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Het Forum Beroepsonderwijs 
organiseert in 2015 en 2016 
een vijftal thematische bijeen-
komsten over belangrijke maat-
schappelijke uitdagingen voor 
het beroepsonderwijs met als 
doel een bijdrage te leveren 
aan het debat en de 
visieontwikkeling op ‘toekomst-
bestendig beroepsonderwijs’.

Terugblik op het Forum van 26 mei 2016 met als thema: 

Toekomstbeelden 
voor het 

beroepsonderwijs

@ROC Rijn IJssel Wageningen



Kennisland organiseerde in samenwerking met ROC Rijn IJssel de vierde Forum-bijeenkomst op 26 
mei 2016 op ROC Rijn IJssel in Ede. Het was een intensieve en actieve werkbijeenkomst waarin 
bestuurders, studenten, docenten en beleidsmakers verhalen hebben uitgewisseld over hoe zij de 
toekomst van het beroepsonderwijs zien en willen vormgeven.

De bijeenkomst stond in het teken van de gewenste toekomst van het beroepsonderwijs. Uitgangs-
punt voor deze bijeenkomst was dat responsiviteit, flexibiliteit en wendbaarheid van het beroepson-
derwijs niet alleen om een regionale aanpak vragen en een betere samenwerking met bedrijfsleven 
en beroepenveld (zie opbrengsten van vorige bijeenkomsten), maar ook om een lerend systeem 
waarin alle actoren hun onderlinge afhankelijkheid erkennen en samen kunnen werken en leren.

Een lerend systeem besteedt telkens weer aandacht aan verschillende zienswijzen, ervaringen en 
initiatieven die in de dagelijkse praktijk worden ontworpen. Om in praktijk te brengen hoe dat kan 
werken, hebben we tijdens deze bijeenkomst gebruikgemaakt van de kennis en ervaring die Ken-
nisland heeft met het ontwikkelen en uitvoeren van zogenaamde social labs. Dit zijn experimen-
teerruimten waarin een complex vraagstuk dient als een startpunt om verhalen uit de praktijk te 
genereren om zo meer inzicht te krijgen in wat er vanuit verschillende posities speelt rondom dit 
vraagstuk. Deze aanpak is belangrijk omdat we snel een bepaalde beleidstaal en strategische be-
grippen hanteren waarin de praktijk zich niet meer herkent. Wanneer we een lerend systeem willen 
uitzetten, moet er ruimte zijn voor verschillende zienswijzen, ervaringen en behoeften. Dit vraagt het 
bij elkaar brengen van verschillende betrokkenen die wellicht normaal gesproken niet met elkaar in 
gesprek komen.

Tijdens de vierde bijeenkomst is de nadruk vooral gelegd op ontwikkelingen in en toekomstbeelden 
voor het mbo. Dit – naast dat we te gast waren bij het ROC Rijn IJssel – omdat in vorige bijeenkom-
sten de nadruk juist meer op het hbo lag. We zijn ROC Rijn IJssel dankbaar voor hun gastvrijheid, 
positieve medewerking en openheid.“

In een lerend systeem moet er ruimte zijn voor verschillende zienswijzen, ervaringen en 
behoeften. Daarvoor moeten verschillende betrokkenen die wellicht normaal gesproken 
niet met elkaar in gesprek gaan, samenwerken.

”



 
Hoe willen we dat het 
beroepsonderwijs er in 
de toekomst uitziet?

De vraag die tijdens deze vierde bijeenkomst centraal stond is “hoe willen we dat het beroepson-
derwijs er in de toekomst uitziet?”. Een lerend systeem is daarbij uitgangspunt en geeft ruimte 
voor professionalisering, biedt flexibiliteit voor vernieuwing, zorgt voor een verbetercultuur, wakkert 
het vermogen om te blijven anticiperen op de toekomst aan en maakt samenwerkingsrelaties (met 
name tussen het onderwijs en het werkveld) slagvaardiger.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst heeft Kennisland verhalen opgehaald bij bestuurders, docen-
ten, studenten, teamleiders, ondernemers en forumleden. Daarbij zijn we ingegaan op hun persoon-
lijke ervaringen en perspectief op een succesvolle toekomst van het beroepsonderwijs. Deze ver-
halen zijn verwerkt in korte narratieven. Tijdens de bijeenkomst zijn ze opgehangen in de ruimte en 
dienden ze als inhoudelijk referentiekader voor de bijeenkomst. Gedurende de avond heeft de groep 
kort een aantal ontwerpstappen doorlopen:

1. Verhalen ophalen
Deelnemers hebben zelf verhalen opgehaald rondom de vraag: hoe is het om te werken en te leren 
in en om het beroepsonderwijs? 

2. Collectieve evaluatie
Op zoek naar rode draden: wat valt op als je deze verhalen naast elkaar ziet? Welke werkbare prin-
cipes komen we tegen? Komen er al grenzen naar voren waar we tegenaan lopen?

3. Ideation brainstorm
Op basis van de rode draden, wat zijn mogelijke vervolgacties om het lerend vermogen verder te 
versterken?

4. Adoptie
Formuleren van acties: wat moet er aan het systeem worden veranderd en hoe kunnen we van bin-
nenuit een wendbaarder beroepsonderwijs creëren? 



“
Onderwijs heeft pas effect als een student intrinsiek gemotiveerd is
Naast mijn ‘normale’ lessen aan leerlingen van niveau 2, heb ik samen met een collega de maat-
werkgroep opgezet voor studenten die wel de capaciteit hebben een diploma te behalen maar 
vanwege multiproblematiek dreigden uit te vallen. We begeleiden ze op een manier die bij hun 
behoeften aansluit.

In ons traject leren studenten vooral in de praktijk. Ze komen minimaal 1 dag per week naar school 
en de rest van de tijd leren ze in de praktijk. Omdat ze vaak uit lastige thuissituaties komen, pas-
sen we het programma aan op hun behoeften. Uiteindelijk doorlopen onze studenten het reguliere 
programma en behalen ze een regulier diploma. Maar wel op een flexibelere manier die aansluit op 
hun behoeften. Ze krijgen dus veel vrijheid, maar zo snel ze daar misbruik van maken, komt er een 
gesprek. Ik probeer de creativiteit van mijn studenten te stimuleren. Mijn insteek is: geef ze vertrou-
wen en dan krijg je veel mooie dingen terug. Als we tegen iets aanlopen, vraag ik: hoe zou jij het 
zelf oplossen? Soms komen ze zelf met oplossingen die ik niet voor mogelijk had gehouden. Bott-
omline is dat we studenten vertrouwen moeten geven in wie ze zijn en hen de mogelijkheid moeten 
bieden hun talenten te ontwikkelen. De rol die wij als mbo hebben bij de sociaal-maatschappelijke 
ontwikkeling van studenten moeten we niet onderschatten.

”

Fragmenten uit een gesprek met Mark 
Lentink, docent zorg & welzijn 

op Rijn IJssel mei 2016 

“
Het einde van de opbrengstgerichte sturing is nabij; uniform beleid werkt niet meer
Het meten van prestaties op grote schaal heeft een averechts effect op de aandacht voor kwaliteit 
en de brede ontwikkeling van studenten. Maar dat is gemakkelijk gezegd, we moeten toch zichtbaar 
maken wat we doen. Dit zichtbaar maken moeten we meer doen in regionaal verband. Rotterdam 
ziet er anders uit dan Heerlen. Dat betekent niet dat Heerlen minder complexiteit kent, maar wel 
andere vraagstukken. De regio moet dus meer ruimte krijgen om accenten te leggen en afspraken te 
maken over verantwoording.

Als sector zelf hebben we ook iets te doen: we bewegen teveel mee met de waan van de dag en 
vanuit eigenbelang. We zitten soms uren afspraken te maken over kwalificaties, terwijl we weten dat 
het onzin is, maar we doen toch mee, anders krijgen we het geld niet. Het is toch van de zotte dat 
je op die manier gesprekken met OCW moet voeren. We moeten meer samenwerken met werkveld, 
samen inhoud geven aan het onderwijs. Docenten hebben een belangrijke rol in het samenwerken 
met bedrijfsleven, instellingen, het werkveld. Zij moeten meer beheerders van netwerken en relaties 
buiten de school zijn. Dat zit niet in de genen van een school of in de lerarenopleiding. Onderwijs 
gebeurt toch nog voor het merendeel ‘in de klas’.

We hebben vehikels nodig en ruimte om het onderwijs voortdurend te actualiseren. Dat betekent 
niet alles losgooien; we hebben juist standaarden en structuur nodig om die flexibiliteit te kunnen 
leveren. Binnen scholen wordt altijd veel gepraat en gemopperd over kaders en grenzen terwijl de 
uitdaging is om met de gegeven ruimte aan de slag te gaan.
Een mooi voorbeeld is het Zorgpact, waar we samen met mensen in de zorg en de welzijnssector 
inhoud geven aan nieuw ontwikkelingen en wat dat betekent voor onderwijs, werk en wetenschap; 
klein, vanuit initiatieven in de praktijk, maar dat gaat iets anders vragen van professionaliteit van 
docenten, besturen en instellingen. Ik hoop dat we over een aantal jaar van die uitgebreide kwalifi-
catiedossiers af zijn, of dat ze op z’n minst een stuk minder uitgebreid en beschrijvend zijn. Binnen 
RIJk Onderwijs zijn we daar al stappen in aan het maken. Dat vraagt aandacht voor de voortgang 
van een individuele student. Als school ga je dan aan de slag en voer je feedback en FeedFor-
ward-achtige gesprekken met die student. Nu moeten we nog op zoek naar nieuwe manieren om 
zichtbaar te maken wat de studenten doen.

”

 Fragmenten uit een gesprek met 
Kitty Oirbons, College van Bestuur 

Rijn IJssel mei 2016

De verhalen 
en rode draden
In de aanloop naar deze bijeenkomst zijn we in gesprek gegaan met diverse stakeholders; forumle-
den, mensen uit het beroepsveld, studenten, docenten, bestuurders en andere betrokkenen. Tijdens 
de bijeenkomst zijn deze verhalen ingebracht en hebben ze gediend als inspiratie voor nog meer 
verhalen.



“
Ons team, en eigenlijk de hele sector, is enorm vergrijzend; de gemiddelde leeftijd is 53
Op dit moment gaan we door een verandertraject. Ik vind het een interessant proces. Ik zit in een 
ontwikkelteam dat de taak heeft bepaalde veranderingen door te voeren in de sectie zorg & welzijn. 
Daarin worden we begeleid door een curriculumcoach, die ons goed ondersteunt. We hebben ervoor 
gekozen om eerst een plan binnen het ontwikkelteam op te zetten. Langzaamaan delen we dat met 
de rest van het team en betrekken we steeds meer collega’s. Sommigen zijn meteen enthousiast 
maar ik merk dat veel van hen het spannend vinden en er onzeker van worden. 

Natuurlijk is er ook altijd een groep die de zaken liever laat zoals ze op dit moment zijn. Dat heeft 
deels ook met leeftijd te maken: de gemiddelde leeftijd in ons team is 53. Een aantal van hen zit het 
gewoon uit tot het pensioen. Dat merkte ik bijvoorbeeld bij de invoering van het verplichte leraren-
register. Volgens mij gaat het in de praktijk betekenen dat een aantal mbo-docenten denkt: ik ga iets 
anders doen, geen zin in die verplichting. Wie neemt het ze kwalijk? Maar het is wel een zorg voor 
ons: hoe krijgen we een team dat zin heeft in verandering, met iets meer diversiteit in leeftijd?

Fragmenten uit een gesprek met 
Rob Schrijver, docent verpleegkun-

de op Rijn IJssel mei 2016

Het doel van beroepsonderwijs is uiteindelijk inspelen op de regionale vraagkant
Het bedrijfsleven is enorm aan het veranderen, er vinden experimenten en cross-overs plaats. Het 
onderwijs volgt de beweging in het bedrijfsleven in onvoldoende mate. Er is veel meer ruimte in 
wet- en regelgeving voor verandering dan mensen veronderstellen, maar die wordt op dit moment 
niet voldoende benut. We hebben bestuurders nodig die de voorhoede pakken, die niet bang zijn om 
op hun snufferd te gaan.

Het onderwijs moeten we van besturen naar faciliteren brengen, een bottom-up-beweging maken 
waarin er veel meer contact is met andere instellingen. Ik vind ecosysteem een fascinerend woord 
vanwege het dynamische karakter; het is een netwerkoriëntatie. In dit type samenwerking moet je 
je bewust zijn van het feit dat je niet tot elkaar veroordeeld bent, maar intrinsiek gemotiveerd raken 
om elkaar te vinden.

Ik vind dat mbo en hbo veel meer met elkaar geïntegreerd moeten worden zodat ze in de keten 
dichter bij elkaar staan en elkaar durven te vinden. Veel mensen zitten nog in het idee dat hbo 
hoger op de lat staat dan mbo, dat is echt onzin! Ik wil meer integratiemogelijkheden zoeken door 
afspraken te maken om vanzelfsprekende samenwerkingen en de doorlopende leerlijn optimaal 
maken. Belangrijk is dat de kracht van het beroepsonderwijs optimaal wordt benut.

”

Uit een gesprek met Doekle 
Terpstra, College van Bestuur 

Hogeschool InHolland en aanjager 
Techniekpact mei 2016 

“
Ik zou graag van meten, weten en bewijzen meer naar ontwikkelen en groeien willen
De samenleving is constant aan het veranderen en de arbeidsmarkt verandert mee. Als je goed 
beroepsonderwijs aan wilt bieden, moet je meebewegen met veranderingen. RIJk Onderwijs  –  de 
nieuwe onderwijsvorm die we binnen Rijn IJssel toepassen  –  kijkt voortdurend hoe we aan kunnen 
sluiten op de actualiteit.

We brengen eerst goed de beroepstaak in kaart en dan werken we uit hoe je binnen het beroep 
vaardigheden toepast. We sluiten veel meer aan op de student, daar ligt volgens mij echt de toe-
komst. De student kiest wat hij of zij de komende 5 weken wil leren en ontwikkelen. In zo’n methode 
komen er veel interessante vragen op. Bijvoorbeeld, als een student na 5 weken niks oplevert, is dat 
dan onvoldoende? Ik vind het belangrijk dat de docent in gesprek gaat met zo’n leerling en kijkt wat 
er speelt en op welk moment het mis is gegaan. Was de leerling 3 van de 5 weken ziek? Dan kijken 
we of het in de volgende periode wel goed gaat. Had de leerling wel wat, maar durfde hij/zij het niet 
in te leveren? Dan moet het gesprek daar over gaan. Zo worden studenten langzaam eigenaar van 
hun eigen leereenheid. Wij maken de switch van controle naar beoordelen op groei. 

Ook vanuit de organisatie is het vormgeven van zo’n transitie een groot vraagstuk. Voor iedereen is 
het zoeken: CvB, docenten, studenten. Verandering kan frictie geven. Het gaat dan om een stukje pro-
fessionalisering: hoe ontwikkel je je? Sommige docenten zijn jaren lang niet met onderwijsontwik-
keling bezig geweest, dat werd gewoon ingekocht. En nu moet iedereen in die beweging meegaan. 
Opeens geef je niet langer je vak, maar draag je bij aan het product dat de student gaat maken. 
Maar ik ben er van overtuigd dat iedereen het kan: docenten kunnen op deze manier de leerling 
begeleiden, en elke leerling kan dit type onderwijs aan.

”

26 mei 2016 - Fragmenten uit een 
gesprek met Albertien Vrieling, 

curriculumcoach Rijn IJssel



“
Ik wil worden voorbereid op de wereld buiten school en dat lukt momenteel 
niet op school en stage
Of ik het gevoel heb dat ik door school goed word voorbereid op wat hierna komt? Nee! Schrijf 
dat maar op! Met een aantal uitroeptekens erachter. Op school verveel ik me, buiten school leer 
ik eigenlijk meer. Ik ben ondernemend, leg contact en heb zelf veel programma’s en activiteiten 
opgezet. Het is zonde dat ik dat ik daar niks mee kan binnen m’n opleiding. School had geen 
idee hoe ze met mij om moesten gaan. Daarom ben ik met school gestopt. Nu merk ik dat ik 
dat papiertje echt nodig heb, dus heb ik me maar weer ingeschreven. Dat wordt gewoon tanden 
op elkaar en doorzetten.

Wat ik mis binnen het ROC is flexibiliteit. Ik snap dat sommige leerlingen voor één beroep op-
geleid willen worden, maar ik wil ook de mogelijkheid om mijn eigen vakken samen te stellen 
en extra vakken te volgen. Ik vergelijk het met een supermarkt waar ik yoghurt ga kopen. Ik kan 
elke keer hetzelfde merk kiezen, maar ik kan ook eens voor een ander merk gaan en dan leer 
ik weer iets nieuws. Omdat ik weet wat ik wil, word ik snel lastig gevonden. Ik vind het belang-
rijk dat ik goed onderwijs krijg. Of het vak goed is, hangt sterk samen met of een docent goed 
is. Naast goede docenten wil ik ook dat mijn vakken meer aansluiten bij wat er in de wereld 
gebeurt. Op stage heb ik ook al meegemaakt dat ze moderne skills misten. Ze wilden iemand 
die ook goed met Photoshop om kon gaan en dat heb ik nooit geleerd. Dat was jammer, maar 
tegelijkertijd is dat hoe het op stages is. In projecten werken lijkt me veel spannender dan sta-
gelopen, waar je toch snel sloofhondje van de arbeidsmarkt wordt.  

Het mbo is een plek om te bouwen: dat is niet alleen praktisch maar 
ook in empowerment van studenten
Mijn ouders hebben me altijd enorm gesteund. Ik ben naar een overwegend witte school in een 
klein dorp geweest waar vmbo, havo en vwo door elkaar liepen. Daardoor heb ik een goede 
vooropleiding gehad. Op mijn vervolgopleiding, het ROC van Amsterdam, kreeg ik les in empo-
werment, burgerschap en ondernemerschap. Daardoor ging ik nadenken over wie ik ben, wat 
ik wil en wat ik kan betekenen voor anderen. Pas toen merkte ik hoe belangrijk het is om niet 
alleen witte mensen om me heen te hebben en ging ik nadenken over het belang van rolmo-
dellen.

Het is voor mij belangrijk dat er een goede balans is tussen leren in de praktijk, theoretische 
kennis maar ook vakken waarbij de focus ligt op persoonlijke ontwikkeling. Dat laatste is ook 
heel belangrijk. Als je een goede docent hebt, voel je je op niveau en je voelt je professioneel. 
Inhoudelijke kennis en persoonlijke aandacht, daardoor voel je je serieus genomen. 

”

  Fragmenten uit een gesprek met 
Shane, voormalig mbo-student, stroomt 

dit schooljaar opnieuw in mei 2016

“
Betrokkenheid uit het werkveld organiseren is in ons werkveld lastig
Ik zie dat onderwijsinstellingen en het werkveld steeds meer samen willen opleiden. Dat bete-
kent dat een deel van de opleiding in het werkveld zou plaatsvinden. Bij ons op laboratorium-
techniek blijkt dat niet te realiseren. De betrokkenheid vanuit het werkveld organiseren is lastig. 
In ons specialisme is het werkveld erg versnipperd; het bestaat uit zowel grote instellingen als 
ziekenhuizen, als kleine bedrijfjes. Bij de meeste bedrijven is het laboratorium ook niet de core 
business terwijl om het goed te laten slagen, bedrijven een verantwoordelijkheidsgevoel moeten 
voelen.

Het is heel erg divers waar onze studenten terecht komen. Dat maakt het moeilijk om onderwijs 
aan te passen op behoeften uit het werkveld. Als je een groot industrieterrein hebt met veel 
installatieindustrie, kan ik me voorstellen dat al die bedrijven bij elkaar een klasje vormen voor 
onze leerlingen. De docent gaat naar locatie, geeft les en de leerlingen gaan weer door met hun 
werk op locatie. Zoiets kan alleen goed worden georganiseerd als je voldoende massa hebt.

Het ideale toekomstplaatje is dat studenten in bedrijfsprojecten werken waar meerdere discipli-
nes aan de orde komen. Om dat te bereiken, is samenwerking en organisatie van het onderwij-
zend personeel nodig. Dat betekent wel dat een deel van het personeel uit de comfortzone moet 
komen. Wij proberen nu docentstages in te voeren, omdat we merken dat docenten die al jaren 
in het onderwijs zitten, gevoel verliezen voor de dynamische omgeving van het bedrijf. In zo’n 
stage kunnen ze de bedrijfscultuur voelen. Op die manier zijn we bezig het onderwijs te actua-
liseren. Het maakt het voor docenten makkelijk om wat er in het veld gebeurt, in een context te 
plaatsen en dat met de leerlingen te delen.

”

Fragmenten uit een gesprek met 
Eveline van Hoppe, directeur IJ5Lab 

mei 2016

  Fragmenten uit een gesprek met 
Elijah Alvarez, student-onderwijsassis-

tent op ROCVA in mei 2016



Wat valt op?
De ambitie om het beroepsonderwijs klaar te stomen voor de toekomst is duidelijk aanwezig. Er 
wordt al veel vernieuwd. Door verhalen naast elkaar te leggen, herkennen we dat terugkerende the-
ma’s als wendbaarheid, samenwerking op regionaal niveau, leren in en met het werkveld vormge-
ven, en het functioneren als ecosysteem zich uiten in de wens voor enkele concrete aanpassingen:

Van stages naar leren in en met werkveld
Het stagesysteem moet op de schop. Studenten geven aan dat het lespakket niet goed aansluit bij 
de eisen die er opgesteld worden tijdens de stage. Vanuit het werkveld wordt er aan de bel getrok-
ken dat de leerstof vaak verouderd is en niet meebeweegt met de snel veranderende samenleving. 
Dit alles vraagt om leren in en met het werkveld. In de ene sector is dat haalbaarder dan in de 
andere. Het vraagt om nieuwe verbindingen met het werkveld en nieuwe rollen en werkvormen voor 
zowel studenten als docenten.

Op zoek naar nieuwe manieren van meten
In het huidige systeem doorloopt de student een vooraf uitgestippeld pad en is het gebruikelijk op 
gezette tijden te testen of een student voldoende niveau en kennis bezit. In een wendbaarder sys-
teem waarin leren plaatsvindt in het werkveld is deze manier van assessment minder voor de hand 
liggend. Dus wordt er gezocht naar nieuwe manieren van groei en ontwikkeling in kaart brengen. 
Echter, dit moet op een manier dat het niet alleen binnen de instelling maar ook daarbuiten en 
tussen schooltypen van waarde is.

Succesvol initiatief op kleine schaal omvormen tot innovatiewerkplaatsen
Zowel op kleine schaal als over de breedte van de instelling worden nieuwe werkvormen in gang 
gezet. Daar zitten bottom-up-initiatieven met veel kans tussen. Zoals docent Mark Lentink die een 
maatwerkgroep heeft opgezet voor jongeren die dreigen uit te vallen maar wel de potentie hebben 
om hun diploma te behalen. Door een flexibele aanpak en een luisterend oor is het slagingspercen-
tage erg hoog (lees hier meer). Hoe kunnen dit soort kleinschalige vernieuwingen doorontwikkeld 
worden tot innovatiewerkplaatsen voor experiment?

De zoektocht is met name naar hoe onderwerpen als wendbaarheid, samenwerking op regionaal 
niveau en leren in en met het werkveld vertaald worden naar de interne organisatie van mbo- en 
hbo-instellingen. In de vernieuwingen die al worden doorgevoerd, loopt men tegen een aantal 
struikelblokken aan. Door de verhalen naast elkaar te leggen, wordt het mogelijk mechanismes te 
identificeren die mogelijk belemmerend werken.

De docent moet een alleskunner zijn
In de zoektocht naar vernieuwing, nieuwe verbindingen en werkvormen komt er in de verhalen en 
werkprincipes veel op de schouders van de docent te liggen. De docent moet een alleskunner zijn: 
een overdrager van kennis, een coach, een netwerker, een projectleider, een onderzoeker etc. Is dit 
reëel? Wellicht kan er meer gekeken worden naar leercommunity’s waarin die verschillende compe-
tenties bij elkaar komen.

Er hangt veel aan het individu
Het valt op dat er überhaupt veel hangt aan het individu, in elke positie op alle niveaus, of het nou 
bestuurders, politici, ambtenaren, docenten of directeuren zijn. Elk individu vormt een schakeltje dat 
wel of geen mogelijkheden biedt aan andere individuen (zo wordt er bijvoorbeeld vaak gezegd: of 
ik als docent door kan groeien, hangt ervan af of ik een vooruitstrevende teamleider heb, en: of ik 
als leerling veel uit de les haal, hangt af van de docent). Er wordt eigenlijk weinig gezegd over hoe 
samenwerken en samen leren kan bijdragen aan een denkbare visie voor de toekomst.

Antwoorden worden gezocht op overheidsniveau
Er wordt veel verwacht van lobby en beleidsbeïnvloeding op overheidsniveau. Toch zijn er ook orga-
nisaties en voorbeelden van samenwerkingsvormen waar nieuwe werkvormen worden ontwikkeld 
zonder af te wachten tot er op overheidsniveau knopen zijn doorgehakt. Daarnaast is er nog weinig 
zicht op hoe de plannen voor hervormingen van het beroepsonderwijs studenten (en hun ervaringen 
of problemen) in de praktijk ten goede komen.



De toekomst: 
hoe gaan we verder?
 
Uit deze bijeenkomst destilleren we een noodzaak voor het ontwikkelen van innovatiestrategieën 
en experimenteerruimten in de praktijk, niet alleen op beleidsniveau, met aandacht voor kleine 
daden en initiatieven. Grote begrippen als wendbaarheid, responsiviteit, ecosystemen en circulariteit 
worden tastbaar gemaakt door op zoek te gaan naar kleinere verhalen en daden in de praktijk. Een 
lerende organisatie vraagt om een feedbacksysteem om dit soort innovaties in te bouwen en 
vanzelfsprekend te maken. 

Deze sessie leert ons dat er meer nodig is dan een aantal strategische lijnen. Om de instellingen 
te maken tot een lerende organisatie, moeten we op zoek naar een verander- of innovatiestrategie 
waar ook ruimte is voor bottom-up ontwikkelingen. Dit kan door het opzetten van een aantal proef-
tuinen en innovatiewerkplaatsen, bijvoorbeeld in de vorm van een onderwijslab. In een lab wordt 
in multidisciplinaire teams bestaande uit het onderwijs (bestuur, docenten, studenten en anderen), 
het werkveld en de overheid gewerkt aan innovaties en nieuwe werkvormen. Dit leidt tot concrete 
handelingsperspectieven die het beroepsonderwijs van binnenuit vernieuwen op een manier die 
aansluit bij de behoeften, werkwijze en cultuur van de instelling. Teamleiders, hoger management 
en beleidsmakers kijken mee met en leren van het proces. Zo wordt in en met de alledaagse prak-
tijk van het beroepsonderwijs aan vernieuwing gewerkt op een wijze die past bij de instelling en 
de sector. Want de toekomst van het beroepsonderwijs kan het beste worden vormgegeven door te 
doen en in de praktijk samen te leren vernieuwen. 

Met een dergelijke veranderstrategie kan er worden gewerkt aan een wendbaarder en weerbaarder 
onderwijssysteem dat zichzelf blijvend aanpast aan de veranderende vraag. Zo kan het vernieuwend 
en lerend vermogen worden vergroot in het hart van het beroepsonderwijs.


