
De toekomst van ons onderwijs 
Ideologie óf wetenschappelijk bewijs? 

 

In de Volkskrant van zaterdag 8 juni 2019 schrijft Aleid Truijens een artikel met de kop: ‘We stevenen 

af op een onderwijsramp, maar niemand ligt er wakker van’. Ze houdt hierin een pleidooi om in het 

onderwijs niet allerlei verschillende ideologieën te volgen zonder dat er voldoende wetenschappelijk 

bewijs is dat deze ook effectief zijn. Ze noemt onder andere probleemgestuurd leren, hart-breinleren 

of 21th century skills. Ik geef haar daarin volledig gelijk.  

 

Hoe kan dat dan dat Ondernemend Onderwijs het ook altijd heeft over het belang van deze 21e 

eeuwse vaardigheden (zie afbeelding)? In feite geeft Aleid Truijens zelf het antwoord. Zij doet een 

oproep om veel aandacht te schenken aan taal, schrijven en rekenen. Deze zogenaamde 

basisvaardigheden moeten uiteraard een belangrijke plaats in blijven nemen in het onderwijs. 

Daarom staan ze in de onderstaande afbeelding ook in het midden, ook in het onderwijs van de 21e 

eeuw. Ze vormen de basis van het verdere leren, leren leren en leren leven.  

 

 
Ondernemend onderwijs moet ook kritisch zijn en blijven op ontwikkelingen in het onderwijs. Toch 

zal het onderwijs moeten zoeken hoe ze mee kan werken aan de snel veranderende 

maatschappelijke eisen en ontwikkelingen. En dat zijn er veel. 

 

De laatste tijd ben ik bij verschillende bijeenkomsten geweest die hiermee te maken hebben. Ik wil 

dit dan ook graag met jullie delen.  

 

In mei j.l. heeft OO ‘sH zelf een bijeenkomst georganiseerd over De Hybride Werknemer. Onze 

gastspreker Anja Hendriks, zelf een hybride werknemer, schetste daar een beeld waarin een 

toename te zien was van het aantal hybride professionals. Het gaat hier niet alleen om jonge 

werknemers die verschillende werkplekken hebben en nog bezig zijn met de opbouw van hun 

carrière, maar ook oudere werknemers die doelbewust werkzaam zijn bij twee verschillende 

werkgevers. Dit met name om al hun talenten te kunnen benutten.  

 

 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/we-stevenen-af-op-een-onderwijsramp-maar-niemand-ligt-er-wakker-van~b08a114c/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/we-stevenen-af-op-een-onderwijsramp-maar-niemand-ligt-er-wakker-van~b08a114c/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
http://www.ondernemend-onderwijs.nl/leernetwerken/hybride-werknemer/
http://www.ondernemend-onderwijs.nl/media/3234/werken-als-hybride-docent-kopie.pdf


Een paar dagen na deze bijeenkomst kreeg ik een onderzoek toegestuurd over de hybride opleiding 

en een uitnodiging om te komen naar een werkveldsessie met de werktitel Learning Society van en 

bij Fontys Hogeschool in Tilburg. Deze had als doel het vaststellen van actuele ontwikkelingen en 

toekomstperspectieven ten aanzien van leren en ontwikkelen in het onderwijs en bedrijfsleven. 

Tevens wilde Fontys een indicatie krijgen van de arbeidsmarktbehoefte van de nieuwe opleiding die 

Fontys Hogescholen aan het ontwikkelen is.  

 

Ook Fontys is net als de HAS en Avans Hogeschool op zoek naar de opleiding van de toekomst. Hoe 

ziet die er uit?  

Fontys is van plan een soort hybride opleiding neer te zetten, waarbij de leraar van de toekomst een 

soort specialist is op het gebied van onderwijs en leren. Eerst een gezamenlijk jaar zonder 

specialisatie. Daarna een driejarig keuzetraject met verschillende uitstroomprofielen.  

Voor mij nieuw is met name de zoektocht om het bedrijfsleven hierbij nadrukkelijk te betrekken. Een 

groot deel van de opleiding zal zich in de bedrijven en externe organisaties afspelen, waaronder 

scholen. Leren op de werkvloer. De opleiding zal niet alleen opleiden tot de Leraar van de toekomst, 

maar deze hybride professional kan ook werkzaam zijn als innovator in het bedrijfsleven. Of 

verbinder in het opzetten van trainingen. Of adviseur bij het schrijven van een beleidsnotitie over 

duurzaam ontwikkelen. Kortweg: een opleiding richting een hybride carrière. 

 

En vorige week kreeg ik een uitnodiging om deel te nemen aan een Webinar van Fontys Hogeschool 

over het onderwerp: ‘De toekomst van flexibel onderwijs bij Fontys’.  

Na bijna drie jaar experimenteren in pilots bij 37 deeltijdopleidingen heeft Fontys een gezamenlijke 

visie op flexibel onderwijs geformuleerd. Fontys wil mensen die werken en een opleiding willen 

volgen de kans geven dit te doen op de eigen werkplek. Deze nieuwe studenten kunnen de 

zogenaamde Leeruitkomsten (LUKs) halen door samen met een coach van de Fontys een plan op te 

stellen. Dit plan past precies in en bij het werk van deze student-werknemers. Zo profiteert niet 

alleen de student of de Fontys, maar ook de werkgever van deze hybride opleiding. 

 

Wat ik dus zie is dat veel, zo niet alle opleidingen op zoek zijn hoe zij zich kunnen transformeren 

richting de opleiding van de toekomst. Niemand weet precies hoe die er uit moet zien, maar het is 

goed alvast te experimenteren. Ook is het goed dat de opleidingen als Fontys en Avans daar direct 

een onderzoek aan koppelen naar de effecten van deze veranderingen. En ook is het goed gebruik te 

maken van wat wetenschappelijk al lang is aangetoond.  

 

En speciaal voor Aleid heb ik nu mijn lees- en schrijfvaardigheden weer eens lekker kunnen 

toepassen, maar ook mijn creativiteit, kritisch denken en samenwerken! 

 

M.vr.gr. Jan 

Lid Programmateam OO ‘sH 

 

 

 
Link naar curriculum.nl 

Link naar Eindadvies Platform Onderwijs 2032  

Link naar Volkskrantartikel van Aleid Truijens met de kop: We stevenen af op een onderwijsramp, maar niemand ligt er 

wakker van 

Link naar Webinar 'De toekomst van flexibel onderwijs bij Fontys':  
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