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 1.  Transitie

Bij deze opening hadden we ons kunnen beperken tot het bespreken van de kabinets-

plannen voor het hoger onderwijs. We hadden ons kunnen beperken tot de opmerking 

dat er natuurlijk in Nederland, Qatar, Zuid-Afrika, Thailand en Indonesië in kennis en 

onderwijs geïnvesteerd moet worden. Of, meer gericht op onze hogeschool, tot het 

nieuws over de grootscheepse vernieuwing door de invoering van Bouwstenen. Of tot 

het onderstrepen van ons business model dat in deze crisis anticyclisch werkt en ons 

geen windeieren legt: de positieve financiële resultaten van onze buitenlandse sites geven 

meer kwalitatieve en kwantitatieve ruimte in het onderwijs. Of tot de uitleg van het 

aanstekelijke gezondheidsbeleid dat nu is ontworpen. Of tot de aankondiging van de forse 

investeringen die we doen in het studielandschap te Emmen. Of tot het vertellen over de 

investeringen in de voortgangstoetsing. Of tot het pronken met het mooie project slimmer 

werken van ons Kennis Centrum Sociale Innovatie, waarbij we nauw samenwerken met 

de Kamer van Koophandel en verschillende bedrijven. Of tot het melden van het harde 

werken aan de installatie van de nieuwe core switch, waarmee alle locaties in Nederland 

nu op een goede manier aan elkaar verbonden zijn. Of tot het uiten van ons groot 

enthousiasme voor het grote aantal docenten dat bezig is met zijn master (meer dan 45) 

of PhD (meer dan 25). Of het wijzen op de nu weer fraaie vloeren in het gebouw van 

onze Campus in Leeuwarden en die van de praktijkruimte Techniek in Emmen. Of het 

laten zien van de verbeterde entree voor het parkeren op de Campus in Emmen. Het zijn 

even zovele bewijzen van de transitiefase waarin een hogeschool zich bevindt.

Maar in deze opening graven we wat dieper. We leggen enkele gedachten voor over de 

diepere betekenis van een hoger onderwijsinstelling in een transitieperiode, waarbij de 

wereldeconomie en culturen staan te schudden op hun grondvesten. En tegelijkertijd ons 

bestaan en dus de opleiding van studenten.

Die verklaring van Greenspan is razend interessant als metafoor van deze transitietijdgeest. 

Ze maakt nieuwsgierig. Het is een van de bondigste samenvattingen van de transitieperiode 

waarin we zitten: de architect van de wereldeconomie weet het niet meer. We leven in 

een bijzonder boeiende tijd.

Ze is zeker ook interessant vanuit beleidsmatige en politieke invalshoeken. Die diepen we 

hier niet uit. In het kader van de opening van het collegejaar is de verklaring intrigerend 

vanuit de invalshoek van leren en ontwikkeling van denken. Wat heeft zo’n professional 

in zijn studie en opleiding geleerd, om zich in een onzekere tijd staande te houden, maar 

vooral waardoor is hij gevormd? En wat lag daar nog meer aan mentale modellen, 

kennisstelsels of opvattingen aan ten grondslag? En wat kunnen wij daar van leren voor 

het opleiden van studenten, de rol van docenten en de functie van een hoger onderwijs-

instelling? Wat nemen we over en wat juist niet?
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“De meesten van ons, en ik in het bijzonder, zijn geschokt en kunnen het nog 

steeds niet geloven”, zo verklaarde Alan Greenspan (in 2008) voor een 

commissie van het Amerikaanse congres over de kredietcrisis (1). 

Greenspan (1926) is jarenlang als president van de Amerikaanse Federal Reserve 

Bank verantwoordelijk geweest voor het monetaire beleid in de VS en had 

zo enorme invloed op de monetaire en economische ontwikkelingen in een tijd 

in de wereld, waarin de mondialisering zich sterk ontwikkelde. Greenspan 

kon het nog steeds niet geloven dat er zo’n grote wereldwijde crisis kon 

ontstaan. Deze paste niet in de modellen en voorspellende statistieken van 

de Federal Reserve Bank en de heersende economische theorieën.



 
 3.  Drie megaverschuivingen

Er zijn op grond van deze ontwikkelingen drie clusters van megaverschuivingen te 

benoemen. Bij de beschrijving ervan maken we dankbaar gebruik van onze ervaringen in 

de verschillende landen waar deze hogeschool actief is.

3.a. Verschuiving in economie en cultuur
• Een economisch-culturele verschuiving van het Angelsaksische (Noord Amerika – 

Europa) naar het Arabo-Aziatische gebied.

Deze zomer kwam het nieuws naar buiten dat China de tweede economie ter wereld is 

geworden. Dat was niet erg verrassend, omdat men dat al zag aankomen gezien de grote 

groeicijfers van dat land gedurende vele jaren. De economieën van de BRIC-landen 

(Brazilië, Rusland, India en China) groeien al enige tijd sneller en beter dan die van de 

VS en de Europese Unie. China is nu zelfs de grootste energieverbruiker ter wereld. Het 

verbruik ligt 4% hoger dan dat van de grootste economie ter wereld, de VS.

In de sfeer van enkele opleidingen van deze hogeschool, een voorbeeld van de nieuwe 

welvaart: het toegenomen toerisme uit de BRIC-landen. Het Nederlands Bureau voor 

Toerisme en Congressen (NBTC) spreekt over het “Aziatisch tijdperk van het toerisme”.

“Reden is de snelle groei van de Aziatische middenklassen – vooral in China en India 

waar zo’n 40 procent van de wereldbevolking woont.” En concreet: “de verwachte groei 

tot 2020 is enorm: jaarlijks 11,5 procent meer mensen uit India, 9 procent uit China en 

5,5 procent uit Rusland” (8).

In een land als Qatar is een indrukwekkende transitie bezig. Het land bereidt zich voor 

op een toekomst waarin de delfstoffen (vooral aardgas) zijn uitgeput. In deze samenleving 

is de grote transitie van een delfstoffeneconomie naar een samenleving van toerisme, 

hospitality en leisure te merken. Daarnaast heeft men er heel slim voor gekozen de 

logistieke hub voor luchtvrachtverkeer te worden. De basis van dit alles is een 

gestructureerde en diepgaande lange-termijnvisie van de regering in Qatar, die zich 

uitstrekt tot het jaar 2030.

Het schrappen van duizenden arbeidsplaatsen bij het farmaceutisch bedrijf Organon in 

Oss, waarvan ruim 1.100 hoogwaardige banen, laat zien dat niet langer alleen 

laaggeschoold werk verdwijnt uit een land als Nederland. Dat is niet goed voor 

opleidingen in de sfeer van Life Sciences. In september 2009 sprak de Tweede Kamer 

nog bij motie uit dat Nederland tot de vijf beste kennissamenlevingen ter wereld moet 

gaan behoren. Een ontwikkeling als bij Organon doet veel afbreuk aan dit streven.

 

Onder transitie wordt in dit verband verstaan: de overgang van de ene situatie in de 

andere. Een transitieperiode brengt onzekerheid met zich mee: je weet waar je vandaan 

komt, maar weet niet precies waar je heengaat. In de muziek is transitie zelfs 

“overgang via tussenliggende tonen naar een andere toon” (2). Dit wordt straks nog in het 

intermezzo van deze opening vertolkt.

2.  Transities en trends
Er zijn verschillende auteurs die transities in de samenleving beschreven en geduid  

hebben. Niet zelden raken de begrippen transitie en trend elkaar of lopen ze in elkaar 

over. Bij transitie, overgang van de ene tijd naar de andere, is min of meer bekend  

wat verlaten wordt en wat daar min of meer voor in de plaats komt. Bij trend gaat het  

om een bepaalde lijn in de ontwikkelingen, waarbij de zekerheid over de aard en vorm  

in de toekomst geringer is.

 

Velen met een protestants christelijke achtergrond kennen nog uit de jaren ’70 van de 

vorige eeuw Feitse Boerwinkels “Einde of nieuw begin” (3) met zes eindes van tijdperken: 

dat van het agrarische, van het constantijnse, van het renaissancistische, van de blanke 

suprematie, van de mannen-suprematie en van de Joodse ballingschap. Hij vraagt zich af 

of er sprake is van het einde van de geschiedenis. Dit is overigens een eeuwenoude vraag 

in verschillende culturen.

Zo’n decennia na Boerwinkel trok Alvin Toffler veel aandacht met “De Derde Golf” (4).  

De Eerste Golf is dan de agrarische revolutie. De Tweede Golf is de industriële revolutie. 

En de Derde Golf is de revolutie van de digitale technologie met onder andere  

demassificatie van de productie en consumenten die prosumenten worden. 

Steve Jobs van Apple onderscheidt in een technologische benadering drie gouden  

tijdperken van de personal computer (5). Het eerste van de productiviteit rond 1980 met 

de uitvinding van de spread sheet, tekstverwerking en desk top publishing. Het tweede 

met de opkomst van Internet midden jaren ’90 van de vorige eeuw. En tien jaar later het 

derde gouden tijdperk van de digitale levensstijl met de explosie van digitale apparatuur, 

met de iPod, iPhone en iPad.

De bestsellerschrijvers Naisbitt (6) en Popcorn (7) zijn duidelijk trendwatchers. Hun  

boeken wijzen over het algemeen in dezelfde richting. Uit alle onderzoeken, literatuur, 

informatie en berichten kunnen als belangrijkste ontwikkelingen aangewezen worden:

• een economisch-culturele machtsverschuiving in de wereld.

• een verandering in de filosofische opvattingen.

• een veranderingen in de technologie, waardoor het gedrag van mensen verandert.
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 dominante tijdsbeleving doen veranderen? Of een Arabische beleving van eer of een 

Aziatisch-Indonesische waarde als het vermijden van gezichtsverlies ook de heersende 

cultuur op deze punten veranderen?

“Men kent hier het Europese concept arbeid eigenlijk niet”, legde Danie Malan mij uit. 

Danie was de voorzitter van de Advisory Board van Stenden Zuid Afrika, die helaas vorig 

jaar (20 februari 2009) plotseling overleed. Het idee dat je werkt voor een werkgever en 

dat die je dan geld daarvoor in ruil geeft, was in zijn cultuur afwezig. Dan is het lastig op 

de westerse manier een bedrijf, een streek of land op te bouwen. De nuancering van het 

concept arbeid wordt ook ingegeven door de virtualisering van de werkelijkheid. Vele 

moderne kinderen horen dat hun ouders op hun werk ongeveer dezelfde dingen doen als 

thuis: achter de computer zitten, telefoneren en praten. De beelden van beroepen zijn 

sterk vervaagd.

In de verschuiving van de cultuur krijgt ook de ouderdom een andere plaats. In de Arabo-

Aziatische cultuur zijn ervaring en senioriteit voorwaardelijk en beslissend in bepaalde 

fasen in de loopbaan. Zo’n nuancering van het mensbeeld van eeuwig jong wordt ook 

gevoed vanuit de ontwikkeling in het Angelsaksische gebied: de mensen worden nog 

steeds ouder, blijven fitter en moeten wegens de kosten voor de pensioenen langer werken.

De positie van de jongeren is in de verschillende culturele tradities gans anders en ook 

sterk aan het veranderen. De gezinnen waren vroeger groter. De aandacht van de ouders 

moest dus verdeeld worden. Vandaag de dag hebben de ouders van de kleine gezinnen 

veel meer aandacht voor en betrokkenheid bij studiekeuze en opleiding van hun kinderen. 

Terwijl in het Westen de afstand tussen ouders en kinderen klein is, vinden we in het 

Oosten bij gezinnen nog de kern van de eerbiedige afstand.

Door recent hersenonderzoek is overigens het beeld van de jongere als beginnende 

volwassene radicaal veranderd. De hersenen van jongeren blijken niet in het zeventiende, 

maar pas rond het vierentwingste levensjaar volgroeid te zijn (12). Intussen stoelt het  

hoger onderwijs nog steeds op de aanname dat de 17/18-jarige student volwassen is. 

Daar zijn dus vraagtekens bij te zetten. Structuur bieden zal een nog belangrijker thema 

moeten worden bij het inrichten van de curricula en de organisatie van de opleidingen. 

Onderwijs is structureren, structureren en structureren.

3.c. Verschuiving in technologie
• Een heroriëntatie en herordening van bedrijven, instellingen en organisaties door de  

 verdere digitalisering, andere nieuwe technologie (zoals nanotechnologie) en vergroening.

Alvin Toffler heeft voor een groot deel gelijk gekregen. De digitalisering heeft de 

3.b. Verschuiving in wereld- en mensbeeld
• Een herpositionering en wellicht doorontwikkeling van het objectivisme naar een 

 Arabo-Aziatisch wereld en -mensbeeld.

“De meesten van ons (……..) kunnen het nog steeds niet geloven”, sprak Greenspan. 

Door de filosoof Hans Achterhuis wordt deze uitspraak verklaard en in een breder  

verband geplaatst in zijn meest recente boek “De utopie van de vrije markt” (9).  

Achterhuis beschrijft Greenspan als leerling van de Russisch-Amerikaanse filosofe Ayn 

Rand (1905-1982). Een van haar hoofdwerken is de omvangrijke utopie “Atlas Shrugged” 
(10), een grote bestseller in de VS en volgens het weekblad Times na de Bijbel het  

belangrijkste boek. In Europa werden tot voor kort de economische en maatschappelijke 

ontwikkelingen van de afgelopen decennia nog nauwelijks tegen een filosofische 

achtergrond geplaatst. Dit kan verklaard worden uit de onbekendheid met het werk van 

Rand (eigenlijk Rosenbaum) in Europa, die vanuit Rusland in de jaren ’20 van de vorige 

eeuw naar de VS emigreerde.

Deze roman is een echte utopie, de oude wereld met een krakkemikkige overheid en 

een door regels gefnuikte economie moet vernietigd worden om een nieuwe economie 

en samenleving van volledige vrijheid en individualisme te kunnen opbouwen. In het 

objectivisme van Rand is ‘selfishness’, eigenbelang, het centrale concept. Zij stelt dat alle 

ethische systemen uit de traditie ervan uitgaan dat ‘selfishness’ een kwaad is en altruïsme 

een deugd. Volgens haar is dat precies andersom. De mens moet in het objectivisme weer 

leren dat hij altijd moet handelen met het oog op zijn rationele eigenbelang, waarbij het 

niet gaat om irrationele verlangens. Via scheppende productie creëert hij onschendbaar 

eigendom. Doordat hij daardoor banen, goederen en producten voor consumenten schept, 

ondersteunt hij als bijproduct de samenleving. Het ego en het belang van het individu 

zijn duidelijk en onmisbaar in dit denken. Het Objectivisme heeft de bedrijfsmatige 

benadering van alle activiteiten in de westerse landen en daarbuiten geïnspireerd, ook in 

een not for profit-sector zoals het onderwijs. Bedrijfsmatige managementtechnieken met 

targets, kritieke prestatie-indicatoren en smart-methoden zijn gemeengoed geworden.

In “The Shock Doctrine” van de anders-globalist Naomi Klein (11) worden de 

voorbeelden van het objectivisme bestreden, zoals die bijvoorbeeld zijn uitgewerkt 

door de econoom Friedrich Hayek en zijn Chicago School bestreden. Je wordt razend 

nieuwsgierig naar een filosofische confrontatie van het objectivisme met de 

Arabo-Aziatische traditie van meer collectiviteit en harmonie.

In die confrontatie worden natuurlijk concepten als eigendom, individualiteit en 

gemeenschap herijkt, maar daarin moet men zich ook verhouden tot oosterse deugden als 

menselijkheid, kinderlijke gehoorzaamheid, rechtvaardigheid, fatsoen, trouw en 

wederkerigheid (Confucius). En zal de andere tijdsbeleving in Oosterse culturen ook de 06
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 Hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner, enkele jaren geleden keynote spreker 

op de Samenscholingsdag, heeft een knuppel in het hoenderhok van Internetgebruik 

gegooid. Actieve facebookers halen lagere cijfers dan collega-studenten die hun tijd 

op internet elders besteden. Waar Facebookgebruikers gemiddeld een 7 halen, halen 

niet-gebruikers een ruime 8. Ook besteden Facebookfanaten minder tijd aan hun studie 

en hebben ze minder vaak betaald werk dan studenten die niet actief zijn op de 

sociale-netwerksite. Kirschner is de laatste tijd nogal sterk bezig met de negatieve 

effecten van Internetgebruik op leerprestaties. Multitasken ondersteunt cognitieve 

prestaties niet. Mensen denken dat ze heel goed dingen tegelijk kunnen doen, maar in 

de praktijk blijkt toch dat multitasken leidt tot concentratieverlies, langere studietijden 

en slechtere resultaten. De definitieve resultaten van het onderzoek van Kirschners 

groep worden in het najaar gepubliceerd. (15)

We laten er geen misverstand over bestaan: wij zien grote mogelijkheden in ICT voor 

het onderwijs. Er liggen gouden kansen om studenten méér en beter te laten studeren 

door ICT. Bij het beantwoorden van de vraag hòe we dit doen, mogen we onze ogen niet 

sluiten voor de uitkomst van dit recente onderzoek.

Aanstaande studenten dreigen ook door het grote aantal opleidingen en de grote 

hoeveelheid informatie over studies niet meer te kunnen kiezen. Wat gaat er schuil achter 

allerlei fraai klinkende opleidingen? Volgens sommigen is het een van de oorzaken van 

studieuitval en –vertraging die miljarden zou kosten. (16)

De parken van KidZania helpen wellicht scholieren hun beroepsbeeld te scherpen. Er zijn 

nu acht KidZania-parken in de wereld. Kinderen van 3 tot 15 jaar kunnen in deze parken 

zo’n 90 beroepen in de praktijk uitproberen. Een carrière-ervaring duurt een half uur. 

Als tandarts niet leuk is, ga je hamburgers bakken. Elke KidZania is opgezet als een echte 

stad met werknemers. Alleen de werknemers moeten betalen voor de “edutainment”. 

Maar je kunt wel KidZo’s verdienen om bij een volgend bezoek in te zetten. (17) 

Plannen bij onze sector Techniek hebben veel weg van het concept van KidZania.

Vergroening is een interessante ontwikkeling, die nu in veel gevallen de mainstream 

ondersteunt in plaats van bestrijdt. Een fraai voorbeeld is de Canteen van deze 

hogeschool, waarin lekker en betaalbaar samenvalt met gezond en milieu– en 

diervriendelijk. Dat kan vooral door de inzet van nieuwe technologie, zoals die 

bijvoorbeeld ten grondslag ligt aan de afbreekbare plastics.

4.  Hoger onderwijs: in ieder geval snellere paarden
De beroemde autofabrikant Henry Ford heeft eens opgemerkt aan het begin van de 

ontwikkeling van de automobiel: “Als je mensen nu zou vragen hoe ze sneller vervoerd 

bedrijven en de banen veranderd. Er is bijna geen beroep meer dat in veel opzichten 

nog lijkt op dat van een jaar of twintig, dertig geleden. En dit proces van transitie zal in 

de toekomst alleen maar sneller gaan. Professor Charles Hopkins gaf enkele maanden 

geleden tijdens onze Samenscholingsdag al aan dat naar zijn verwachting over twintig 

jaar zo’n 40% van de mensen werkt in banen die nu nog niet eens bestaan. Maar een  

radicale demassificatie van de productie heeft niet plaatsgevonden. Ook de  

verplaatsing van de productie naar de huishoudens heeft de productie in de bedrijven 

niet opgeheven.

Er zijn sectoren die op sterven na dood lijken. Want wie leest er nog een betaalde  

papieren krant? De lezersschare van de papieren kranten krimpt met 3 tot 5% per jaar. 

Het lettertype moet eigenlijk steeds groter, want de abonnees zijn erg grijs. Regionale 

kranten zijn de afgelopen decennia verkleind of verdwenen. Het lokale en regionale 

nieuws krijgt weinig aandacht meer. Er worden proefprojecten uitgevoerd om het  

onstane gat te vullen met behulp van nieuwe media, meestal geënt op het concept van 

Wikipedia, de on line-encyclopedie die wordt samengesteld door gebruikers, wat  

overigens nog geen garantie is voor de betrouwbaarheid. Een proef in Woerden heeft  

nog het meest weg van de klassieke journalistiek. Inwoners dragen nieuws aan,  

een journalist checkt en verzorgt hoor en wederhoor. Alles wordt gepubliceerd op de  

communitysite Mijnwoerden. (13)

Of het beroep van de postbode. Er zijn nog velen die zich herinneren dat er nog twee 

postbestellingen per dag waren. Nu komt het voor dat de postbode hele straten kan 

overslaan voor de bestelling van brieven of kranten.

Opmerkelijk is de revolutie in de communicatie door de digitalisering. Vooral de snelheid 

van deze revolutie is haast weergaloos. Als Facebook een land zou zijn, zou het het op 

twee na grootste land ter wereld zijn: meer dan 500 miljoen mensen loggen per maand op 

de site in. Facebook-baas, de 26-jarige Mark Zuckerberg schrijft: “Ik had nooit kunnen 

dromen dat mensen Facebook op zo verschillende manieren zouden gebruiken toen we 

zes jaar geleden begonnen”. (13)

Er komen inmiddels kritische geluiden over de gevolgen van de informatie overload. 

Nicholas Carr geeft aan dat we dommer worden van nieuwe media, inclusief Internet. 

Tot voor kort dachten wetenschappers dat volwassen hersenen niet meer veranderden. 

Tegenwoordig wordt uitgegaan van aanpassingsmogelijkheden van hersenen: 

neuroplasticiteit wordt dat genoemd. Volgens Carr en anderen lezen we niet wat er op 

Internet staat, maar we kijken ernaar. We scannen alleen nog maar en nemen alleen 

koppen op. Ons kortetermijngeheugen wordt overvoerd met informatie en impulsen en 

we slaan steeds minder op in ons langetermijngeheugen. (14)
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  bij de interactie. De kwaliteit van de groepsdiscussie neemt af, als groepsleden niet echt 

 in elkaars bijdrage geïnteresseerd zijn.

De grootste winst van PBL ligt in het aanbrengen van mentale modellen. PBL bevordert 

het verwerven van verklarende theorieën of mentale modellen van de werkelijkheid.

En goede mentale modellen zijn nodig om studenten “transitie-proof” te maken. Ze 

verwerven zo competenties om informatie, kennis en resultaten van onderzoek op hun 

waarde te schatten. Ze worden door PBL natuurlijk betere probleemoplossers.

 

In transities verlopen de ontwikkelingen lang niet altijd voorspelbaar. Snellere paar-

den helpen niet tegen paradigmawisselingen. Onze afgestudeerden zullen zichzelf later 

verschillende keren opnieuw moeten uitvinden. Meer dan ooit zal ‘Personal Leadership’ 

van hen gevraagd worden. De ‘7 Habits’ zullen ingezet moeten worden. Door Arabo-

Aziatische invloed zal deze evolueren van een meer individualistische naar een meer 

collectivistische benadering.

Onze studenten hebben als groot pluspunt dat zij kosmopolitisch worden opgeleid. Dit  

is meer dan ooit geboden. Chua (19) heeft aangetoond dat een kosmopolitische inslag  

van regio’s of naties een zeer belangrijke succesfactor is. Zij beschrijft dat  

hypermachten in de geschiedenis -van de Mongolen via de Romeinen en de Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden tot de VS- hun welvaart en expansie voor een  

belangrijk deel te danken hebben aan de ontwikkeling van een kosmopolitische  

economie en sfeer in een land of gebied door groepen immigranten, vaak vluchtelingen.

Daarnaast blijken kennisorganisaties met een kosmopolitisch karakter het goed te doen. 

De University of California, Los Angelos (Ucla) in de VS boekt daarmee goede  

resultaten. De VU in Amsterdam wil dit succes graag kopiëren. Inmiddels wordt er in 

onze hogeschool regelmatig onderzoek gedaan naar internationalisering en de positieve 

effecten en uitdagingen. (20)

6.  Adel van de geest en adel van de educatie
Natuurlijk: een hoger onderwijsinstelling kan met PBL-plus, Personal Leadership 2.0 en 

kosmopolitisme een goed antwoord geven op de transitie naar een nieuw tijdperk en een 

andere wereldorde.

Uit verschillend onderzoek blijkt dat onze Grand Tour® een onderscheidende bijdrage 

levert aan de vorming van studenten (20). Door de Grand Tour®  worden zij letterlijk en 

figuurlijk “mensen van de wereld”. Eigenlijk bergt de Grand Tour® een ‘tacit curriculum’ in 

zich. Het reizen, ondergedompeld worden in een andere cultuur en het curriculum 

gepresenteerd zien worden in een ander land voegen veel levenservaring en –wijsheid toe.

willen worden, zouden ze antwoorden met snellere paarden.”Het snellere paard is 

altijd het dilemma van de oplossingen voor de toekomst. Moet je werken aan de 

verbetering van een bestaande oplossing of wachten op de brainwave van een nieuw 

concept?

In deze transitietijd zijn voor een hoger onderwijsinstelling in ieder geval nodig: 

• meer kennis en vaardigheden voor de studenten, omdat de concurrentie op de markt 

 van afgestudeerden heviger en mondialer wordt;

• meer inzicht in de diepere betekenis van de verschuiving in het wereld- en mensbeeld;

• meer kennis en vaardigheden om in de explosie van informatie, kennis en onderzoek 

 gegevens op waarde te kunnen beoordelen. 

Concreet betekent dit:

• een groter probleemoplossend vermogen;

• meer mogelijkheden jezelf te kunnen leiden in veranderende situaties;

• kosmopolitisch zijn.

De explosie in de digitale ontsluiting van informatie, kennis en onderzoek vraagt een 

groot onderscheidingsvermogen. Welke informatie is juist en welke niet? Hoe moeten 

tegenstrijdige opvattingen geplaatst worden? Op de middelbare school leerde je als 

leerling wat die ene theorie, die ene waarheid is. In het hoger onderwijs moet je als 

inhoud leren dat er meer theorieën, meer opvattingen van diezelfde werkelijkheid zijn. 

Dat blijkt erg lastig te zijn. Veel eerstejaars vinden juist door dit aspect de overgang 

van voortgezet naar hoger onderwijs moeilijk.

5.  PBL-plus, Personal Leadership 2.0 en kosmopolitisch
In ons onderwijs blijven we zoeken naar nieuwe inzichten. En soms leidt die zoektocht 

naar bevestiging. Herlezing van Schmidt and Moust (18) bevestigt dat Problem Based 

Learning (PBL oftewel Probleemgestuurd Onderwijs (PGO)) een zeer goede en meest 

efficiënte onderwijsmethode is om studenten kennis te laten verwerven. Bij PBL wordt 

aangesloten bij de reeds aanwezige kennis van de student.

Essentieel voor een goede inzet van PBL zijn:

• De kwaliteit van de gekozen casus (probleem) en die van de probleembeschrijving 

 (verklarings-, dilemma-, strategie- of feitenprobleem). Zo’n probleem moet zorgvuldig 

 geconstrueerd worden op grond van een situatie uit de beroepspraktijk.

• De kwaliteit van de tutor. Het tutoren is meer en intensiever werk dan het klassieke 

 docentschap. De tutor heeft niet alleen proces-, maar ook inhoudelijke kennis nodig.

• De kwaliteit van de discussie. De dialoog in de PBL-groep zorgt dat de informatie en 

 kennis verwerkt wordt door de studenten. Degene die uitleg geeft, heeft het meest baat 10
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 de eerste plaats formeel en materieel van de juridische entiteit waardoor ze zijn opgericht 

of in stand worden gehouden. Maar als gezaghebbend of gezagontlenende organisatie 

zijn instituties van iedereen. In instituties gaat het om fundamentele vragen waar elke 

samenleving mee te maken heeft: de economische orde of de handhaving van de orde 

op bepaalde gebieden. Instituties dienen bij te dragen aan de stabiliteit van een 

samenleving; van een hoger onderwijsinstelling wordt verwacht dat zij het nieuwe kader 

van de samenleving opleidt en daarvoor kennis bewaart, doorgeeft en uitbreidt; van een 

hoger onderwijsinstelling wordt daarom verwacht dat zij blijft voortbestaan. (23)

Het Objectivisme en de zakelijke tijdgeest hebben een goede invloed gehad op de 

instituties, ook op hoger onderwijsinstellingen. De spinnenwebben of stofresten die soms 

nog uit de middeleeuwen stamden, zijn wel weggeblazen in de afgelopen decennia. De 

wat zakelijker en minder bureaucratische benadering en stijl zijn in veel opzichten een 

verademing. En de contractactiviteiten en leerbedrijven zijn fantastische plaatsen voor 

docenten en studenten om te werken en oefenen in de tucht van de markt. Dat zou veel 

meer moeten gebeuren. Kruisbestuivingen leveren de mooiste soorten op. Oude waarden 

krijgen een nieuwe glans, nieuwe waarden worden geïntroduceerd. 

Bedrijfsmatig leren werken en bedrijfsmatig werken – en vooral ook: ondernemend zijn –

leveren onze studenten, medewerkers, de werkgevers en de maatschappij en zeker ook 

Stenden veel goeds op. We noemen ons niet voor niets een hybride organisatie: publiek 

en commercie in dienst daarvan. Toch zal een hoger onderwijsinstelling als geheel nooit 

precies als een bedrijf ingericht en gemanaged kunnen worden. Leer- en onderzoeks-

processen in groeiende hersenen vragen tijd. Rust, reinheid en regelmaat horen voorop 

te staan. Er mogen twee fundamentele verschillen tussen het productie- en onderwijs/

onderzoeksproces niet uit het oog worden verloren:

• bij onderwijs/onderzoek komt ‘outcome’ steeds voor ‘output’: zoals de oude Romeinen 

 stelden ‘Non scholae sed vitae’ (het gaat om kennis en vorming);

• puur commerciële bedrijven behoren tot de transactie-economie, in het onderwijs/

 onderzoek gaat het om transformatie. Studenten zijn zowel input als output van het 

 proces. Een student verandert in die vier, soms meer of minder, jaren dat hij of zij 

 studeert. Interessant is dat in de interactie met die student zijn docent en zijn instelling 

 ook leert en verandert.

Bij het pleidooi voor de adel van educatie hoort het pleidooi voor een langzame toekomst 

van filosoof en romanschrijfster Joke Hermsen. Zij heeft het over tijd als duur, een tijd die 

minder goed meetbaar is, maar die veel dichter bij ons staat en die noodzakelijk is voor 

het ontstaan van creativiteit. (24)

Dat ‘tacit curriculum’ wordt vanzelfsprekend ook verzorgd door onze leerbedrijven (de 

levensechte praktijksituatie), studentenverenigingen en andere maatschappelijke organisaties 

waarin studenten naast hun studie actief zijn. Het is goed dat ook studentenverenigingen 

zich aanpassen aan de tijd om hun werk met het ‘tacit curriculum’ voort te kunnen zetten. 

De voorzitter van de studentenvereniging Io Vivat, Yannick Jonathans: “Waar hecht de 

student en zijn ouders –ja, die zijn tegenwoordig weer belangrijk- waarde aan? 

Dat de student zijn studieprogramma op tijd haalt. Dus bieden wij begeleiding aan.” (21)

De onzekerheid van een transitieperiode vraagt niet alleen flexibiliteit, maar ook 

uithoudings- en doorzettingsvermogen: lastig te programmeren competenties (of zijn 

dit eigenschappen?). Je carrière als afgestudeerde en medewerker wordt minder 

zeker en vanzelfsprekend. Er zijn meer tegenslagen op de arbeidsmarkt te verwachten.

We moeten als organisatie ook het funderende concept onder onze activiteiten opnieuw 

scherp proberen te formuleren. Een inspirerende richting hiervoor is te vinden in een 

indrukwekkende essaybundel van Rob Riemen “Adel van de geest, een vergeten ideaal”.

Hij laat Elisabeth Mann Borgese, de dochter van de grote Duitse schrijver Thomas Mann 

zeggen, die hij ontmoet: “Mijn vader sprak ooit over de adel van de geest als het enige 

correctief op de menselijke geschiedenis. Waar dit ideaal verdwijnt, verdwijnt de geschiedenis.”

Riemen verhaalt over de laatste ontmoeting van Thomas Mann met zijn Joodse uitgever 

Sam Fischer in Berlijn in 1934 in Zürich. De oude Fischer geeft een oordeel over een 

gemeenschappelijke kennis: “Geen Europeaan”, zei hij met zijn hoofd schuddend.

“Geen Europeaan, Herr Fischer, hoezo niet?” “Van grote humane ideeën begrijpt hij 

niets.” En Mann vervolgt: “Ik heb geen woorden om te beschrijven hoe diep ik geraakt 

was. Hier sprak, al bijna in de dood, een generatie die groter en beter was, dan een 

generatie die hier nu het heft uit handen neemt.” (22)

Een antwoord op de huidige transitie is in het kielzog van Riemers “adel van de geest” te 

formuleren: de “adel van de educatie”. Dat is een educatie die gebaseerd is op de ontwikkeling 

van het onderwijs van het kind naar de volwassene met begrip voor de grote humane 

ideeën en respect voor de traditie, in dialoog met de megaverschuivingen en gevoel voor 

de nieuwe tijd. Een educatie die zo een ‘tacit curriculum’ heeft.

Een adel van de educatie vraagt in ieder geval in een transitieperiode een stevige hoger 

onderwijsinstelling. De eis van kwaliteit ligt hierbij voor de hand. Een onderwijsinstelling,

in dit geval een hogeschool, dient te garanderen dat afgestudeerden als managers, 

professionals, therapeuten, ingenieurs, ondernemers, leraren hun beroep goed uitoefenen. 

Hiermee wordt het fundament gelegd voor een gezonde economie, cultuur en ecologie. 

Daarom hoort een hoger onderwijs instelling een “institutie” te zijn: een samenlevings-

cluster rond een collectieve of maatschappelijke kernfunctie. Instituties zijn natuurlijk in 12
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7.  Samengevat
“De meesten van ons, en ik in het bijzonder, zijn geschokt en kunnen het nog steeds niet 

geloven”: aan de hand van deze razend interessante uitlating van de oud-president van 

de Amerikaanse Federal Reserve Bank over de crisis is het thema transitie aan de orde 

gekomen. We hebben wat dieper gegraven om de ontwikkelingen in deze onzekere tijden 

beter te kunnen begrijpen. Waar het Objectivisme een invloedrijke filosofie is tot op 

heden voor de ordening van economie en samenleving, hebben we ons te verstaan met 

die megaverschuivingen van west naar oost, van output naar outcome, van transactie 

naar transformatie.

Als moderne hoger onderwijsinstelling kan Stenden met haar strategie en visie deze 

uitdagingen heel goed beantwoorden met aandacht voor de kwaliteit van PBL, Personal 

Leadership en vooral de Grand Tour®. De Grand Tour® bergt op een unieke wijze het ‘

tacit curriculum’ in zich. Onze hogeschool als instituut zal door groei in onderzoek en 

goed onderwijs gezag blijven verwerven en de commercie die hiervan in dienst staat, 

ons midden in de echte moderne praktijk houden. We zullen daarom meer moeten lezen, 

studeren en meer moeten proberen. Dat vormt een waardevolle aanvulling op ons 

duidelijke profiel, waarmee we nu al prima voldoen aan wat de commissie-Veerman als 

ideaal ziet voor toekomstgerichte hogescholen die duurzaam kunnen voldoen aan 

de maatschappelijke vraag. Dat hierbij het binaire stelsel op de schop gaat – iets wat 

Veerman niet adviseert – is een logische voortzetting van deze gedachte van 

duurzaamheid en maatschappelijkheid. Juist als je dit in internationaal perspectief 

plaatst: in de meeste landen wordt het onderscheid  tussen ‘university of applied 

sciences’ en ’university’ niet begrepen.

Nog een ding
O ja, nog onze Masteropleidingen Service Management en MAILT (Master in 

Leisure and Tourism) hebben elk vier excellente beoordelingen gekregen. Meer dan 

een felicitatie waard!

En nòg een ding
O ja, de Minister van OCW heeft ons vier nieuwe opleidingen toegekend. 

We openen in 2011 de deuren in Emmen van de Associate Degree-opleidingen 

Hospitality, Tourism, Leisure en ICT-beheer.

Ik wens u een mooi en gezond collegejaar met veel geslaagde PBL-sessies, 

colleges, toetsen, bestudeerde boeken, artikelen en publicaties toe.
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