het recht op eigen bult'.
Het kind heeft een recht om zijn hoofd te stoten tegen de tafel om zo een harde les te leren.
Aan de andere kant gaat dit ervaringsleren maar tot zover: een aanrijding met een auto is
een te harde ervaring, waardoor leren niet meer mogelijk is (bijvoorbeeld door trauma). Bij
het bepalen van de play zone ligt hier dus een precaire grens in wat wel en wat niet kan ten
behoeve van een leerervaring.
Dit recht op leren door ervaring heeft het kind ook in het onderwijssysteem van 2030: het
mag en kan fouten maken, zonder daar vooraf op gewezen te worden. Dit recht zadelt
docenten met een paradoxale verantwoordelijkheid op. Want tot hoever kun je lerenden zelf
laten ervaren en fouten maken (de tafel) en wanneer gaat dat ten koste van het kind (de
auto)? Dit zijn de vragen die de onderwijsprofessionals van 2030 met elkaar gaan
beantwoorden, passend bij hun school en visie.

Ten derde dienen we ‘leren’ te stimuleren. Fouten accenturen in traditionele zin kan
demotiveren. Een experiment kan anders uitpakken dan je voorspelt hebt, maar de
lerende hoeft dan niet bang te zijn om ‘fouten’ te maken en moet de uitdaging
durven aangaan. Bij elk succes is het belangrijk er direct bij te zijn en de lerende van
een passend compliment te voorzien. Dan voelt de lerende zich gezien in het
leerproces en gaan de vleugels met steeds meer zelfbewustzijn uitslaan. Met elk
bevestigd succes kan hij/zij zelfverzekerder worden en wordt het vertrouwen in
zijn/haar intuïtie groter.
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Hoe kan het onderwijs bij dit gedachtegoed aansluiten?
In 2030 is het onderwijs in staat de talenten van lerenden op alle vlakken te
stimuleren en te ondersteunen. Hier gaan we in op hoe het onderwijssysteem aan
kan sluiten bij deze nieuwe kijk op leren en talentontwikkeling. Dit doen we door aan
te sluiten bij een viertal aspecten van de nieuwe houding die men in het onderwijs
heeft in 2030:

•

'One-size-fits-all' loslaten;

•

Vragen stellen;

•

Schijnzekerheden loslaten;

•

Talentontwikkeling centraal!

Talenten worden gevoed door onze motivatie en ons unieke voorstellingsvermogen.
Bij deze laatste twee struikelen we over het eerste paradigma van ons onderwijs: ’Er
is maar één goed antwoord.’ Als we ieder jong mens zien als uniek op zijn eigen
manier, kunnen we de eerste stappen gaan zetten om de ruwe diamant van talent te
gaan slijpen naar zijn unieke vorm. Door aan te sluiten bij de dromen van de lerenden
kunnen we de (onderwijs)loopbaancarrières tot ongekende vervulling brengen. Het is
een verandering waarin onderwijsprofessionals moeten wennen aan het door elkaar
lopen van hun vakinhoudelijke deskundigheid en hun eigen persoon in de vorm van
talenten, hobby’s, persoonlijke leerervaringen, werkervaring uit een vorig beroep.
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In de film 'A Beautiful Mind' over het leven van John Nash wordt uitgelegd hoe één-item
fixatie de kans van slagen voor elk individu in een groep verkleint. Een mooie vrouw komt met
haar vriendinnen een kroeg binnen. Elke man in de groep van de hoofdpersoon is op slag
verliefd op deze mooie vrouw. Als elk van deze mannen deze mooie vrouw gaat versieren zal
het waarschijnlijk zijn dat geen van de mannen zal slagen. Richten zij hun aandacht elk op een
andere vrouw, dan zal het waarschijnlijk zijn dat in elk geval een deel van de mannen er een
leuke date aan overhoudt. In de film wordt hiermee het economisch principe van het Nashequilibrium op een ludieke wijze uitgelegd.

Kijken we op deze wijze naar het onderwijs dan zien we deze één-item fixatie ook terug. Zo
stelt de docent op de basisschool dat 1 + 1 = 2. Op de middelbare school wordt in de
economieles uitgelegd dat 1 + 1 = 1, bijvoorbeeld bij een reclameactie 2 voor de prijs van 1.
Ons punt: er zijn verschillende manieren om te kijken naar elk probleem. Sluit daarom aan bij
de belevingswereld van de lerende om van daaruit het leerproces op gang te brengen.

Steve Jobs zei in een interview: “de wereld is opgebouwd door mensen die niet
slimmer zijn dan jij.“ Om dit niveau te overstijgen moeten we ons blijven ontwikkelen.
Ontwikkelen begint met verwondering. Als je je afvraagt waarom iets is zoals het is,
ga je vragen stellen. De bouwsteen om verder te komen is dan ook heel simpel het
beginnen met vragen stellen en er nooit meer mee ophouden (#durftevragen, #dtv).
Er is een overvloed aan kennis en informatie en er zijn vele nieuwe mogelijkheden om
kennis te delen. Dit alles heeft de beschikbaarheid van kennis sterk vergroot. Ontsluit
dit door lerenden vragen te (laten) stellen.

Schijnzekerheden worden in het onderwijs onder andere gevonden in eindtermen,
OER's, gestandaardiseerde testen en leermethodes. Dergelijke instrumenten hebben
met elkaar gemeen dat ze het mogelijk maken om voortgang en (eind)niveaus van
lerenden eenvoudig te controleren. Maar hoeveel controle is er nodig in het
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onderwijs? ‘Vertrouwen is goed, maar controle is beter!'10 is een gevleugelde
uitspraak, maar dit conflicteert met de eigen wensen en dromen van lerenden. De
lerende heeft immers recht om zelfstandig de wereld te verkennen en daarmee
nieuwe kennis toe te voegen aan wat hij al kent. Natuurlijk onder begeleiding van een
leermeester.

Uit het voorgaande vloeit voor ons natuurlijk een nieuw onderwijssysteem voort,
waarin alle talenten centraal staan. Een systeem waarin alle lerenden de kans krijgen
om zich als mens te laten zien en zich (h)erkend te voelen, zodat zij in de toekomst
een prachtige bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving!

Om deze uitspraak in historisch perspectief te plaatsen: deze opmerking is afkomstig van Jozef
Stalin. Hiermee komt een dergelijke uitspraak in een ander daglicht te staan. In welk kader is controle
goed is een wezenlijke vraag. Ten aanzien van talentontwikkeling is controle helemaal niet zo goed als
we nu lijken te denken.
10
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4. Anders leren, anders organiseren
Op weg naar 2030

Robbert van der Pluijm, Marieke Simonis, Lotte de Rooij, Morris Oosterling

Jij bent vast erg actief in of voor het onderwijs? Wij ook. Jij verbaast

en

verwondert je vast over dingen die je dagelijks in de klas en de school ziet gebeuren?

Same here. En jij vraagt je vast ook af welke vernieuwende ideeën en concepten je in
je onderwijs moet gaan inzetten...

Of is die laatste wellicht een brug te ver? Dan kun je je lol op met dit hoofdstuk. En
o ja, ben jij toevallig zo’n leraar met lef, een geëngageerde docent-innovator of een
ander soort vakidioot omringd door enthousiaste collega’s? Dan is dit stuk ook
vooral voor jou. Want ja, om beter te worden hoef je niet ziek te zijn! De tijd voor
wollig taalgebruik en smooth talking is in ieder geval voorbij.

Natuurlijk doen we al een hoop dingen goed! En dat willen we ook graag laten zien.
Dit hoofdstuk is niet bedoeld om je aan te zetten tot burgerlijke ongehoorzaamheid,
maar we zijn er vrij zeker van dat na het lezen van dit hoofdstuk je het de
overweging waard zult vinden. Wat we bedoelen is dat we er alles aan doen om je
aan te zetten tot anders handelen.

Waarom?
In het onderwijs zie je te vaak dat de vraag ‘waarom we de dingen doen zoals we ze
doen’ beantwoord wordt met ’omdat dat zo moet van de inspectie‘. Of ’omdat het
zo in de methode staat voorgeschreven‘. Deze antwoorden geven alleen niet écht
antwoord op de vraag. Daarom stellen we bij vernieuwing in het onderwijs: start with
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why. De kern van inspiratie en succes zit niet in wat je doet, maar waarom je het
doet (Simon Sinek en Tony Robbins op TED.com11).

De volgende quote van Sir Ken Robinson lijkt ons zeer geschikt:

“We still educate people from the outside in. We figure out what the country needs
and try to get them to conform with it. Rather seeing what makes people drive
forward and building education systems around personhood."

Ons uitgangspunt voor het onderwijssysteem in 2030 is dat docenten maximaal
kunnen bijdragen aan het leerproces van lerenden door dromen, doelen, inspiraties en
talenten van lerenden als vertrekpunt te nemen en deze te verbinden aan
(verplichte) vaardigheden. Los van de motivatie en betrokkenheid die hierdoor zal
stromen, en zelfs los van de creatieve en innovatieve oplossingen die bedacht
worden om de uitdagingen van de wereld of die van de lerenden zelf aan te gaan. Op
deze wijze 'maken' we hele - in zijn geheel ontwikkelde - mensen. Mensen die tot
leven zijn gekomen en die op alle aspecten van het mens-zijn mogen worden wie ze
zijn.

Kortom: om lerenden meer in hun kracht te zetten dienen we uit te gaan van een
andere benadering van lerenden. En dit vraagt een gewijzigde rol van docenten en
van de school. Dit verpakken we in flexibel onderwijs op maat dat inspireert en
ruimte geeft aan authenticiteit.

En wat gaat er straks dan anders?
Inspirerend onderwijs geeft schoolleiders, docenten en lerenden de kans om passie te
ontwikkelen. Het antwoord op hoe we dit dienen te doen is een nieuwe doelstelling
najagen: onderwijs zo inrichten dat het mogelijk is om de vaardigheden te
ontwikkelen die iedereen – waaronder ook schoolleiders en docenten – nodig heeft
om vanuit authentieke leervragen verder te groeien. Dit vraagt van docenten en van

http://www.youtube.com/watch?v=wMLSrqYk0UE en
http://www.ted.com/talks/tony_robbins_asks_why_we_do_what_we_do.html
11
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een school een hele omslag in denken en in doen. We starten hier met de docent.
Daarna geven we aan hoe we dit voor de school voor ons zien.

Wat kun jij als docent anders doen?
Allereerst starten met de vraag: wat zijn nu die basisvaardigheden die nodig zijn om
goed te kunnen meedraaien in de toekomstige maatschappij? In 2002 is The
Partnership for 21st Century Skills, onder leiding van Ken Kay, gestart met het
formuleren van 21st century skills: vaardigheden die in de 21e eeuw van belang zijn.
Deze vaardigheden worden inmiddels in verschillende modellen beschreven, waarbij
samenwerking,

communicatie,

ICT-geletterdheid,

sociale

en/of

culturele

vaardigheden (inclusief burgerschap) in al deze modellen terugkomen. Daarnaast
worden creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend denken in bijna alle
modellen genoemd.

Figuur 2: 21st century skills (Voogt & Pareja Roblin, 2012 uit Vier in balans monitor 2012, Kennisnet).
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De aandacht voor het ontwikkelen van 21st century skills bij lerenden zorgt voor een
verschuiving van de aandacht. In plaats van het centraal stellen van kennisoverdracht
wordt er nu gewerkt aan kennisconstructie. Het leren vindt meer en meer ook buiten
de traditionele schoolmuren plaats: anytime, anywhere. Iets dat kan worden
ondersteund

en

vergemakkelijkt door

het groeiende gebruik van

media en

technologie met 'any device'. Denk bijvoorbeeld aan een online masterclass van de
Open Universiteit of een instructiefilmpje over het tekenen van een egel op YouTube.

Daarnaast zullen er hogere eisen worden gesteld aan het meta-niveau van leren bij de
lerenden. Wanneer de focus in het onderwijs ligt op kennisoverdracht, dan volstaat
het de lerende in het leerproces de lesstof te begrijpen en reproduceren. Op het
moment dat de focus komt te liggen op kennisconstructie en kennisontwikkeling, zal
de lerende de lesstof moeten kunnen analyseren, opbreken tot kleinere onderdelen
om deze vervolgens mogelijk te combineren tot nieuwe inzichten. Kortom, van de
lerende worden de ‘higher order thinking skills’ zoals omschreven in de Taxonomie
van

Bloom

verwacht

(Bloom,

1956).

De

21st

Century

Skills

creativiteit,

probleemoplossend denkvermogen en kritisch denken komen hierin sterk tot uiting.
Lerenden moeten worden geactiveerd in hun denkproces om met deze vaardigheden
aan de slag te gaan.

Ook voor de docent verandert het onderwijsproces wanneer de lerende en de aan te
leren 21st century skills centraal worden gesteld. Het hedendaagse leerproces in het
onderwijs is gebaseerd op de zogenaamde ‘gap analysis’. Aan de hand van een
competentieprofiel haasten we ons vast te stellen over welke competenties de
lerende nog niet beschikt. Ons onderwijs is er vervolgens op gericht de 'gap' die
wordt vastgesteld te overbruggen door middel van training en ontwikkeling. De
keerzijde van deze benadering richting lerenden is dat het gericht is op wat er
ontbreekt en niet op talenten van personen.

Wat wij voorstellen is een andere benadering, die uitgaat van talentontwikkeling,
waardering en de lerende als persoon. De docent verbindt de dromen van de lerende
aan de te leren vaardigheden. Lerenden krijgen ruimte hun eigen talenten te
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ontwikkelen. Met betrekking tot verplichte (basis)vaardigheden - vastgesteld door de
Raad van Maatschappelijk Betrokkenen (zie hoofdstuk 7) - vindt er rondom een
centraal thema onderzoek en dialoog met de lerenden plaats. Deze alternatieve
benadering richt zich op waarderen van wat aanwezig is (en dat je niet vergeet je
daar over te verwonderen), vervolgens het formuleren van een visie over wat zou
kunnen, om dan samen met de lerende de gewenste toekomst te ontwerpen en die
planning ten slotte te vertalen in concrete acties.
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Deze benadering zal gevolgen hebben voor de plaats van de docent. De docent zal
niet langer alleen de rol van expert bekleden, maar biedt juist ook meerwaarde in de
begeleiding en coaching van het authentieke leerproces van de lerende. Het meest
eenvoudige handvat om te bieden in deze verandering is de welbekende uitspraak
’Practise what you preach‘. Ook voor docenten zijn 21st century skills van belang. Zij
zijn namelijk de professionals die lesgeven in de 21e eeuw. Ook deze beweging in
zichtbaar in het ontstaan van “lerende netwerken‘’ zoals bijvoorbeeld The Crowd12,
waarbinnen docenten met en van elkaar willen leren.

Daarnaast worden de 21st century skills nauw verbonden met de verhoogde
aandacht voor (implementatie van) ICT middelen in het onderwijs. ICT is in het
onderwijs een middel: het biedt mogelijkheden tot integratie van non-formeel en
informeel leren met formeel leren, het maakt communicatie met een breed publiek of
buitenlandse peers mogelijk, het geeft mogelijkheden om lerenden (op afstand) te
begeleiden en vooral geeft het de mogelijkheid om leerprocessen op maat aan te
bieden, passend bij het profiel van de lerende. Dit laatste staat omschreven in het
boek De Sterrenschool 2.2: de digitale doorbraak. In dit boek wordt uitgelegd hoe
ICT op basis van een profiel van een (groep) lerende(n) adaptief leermateriaal kan
aanbieden op een eigen online portal, passend bij de mogelijkheden, leerstijl, niveau
en interesse van de lerende(n) en de materialen, ruimten, voorzieningen en
personeelsleden van de school. Al deze variabelen kunnen via een algoritme in de
meest optimale vorm tot een dagelijks, wekelijks of maandelijks leerplan worden
vormgegeven, inclusief planning en organisatie.

Daarnaast kan ICT door learning analytics en adaptief materiaal direct inzicht geven
in de leerresultaten van een lerende en de lerende direct een vervolgstap aanbieden,
of stof nogmaals aanbieden als de gewenste resultaten uitblijven. Op schools,
bovenschools of zelfs landelijk niveau kan vervolgens inzichtelijk worden gemaakt
wat werkt voor welke lerenden met vergelijkbare profielen en wat niet werkt. De
kennis die hiermee kan worden opgedaan over de effectiviteit van verschillende
soorten leerprocessen bij verschillende soorten lerenden is ongekend.
12

www.thecrowd.nl
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ICT is ook een doel op zich: lerenden wegwijs maken in het gebruik van ICT. Het
TPACK model stelt dat van docenten wordt verwacht dat zij niet alleen over kennis
van hun vakgebied beschikken, maar ook van didactiek, pedagogiek en ICT. Het gaat
er juist om dat leraren leren begrijpen hoe de drie kennisdomeinen vakinhoud,
didactiek en ICT met elkaar samenhangen. TPACK veronderstelt dat leraren weten
waardoor bepaalde leerinhouden moeilijk of makkelijk te leren zijn en hoe ICTtoepassingen de lerenden kunnen helpen om problemen tijdens het leerproces te
overwinnen. De docent wordt zo de begeleider van het leerproces van de lerenden.

Hoe kan je de school anders organiseren om anders leren mogelijk te maken?
Wij zien voor scholen belangrijke mogelijkheden weggelegd om het authentieke
leerproces van lerenden zo krachtig mogelijk te ondersteunen. In het klaslokaal in
2030 zien we jonge en oude mensen samen leren, werken en coachen en gezamenlijk
resultaat bereiken: de school is een lokaal knooppunt waar alle mensen met leer-,
ontwikkel- en werk-vraagstukken terecht kunnen. Plaats- en tijdonafhankelijk leren
zijn een gegeven.

Wat moeten we als school doen om dit beeld van 2030 mogelijk te maken?
Allereerst

een

gezamenlijk

beeld

krijgen

van

wat

een

leerproces

inhoudt.

Competentiegericht onderwijs zoals het ooit bedoeld is. Ja, we weten dat dit een
gekke uitspraak is, want competentiegericht onderwijs is toch mislukt? Niet als het
aan ons ligt. Onze benadering van competenties verwerven is gericht op zowel leren
in de praktijk, als leren van de theorie.

Dit idee is terug te voeren op de grote denkers die zich bogen over de onderwerpen
'leren' en 'kennis'. De verbinding tussen waarnemen (praktijk) en denken werd gelegd
door Kant in zijn Kritiek van de zuivere rede (Kant, 1781). Centraal in Kants filosofie
staat dat alle kennis afhangt van twee dingen: de waarneming van de wereld en het
persoonlijke verstand dat buiten de wereld staat. Alleen dankzij het verstand zijn
waarnemingen überhaupt mogelijk, omdat het verstand vorm geeft aan de
waarneming. De verbinding tussen waarneming in de praktijk en hierover nadenken

52

Thema Innovatie & Flexibiliteit

Onderwijslab

met het verstand is de essentie van kennisconstructie en dus van leren. Het
expliciteren van de verbinding tussen theorie en praktijk is een meta-cognitieve
vaardigheid: een high order thinking skill.

Als docent wil je jouw lerenden de cyclus van theorie - praktijkwaarneming - theorie praktijkwaarneming

-

etc.

(of

andersom

praktijkwaarneming

-

theorie

-

praktijkervaring - theorie, afhankelijk van leerstijl) laten doorleven, waarbij je
bijstuurt, adviseert en coacht. Dit doe je door kaders te stellen waarbinnen de cyclus
plaatsvindt, suggesties en tips te geven gedurende het proces, maar vooral door de
juiste vragen te stellen over het leerproces. Je wil een brug slaan tussen de praktijk
en de theorie die de lerende ervaart en waarneemt, net zolang totdat de lerende zelf
in staat is zich een oordeel te vormen over zijn praktijk en de bijpassende theorie. Zo
leert een lerende zichzelf authentieke leervragen te stellen: het startpunt van lifelong

learning dus!

Ons onderwijs heeft weinig ervaring met het begeleiden van lerenden bij de
ervaringen die zij opdoen in de praktijk. De school is een losse entiteit in de wereld
van de lerende, zonder dat er binnen het leerproces actieve verbindingen worden
gelegd met de leef- en werkpraktijk van de lerende. Dit maakt dat de verankering van
kennisconstructie lastig is. Het onderwijs is nu gericht op kennisoverdracht, vaak
zonder passende contextinformatie en een praktijktoepassing voor dat wat geleerd
wordt. Dit is voor veel lerenden erg lastig en maakt dat zij zich afvragen: "wat heeft
het voor nut dat ik dit leer?" Ook is het leerresultaat minder krachtig en minder
permanent. Het verkrijgen van een authentieke leervraag vanuit de lerende komt
bovendien voort uit zijn ervaring in de praktijk, waar immers blijkt of hij bekwaam
is/zich bekwaam voelt.

De vraag 'begrijp je?' stellen we graag in ons reguliere onderwijs. De vraag 'vind je?'
is minder gangbaar. Toch ligt hierin de kern van de verbinding tussen praktijkleren en
theorieleren. Kant plaatst 'begrijpen' naast 'oordeelsvermogen'. Hij ziet oordeel als:
'vind je?' Hiermee maakt hij een onderscheid tussen determinerend begrip dat over
ordenen en (onder)verdelen gaat en reflectief begrip dat over verbinden en afwegen
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gaat13. Reflectie als begrip is door regels geleid, reflectie als oordeel komt tot stand
door het maken van de verbinding tussen de wereld van het verstand en de wereld
van de praktijk. Oordeelsvermogen is het resultaat van de verbinding tussen theorie
en praktijk.

Dit vraagt van docenten dat zij met lerenden reflecteren op belevenissen in de
praktijk. Dit is vaak lastig, omdat we gewend zijn lerenden slechts te overhoren.
Zonder begeleiders die doorvragen over ondernomen activiteiten, zullen de lerenden
hun belevenissen niet leren zien in het licht van te verwerven praktijkrepertoire. Een
vereiste is dat begeleiders een reflectiegesprek kunnen voeren, zicht hebben op het
geleerde door de lerende en de ontwikkeling van nieuwe leervragen op basis hiervan
kunnen adresseren bij de lerende.

Ruimte voor docenten
Docenten zijn in 2030 dus meer dan nu de facilitator van leerprocessen, doordat zij
over vakkennis én meta-vaardigheden beschikken. Niet alleen op vakinhoudelijk
gebied zijn zij een voorbeeld voor hun lerenden, maar ook in moreel ethische zin. Dit
is de terugkomst van de meester-gezelrelatie in het onderwijs. Meesters en gezellen
vinden elkaar online of in de school als lokaal knooppunt waar jonge en oude mensen
samen leren, werken en coachen en gezamenlijk resultaat bereiken.

Dit vraagt van de schoolorganisatie dat docenten de ruimte wordt geboden om te
handelen naar eigen inzichten. Of, zoals Schwarz en Sharpe (2010) het noemen:
gebruik kunnen en mogen maken van hun 'practical wisdom'. Een voorbeeld:
vertrouwen in een kind dat het wél kan leren, zorgt er ook voor dat een kind leert.
Dit wordt ook wel het Pygmalion-effect genoemd. Een ander voorbeeld: als docent
weten waar een lerende op vastloopt en hem hierbij helpen, zonder door te draven
en koste wat het kost de methode te volgen.

13

Geerligs, J. (2012). Beoordelen van competenties.
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Authentieke leervragen en maatwerk
Wat gebeurt er dan online of in dat klaslokaal in 2030? Kan iedereen daar zijn
authentieke leervraag kwijt en wordt iedereen op zijn wenken bediend? Deels
absoluut. Binnen sociale normen leren betrokkenen via natuurlijke ervaringen, zoals
spel),

huishoudelijke

taken,

werkervaring

en

sociale

interactie.

Voor

talentontwikkeling is alle ruimte. Lerenden initiëren samen of alleen allerlei
activiteiten rondom hun persoonlijke interessegebieden. Kwaliteit en toegevoegde
waarde van de resultaten van deze activiteiten worden beoordeeld door de groep.
Een voorbeeld dat hiervoor inspiratie kan geven is Unschooling14.

Daarentegen, naast het exploreren van authentieke, persoonlijke leervragen is er een
aantal basisvaardigheden en een algemene vorming waarvan de maatschappij
verwacht dat ze bij elke medemens aanwezig zijn. Dit is in het belang van de
maatschappij. Dit zegt echter niets over hoe deze kennis en vaardigheden worden
14

n.wikipedia.org/wiki/Unschooling
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geleerd. De vormgeving van het leerproces is nog altijd open. Aansluiten bij
interesses, tempo en niveau van lerenden, methoden kiezen die passen bij hun
leerstijl, tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk maken, gaming elementen
toevoegen, real world projecten vormgeven die de basisvaardigheden behelzen, maar
toch de verbinding tussen theorie en praktijk leggen en waarbij lerenden eigenaar zijn
van het project, dit zijn allemaal voorbeelden van het anders organiseren van leren.
Wij zeggen: benut de vele manieren waarop hetzelfde geleerd kan worden en
organiseer een platform voor al die andere leervragen, inclusief die van jezelf!
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5. Vang de opbrengst van het leren!
Annejet Goede en Chantal Brans

Waar gaat het om?

In 2030…

… draait onderwijs om de resultaten van het leerproces en het valideren
daarvan. De onderwijsinstelling laat zien wat iemand allemaal in huis heeft en hoe hij
functioneert in een bepaalde omgeving. De lerende krijgt inzicht in wat hij weet en
kan en hij leert de juiste houding om van waarde te zijn voor zichzelf en de omgeving
waarin hij functioneert. Dankzij het onderwijs weet hij wat hij in huis heeft, waar zijn
talent en interesse liggen en samen met de docent bepaalt hij zijn leerdoelen en
beoogde resultaten. Jong en oud ziet onderwijs als nuttig, uitdagend en leuk. Het
onderwijs geeft kansen, waardoor lerenden het gevoel hebben te kunnen komen waar
ze willen dankzij het onderwijs.

.… zal de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs verbeterd zijn door de
focus te verleggen naar leeruitkomsten. In het leerproces wordt gebruik gemaakt van
meerdere leeromgevingen en situaties. Leren vindt altijd en overal plaats. Er wordt
nagedacht

over

de beste route voor

elk

individu

en

onderwijstijd

is van

ondergeschikt belang. Hierdoor wordt maatwerk en kwalitatief hoogstaand onderwijs
de standaard. Op deze manier wordt de investering in onderwijs geheel ingezet voor
het leerproces en de uitkomst gemaximaliseerd voor iedere individuele leerling.

… geven diploma’s aan wat iemand in huis heeft, niet alleen welk niveau
iemand bezit. Deze papieren zijn ook over de landsgrens heen eenvoudig op waarde
te schatten. Mensen kunnen gemakkelijker in een ander Europees land onderwijs
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volgen of een baan vinden. Door deze uitwisselingsmogelijkheden kunnen Europese
burgers, dus ook onze leerlingen, beter profiteren van Europa.

Goed, dit klinkt mooi, maar hoe zou zo’n systeem er dan uitzien?

Hoe zie je dat voor je?
Op alle niveaus en bij alle belanghebbenden ligt de focus van het leerproces op de
output.

Het

onderwijs

is

ontwikkelingsgericht

georganiseerd,

waarbij

de

leerresultaten van het individu worden bijgehouden.

De onderwijsprofessional prikkelt de lerende en maakt hem nieuwsgierig. Daarnaast
registreert hij de leeruitkomsten. Leerling X: ’van meneer Witjes moet ik vragen

beantwoorden als waar ben ik goed in en waar ik wil komen. Samen kijken we wat
daarvoor nodig is en waar ik aan moet werken.’(zie ook hoofdstuk 3) De focus ligt
niet op lesstof en methoden, die in de hoofden gegoten moet worden, maar op de
mogelijkheden en benodigdheden van de lerenden.

Ouders zijn belangrijke partners van de school en de onderwijsprofessional. Ze
werken met de school samen om het beste in hun kind naar boven te halen en het
kind te laten leren op de manier en het niveau wat het beste bij hem/haar past. Het
kind op de juiste plek is het uitgangspunt; niet een zo hoog mogelijke (liefst
academische) opleiding.

Het Ministerie voert structureel de dialoog met spelers uit het onderwijsveld over de
(on)mogelijkheden

van

het

onderwijssysteem.

Onderwijsinstellingen

worden

gecontroleerd op hun resultaten en de kwaliteit van begeleiding van de lerenden. Om
alle leerresultaten van het individu mee te laten tellen wordt niet afgerekend op
contacturen, maar op leermomenten (ongeacht waar die plaatsvinden).

Werkgevers (en dus ook de schoolleiders) gebruiken in hun personeelsbeleid
competentieprofielen i.p.v. functieprofielen. Personeelsbeleid is erop gericht om het
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beste uit de medewerkers te halen, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van de extra
competenties van de medewerkers, die wellicht op het eerste gezicht buiten de
functie vallen. Het is vanzelfsprekend dat medewerkers zich blijven ontwikkelen
(practice what you preach), waarvoor het persoonlijk portfolio steeds bijgewerkt
wordt.

Klinkt mooi, maar nu de uitwerking graag!
In het onderwijs gaat het om wat iemand weet, begrijpt en kan doen aan het eind
van een leerproces. Deze leerresultaten worden beschreven in termen van kennis,
vaardigheden en attitude (mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid). Niet
alleen de resultaten van het formele leren op school, maar ook het non-formele en
informele leren15 tellen mee.

Anno 2013 geeft een diploma de inhoud van een opleiding weer. Twee personen die
dezelfde vakken hebben gevolgd hebben niet dezelfde competenties op zak. Er
wordt veel meer geleerd dan dat de onderwijsinstelling kan valideren. In 2030 is het
mogelijk om ook de persoonlijke kwaliteiten van iemand weer te geven en transversal

skills16 worden hierin meegenomen. Voorbeelden van deze niet beroepspecifieke
vaardigheden zijn onder andere de 21st century skills. De juiste vragen weten te
stellen is belangrijker dan alle antwoorden (denken) te weten. De beschikbare kennis
is (lijkt) immers oneindig, dus is het belangrijk om te weten welke kennis nodig is en
hoe deze gevonden kan worden.

Examinering en diplomering
Bij

het

toetsen

van

leerresultaten

worden

alle

kennis-,

vaardigheids-

en

houdingsaspecten meegenomen. Daarbij kijken de beoordelaars verder dan alleen de
Informeel leren is leren dat voortvloeit uit de dagelijkse activiteiten die verband houden met het werk,
het gezin of de vrijetijdsbesteding. Non-formeel leren is leren dat ingebed is in geplande activiteiten die
niet uitdrukkelijk als leren bestempeld worden (in termen van leerdoelstellingen, leertijd of leerondersteuning), maar die een belangrijk leerelement omvatten. CEDEFOP & European Commission (2009).
16
Transversal skills zijn generieke vaardigheden, anders dan beroep specifieke vaardigheden, toepasbaar
in verschillende sectoren.
15
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eisen van een formele kwalificatie. Om goed inzicht te geven in de kennis en kunde
van de lerende, heeft het diploma de vorm van een persoonlijk digitaal portfolio. Dit
portfolio kan gedurende zijn/haar leven steeds verder bijgewerkt worden. Voorbeeld
van een concept dat in deze richting gaat is CH-Q.17 Dit format is herkenbaar voor
opleiders en werkgevers in andere Europese landen. Hierdoor kun je eenvoudiger in
een ander land erkenning krijgen voor de competenties die je in huis hebt en kun je
ook gemakkelijker in een ander land aan het werk.

Anno 2013 bestaat reeds het Europass portfolio. Dit is een set van vijf documenten
om vaardigheden en kwalificaties gemakkelijk te kunnen uitleggen in Europa:
Curriculum

Vitae,

Taalpaspoort,

Europass

Mobiliteit,

Diplomasupplement

en

Certificaatsupplement. De concrete leerresultaten missen nog, maar de basis van dit
document biedt mogelijkheden.18

Diploma’s op alle niveaus zijn beschreven in termen van leeruitkomsten en verdeeld
in units. Dit maakt het mogelijk dat een lerende in stappen toewerkt naar een
diploma. De inschaling in het Nederlands kwalificatiekader (NLQF)19 geeft het werken denkniveau aan dat hoort bij die opleiding. Het NLQF is gekoppeld aan het
Europese kwalificatiekader, waardoor de opleidingsniveaus tussen verschillende
landen te vergelijken zijn.

Literatuur
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www.ch-q.eu
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6. Ondernemend docentschap
Making education Glow!

Morris Oosterling, Annejet Goede, Johan Sloesen,
Corné van Mechelen, Iris van Bossum

Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over het docentschap van de toekomst. Wij geven dit een naam:
ondernemend docentschap. Ondernemende mensen barsten van de energie en zij
stralen dit ook uit. Docenten staan over het algemeen niet zo bekend, ook al zijn er
ontzettend veel voorbeelden van ondernemende docenten. In 2030 willen wij dat alle
docenten ondernemend zijn en stralen door hun enthousiasme en energie.

Veel mensen zijn al bekend met de term 'Flow'. Als we helemaal opgaan in waar we mee bezig
zijn, spreken we van een flow. Het is bekend geworden door het werk van Csikszentmihalyi.
Minder bekend is de term Glow. Lynda Gratton introduceerde deze term voor die mensen die
positief in hun werk staan en daardoor naar anderen toe positieve energie uitstralen. Hiermee
zijn deze mensen in staat anderen te inspireren en te enthousiasmeren voor hun werk.

Deze mensen bezitten enkele kenmerken om Glow te bereiken in hun omgeving en dus in hun
werk. Allereerst een coöperatieve mindset. Zij weten dat verbinding en samenwerking de kern
zijn van hun werkzaamheden. Zij stellen vragen, staan open voor de invloeden van anderen en
stellen zich samenwerkingsgericht op. Hiermee stuwt een 'Glow-er' zichzelf en anderen
vooruit. Daarnaast weten deze ‘Glow-ers’ dat ze het niet alleen af kunnen. Doordat ze vooral
weten wat ze niet weten, zijn zij in staat hulp te vragen aan anderen. Zowel binnen als buiten
een organisatie.
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En als laatste zien ze mogelijkheden om zichzelf en anderen te laten stralen. Dit bereiken ze
door het uitdragen van een prachtige visie die anderen aanspreekt, door de vragen te stellen
die niemand anders durtft te stellen en door voor zichzelf en voor anderen interessant en
betekenisvol werk te maken.

Als docent heb je een voorbeeldfunctie. Je eigen waarden en houding draag je
(ongemerkt) over op de groep lerenden. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Hoe
doe je dat als docent eigenlijk? Geef je lerenden de ruimte om te ondernemen, laat je
ze vanuit hun nieuwsgierige houding de wereld ontdekken? Of ben je alleen maar
gericht op orde in de klas om zoveel mogelijk kennis over te kunnen dragen? Deze
vragen gaan over je professionaliteit als docent. Wij vinden dat je als docent geen
alleenrecht hebt om te bepalen wat relevante en interessante kennis is voor de
lerende. Om een goed voorbeeld te zijn, juist in een zo snel veranderende
samenleving, is het goed om als docent te laten zien wat ‘ondernemen’ is. Het is een
noodzakelijkheid in de nieuwe samenleving. Ben en doe jij dit voldoende?

Onderwijslab gelooft dat in 2030 geen enkele onderwijsprofessional fulltime aan het doceren
is. Vooral in het mbo, hbo en op universiteiten zijn er al veel docenten die het docentschap
combineren met andere functies. Zo verbinden zij het bedrijfsleven en het onderwijs op een
natuurlijke manier met elkaar. Op deze manier het werkende leven invullen zorgt voor
synergie. Ervaringen in het bedrijfsleven zijn voor lerenden boeiend en interessant en
ervaringen in het onderwijs maken je een rijkere professional.

Door deze ondernemende houding ontstaat een mooi beeld: het onderwijs is een plek waar
verbindingen tot stand worden gebracht. Lerenden krijgen hierdoor inspiratie en gaan zelf
ook vrij ondernemen. We bouwen zo samen aan een betere toekomst!
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Wat is een ondernemende docent?
Ondernemendheid is een houding. Het is weten waar kansen liggen (je kijkt naar
buiten en houdt niet vast aan 'de methode'), het is initiatief nemen en vernieuwend
zijn. Nieuwe (digitale) didactieken zijn steeds sneller en makkelijker beschikbaar. Durf
ze ook te gebruiken. Bovendien is het lef hebben om verder te kijken dan je eigen
comfortzone om je zo te blijven ontwikkelen. Vele oorzaken kunnen je tegenhouden,
bijvoorbeeld je angst voor nieuwe dingen, je angst om gezag te verliezen doordat je
fouten maakt of het gemak van het gebruiken van je methode. Dat is logisch, wij
vinden ondernemend zijn ook eng, maar weten dat het noodzakelijk is. Fietsen leer je
door vallen en opstaan, waarom ondernemendheid dan niet?

Is dit een toekomst die we willen?
Het zit niet in de culturele genen van het onderwijs om ondernemend te zijn. Van oudsher
zijn onderwijsinstellingen uitvoeringsorganisaties, waar de overheid bepaalde wat wel en wat
niet kon. Dat is inmiddels veranderd. Met de omslag naar meer 'bedrijfsmatig werken' is ook
een omslag gekomen in de aansturing: bedrijfsmatig en gericht op controle (vergelijk
Vermeulen, Vink en Roman, 2012). Docenten zijn hierdoor steeds meer tijd kwijt aan het
controleren en vastleggen van processen. Dit werkt ondernemendheid niet bepaald in de
hand. Het botst zelfs met de waarden en drijfveren waarom de meeste docenten ooit
gekozen hebt voor het werken in het onderwijs (Van Dijk en Oosterling, 2012; vergelijk ook
Tops, 2007). Het beperkt je in je professionele ruimte.

Natuurlijk doe je niet alles wat je opgedragen wordt en ben je burgerlijk ongehoorzaam. Uit
onderzoek blijkt dat veel docenten wegduiken wanneer vernieuwingen zich aankondigen
(Mathiue Weggeman, 2012). En met recht. Veel vernieuwingen zakken snel na de introductie
weer op de prioriteitenlijst.
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Een ondernemende houding vraagt zowel om persoonlijke doelen als om bepaalde
kwaliteiten:
•

Authenticiteit: ken en ben jezelf, durf hierbij ook je kwetsbaarheid te laten
zien;

•

Storytelling: waardevolle belevenissen zijn de basis voor intrinsieke motivatie
van de lerende;

•

Onderwijs geven doe je op basis van verworven respect.

Ondernemendheid vanuit authenticiteit
Ons uitgangspunt in deze publicatie is dat talentontwikkeling van de lerende centraal
staat. Het doel dat je als docent dus hebt is volgens ons dan ook om dit goed te
faciliteren. Dit doe je vanuit authenticiteit. Dit is de kern van ondernemen, of
eigenlijk, van zijn. Ben en doe je wat je hart je ingeeft? Hiervoor is traditioneel weinig
aandacht in het onderwijs. Dus ook niet in het kader van de professionaliteit van jou
als docent. De docent moest gezag hebben, hij was de autoritaire docent die de
lerenden stil liet zijn en zijn verhaal vertelde. Autoriteit wekt eerder weerstand op
dan gezag. Respect moet je verdienen. Dit doe je door je kwetsbaarheid te tonen:
dat maakt je tot mens en het verbindt. Dat is nogal een verschil met wat de
naoorlogse generatie gewend is. Iedereen kent nog de verhalen van het ‘latje’
waarmee de docent sloeg. Veel van de onderwijsmakers van vandaag hebben dat
strakke ‘regime’ nog meegemaakt.

Wij geloven dat als je doet wat je leuk vindt, je hier ook goed in bent; je staat dicht
bij je eigen drijfveren, je passies. Je weet wie je bent en draagt dit ook uit. Dit kan
slechts als je naast theoretische vakkennis, ook beschikt over praktijkkennis en
coachingsvaardigheden. Daarom ben je als docent ook werkzaam in het bedrijfsleven,
zo kun je waardevolle belevenissen van jezelf gebruiken om lerenden te verleiden en
motiveren.
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Hoe ondernemend je ook bent, als anderen het niet zien, heeft het geen
toegevoegde waarde. Je moet dus ook in staat zijn om het uit te dragen naar buiten.
Dit noemen we ook wel 'personal branding', ofwel de manier waarop jij invloed kan
uitoefenen op hoe anderen je ervaren. Waarom is dat van belang? In de
onderwijssituatie zegt het bijvoorbeeld hoe jij bij lerende te boek staat als docent.
Dat heeft sterke invloed op hoeveel je in de klassituatie voor elkaar krijgt en dus
hoeveel ruimte jouw ambities krijgen.

Het nadenken over

‘personal branding’ geldt andersom ook als middel om je

intrinsieke motivatie te vergroten en meer trots op je werk te worden. ‘Trots’ is een
woord wat historisch gezien in Nederland een negatieve connotatie heeft, maar wat
mensen wel erg kan motiveren om hoger te reiken. Het stelt je in staat jouw talenten
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nog actiever in dienst te stellen van de lerenden. En dat is precies waar die lerende
van 2030 naar op zoek is: een docent die zowel in kennis als levenservaring een
boodschap heeft. Een docent die zowel online als offline geheel authentiek zichzelf is
en daardoor als betrouwbare vraagbaak wordt beschouwd. Het is een docent die
ondersteunt en adviseert vanuit de overtuiging dat ook hij fouten kan maken, maar
dat dan wel doet vanuit volledige integriteit. Een mens van vlees en bloed. Dat
creëert vertrouwen.

En dan een stap verder: de onderwijsinstelling in beweging!
Tot nu toe spraken we in dit hoofdstuk over ondernemend zijn, vanuit je eigen passie
voor het onderwijs. Een 'Glow-er' weet dat dat niet genoeg is: met een coöperatieve
houding de verbinding maken met je omgeving zorgt voor energie en enthousiasme.
Allereerst natuurlijk met je collega's, ook die buiten je team.

Verbinding start met het formuleren van een collectieve ambitie. Dit is een
dynamisch proces, essentieel voor het bieden van goed onderwijs. John Kotter
onderbouwt dit middels een metafoor: Gaudi gaat naar de bouwplaats van een
kathedraal en vraagt aan twee metselaars wat ze aan het doen zijn. Hij krijgt twee
antwoorden. De eerste zegt: 'dat zie je toch. Ik metsel stenen.' De ander zegt: 'ik
bouw de mooiste kathedraal van Europa.' Zie jezelf als onderdeel van dit team van
metselaars en bedenk waaraan je wilt bouwen. Creëer eenheid van denken en doen
om zo een krachtige boodschap te hebben én waar te maken.
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Een collectieve ambitie is een gezamenlijk beeld van het doel dat je wilt bereiken. Niet alleen
op korte termijn, juist ook op de lange termijn. Hoe ziet de school er in de toekomst uit? In
deze publicatie doen we inhoudelijke suggesties hiervoor. Maar we denken ook dat in de
school op een bepaalde manier met elkaar omgegaan moet worden, zodat een goede
collectieve ambitie kan worden geformuleerd:
•

Je neemt tijd voor elkaar en luistert. De schreeuwers willen zich profileren, maar
hebben niet altijd de beste ideeën en frustreren het gezamenlijke proces. Spreek dus
af om vooral naar elkaar te luisteren voordat jullie in gesprek gaan.

•

Je stelt veel vragen ter verduidelijking. Mensen denken vaak over hetzelfde te praten,
maar doen dit lang niet altijd. Een begrip als ondernemerschap of leiderschap roept bij
iedereen een beeld op, maar vaak niet hetzelfde beeld. Een goede collectieve ambitie
is een gezamenlijk beeld.

Je creëert een positieve sfeer voor het gesprek. Fouten maken doen we allemaal, gekke
dingen roepen ook. Een goede collectieve ambitie kan pas tot stand komen als we de ideeën
van alle betrokkenen hebben gehoord.

Alleen een wederzijdse verbinding geldt
In het voorgaande keken we naar hoe je als docent en als team ‘het beeld’ naar
buiten toe bepaalt en hoe de verbinding met jezelf en elkaar sterk blijft. In de
onderwijscontext heeft die verbinding alleen zin als je daarmee ook bijdraagt aan
waar de lerenden en andere stakeholders voor staan. Ofwel, hoe draag jij bij aan wie
zij zijn en willen worden als mens in werk én privé?

Als er mensen zijn die zich iedere minuut van de dag bekommeren om ’wie zij zijn in
de ogen van anderen’, dan zijn het onze jongeren wel. Jongeren maken veel gebruik
van online wegen. Daar ligt een onderdeel van hun identiteit. Voor veel scholen is dit
nog onbekend terrein. Diezelfde jongeren zijn opzoek naar nieuwe vormen van leren.
Lerenden in 2030 worden ontzettend graag uitgedaagd om te mogen bijdragen aan
een groter doel. Juist de Facebook-generatie vult graag haar timeline met
waardevolle belevenissen! Vanaf de basisschool (wie zijn je vrienden?) tot aan de
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universiteit (discussies via Twitter) deelt de lerende van 2030 zijn leven met de
buitenwereld. Om ze om te krijgen, speel je in op deze online ontwikkelingen. Je
biedt ze nieuwe (online) schoolervaringen, waarmee je ze volledig boeit en bindt.

Hoe maak je als onderwijsorganisatie de verbinding tussen binnen en buiten?
Leg vandaag al contact en nodig stap voor stap bedrijfsleven en culturele en
maatschappelijke instellingen uit om samen met jou, je school en je lerenden
dezelfde waarden delen. De meeste mensen vinden het eervol om uitgenodigd te
worden om iets bij te dragen aan het onderwijs. Probeer authentieke, realistische en
zingevende

ontmoetingen

en

projecten

te

creëren

tussen

lerenden

en

Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemers (MVO-ers) in de regio. Het is een
menselijke basisbehoefte om contact en verbinding te zoeken middels het delen van
bepaalde waarden.

Het verbinden van alle stakeholders leidt tot nog een laatste fijne bijkomstigheid.
Door het 'ondernemen' kom je in contact met veel inspirerende mensen, die jou een
nieuwe kijk op de wereld bieden. Op deze wijze onderwijs maken is waardegevend,
proactief en perspectiefrijk voor de lerenden. Daarnaast verbreedt het ook je eigen
horizon. Terwijl jij lerenden betekenisvolle opdrachten biedt, leer je zelf (informeel)
veel bij. Kortom: een win-win situatie voor alle betrokkenen! Jij als ondernemende
docent straalt en hebt anderen in je omgeving laten stralen door je enthousiasme en
energie: 'You´re making education Glow'.
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7. Een onderwijsinstelling leiden in 2030

Morris Oosterling, Lotte de Rooij, Chantal Brans, Wouter Smit

Per 2030 zijn alle onderwijsinstellingen in Nederland op zoek naar een nieuw soort leider
wegens veranderde omstandigheden in en rond het onderwijs. De nieuwe leider is dienend aan
de onderwijsprofessionals (docenten en opleiders) binnen de visie van de onderwijsinstelling
en activeert en onderhoudt het netwerk van maatschappelijk belanghebbenden dat
belangrijke ontwikkelingen voor de onderwijsinstelling signaleert. Deze leider is zo in staat de
interne en externe ontwikkelingen rond de onderwijsinstelling te vertalen ten behoeve van de
ontwikkeling van de talenten van de lerenden. Hij1 wil en kan de directe omgeving van de
onderwijsinstelling van dienst zijn door zijn open, verbindende karakter.

Het onderwijs heeft vele stakeholders (directe en indirecte belanghebbenden) die
continu verantwoording vragen van de onderwijsinstellingen. Onderwijsinstellingen
hebben bijvoorbeeld te maken met steeds mondigere lerenden en ouders: zij voelen
zich klant van de onderwijsinstelling en wensen 'waar' voor hun geld te krijgen.
Tegelijk hebben ook overheid, bedrijfsleven, de lokale gemeenschap, docenten en
andere betrokkenen bij de onderwijsinstelling verwachtingen van en eisen aan de
onderwijsinstelling. Een leider lijkt hierdoor op een doelman die het spervuur van
aanvallen op zijn goal moet verdedigen. Het goal dat hij probeert te verdedigen is
het onderwijs wat hij misschien zelf niet eens het beste onderwijs vindt, omdat het
grotendeels gestuurd wordt door wetgeving en bekostiging. Deze doelman moet de
weg naar voren vinden en in 2030 de centrale middenvelder zijn die anderen kan
laten scoren! Niet alleen door verantwoording achteraf, maar juist ook door
verantwoordelijkheid vooraf te nemen.
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In vorige hoofdstukken is al aan de orde geweest wat wij denken dat een lerende
nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen. Ook gingen we al in op de rol van
onderwijsprofessionals om dit mogelijk te maken en ons antwoord op wat een
onderwijsinstelling in 2030 dan kan zijn. In dit hoofdstuk gaan we in op de wijze
waarop een leider deze onderwijsinstelling kan faciliteren en ondersteunen. We zijn
hierbij niet uitputtend, we schetsen een beeld van een mogelijke toekomst. Een
positieve toekomst!

Samenwerken in de onderwijsinstelling
Sinds de jaren '80 van de vorige eeuw is de gemiddelde onderwijsinstelling sterk in
omvang gegroeid. De benodigde informatievoorziening aan de top van de organisatie
is hierdoor toegenomen: risicomanagement, procedures en systemen zijn in veel
onderwijsinstellingen daardoor noodzakelijk geworden om de leider te voeden met
voldoende informatie om strategische vraagstukken 'juist' te kunnen adresseren.
Vanwege het gehanteerde instrumentarium en de bedrijfsmatige aansturing in veel
onderwijsinstellingen ervaren professionals veelal een begrenzing binnen hun eigen
handelingsruimte, ook wel de professionele ruimte genoemd.

Dit wordt nog eens

versterkt doordat bovenop staand beleid nieuw beleid wordt geformuleerd en
verantwoordings- en controlemechanismen zich opstapelen (vergelijk Vermeulen,
Vink en Roman, 2012). Het leidende principe bij deze methode van beheersing is dat
goed onderwijs afgemeten kan worden aan het aantal geslaagden. Echter, deze vorm
van

‘kwantiteitsdenken’

past

niet

bij

de

waarden

en

drijfveren

waarom

onderwijsprofessionals ooit gekozen hebben voor het vak van docent/ werken in het
onderwijs.

Een leider is traditioneel degene die de lakens uitdeelt, die zorgt voor visie en die
door strategische doelstellingen de koers bepaalt en mensen bijstuurt waar nodig.
Een 'grootse man' die weet wat hij wil. Voor deze man (of vrouw) is in 2030 geen
plaats meer. Veeleer gaat het in 2030 om een leider die dienend is aan de
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onderwijsprofessionals in de organisatie. Dit betekent dat de leider zorgt voor
gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheden, gericht op de talentontwikkeling van
de lerenden én van docenten. Niet vanuit een top-down aanpak, maar vanuit de
wensen

van

de

professionals

die

dit

mogelijk

maken.

Zo

kunnen

onderwijsprofessionals ook weer verantwoordelijkheid ervaren voor de ontwikkeling
van lerenden.

Tijdens een symposium bij TiasNimbas in september 2012 was Sjef Czyzewski (de voorzitter
van de Raad van Bestuur van GGZ instelling Antes) uitgenodigd om te spreken over
maatschappelijk ondernemerschap. In zijn verhaal ging hij in op de maatschappelijke opdracht
en de wijze waarop men hier keuzes in heeft willen maken. Hier stond een zeer inspirerende
man, die vorm durfde te geven aan de dienstverlening aan 'de psychisch zwakkeren' in onze
samenleving. De kern van zijn verhaal is heel simpel: neem verantwoordelijkheid voor de
maatschappelijke opdracht waar je als publieke organisatie voor gesteld wordt. Welke
opdracht is dat, wat hoort hier wel bij, wat niet en waar zien we hiaten optreden? Zet een
gezamenlijke

visie

neer

en

laat

de

professionals

binnen

de

organisatie

de

verantwoordelijkheid nemen voor deze opdracht.

Om dit type leiderschap mogelijk te maken zullen kernwaarden de basis moeten
vormen voor het leiderschap van de toekomst (zie ook Van Dijk en Oosterling,
2012). Het gaat bijvoorbeeld om verantwoordelijkheid, integriteit, openheid en
samenwerkingsgerichtheid. We zijn op zoek naar een nieuwe generatie leiders die
vanuit deze kernwaarden durven en kunnen opereren. Zij durven in gesprek te zijn
met onderwijsprofessionals en hen ruimte te bieden om zelf oplossingen te verzinnen
en verantwoordelijkheid te nemen. Zij weten resultaten te bereiken voor het geheel,
niet door macht, niet voor eigengewin, maar door het uitdragen van persoonlijkheid
en betrokkenheid. Het belangrijkste effect hierbij is dat er een organisatie ontstaat
waarin iedereen met respect met elkaar omgaat. Zoals in vriendschappen zien we op
de werkvloer openheid en vertrouwen in elkaar. We durven risico's te nemen om iets
te bereiken, durven fouten te maken en worden in wie wij als mens zijn
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geaccepteerd. Afrekenen werkt niet meer, het gaat om verantwoordelijkheid nemen,
aandacht voor groei, kracht en ontwikkeling. De kracht zit in wederzijds acceptatie
van leider en professional en een focus op de positieve resultaten die gezamenlijk
bereikt kunnen worden. Hierdoor ontstaan verbindingen tussen mensen. Als we dit in
onze onderwijsorganisaties neerzetten kan het onderwijs ook als rolmodel fungeren
voor de nieuwe generatie.

Samenwerken buiten de onderwijsinstelling
De vele stakeholders, die nu om verantwoording vragen van het onderwijs, zullen
betrokken blijven bij het onderwijs, ook in 2030. Wij verwachten echter dat deze
stakeholders veel meer dan nu worden betrokken bij de onderwijsinstelling. Onze
samenleving kenmerkt zich steeds meer door verbondenheid. Social media versnellen
dit proces, waardoor voor iedereen makkelijker en beter zichtbaar wordt wat
organisaties (dus ook onderwijsinstellingen) doen en presteren. Of niet doen en niet
presteren. Deze verbondenheid zorgt er ook voor dat resultaten van strategische
beslissingen die een leider maakt, moeilijker voorspelbaar worden. Hierdoor komt er
meer dan ooit behoefte aan gezamenlijk gedragen besluiten, zodat deze vooraf
worden ondersteund, niet achteraf verworpen. Dit is de essentie van gezamenlijk
verantwoordelijkheid nemen.

De netwerksamenleving maakt dat de school meer tot een samenbindende plek zal
worden, waar verschillende groepen mensen (denk aan ouderen, werklozen,
medewerkers van bedrijven en gemeenten) samenkomen om samen aan (hun)
ontwikkeling te werken. De school is een lokaal knooppunt waar alle mensen met
leer-, ontwikkel- en werkvraagstukken terecht kunnen. Over en weer heeft iedereen
een gezamenlijk belang bij samenzijn. Dit wordt ook weerspiegeld in de wijze waarop
doelen van de onderwijsinstelling worden bepaald.
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Samenwerking in het onderwijs is geen sinecure: vaak is sprake van langlopende trajecten
waarin veel verschillende belanghebbenden gezamenlijk op moeten treden om een gedragen
resultaat neer te zetten. Individuele belangen kunnen tegengesteld zijn, waardoor de
samenwerking spaak kan lopen of samenwerking onvoldoende van de grond komt. Er blijkt
dan

nogal

eens

dat

vanuit

een

‘automatisme’

aan

de

formele

contracten

wordt

vastgehouden. Volgens onderzoekers van IVA en KBA (2010) dient een gezamenlijk proces
van afweging tussen doelen te ontstaan met verschillende belanghebbenden om betere
resultaten te kunnen bereiken in het beroepsonderwijs.
In het boek 'Grond voor samenwerking. Het creëren van concept value in complexe ruimtelijke
projecten' laten hoogleraar Camps en anderen zien hoe het mogelijk is om meer waarde te
creëren door in een gezamenlijk traject de belangen van verschillende partijen bij elkaar te
brengen. Hun observaties in verschillende projecten hebben geleid tot een theoretisch
raamwerk voor het denken over samenwerking in de ruimtelijke ordening en de bouw (zie
figuur 1). Dit beeld van samenwerking in de ruimtelijke ordening en de bouw is het startpunt
voor ons denken over verbindend onderwijs in 2030.

Figuur 3: Model Concept Value (naar Camps et.al., 2010).
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Participatie door de Raad van Maatschappelijk Betrokkenen
In de toekomst van de school stellen wij voor dat belanghebbenden de mogelijkheid
om via een Raad van Maatschappelijk Betrokkenen hun belangen in de school te
vertegenwoordigen. Aangezien de Nederlandse economie in 2030 deels draait op een
aantal (top)sectoren die per regio georganiseerd zijn (voorbeelden van die regio's
zijn de Greenport (Almere), Brainport (Eindhoven), Health valley (Nijmegen) en de
Agro/ Food valley (Wageningen) en deels op het lokaal ondernemerschap, krijgen
deze een vaste zetel in de Raad. Ook zijn ouders, personeelsleden, (jeugd)zorg,
kinderopvang, lerenden en de (lokale) overheid hierin vertegenwoordigd.

De leden van deze Raad van Maatschappelijk Betrokkenen bepalen gezamenlijk de
hoofdlijnen van het beleid. De leider van de onderwijsinstelling heeft een regierol
waar het gaat om het samenbrengen van de belangen van alle leden van de Raad.
Daarmee bepalen de leden van de Raad van Maatschappelijk Betrokkenen gezamenlijk
wat het bestaansrecht van de school is.

Er is geen sprake van leidende en volgende belangen, ieders stem telt in de raad. Er
is gezamenlijk overleg om tot optimale resultaten te kunnen komen. In 2030 is de
samenwerking tussen belanghebbenden een gezamenlijke zoektocht naar wat het
beste is voor het regionaal ingebedde onderwijs. Landelijke doelen krijgen hierin
vorm, maar zijn niet leidend: alle stemmen gelden.

De maatschappelijke opdracht tot goed onderwijs gaat in de nieuwe samenleving niet
samen met individuele (commerciële) belangen. Door gezamenlijk te bepalen wie
voor welke doelgroep het onderwijs zo goed mogelijk kan aanbieden en door de
verantwoordelijkheden goed te beleggen wordt de kwaliteit van onderwijs geborgd.
Over en weer hebben scholen een rol in de kwaliteitsborging, bijvoorbeeld door
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collegiale consultatie en door uitwisseling van kennis en ervaringen. Hiervoor is
regionaal overleg georganiseerd, maar ook per branche.

Opdracht voor onze huidige leiders
Onderwijs gaat over de ontwikkeling van kinderen tot volwaardig burger en
medewerker in onze (nieuwe) maatschappij. Leiderschap gaat hier in de kern ook om:
als mens je ontwikkelen in dat wat je wil bereiken en waar je een verschil wil maken,
voor je medewerkers en voor de organisatie, zodat anderen in hun kracht kunnen
werken. Leiderschap verbinden aan de kern van het werk is dus de meest wezenlijke
voorwaarde voor het onderwijs van de toekomst. Leiders: neem deze opdracht
serieus: wees de verbindende schakel in het team, zowel binnen als buiten de
onderwijsinstelling!
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Conclusie

Onderwijslab wil zich als groep van jonge, enthousiaste en betrokken onderwijsprofessionals inzetten om ons onderwijs toekomst- en generatieproof te maken.
Door de vijf uitgangspunten te nemen waar het onderwijs in 2030 aan moet voldoen:
1. waardegedreven, 2. proactief, 3. flexibel, 4. perspectiefrijk en 5. leven lang leren
en valideren, hebben we een onderwijsdroombeeld vormgegeven waar we graag met
jou naar toe willen werken zodat dit in 2030 realiteit is. Hierbij zien we de door de
vergrijzing veroorzaakte uittocht van docenten, bestuurders en ondersteuning die de
komende jaren op gang gaat komen en zijn hoogtepunt bereikt in 2020 als hét
moment om grootschalige verandering te verwezenlijken. Deze kans willen we
grijpen, zonder kennis en kunde van voorgaande generaties te verliezen.

Samenvattend kan worden gesteld dat wij een onderwijssysteem willen uitwerken
waarin iedereen onderkent dat elke lerende (elk mens) talent heeft - sociaal,
cognitief, fysiek of praktisch - en zichzelf en het systeem inzet om dit talent tot
ontdekking te laten komen en te laten ontwikkelen. Dromen zijn het uitgangspunt
van onderwijs en de bron van motivatie! Een school is dan ook niet langer een
instituut waar mensen van dezelfde leeftijdscategorie samen moeten komen om de
voor hen uitgestippelde paden te bewandelen, maar een lokaal knooppunt waar álle
mensen met leer-, ontwikkel- en werkvraagstukken terecht kunnen.

Onderwijsprofessionals houden zich bezig met het ontwerpen van onderwijs dat
creativiteit,

probleemoplossend

vermogen

en

authenticiteit

stimuleert.

De

onderwijsprofessional werkt op het snijvlak van onderwijs en praktijk. Geen enkele
onderwijsprofessional is fulltime aan het doceren; hij of zij is ook op andere manieren
actief. Zo is de onderwijsprofessional een voorbeeld van leren en ontwikkelen en
zorgt voor verbinding met de omgeving. Hierdoor leren lerenden zich staande te
houden in de echte, dynamische maatschappij en deze mede te vormen. Bovendien
leren

zij

authentieke

leervragen

te

stellen

en

te

beantwoorden.

Onderwijsprofessionals nemen de dromen van de lerenden als vertrekpunt en
verbinden deze met (verplichte) basisvaardigheden, waaronder ook de 21st century

skills. Hoe ouder lerenden worden, hoe meer ruimte er is voor authentieke
leervragen. Zo kunnen alle lerenden hun talenten ontdekken én ontwikkelen.
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Het 'diploma' dat de lerende ontvangt aan het einde van een leertraject omschrijft
elk talent dat de lerende in huis heeft en gaat in op hoe hij of zij functioneert in een
bepaalde omgeving. Het draait dus om de resultaten van het leerproces en het
valideren daarvan, niet slechts om het niveau dat iemand bezit. Onderwijsinstellingen
worden ook beoordeeld op resultaten.

Ten slotte verandert de rol van de schoolleider. Een schoolleider dient de
onderwijsprofessionals binnen de visie van de school en activeert het netwerk van
maatschappelijk belanghebbenden dat ontwikkelingen signaleert. Zo kan een continue
uitwisseling plaatsvinden van goede ideeën over onderwijs en blijven school en
onderwijsprofessional continu in beweging.

Wij hopen dat je hebt genoten van onze droom en deze met ons mogelijk wilt
maken: voor jou, voor ons en voor de toekomstige generaties.

De kernleden van Onderwijslab
www.onderwijslab.nl
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