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Onderwijs ontwikkelt zich niet in stilstaand water
In de jaren dat ik minister ben, zijn er heel wat delegaties uit
het buitenland langsgekomen om te kijken hoe wij in Nederland
ons beroepsonderwijs organiseren. Dat maakt mij trots. Maar
nog belangrijker vind ik het om te weten hoe studenten, leraren
en bestuurders zélf tegen hun onderwijs aankijken. Daarom
ben ik blij met dit rapport van de Nationale Denktank 2016,
dat in nauwe samenwerking met al deze betrokkenen tot stand
is gekomen. Want onderwijs ontwikkelt zich niet in stilstaand
water, maar in een omgeving die voortdurend in beweging is.
Hoewel we weinig zinnigs kunnen zeggen over een samenleving die nog niet bestaat, weten we een paar dingen wél: onvoorspelbaarheid is een zekerheid en technologie is een stuwende
kracht. Daarom geloof ik in onderwijs dat jonge mensen, in élke
onderwijsvorm, naast het ontwikkelen van kennis en vaardigheden,
ook traint in het ontwikkelen van kritisch en onafhankelijk denken.
En in betrokkenheid bij anderen.
Deze rode draden – kennis, Bildung en betrokkenheid – zijn
leidend in mijn onderwijsbeleid. En gelijke kansen voor álle
jongeren vormen daarvan het fundament.
De afgelopen periode heb ik daarom vele maatregelen genomen om het beroepsonderwijs voor studenten uitdagender te
maken, om samenwerking met bedrijven actief te bevorderen en
om gelijke kansen in het onderwijs te stimuleren. De bevindingen
van de Nationale Denktank 2016 bevestigen mij erin dat we
daarmee de juiste weg volgen en maken óók duidelijk hoe dat
beleid nog verder vorm kan krijgen in het onderwijs.
De creatieve en praktische oplossingen zoals weergegeven
in deze bundel vormen daarbij een mooie inspiratiebron voor alle
betrokkenen in en rond het beroepsonderwijs. Bovendien laten
de deelnemers zien dat ze, net als ik, enorm veel houden van het
beroepsonderwijs. Onderwijs waar we allemáál trots op mogen zijn.

Stichting de Nationale DenkTank heeft dit jaar nauw samengewerkt
met zes themapartners: Van Dijk Educatie, het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Hogeschool Windesheim,
Hogeschool Utrecht, Platform Bèta Techniek en een consortium
van elf mbo-instellingen. Deze instellingen herkennen het thema
van de Nationale DenkTank 2016, het beroepsonderwijs van
de toekomst in Nederland, binnen hun eigen organisatie. Deze

Minister Jet Bussemaker
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

partners hebben daarom samen met de deelnemers van de
Nationale DenkTank 2016 de onderzoeksvraag en uitgangspunten
geformuleerd en ondersteuning geboden tijdens de analysefase
en het uitwerken van de oplossingen.

De Nationale DenkTank is onafhankelijk in het beantwoorden
van de onderzoeksvraag.

De Nationale
DenkTank 2016
22 getalenteerde
academici en 17
expertdeelnemers
hebben zich vier
maanden verdiept
in het leren van
de toekomst in
Nederland.
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Zomerschool
In augustus kwam
de Nationale DenkTank 2016 bijeen in
het SAS Institute
in Huizen voor een
intensief programma over het leren
van de toekomst in
Nederland.

7

E I N D R A P P O R T 2 0 1 6 D E N AT I O N A L E D E N K TA N K

AANLEIDING EN
ONDERZOEKSVRAAG

Het beroepsonderwijs vormt de ruggengraat van onze samenleving. Denk je eens in hoe ons land eruit zou zien als we geen
mensen met een beroepsopleiding zouden hebben: geen verpleegkundigen of vrachtwagenchauffeurs, geen leerkrachten of
ICT’ers. Momenteel volgt ruim tachtig procent van de studenten
een beroepsopleiding. En een groot deel van de beroepsbevolking heeft ooit dergelijk onderwijs gevolgd. Het is dus ontzettend
belangrijk dat het beroepsonderwijs goed functioneert en blijft
aansluiten op de praktijk.

Het beroepsonderwijs vormt
de ruggengraat
van onze samenleving, het
is dus belangrijk
dat het goed
functioneert.

Veel organisaties en individuen spelen een actieve rol in het vernieuwen en verbeteren van het beroepsonderwijs. Toch kampt
het beroepsonderwijs met een aantal hardnekkige knelpunten.
Daar zijn meerdere redenen voor. Zo is het aanbod van dit type
onderwijs ongekend gevarieerd. Met verschillende niveaus, elk
met hun eigen positieve en negatieve kanten, en een breed scala
aan richtingen waaruit studenten kunnen kiezen. En ook de studenten zelf zijn ontzettend divers: mensen van alle leeftijden,
verschillende achtergronden, interesses en talenten bepalen het
gezicht van de opleidingen. Het beroepsonderwijs moet deze
verscheidenheid aan opleidingen en studenten aan laten sluiten
bij een veranderende samenleving en dito arbeidsmarkt. Dat is
een enorme uitdaging. Een uitdaging die kansen biedt. Maar
ook een uitdaging die vraagt om een brede benadering en een
kritische blik op de verschillende belemmeringen die in het
beroepsonderwijs spelen. De Nationale DenkTank 2016 brengt
deze in kaart, met als leidraad de volgende onderzoeksvraag:
Hoe komen we in Nederland tot beroepsonderwijs dat de student
stimuleert tot een blijvende persoonlijke ontwikkeling zodat
hij kan werken en leven in een permanent veranderende samenleving?
De Nationale DenkTank 2016 richt zich hiermee niet alleen op
het beroepsonderwijs, maar ook op het werkende leven erna.
Want leren begint op school, maar eindigt daar zeker niet.
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Kijk op het beroepsonderwijs van de toekomst

VISIE

De Nationale DenkTank 2016 richt zich op het beroepsonderwijs van de toekomst.
We denken na over de rol van het onderwijs in onze samenleving, en hoe het

beroepsonderwijs er in de toekomst uit zou moeten zien. Op basis van uitgebreid
onderzoek en gesprekken met veel betrokken mensen zijn we tot de conclusie

gekomen dat het toekomstige onderwijs deze elementen zou moeten bevatten:
1.

het onderwijs vormt de samenleving;

2.

de waarde van de schooltijd zelf wordt toegevoegd aan de onderwijsdoelen;

3.

beroepsonderwijs is gelijkwaardig aan academisch onderwijs;

4.

de onderwijsinstelling fungeert als maatschappelijk centrum;

5.

meer praktijkgericht leren, om de aansluiting op de arbeidsmarkt te
verbeteren.

1. Het onderwijs vormt de samenleving
Onze samenleving en arbeidsmarkt zijn altijd in beweging. Technologische innovaties,
globalisering, vergrijzing en sociale veranderingen spelen hierin een grote rol.
Het ligt voor de hand om dan te besluiten dat het onderwijs zó ingericht moet
worden dat het f lexibel en snel kan inspelen op maatschappelijke wendingen en de
veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. Maar de samenleving moet niet alleen
een stempel drukken op het onderwijs, vindt de Nationale DenkTank 2016. Het
onderwijs zou ook een stempel moeten drukken op de samenleving. Onderwijs zou
dus een meer vormende rol moeten aannemen. Studenten moeten zich na hun
opleiding niet slechts ‘kunnen redden’ in onze samenleving. Ze zullen ook in staat
moeten zijn om positieve invloed te kunnen uitoefenen op die samenleving, met
behulp van vaardigheden die ze hebben geleerd tijdens hun opleiding. Op die manier
kunnen studenten in hun werkende leven een rol spelen in de maatschappelijke
betrokkenheid van hun organisatie of werkomgeving.
2. De waarde van de schooltijd zelf wordt toegevoegd aan de onderwijsdoelen
In het onderwijs staan in het algemeen drie doelen centraal: kwalificatie, socialisatie
en persoonsvorming. Deze doelen zijn gericht op de toekomst: ná de opleiding moet
een student bekwaam zijn om een beroep uit te oefenen, zich hebben ontwikkeld
als individu en in staat zijn om een constructieve bijdrage te leveren aan de
samenleving. De Nationale DenkTank 2016 vindt dat naast de toekomst ook het
heden meegenomen moet worden in de onderwijsdoelen. Studenten brengen
een substantieel deel van hun leven door op school. Het hebben van een goede
schoolervaring zou dus net zo goed een doel moeten zijn. Dit houdt bijvoorbeeld
in dat de student gewaardeerd wordt, zich nuttig voelt en tevreden is. Daarom
zouden de drie bestaande onderwijsdoelen aangevuld moeten worden met een
vierde onderwijsdoel: waarde geven aan de schooltijd. 1
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Onderwijs als maatschappelijk centrum
3. Beroepsonderwijs is gelijkwaardig aan academisch onderwijs
De Nationale DenkTank 2016 constateert dat het beroepsonderwijs doorgaans een
lagere waardering krijgt dan het academisch onderwijs. In Nederland leeft het idee
dat het beroepsonderwijs geen weloverwogen keuze is, maar een consequentie van
het niet halen van een hoger niveau. Dat uit zich onder andere in het taalgebruik:
we spreken over hoog- en laagopgeleiden en daarnaast worden mbo’ers regelmatig
als leerling aangeduid, in plaats van student. Een eerste stap naar gelijke waardering
zou zijn om de termen hoog- en laagopgeleid uit ons vocabulaire te halen2, maar
daarnaast zullen we moeten kijken naar een herstructurering van het onderwijssysteem. Ons onderwijssysteem zou zó ingericht moeten worden dat het volgen van
beroepsonderwijs als bewuste keuze wordt gezien. Hiervoor kan het onderwijs in

Het onderwijs zou een
stempel moeten drukken
op de samenleving door
de studenten die het
opleidt. Die studenten
zouden in staat moeten
zijn om positieve invloed
te kunnen uitoefenen
op die samenleving,
met behulp van vaardigheden die ze hebben
geleerd tijdens hun
opleiding.

Het onderwijs staat
centraal in de samenleving, omdat juist
het beroepsonderwijs
de kracht heeft om
studenten, werkgevers,
overheden en andere
kennisinstellingen in de
regio samen te brengen.

samenleving

Finland als voorbeeld dienen. Het systeem daar bestaat uit een langere periode van
gezamenlijk onderwijs waarin de student zowel praktische als theoretische vakken
volgt. Daarna krijgt elke student, onder begeleiding van een mentor en ongeacht
de cijfers, de keuze: naar het beroepsonderwijs of naar het academisch onderwijs.
In dit geval zijn beide stromingen gelijk aan elkaar en bieden zij beide ontwikkelingsmogelijkheid aan de student. De nadruk moet daarbij liggen op waar de student

werkgevers

4. De onderwijsinstelling fungeert als maatschappelijk centrum
Op dit moment hebben onderwijsinstellingen een geïsoleerde plek in de maatschappij.
Studenten zitten voornamelijk in klaslokalen en hebben weinig contact met de
samenleving. De Nationale DenkTank 2016 gelooft dat de instelling een meer
centrale rol zou moeten spelen in onze maatschappij. Het zou een plek moeten
zijn voor iedereen die wil leren. Of dat nou voor de eerste keer is, of later in de
loopbaan. De instelling zou zo een centrum kunnen vormen voor bedrijven en

wetenschappelijk
onderwijs (wo)

beroepsonderwijs
(mbo en hbo)

goed in is, in plaats van benadrukken waar hij niet goed in is.
Klassikaal leren is niet
altijd geschikt voor
het beroepsonderwijs.
Door in kleinere groepen
te werken kunnen
studenten makkelijker
het werkveld in tijdens
hun lessen, zodat ze
meer uit de praktijk
kunnen leren.

Het beroepsonderwijs
en het academisch
onderwijs zouden twee
gelijkwaardige richtingen moeten zijn.

overheden waar zij projecten kunnen laten uitvoeren of kennis kunnen delen.
5. Meer praktijkgericht leren, om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren

overheid

Klassikaal leren is niet altijd geschikt voor het beroepsonderwijs. Docenten zijn
vaak veel tijd kwijt aan het houden van orde en het klassikaal systeem is niet
f lexibel. Daardoor is het voor studenten soms lastig om hun vak in de praktijk

is voor kwalificering, zien wij ook voor werkgevers een grotere rol weggelegd: zij

so c i a l

atie

kwalificering van de studenten. Waar nu alleen het beroepsonderwijs verantwoordelijk

kw

e

ifi c

Dat betekent dat ook de arbeidsmarkt beter zal kunnen bijdragen aan de

ti

al

klassikaal leren, kan de arbeidsmarkt beter worden verweven met het onderwijs.

isa

te leren. Als het onderwijs zich meer richt op andere leervormen dan alleen

waarde van
schooltijd

profiteren immers van goed opgeleide studenten. Wij pleiten dus niet voor een
verhoging van de student-docent ratio, maar voor een vernieuwing in de manier

les gaat krijgen in andere lesvormen, zoals onderwijs in kleinere groepen, en
lessen volgen in de praktijk.

er

p

en grote schaal, al pilots mee uit. De DenkTank 2016 zou graag zien élke student

so o

in

g

waarop mbo- en hbo-studenten leren. Sommige instellingen voeren hier, op kleine

n sv o r m

In het onderwijs staan
in het algemeen drie
doelen centraal: kwalificatie, socialisatie en
persoonsvorming. De
Nationale DenkTank wil
hieraan toevoegen dat
ook de schooltijd zelf
waardevol moet zijn en
dus als onderwijsdoel
zou moeten worden
gezien.
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THEMA’S EN LEESWIJZER

Tijdens de analysefase hebben de deelnemers van de Nationale
DenkTank 2016 intensief onderzoek gedaan naar verschillende
aspecten van het beroepsonderwijs. Het volledige analyserapport,
aangevuld met een korte samenvatting van de belangrijkste
bevindingen, is te vinden op
nationale-denktank.nl/jaarlijkse-denktank/analyse-2016/.
De onderzoeksvraag en de resultaten uit de analysefase vormen
de basis van de oplossingen die in dit rapport staan. Met elke
oplossing wil de Nationale DenkTank 2016 bijdragen aan verbetering van het beroepsonderwijs. Die verbeteringen passen binnen
vijf verschillende thema’s, te weten:
•
•
•
•
•

Het beroepsonderwijs kan
alleen verbeteren als
álle betrokken
partijen hier
samen aan
werken

de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt;
de persoonlijke ontwikkeling van de student;
het verhogen van kansengelijkheid;
een leven lang leren;
voldoende en goede docenten.

Bij alle oplossingen geldt als uitgangspunt dat het verbeteren
van het beroepsonderwijs alleen kan plaatsvinden als álle betrokken partijen hier samen aan werken. De Nationale DenkTank
2016 richt zich daarom tot studenten, docenten, onderwijsbestuurders, werkgevers en de overheid. Bij elke oplossing staat
op de titelpagina genoemd aan welke thema’s deze gekoppeld
is, hoe de oplossing bijdraagt aan de onderzoeksvraag en welke
partijen de Nationale DenkTank 2016 graag bij de oplossing wil
betrekken.
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ExpertForum
Op 6 oktober organiseerde de Nationale
DenkTank 2016 het
ExpertForum. Tijdens
een presentatie legden de deelnemers
hun analyses voor
aan de 150 aanwezige
experts.
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DE 10 OPLOSSINGEN
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Waar draagt het aan bij?
Aansluiting op de arbeidsmarkt
Persoonlijke ontwikkeling
Kansengelijkheid
Een leven lang leren
Voldoende en goede docenten

Wie draagt bij?
De student
De docent
De onderwijsinstelling
De werkgever
De overheid

STUDIEKIEZERS LEREN ZICH TE ORIËNTEREN
OP WAT ZE WILLEN EN WAT ZE KUNNEN
Professionals
bezoeken scholen waardoor
leerlingen zich
breder kunnen
oriënteren

Studiekeuzeweek laat leerlingen verschillende beroepen
en opleidingen
ervaren

Objectieve
informatie
maakt leerlingen
bewust van
hun arbeidsperspectieven
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Ik ben zelf gestopt met een opleiding. Twee
jaar heeft het geduurd voordat ik erachter
kwam wat ik echt wilde. Tijdens mijn middelbare school was ik helemaal niet bezig
met mijn toekomst en dat was een van de
redenen waardoor ik stopte. Klaar voor
de Start! kijkt met de scholieren naar de
toekomst. De wekelijkse gastlessen zorgen
ervoor dat studenten serieuzer kijken naar
hun studiekeuze. Zo zie je niet alleen de
leuke kanten van het beroep, maar ook de
minder leuke kanten. Er komen mensen uit
verschillende beroepen, dat is helemaal
mooi. Zo kun je veel beter beslissen over een
bepaald beroep. Als ik dit op de middelbare
school had gekregen, weet ik zeker dat ik
niet was uitgevallen op het mbo!
Sandeep Sanichar, Fashion and Business, Rijn IJssel College

Klaar voor de Start!
schooljaar voortgezet onderwijs
studiekeuze
1 les

1 les

1 les

1 les

1 les

1 les

1 les

1 les

wekelijks schoolbezoek
van beroepsbeoefenaars

1 les

1 les

1 week

intensieve studiekeuzeweek
algemeen

beroep

opleiding

beroep

opleiding

‘ik ben
doktersassistent’
capaciteitstest en
objectieve
informatie
over baankansen

Aanleiding
Meer dan twintig procent van de mensen
met een diploma heeft spijt van zijn of
haar studiekeuze bij het betreden van de
arbeidsmarkt.3 En vaak ligt de oorzaak
voor deze spijt in een zwakke positie op
de arbeidsmarkt. Toch is de invloed van
de factor ‘baanperspectief’ in het studiekeuzeproces van veel jongeren laag.4 Het
is daarom belangrijk om jongeren te helpen
een doordachte studiekeuze te maken.

doktersassistent

kapper

tingen door middel van meeloopdagen
bij diverse opleidingen en bedrijven.

Impact
Klaar voor de Start! helpt jongeren om
een goede studiekeuze te maken, waardoor de kans kleiner wordt dat jongeren
achteraf spijt krijgen van hun keuze.
Daarnaast vermindert het programma
het aantal voortijdig schoolverlaters en
het aantal jongeren dat van opleiding
verandert.

Oplossing
Klaar voor de Start! helpt studiekiezers
om erachter te komen waar hun interesses liggen en wat hun competenties zijn.
Ook zorgt dit programma ervoor dat
jongeren een objectief beeld krijgen van
beroepen en baankansen die verschillende opleidingen bieden. Klaar voor de
Start! bestaat uit wekelijkse schoolbezoeken van professionals, die jongeren
helpen om zich breed te oriënteren.
Daarnaast biedt het programma een
studiekeuzeweek waarin scholieren zich
verder kunnen verdiepen in studierich-

Gezocht
Middelbare scholen die met hun leerlingen
mee willen doen aan een pilot van Klaar
voor de Start!. Een partner die bedrijven
en professionals koppelt aan Klaar voor
de Start!, een partner die de schoolbezoeken en verdiepingsdagen coördineert
en een fonds dat het salaris van de organisatoren wil vergoeden.

Contactpersoon
Melline Somers, +31 6 21397362,
m.somers@nationale-denktank.nl
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IEDEREEN EEN GELIJKE KANS
OP EEN STAGEPLAATS
Systeem dat
studenten en
vacatures koppelt op basis
van kennis en
ervaring

Selectie op
basis van
achtergrond,
naam en afkomst is
verleden tijd

Bedrijven
krijgen de
kandidaten die
het beste bij
hun vacature
passen
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StagiAirport zorgt ervoor dat studenten
de kans krijgen die ze verdienen, op een
stage en daarmee op een baan. Wanneer
studenten ongeacht hun afkomst, religie
en seksuele voorkeur kunnen laten zien
wat zij in zich hebben, hebben niet alleen
de student en de onderwijsinstelling daar
voordeel van, maar juist ook de bedrijven.
Want hierdoor hebben zij een grotere kans
om de juiste kandidaat te vinden, met díe
kwaliteiten die zij zoeken. En dit gaat dan
alleen nog maar over het effect op de korte
termijn. Wanneer bedrijven en instellingen
gaan beseffen dat de vooroordelen die zij
hebben helemaal niet waar hoeven te zijn,
zal het imago van veel studenten met een
andere achtergrond ontzettend verbeteren
in de maatschappij. Daardoor zullen deze
studenten na hun studie, stages en ervaringen weer meer kans krijgen op een baan.
Job Stoit, Applicatieontwikkelaar, Noorderpoort

StagiAirport

studenten

vacatures
voor stages

Match

wat kan ik?
welke vaardigheden wil ik leren?

Aanleiding
Momenteel zien we dat studenten met
een Arabische of Afrikaanse naam vijftig
procent minder kans hebben om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan hun medestudenten.5 Dit betekent dat wanneer je toevallig Achmed
of Fatima heet, het veel lastiger wordt
om je verplichte stage binnen het mbo
of hbo te voltooien. Tegelijkertijd geven
(leer)bedrijven aan dat ze het vaak lastig
vinden om een geschikte kandidaat te
vinden voor een vacature.

Oplossing
StagiAirport voorziet in zowel de behoefte van leerbedrijven om gekoppeld
te worden aan geschikte kandidaten, als
in een oplossing voor het probleem dat
sommige studenten systematisch buiten
de boot vallen. Op het online matchingsysteem StagiAirport kunnen studenten
een profiel aanmaken en worden ze op
basis van hun vaardigheden en ambities
gekoppeld aan een vacature, waarna ze
vervolgens uitgenodigd worden voor een

wat heb ik nodig?
welke vaardigheden kan ik aanleren?

sollicitatiegesprek. Bedrijven hoeven dus
niet zelf actief op zoek te gaan naar geschikte kandidaten, want kandidaten
worden al op basis van hun competenties
aan de vacature gelinkt.

Impact
StagiAirport bespaart veel tijd omdat
het systeem de eerste selectie verzorgt.
Leerbedrijven maken na de sollicitatiegesprekken zelf de keuze voor de meest
geschikte kandidaat. Omdat StagiAirport
alleen kijkt naar de capaciteiten van de
student, en niet naar andere zaken, zoals
afkomst, hebben alle studenten een even
gelijke kans op het vinden van een stage.
27

Gezocht
Leerbedrijven en studenten die mee willen
denken over de criteria voor matching.

Contactpersoon
Aydan Figaroa, +31 6 10387630,
a.figaroa@nationale-denktank.nl
Wouter van Dijk, +31 6 12434558
w.vandijk@nationale-denktank.nl

E I N D R A P P O R T 2 0 1 6 D E N AT I O N A L E D E N K TA N K
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Voldoende en goede docenten

Wie draagt bij?
De student
De docent
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De werkgever
De overheid

GEEFT IEDEREEN DE KANS
OM MEE TE DOEN
Iedere student
mag zich ontplooien door
activiteiten te
organiseren

Uitgebreide en
betaalbare
sportfaciliteiten voor álle
studenten

Studenten
voelen zich
verbonden,
met elkaar én
met de school
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Samen Sterk
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Wat doet verbondenheid met jou als individu?
Dat je de les instapt en je gelijk op je gemak
voelt. Dat je jezelf niet steeds hoeft te bewijzen, of je moet voordoen als iemand anders.
Dat is toch een ideale situatie? Samen sta je
sterk en samen kun je doelen realiseren. Dus
waarom zou je jezelf niet openstellen naar
anderen toe, om samen met hen te zorgen
voor het beste resultaat? Sport als middel
om elkaar ‘echt’ te leren kennen is een mooi
principe, en brengt mensen letterlijk en
figuurlijk in beweging. Je leert over de ervaringen en achtergronden van anderen, en zo
kun je de ander beter begrijpen. Dit kan helpen
om het groepsproces te verbeteren, en zorgt
voor een gelijkwaardige sfeer in de klas. Introverte mensen krijgen zo ook de kans om
zich te laten horen. ‘Thuiskomen op school’,
dat wil toch iedereen?
Jeroen Zaaiman, Facility Manager, ROC Nova College

Samen Sterk

samen studiereizen organiseren

samen sporten

samen bedrijven bezoeken

sociale evenementen
gekwalificeerd
gekwalificeerd & ontplooid

Aanleiding
Verbondenheid met de omgeving is één
van de drie randvoorwaarden voor zelfontplooiing.6 Sport en extracurriculaire
activiteiten kunnen bijdragen aan deze
verbinding, maar binnen het beroepsonderwijs gebeurt er weinig buiten de
lessen om. Dit staat in groot contrast
met het brede aanbod op universiteiten,
van verenigingen en sportfaciliteiten,
die vaak ook nog goedkoop zijn.

Oplossing
Initiatieven voor en door studenten
waarbij we de kracht van het beroepsonderwijs combineren met voorbeelden
van de universiteit. Een uitwerking hiervan is bijvoorbeeld het verzorgen van
een breder sportaanbod; zo zou het
CIOS kunnen bijdragen aan de invulling
van sportlessen. Een tweede uitwerking
is het opstarten van verenigingen, bijvoorbeeld gerelateerd aan een studie-

richting, die in contact staan met toekomstige werkgevers uit de branche.

Impact
Mbo- en hbo-studenten voelen zich weer
verbonden met hun opleidingsinstituut
en met elkaar. Met meer mogelijkheden
tot zelfontplooiing kunnen studenten
beter gaan presteren en gezonder gaan
leven.7 Zo wordt de kloof in toekomstperspectieven tussen studenten van de
universiteit en de beroepsopleidingen
een stuk kleiner.
31

Gezocht
Studenten en scholen die meer aandacht
willen geven aan verenigingen en/of sport.

Contactpersonen
Daan de Jong, +31 6 49270015,
d.dejong@nationale-denktank.nl
Gerben Hiemstra, +31 6 27877962,
g.hiemstra@nationale-denktank.nl
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De student
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MET KENNIS EN VAARDIGHEDEN
MEER GRIP OP JE GELD
Studenten
krijgen meer
controle over
hun eigen
financiën

App met
gamified
lessen en
peer-to-peer
feedback

De schuldenproblematiek
onder mbo’ers
spelenderwijs
aanpakken
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Plan je Money
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Uit onderzoek blijkt dat mbo-studenten soms
met grote financiële problemen te maken
hebben. Ze hebben niet altijd iemand in
hun omgeving die hen helpt met financiële
vraagstukken. Ik heb de luxe dat mijn ouders
mijn studie betalen, waardoor ik zorgeloos
naar school kan gaan. Dit geldt lang niet
voor iedereen. Ik zie hoe studenten zonder
eten naar school gaan, omdat hun ouders
vinden dat ze zelf voor hun eten moeten
zorgen. Ik zie hoe klasgenoten halverwege
de dag weggaan omdat ze moeten werken.
Ook zie ik veel onwetendheid als het gaat
om verzekeringen, belastingaangifte en
zorgtoeslag. Daarom vind ik Plan je Money
een geweldige uitkomst. Op die manier is
iedere student in de gelegenheid om op
een laagdrempelige manier hulp te krijgen
bij geldzaken. Het zal de studenten veel rust
geven als hun financiën op orde zijn. Nu
zie je nog te vaak studenten stoppen met
de opleiding omdat ze de kosten niet langer
kunnen opbrengen.
Hanna Noort, Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening, MBO
Amersfoort

Plan je Money

1

2

4

3

Aanleiding

Impact

De gemiddelde schuld per mbo-student
is in vijf jaar bijna verdrievoudigd. Daarnaast geeft vijftien procent van de mbo’ers
aan dat ze te maken hebben met financiële problemen.8 Tegelijkertijd staan
zij open voor meer informatie over het
maken van een financiële planning en wil
32 procent van hen meer over belastingzaken en toeslagen weten.9

Door Plan je Money krijgen mbo’ers controle over hun financiën. Het verbetert
hun inzicht in hun financiële situatie, ze
doen relevante vaardigheden op en daardoor krijgen ze meer zelfvertrouwen. In
eerste instantie zal Plan je Money zich
richten op mbo’ers, maar dit concept kan
worden uitgebreid naar het hbo.

Gezocht
Oplossing
Via de Plan je Money-app krijgt de student
eerst een introductiefilmpje over een financieel onderwerp, zoals sparen. Tijdens
de les past hij vervolgens samen met
medestudenten deze kennis toe door
aan een case te werken. Daarna gaat de
student binnen het behandelde thema
aan de slag met een opdracht over zijn
eigen financiële situatie, die hij uploadt
in de Plan je Money-app. Hierop krijgt hij
(anoniem) feedback van hbo-studenten
met relevante kennis en ervaring, die dit
binnen hun eigen opleiding doen in ruil
voor studiepunten.

XU/XI developers om de app te ontwikkelen, implementatiepartners en investeerders die ons helpen Plan je Money
groot te maken.

Contactpersonen
Sil Boedi Scholte, +31 6 34144271,
s.scholte@nationale-denktank.nl
Jorien Vink, +31 6 41346349,
j.vink@nationale-denktank.nl
Jeroen Brouwers, +31 6 23800182,
j.brouwers@nationale-denktank.nl
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LEERT STUDENTEN VAARDIGHEDEN WAARMEE
ZE HUN DROMEN KUNNEN REALISEREN
Motiveert
studenten om
kansen te zien
én te grijpen

Meer verantwoordelijkheid
en uitdaging in
het onderwijs

Inspireert door
stapsgewijs
en gepersonaliseerd leren
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#DareToDream
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#DareToDream is een mooie oplossing,
waarbij de student zichzelf in zijn of haar
eigen tempo optimaal kan ontwikkelen.
Door challenges uit te voeren leren studenten beter presenteren, waardoor hun
zelfvertrouwen stijgt. Ik denk dat deze
oplossing ervoor kan zorgen dat studenten
van mijn opleiding meer kans krijgen op
een baan, doordat ze zich beter hebben
leren profileren, en een ondernemende
houding hebben gekregen. Daarnaast hoop
ik dat door #DareToDream de kloof tussen
mbo’ers en hbo’ers kleiner wordt. Deze
oplossing zal mij helpen om meer stil te
staan bij eigenschappen die ik wil ontwikkelen, bijvoorbeeld doelbewuster leren.
Henri Dekker, Facilitair Leidinggevende, ROC van Twente

#DareToDream
een nieuwe lesmethode die studenten inspireert
en motiveert door middel van challenges

zelf coachen

Hoe?

Zo!

‘Challenge Champion’

lesmodules
en feedback

praktijkvoorbeelden

best practice videos

#DareToNetwork

Aanleiding

Impact

Studenten in het beroepsonderwijs geven
aan dat ze niet voldoende worden uitgedaagd, meer verantwoordelijkheid willen
en vaak niet het nut inzien van lessen zoals
Loopbaanbegeleiding en Burgerschap.10, 11

De challenges van #DareToDream
zorgen voor meer zelfvertrouwen, meer
verantwoordelijkheidsgevoel en stimuleren studenten doelbewuster te leren.
Hierdoor voelen ze zich uitgedaagd en
beter begrepen. Dit zal helpen om de
uitval van studenten terug te brengen.

Oplossing
#DareToDream maakt gebruik van
challenges: uitdagingen die aansluiten
bij de belevingswereld van de student.
De student leert tijdens een challenge
vaardigheden zoals netwerken, plannen
en presenteren. Een challenge bestaat
uit vijf tot tien concrete (kleine) stappen
die de student in zijn eigen tempo kan
doorlopen. Elke stap wordt voorafgegaan door een best practice video, een
inspirerend voorbeeld en afgesloten
met een peer review. Bij het succesvol
afronden van een uitdaging wordt de
student een ‘Challenge Champion’, die
vervolgens zijn medestudenten gaat
coachen zodat zij ook ‘Challenge Champion’ kunnen worden.

Gezocht
Onderwijsinstellingen met enthousiaste
docenten, die met hun studenten mee
willen doen aan een pilot om #DareToDream verder vorm te geven. Daarnaast
zijn we op zoek naar investeerders en
softwareontwikkelaars om een ondersteunende app en website te ontwikkelen.

Contactpersonen
Houssam Boutaïbi, +31 6 43232848,
h.boutaibi@nationale-denktank.nl
Jorim Tielbeek, +31 6 18222053,
j.tielbeek@nationale-denktank.nl
Ottilia Kasbergen, +31 6 41454788,
o.kasbergen@nationale-denktank.nl
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MBO EN HAVO VERSTERKEN ELKAAR
IN DE VOORBEREIDING OP HET HBO
Betere en meer
praktijkgerichte
beroepsoriëntatie
op de havo

Succesvollere
doorstroom
binnen de mbohbo-route

Een eerlijkere
kans op
het hbo voor
mbo’ers
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Mbo-havo-uitwisseling
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De mbo-havo-uitwisseling is een onwijs
goed idee. Ik zit zelf op het mbo, en merk
dat ik veel mis op theoretisch vlak, omdat
het mbo heel erg praktijkgericht is. Ik wil
graag naar het hbo, en ik zou het heel fijn
vinden als ik me ook wat beter op de theoretische kant kan voorbereiden. Veel vrienden van mij zitten op het hbo en ik merk
dat dit enorm verschilt van de havo en het
mbo. Dus ik vind het een heel goed idee om
deze stap wat kleiner te maken. Toen ik
nog op de havo zat dacht ik er zelf nog niet
zo goed over na, over of ik door zou willen
stromen naar hbo. Maar het zou zeker goed
zijn om dit in te voeren. Op de havo worden
namelijk geen projecten gedaan en dit is
wel nodig op het hbo.
Maxime von Römer, Marketing, Communications and Events, ROC
Mondriaan Den Haag

Mbo-havo-uitwisseling

havo

mbo

havo

mbo

hbo

hbo

Aanleiding

Impact

Mbo-studenten die doorstromen naar het
hbo vallen relatief vaak uit (36 procent).12
De voornaamste reden: te weinig theoretische kennis en academische vaardigheden.13 Havoleerlingen zitten precies
met het tegenovergestelde: een goede
algemene voorbereiding op het hbo,
maar weinig kennis van de praktijk, en
daardoor moeite met beroepskeuze en
motivatie.14 De mbo-hbo-route wordt
relatief vaker doorlopen door studenten
uit kansarme milieus (bijvoorbeeld met
laagopgeleide ouders).15 Doordat deze route
meer uitval kent, hebben kansarme studenten minder kans op een hbo-diploma.

Omdat de studenten zich beter kunnen
voorbereiden, wordt de uitval van mboinstromers op het hbo teruggedrongen.
Havisten raken gemotiveerder doordat
zij meer kennis en ervaring opdoen in
de praktijk, en worden zo voorbereid op
de beroepsgerichte vakken van het hbo.
Een versterking van de mbo-hbo-weg,
die relatief vaker wordt doorlopen door
kansarme studenten, kan bijdragen aan
de vermindering van kansenongelijkheid.

Gezocht
Havo-scholen en mbo-instellingen die
hun leerlingen of studenten zouden
willen uitwisselen.

Oplossing
Mbo’s en havo’s worden aan elkaar gekoppeld. Leerlingen van de betreffende
havo kunnen een praktijkvak volgen op het
mbo, en mbo-studenten die willen doorstromen kunnen één of meerdere vakken,
of het profielwerkstuk, volgen op de havo.

Contactpersonen
Rasila Hoek, +31 6 20460066,
r.hoek@nationale-denktank.nl
Jan Sluyterman, +31 6 47556276
j.sluyterman@nationale-denktank.nl
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EEN SOEPELE OVERGANG VAN
HET MBO NAAR DE PABO
Maakt de
pabo toegankelijker voor
mbo’ers

Een diverser
lerarenbestand,
dus een betere
afspiegeling

Ervaring met
lesgeven voor
toekomstige
leraren
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Pre-Pabo
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Als leraar aardrijkskunde in opleiding maakt
de Pre-Pabo me meteen enthousiast. Ik
zou tijdens een stageperiode heel graag
aandacht willen besteden aan mbo-studenten die een lerarenopleiding willen volgen
op het hbo. Ik kan deze studenten dan niet
alleen voorbereiden op de toelatingstoetsen, maar ook op het onderwijs in het hbo.
En wellicht kan ik hen in de toekomst wegwijs maken binnen de onderwijsinstelling.
Het is een oplossing voor slechts een klein
deel van het beroepsonderwijs, maar één
die een enorme impact kan hebben op de
mbo’ers. Zij zijn tenslotte de studenten die
de jeugd van de toekomst zullen onderwijzen.
Buddy van der Stad, Teachers College, Hogeschool Windesheim
Flevoland

Pre-Pabo

pabo

pabo

mbo

mbo
nu

Aanleiding
Zeker 53 procent. Dat is het percentage waarmee het aantal doorstromers
vanuit het mbo naar de pabo de laatste
jaren is gedaald. Voor studenten van
niet-westerse komaf is dit maar liefst
68 procent.17 Dit is een groot probleem:
niet alleen voor gemotiveerde mbostudenten die willen doorstromen, maar
ook voor de diversiteit binnen het lerarenbestand. De in 2015 ingevoerde toelatingstoets vormt een van de oorzaken
van dit probleem. Voor mbo-studenten
is het lastiger om deze toets te halen,
omdat zij in hun vooropleiding niet de
vereiste leerdoelen hebben behandeld.18
16

Oplossing
De Pre-Pabo is een voorbereidingstraject
voor mbo-studenten die graag naar de
pabo willen, en daarbij begeleid worden
door studenten van lerarenopleidingen.
In dit traject, dat als stage zal gelden voor
de hbo’ers van de lerarenopleiding,
worden de doorstromers klaargestoomd
voor de toelatingstoetsen van de pabo.
Studenten van de lerarenopleiding krijgen

straks

hierdoor relevante stage-ervaring, en
doorstromers een eerlijkere kans op
toelating.

Impact
De Pre-Pabo zorgt ervoor dat het voor
mbo-studenten gemakkelijker wordt om
basisschoolleraar te worden. De doorstroom versoepelt en het lerarenbestand
wordt diverser. Zo vormen de leerkrachten een betere afspiegeling van de
samenleving. Daarnaast doen studenten
aan de betreffende lerarenopleiding
relevante ervaring op met lesgeven.

Gezocht
Coördinatoren van lerarenopleidingen
die willen meewerken aan een pilot en
coördinatoren van mbo-opleidingen met
veel studenten die graag naar de pabo
zouden willen.

Contactpersonen
Lisette Reuvers +31 6 43787733,
l.reuvers@nationale-denktank.nl
Rasila Hoek +31 6 20460066,
r.hoek@nationale-denktank.nl
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LEREN STOPT NIET BIJ
HET BEHALEN VAN JE DIPLOMA
Maakt om- en
bijscholing voor
volwassenen
toegankelijk

Speelt in op
een veranderende arbeidsmarkt

Helpt Nederland in het
voorop lopen
als kennisland
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WIJS OnderWIJS
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Toen ik een brugpieper van dertien jaar oud
was, was ik niet gemotiveerd voor onderwijs en niet geïnteresseerd in persoonlijke
ontwikkeling. Nu ben ik afgestudeerd op
het hbo en heb ik de ambitie om een universitaire master af te ronden. Ik denk dat de
komende jaren een substantieel deel van de
beroepsbevolking omgeschoold zal moeten
worden, sommigen zelfs tijdens meerdere
keren in hun carrière. Daar wil ik op voorbereid zijn. Zelfs als ik ‘uitgestudeerd’ ben,
wil ik de kans hebben om mezelf en mijn
eigen talenten te kunnen ontwikkelen. Daarom is WIJS OnderWIJS ontzettend relevant
én nodig, ook in het belang van de huidige
beroepsbevolking.
Marty van der Scheur, Oefentherapie Cesar, CIOS Arnhem

WIJS OnderWIJS
Financiering

Aanbod

Validering

Coördinatie
MinOcw
MinSZW

hele opleiding

op maat

Aanleiding
De wereld verandert in een steeds sneller
tempo. Scholieren van nu zullen, als ze
straks 38 jaar zijn, tien tot veertien verschillende banen gehad hebben.19 Zeker
65 procent van hen zal een baan krijgen
die nu nog niet eens bestaat. Dit betekent dat ook volwassenen zullen moeten
blijven leren. Daar ligt een taak voor het
beroepsonderwijs.

Oplossing
WIJS OnderWIJS heeft als doel om een
‘leven lang leren’ voor iedereen mogelijk
te maken. Met als basis deze vier pijlers:
1. Een sectoroverschrijdende financiering, zodat iedereen - ongeacht het
arbeidscontract - de kans krijgt om
zich te ontwikkelen.
2. Onderwijs beter inrichten voor volwassenen door het aanbod, de duur
en de inhoud aan te passen.
3. Onderwijs en certificering loskoppelen,
zodat elke vorm van leren, ook via
anderen of online methodes, gecertificeerd kan worden.
4. Een eind aan de bestuurlijke versplin-

MinEz

onderwijs

Platform Leven Lang Leren

tering maken, door de samenhang,
kwaliteit en volledigheid van het ‘leven
lang leren’ onder te brengen binnen
één platform.

Impact
WIJS OnderWIJS helpt een flexibele arbeidsmarkt vorm te geven, zodat burgers
zelfredzaam kunnen zijn. De groeiende
tweedeling tussen kansarm en kansrijk
op de arbeidsmarkt wordt afgeremd, en
periodes van werkloosheid worden korter.
Iedereen krijgt de kans om het beste uit
zichzelf te halen.

Gezocht
Politici, ambtenaren en opleiders met lef,
die zich serieus willen inzetten voor de
Nederlandse beroepsbevolking.

Contactpersonen
Vivian Hemmelder, +31 6 25558568,
v.hemmelder@nationale-denktank.nl
Joris Tieleman, +31 6 12882182,
j.tieleman@nationale-denktank.nl
Victorine van Alphen, +31 6 38302866,
v.vanAlphen@nationale-denktank.nl
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TRAINEESHIP VOOR TALENTVOLLE
PEDAGOGEN EN PSYCHOLOGEN
Levert nieuwe
docenten met
passende
vaardigheden

Biedt talentvolle academici
een nieuwe
uitdaging

Stimuleert
kruisbestuiving
tussen universiteit en mbo
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Talent voor de Klas
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Lesgeven op het mbo is het allermooiste
wat er bestaat. Iedere dag weer bouw ik
aan de toekomst van individuen en zorg ik
er mede voor dat onze maatschappij met
adequate vakmensen wordt versterkt.
Als mbo-docent ervaar ik dagelijks hoe
ontzettend belangrijk het is om naast inhoudelijke vakkennis ook te beschikken
over sterke pedagogische vaardigheden.
Ik streef ernaar dat mijn studenten niet
alleen goede vakmensen worden, maar dat
ze zich ook ontwikkelen tot zelfstandige
burgers die zich kunnen redden in de maatschappij. Om dat te bereiken heeft het onderwijs pedagogisch geschoold personeel
nodig. ‘Talent voor de Klas’ zorgt ervoor dat
deskundigen die over deze vaardigheden
beschikken voor de klas komen te staan.
Ik ben ervan overtuigd dat dit het onderwijs verbetert. Laat dat talent voor de klas
maar komen, ik ben er klaar voor!
Rhodé Packbier, docent Pedagogiek, ROC Leeuwenborgh Opleidingen

Talent voor de Klas
wo

betaald traineeship

mbo

selectie van
talentvolle
pedagogen en
psychologen

weekindeling trainee:

bevoegde
mbo-docent

3 dagen:
lesgeven aan
mbo-niveaus 1 en 2

1 dag:
theorie

1 dag:
persoonlijke
ontwikkeling

Aanleiding

Impact

Studenten op de mbo-niveaus 1 en 2
hebben doorgaans veel te maken met
gedrags- en gezinsproblemen.20 Deze
groep vraagt om betrokken docenten die
beschikken over sterke pedagogische en
interpersoonlijke vaardigheden.21 Daarnaast verwacht men in de komende jaren
dat door de vergrijzing een tekort aan
mbo-docenten zal ontstaan.22

Door de trainees op te leiden tot volwaardige mbo-docenten wordt het verwachte
docententekort op het mbo teruggedrongen. De trainees beschikken enerzijds over
vaardigheden die essentieel zijn op de
mbo-niveaus 1 en 2 en anderzijds over
academische kennis die zij kunnen inzetten voor projecten binnen de instellingen.
Hierdoor kunnen zij een kwaliteitsimpuls
geven aan het beroepsonderwijs.

Oplossing
Talent voor de Klas is een traineeship
voor universitair geschoolde pedagogen
en psychologen. Het programma zal
bestaan uit een praktijkdeel waarin de
trainees daadwerkelijk voor de klas staan,
een theoriedeel waarin zij worden opgeleid tot volwaardige mbo-docenten en
een persoonlijk ontwikkeltraject, waarin
ze werken aan een project binnen de
mbo-instelling.

Gezocht
Talentvolle pedagogen en psychologen,
en mbo’s waar de trainees les kunnen
gaan geven. Docenten en bestuurders die
mee willen denken over de inhoudelijke
invulling van het traineeship en aanbieders van PDG-trajecten.

Contactpersonen
Hannah Edelbroek, +31 6 30014131,
h.edelbroek@nationale-denktank.nl
Michelle Smid, +31 6 23461864,
m.smid@nationale-denktank.nl
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Waar draagt het aan bij?
Aansluiting op de arbeidsmarkt
Persoonlijke ontwikkeling
Kansengelijkheid
Een leven lang leren
Voldoende en goede docenten

Wie draagt bij?
De student
De docent
De onderwijsinstelling
De werkgever
De overheid

STUDENTEN ZETTEN ONTEVREDENHEID
OM IN ACTIE
Stimuleert
studenten hun
feedback op
de opleiding
onder woorden
te brengen

Introduceert
docenten
op een
toegankelijke
manier aan
feedback

Zorgt ervoor
dat studenten
zich meer
betrokken
voelen bij hun
eigen onderwijs
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Stel je eens voor, dat je alles waar je in
jouw opleiding tegenaan loopt en alle
frustraties die je ervaart, bespreekbaar
kunt maken. En dat hier vervolgens ook
echt iets mee gedaan wordt. Als student
deel ik mijn mening over mijn opleiding
met medestudenten en heel soms met
mijn coach, maar voel ik mij niet geroepen
om dit vervolgens met docenten of in een
studentenraad te bespreken. Hack Je Les
(#LES) vind ik zo goed, omdat je door
de ‘gehackte les’ op een laagdrempelige
manier betrokken wordt in het proces
van kwaliteitsverbetering. Doordat het
door een extern iemand wordt geleid, is
het voor studenten ook gemakkelijker om
open en eerlijk te zijn over het door hun
gevolgde onderwijs. Daarnaast leer je als
student verantwoordelijkheid te nemen.
Onderwijs vormgeven doe je samen en
#LES is een mooie manier om dit proces
in gang te zetten.
Laura van der Werff, Verpleegkunde, Friesland College

Hack je Les
Contact

student

of

Les hacken

docent

Daarna

student en docent voeren
het actieplan uit, op afstand
begeleid door coaches

neemt contact op met #LES

coaches

#LES coaches komen naar de les
en helpen studenten en docent
met het maken van een actieplan

succesvolle initiatieven
worden gedeeld op een
online community

Aanleiding

Impact

Mbo-studenten weten goed wat er schort
aan hun eigen onderwijs.23 Desondanks
spreken zij dit zelden uit naar de schoolleiding, de docenten of hun eigen klasgenoten. Slechts weinig mbo-studenten
voelen zich geroepen om actief mee te
denken over schoolbeleid in de leerlingenraad.24 Dit leidt ertoe dat studenten
hun onvrede opkroppen en zich passief
opstellen tegenover hun eigen onderwijs.

Studenten ervaren dat zij deel zijn van
de opleiding en dat ook zij vorm kunnen
geven aan het onderwijs. Tegelijkertijd
kunnen zij van onderop innovatie stimuleren binnen onderwijsinstellingen. Studenten en docenten raken zo meer betrokken bij hun opleiding en opleidingsinstelling.

Oplossing
Hack Je Les (#LES) zorgt ervoor dat
deze ontevredenheid wordt omgebogen
naar een constructieve vorm, wanneer
studenten en docenten #LES inschakelen.
In een ‘gehackt’ lesuur bespreken twee
coaches de problemen waar studenten
tegenaan lopen, in de klas, met de docent. Vervolgens stellen de studenten
én docent een actieplan op waarmee ze
samen aan de slag gaan. Hun initiatieven
worden gedeeld binnen de online community van #LES om ook andere scholen
te inspireren.

Gezocht
We zijn op zoek naar een organisatie die
Hack Je Les onder haar hoede zou willen
nemen. Daarnaast zoeken we coaches die
lessen willen hacken, en manieren om
Hack Je Les onder de aandacht van studenten en docenten te brengen.

Contactpersonen
Femke Cnossen, +31 6 5557 8193,
f.cnossen@nationale-denktank.nl
Bertram Loth, +31 6 4857 8056,
b.loth@nationale-denktank.nl
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Aan het werk
De Nationale DenkTank 2016 werkte
dit jaar op de campus Roeterseiland
in Amsterdam.
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AANBEVELINGEN

Met de tien geformuleerde oplossingen, die verder nog
ondersteund worden door de visie op het beroepsonderwijs
van de toekomst, wil de Nationale DenkTank 2016 laten
zien op welke manier het beroepsonderwijs zó kan worden
ingericht, dat het de student zo goed mogelijk voorbereidt
op werken en leven in een altijd veranderende samenleving.
Maar de Nationale DenkTank 2016 is ook van mening dat het beroepsonderwijs te maken heeft met twee structurele problemen,
die verdere aandacht verdienen: door de organisatiestructuren van
de onderwijsinstellingen krijgt innovatie te weinig ruimte, en docenten kunnen zich onvoldoende professioneel ontwikkelen. Hieronder
volgt een toelichting op deze problemen en suggesties om ze aan
te pakken. De deelnemers van de Nationale DenkTank 2016 willen
hierover graag van gedachten wisselen met studenten, docenten,
schoolbesturen, bedrijven en overheid. Daarom nodigen wij u van
harte uit om contact op te nemen met een van de contactpersonen.

1. Snellere innovatie binnen het beroepsonderwijs
Hoewel onderwijsinstellingen aangeven snel te willen innoveren,
worden zij hierin regelmatig geremd door de huidige onderwijscultuur
en -systemen. Veel hogescholen en mbo-instellingen geven aan
dat ze te maken hebben met een organisatiecultuur die te weinig
ruimte biedt voor innovatie op grote schaal. Dat leidt tot klachten
binnen de organisatie: over de vele bestuurslagen, een gebrek
aan (positieve) feedback en gebrek aan budgetten voor innovatie.
De Nationale DenkTank 2016 ziet dat innovatie makkelijker wordt als
de betrokken onderwijspartijen vaker met elkaar in gesprek gaan.
Docenten, bestuurders, studenten en andere onderwijsmedewerkers
moeten elkaar kunnen vinden, en samen kunnen werken aan een
cultuur waarbinnen innovatie de norm is. Zowel binnen de opleiding
als binnen de gehele instelling. En tussen onderwijsinstellingen
onderling.
Omdat knelpunten, en dus ook mogelijke oplossingen, per instelling
verschillen, wil de Nationale DenkTank 2016 betrokkenen bij elkaar
brengen zodat ze zélf sterke oplossingen kunnen bedenken die inno-
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Professionaliseringstrajecten
vatie stimuleren. Daarom organiseert de Nationale DenkTank 2016
begin 2017 een landelijke bijeenkomst voor alle betrokken doelgroepen en partijen met als thema: ‘Innovatie: sneller, inclusiever,
creatiever?’ Het doel is om innovaties in het onderwijs naar een
hoger plan te brengen, zodat deze uiteindelijk verankerd worden in
de onderwijscultuur.

STARTENDE DOCENTEN

HUIDIGE DOCENTEN - DRIE TRAJECTEN

Ontwikkelen docentschap
• Ondersteuning vanuit school
• Veel mogelijkheden tot
feedback en samenwerking
• Informele klasbezoeken
(geen beoordeling)

Verdieping docentschap
• Peer-to-peer feedbacksessies
• Ondersteuning van andere docenten
• Begeleiding pedagogiek

Wilt u meer informatie over deze landelijke bijeenkomst? Houd de
website van de Nationale DenkTank in de gaten. U kunt ook contact
opnemen met onderstaande personen.

Verdieping experts
• 1 keer in de twee weken meelopen met een bedrijf
• Actiever vormgeven van curriculum vanuit expertise
• Bezoeken conferenties vakgebied
Management
• Externe trainingen
• Meelopen met de managementlagen en CvB
• Projecten leiden in de school
Vrije ruimte
• Doel: bevordering motivatie en passie

Contactpersonen
Vivian van Wingerden, +31 6 3733 5098
v.vanwingerden@nationale-denktank.nl
Jan Sluyterman, +31 6 4755 6276
j.sluyterman@nationale-denktank.nl

Maatschappelijk
project

Persoonlijke
ontwikkeling

Onderzoek

2. Help docenten om verder te professionaliseren
Een groot deel van de startende mbo- en hbo-docenten valt binnen
drie tot vijf jaar uit.25, 26 Daarnaast geeft 45 procent van de docenten
aan dat scholing en professionalisering op hun instelling voor verbetering vatbaar is.27 De behoefte aan en noodzaak tot professionaliseren is er, toch ontbreekt hiervoor de tijd en ruimte. Gebrek aan
professionalisering leidt ertoe dat de kwaliteit van docenten afneemt,
én maakt dat docenten zich binnen hun docentschap op persoonlijk
en professioneel vlak onvoldoende kunnen ontwikkelen. Op deze
manier is het beroepsonderwijs niet goed in staat om succesvol aan
te sluiten op een arbeidsmarkt en een samenleving die constant in
beweging zijn.
Mbo’s en hbo’s zouden daarom meer tijd en ruimte moeten maken
voor de structurele professionalisering van docenten. De Nationale
Denktank 2016 is van mening dat tien procent van de werktijd
besteed moet worden aan professionalisering, en heeft een eerste
aanzet gemaakt voor vier verdiepende trajecten. Deze trajecten
duren elk minimaal een jaar. Op deze manier krijgen docenten in het
beroepsonderwijs meer mogelijkheden tot ontwikkeling.

Indien u hierover met ons van gedachten wilt wisselen, bent u van
harte welkom om contact op te nemen met onderstaande personen.

Contactpersonen
Hannah Edelbroek, + 31 6 3001 4131
h.edelbroek@nationale-denktank.nl
Michelle Smid, + 31 6 2346 1864
m.smid@nationale-denktank.nl
Houssam Boutaïbi, + 31 6 4323 2848
h.boutaibi@nationale-denktank.nl
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Herfstschool
Tijdens de Herfstschool bij THNK begin
oktober ontwikkelde
de DenkTank 2016
de eerste oplossingsrichtingen.
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AANVULLENDE
INFORMATIE

In dit eindrapport deelt de Nationale DenkTank 2016 tien haalbare
en zorgvuldig geselecteerde oplossingen. Zij zijn het resultaat van
verschillende uitgebreide onderzoeken naar de kansen en uitdagingen binnen het beroepsonderwijs. Wie zich verder wil verdiepen
in deze oplossingen, prijs stelt op achtergrondinformatie of meer
wil weten over de Nationale DenkTank, kan terecht op de website:
www.nationale-denktank.nl. Hier vindt u onder meer:

Aanvullende informatie bij elke oplossing
Elke oplossing kent zijn eigen ontstaansgeschiedenis. Bekijk de
achtergrondinformatie en onderzoeksresultaten per onderdeel.
Als u nog vragen heeft, of een goed idee wilt delen, kunt u direct
contact opnemen met de verantwoordelijke DenkTanker. De
gegevens staan bij de oplossingen.

Analysefase samengevat
Bent u nieuwsgierig naar hoe de DenkTankers te werk zijn gegaan
in hun onderzoeken naar het beroepsonderwijs? De samenvatting hiervan werd gepresenteerd tijdens het Expertforum, en is
als rapport online beschikbaar via:
nationale-denktank.nl/jaarlijkse-denktank/analyse-2016/.

Bijdrage leveren?
Wilt u een bijdrage leveren? Dat kan! De Nationale DenkTank 2016
wil de tien oplossingen graag in praktijk brengen. Daarom formuleerden de deelnemers bij elke oplossing een aantal specifieke
wensen, bedoeld voor díe partijen die kunnen helpen met het
realiseren van de betreffende oplossing. Wie wil bijdragen kan
rechtstreeks contact opnemen met de DenkTanker die bij de
oplossing genoemd staat.
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DEELNEMERS

Victorine van Alphen

Gerben Hiemstra

Melline Somers

Bachelor Philosophy & Bachelor

Bachelor Rechtsgeleerdheid en 

Promovendus Labour Market

Bèta Gamma, Universiteit van

Bachelor Economie en Bedrijfs-

Economics, Maastricht University

Amsterdam

economie, Universiteit Utrecht

m.somers@nationale-denktank.nl

v.vanalphen@nationale-denktank.nl

g.hiemstra@nationale-denktank.nl

Houssam Boutaïbi

Rasila Hoek

Promovendus Neuroscience, VUMC

Master Economics and Business

Master Mathematics, Universiteit

j.tielbeek@nationale-denktank.nl

en Master Civil Law, Erasmus

van Amsterdam

Universiteit Rotterdam

r.hoek@nationale-denktank.nl

Jorim Tielbeek

Joris Tieleman
Promovendus Urban Sociology,

h.boutaïbi@nationale-denktank.nl
Daan de Jong

Erasmus Universiteit Rotterdam

Jeroen Brouwers

Promovendus Geriatric Medicine,

j.tieleman@nationale-denktank.nl

Master Econometrics &

Radboudumc

Mathematical Economics, Tilburg

d.dejong@nationale-denktank.nl

Jorien Vink
Master International Public

University
Ottilia Kasbergen

Management and Policy, Erasmus

Master Logica, Universiteit

Universiteit Rotterdam

Femke Cnossen

van Amsterdam

j.vink@nationale-denktank.nl

Onderzoeksmaster Economie,

o.kasbergen@nationale-denktank.nl

j.brouwers@nationale-denktank.nl

Vivian van Wingerden

Rijksuniversiteit Groningen
Bertram Loth

Master Behavioural Economics,

Master Onderwijskunde,

Erasmus Universiteit Rotterdam

Wouter van Dijk

Rijksuniversiteit Groningen

v.vanwingerden@nationale-denktank.nl

Master Geneeskunde,

b.loth@nationale-denktank.nl

f.cnossen@nationale-denktank.nl

Universiteit Utrecht en Bachelor
Rechtsgeleerdheid, Universiteit

Lisette Reuvers

van Amsterdam

Bachelor Liberal Arts and Sciences,

w.vandijk@nationale-denktank.nl

Maastricht University
l.reuvers@nationale-denktank.nl

Hannah Edelbroek
Master Philosophy, Bioethics and

Sil Boedi Scholte

Health en Onderzoeksmaster

Master Sociology and Global Change,

Cognitieve Neuropsychologie,

University of Edinburgh

Vrije Universiteit Amsterdam

s.scholte@nationale-denktank.nl

h.edelbroek@nationale-denktank.nl
Jan Sluyterman van Loo
Aydan Figaroa

Master Politicologie en Bachelor

Master Legal Research,

Natuurkunde, Universiteit van

Universiteit Utrecht

Amsterdam

a.figaroa@nationale-denktank.nl

j.sluyterman@nationale-denktank.nl

Vivian Hemmelder

Michelle Smid

Promovendus Neuroscience,

Master Economic and Consumer

Harvard University

Psychology, Universiteit van Leiden

v.hemmelder@nationale-denktank.nl

m.smid@nationale-denktank.nl
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EXPERTDEELNEMERS

Sharmaine Benkaddour-de Graaf

Marty van de Scheur

Teachers College, Hogeschool

Oefentherapie Cesar, CIOS Arnhem

Windesheim Flevoland

m.vandescheur@outlook.com

S1096741@student.windesheim.nl
Buddy van der Stad
Monica van den Berg

Teachers College, Hogeschool

Verpleegkundige, Deltion College

Windesheim Flevoland

Monicalab_1989@hotmail.com

Buddy.vander.stad@
windesheimflevoland.nl

Henri Dekker
Facilitair Leidinggevende,

Job Stoit

ROC van Twente

Applicatieontwikkelaar,

jhwdekker@gmail.com

Noorderpoort
jastoit@st.noorderpoort.nl

Carmen Hoekstra
Global Project and Change

Iris Verzijl

Management, Hogeschool

Ondernemerschap voor

Windesheim Zwolle

Vakmanschap, ROC de Leijgraaf

Carmen.hoekstra@windesheim.nl

Irisverzijl1996@hotmail.com

Sophie de Jong

Tessa Vreedenburgh

Facilitair Leidinggevende,

Teachers College, Hogeschool

ROC van Twente

Windesheim Flevoland

Sophie.de.jong@windesheim.nl

Tessa@vreedenburgh.nl

Anne Nijhoff

Laura Hannah van der Werff

Hotel Management, MBO Amersfoort

Verpleegkunde en Onderwijsassistent,

Anne.marie.nijhoff@hotmail.com

Friesland College
Laura_ilse_@hotmail.com

Hanna Noort
Sociaal Maatschappelijke

Jeroen Zaaiman

Dienstverlening, MBO Amersfoort

Facility Manager, ROC Nova College

Hanna.noort@gmail.com

Jzaaiman954@cursist.novacollege.nl

Rhodé Packbier
Pedagogiek, Fontys Hogeschool Sittard
r.packbier@leeuwenborgh.nl
Maxime von Römer
Marketing, Communications and
Events, ROC Mondriaan Den Haag
Maxime12377@hotmail.com
Sandeep Sanichar
Fashion and Business,
Rijn IJssel College
Sandeep_sanichar@hotmail.com

73

E I N D R A P P O R T 2 0 1 6 D E N AT I O N A L E D E N K TA N K

Debat in De Balie
in Amsterdam
Tijdens tafelgesprekken legde de
Nationale DenkTank
2016 op 8 november de eerste
oplossingsideeën
aan experts voor.
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Oplossings- en
implementatiefase
De Nationale
DenkTank 2016
werkte tijdens de
oplossingsfase tien
concrete ideeën
voor het leren van
de toekomst uit
en toetst deze in
de praktijk.
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Themapartners van de Nationale DenkTank 2016
11 mbo’s
Speciaal voor deze editie van de Nationale DenkTank bundelden elf mbo-instellingen
hun krachten. Als themapartner zorgen zij voor kennis en ervaring uit het werkveld van
het beroepsonderwijs. Verder is een groot deel van de expertdeelnemers afkomstig
van één van deze mbo’s.

Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hbo in een dynamische omgeving. Behalve
met onderwijs houdt de instelling, als University of Applied Sciences, zich bezig met
onderzoek. De toekomstige professionals die hier worden opgeleid zijn gewild op de
arbeidsmarkt en verbonden aan de regio Utrecht. Deze combinatie van onderwijs,
onderzoek en de beroepspraktijk zorgt voor een hbo met impact op de regio.

Hogeschool Windesheim
Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en
ondernemen. Met meer dan 20.500 studenten, duizenden cursisten en tweeduizend
medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Windesheim een van de
grotere hbo-instellingen in Nederland. Windesheim is een brede, innoverende kennisinstelling, die ook op lange termijn waarde wil creëren voor onderwijs en maatschappij,
in binnen- en buitenland.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
Het ministerie van OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat
leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen, zodat iedereen goed
onderwijs kan volgen, cultuur kan beleven en zich kan voorbereiden op zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid.

Platform Bèta Techniek
Nederland is een innovatieland, dankzij slimme producten en diensten, en nieuwe
technologieën. Door te zorgen voor meer slimme en vakbekwame bètatechnici blijft
ons land technologisch innovatief én adaptief. Platform Bèta Techniek (PBT) wil een
duurzame en succesvolle aansluiting realiseren tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zo
maakt PBT samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en andere partners werk van
voldoende bètatechnici op onze Nederlandse arbeidsmarkt.

Van Dijk Educatie - studystore
Van Dijk Educatie biedt met studystore leermiddelen en onderwijsservices voor het
voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk
onderwijs. Dankzij innovatieve oplossingen voor leermiddelen, ICT en organisatie
van onderwijs helpt Van Dijk Educatie aan het verder vormgeven van de veranderingen
in het onderwijs. Op die manier werkt het bedrijf, samen met onderwijsinstellingen,
docenten en studenten, aan het onderwijs van de toekomst.

Dankwoord
Onderwijs verbeteren doe je niet alleen. De Nationale DenkTank 2016 heeft veel
hulp mogen ontvangen van verschillende mensen, onderwijsinstellingen, bedrijven
en organisaties. De deelnemers willen hen hier heel graag voor bedanken.
De DenkTank was niet mogelijk geweest zonder het bureau, bestuur en alumni.
Daarnaast zijn we veel dank verschuldigd aan Marieke Ebbing en Jaap Vriesendorp,
die ons namens McKinsey begeleid hebben. Verder bedanken we onze themapartners
en structurele partners, expertdeelnemers, docenten, klassen en instellingen
met wie wij samenwerkten. Jullie stimuleerden ons om ons nóg meer in te zetten
voor een beroepsonderwijs waar Nederland trots op mag zijn.
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Stichting de Nationale DenkTank wil met vernieuwende en
inspirerende ideeën bijdragen aan grote maatschappelijke
thema’s die spelen in Nederland. Daarom organiseert de
stichting elk jaar een Nationale DenkTank, waarvoor getalenteerde, jonge studenten met uiteenlopende achtergronden geselecteerd worden. Deze interdisciplinaire DenkTank
verdiept zich vier maanden in een actueel maatschappelijk
dossier, met als doel om hier innovatieve oplossingen voor
te bedenken.
Dit jaar heeft de Nationale DenkTank 2016 gekozen voor
het beroepsonderwijs van de toekomst als thema. Met als
hoofdvraag: ‘Hoe komen we in Nederland tot beroepsonderwijs
dat de student stimuleert tot een blijvende persoonlijke
ontwikkeling zodat hij kan werken en leven in een permanent
veranderende samenleving?‘
Het beroepsonderwijs vormt de ruggengraat van de
Nederlandse samenleving: ruim tachtig procent van de
studenten gaat naar het mbo of hbo. Omdat onze maatschappij en arbeidsmarkt constant in beweging zijn, heeft
het beroepsonderwijs te maken met verschillende uitdagingen die ze het hoofd moet bieden.
Tegen deze achtergrond formuleerde de Nationale DenkTank
2016 tien oplossingen die het beroepsonderwijs kunnen
voorbereiden op de toekomst. De deelnemers werden daarbij
geholpen door zeventien expertdeelnemers, afkomstig uit het
middelbaar en hoger beroepsonderwijs. De oplossingen variëren
van klein en praktisch, tot aan grootse herzieningen voor de
lange termijn. Met als motivatie dat het beroepsonderwijs van
de toekomst op die manier studenten nog beter kan voorbereiden op het leven ná de opleiding.
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