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SPECIAL

In deze Special
Moeten we het onderwijs flink veranderen  
om op de toekomst voorbereid te zijn? 
In de Special leest u over de ervaringen  
en zienswijzen van opinion leaders.



Paul Rullmann is een ervaren onderwijsbestuurder. Hij is momenteel onder meer voorzitter van  
de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO), van SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie  
van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek, en lid van de raad van toezicht van ROC Nova College. 
Volgens Rullmann heeft het Nederlands onderwijs veel oog voor competentieontwikkeling en socialisatie, 
maar verdient de snel toenemende digitalisering veel meer aandacht. 

INTERVIEW MET PAUL RULLMANN 

‘Competenties, socialisatie 
en digitalisering bepalen  
de toekomstbestendigheid 
van het onderwijs’
Door Fred de Bruijn, Frank Hendriks en Ursula Wopereis

Wanneer is onderwijs toekomstgericht?
“Ik zie drie elementen die de toekomstbestendigheid bepalen. 
Ten eerste moeten studenten zich de disciplinaire elementen,  
de kennis en vaardigheden, dus de competenties van een 
vakgebied of domein, eigen maken. Op de tweede plaats komt 
alles wat te maken heeft met de socialisatiefunctie van het 
onderwijs: normen en waarden, attitude en cultuur. Competenties 
kun je grotendeels uit een boek leren. Voor socialisatie - dat  
ook samenwerken impliceert - heb je andere mensen nodig.  
Ten derde is de digitalisering van belang. Die bepaalt hoe en 
wanneer we met elkaar omgaan, de snelheid waarmee we 
informatie aan elkaar geven en de wijze waarop we de hele 
samenleving reguleren. Er zijn nu al meer apparaten dan mensen 
die aan internet vastzitten en daarop reageren. The internet  
of things komt op ons af.”

Je was vicevoorzitter van de TU Delft. Je opvolger Anka Mulder 
zei in de vorige Hobéon Special: we leiden de student van  
heden op met de kennis van het verleden voor de toekomst 
die we niet kennen.
"Je vertrekt vanuit het heden en probeert met medeneming 
van de hele klassieke erfenis zo ver mogelijk vooruit te denken. 
Maar je kunt de toekomst niet voorzien. Daar hoef je ook niet 
ingewikkeld over te doen. We reageren traag. De eerste auto was 
een paardentram met een stuur en een motor erop. De techniek 
kan misschien wel meer, maar ons verandervermogen is heel 
beperkt. Mensen zijn heel conservatieve dieren.” 

Verschuift het aandeel van de drie elementen onderling,  
of ligt de verhouding vast? 
“Ik heb jaren in Delft gewerkt. Studenten werken zo hard dat de 
socialisatie er een beetje bij inschiet. Daarvoor gaan ze ’s avonds 
naar de vereniging. Waarom gebeurt dat niet op de universiteit? 
Omdat iedereen er heilig van overtuigd is dat een ingenieur heel 
veel moet weten wil hij of zij een brug bouwen die blijft staan. 
Dat kost veel tijd. Kennisoverdracht en socialisatie zouden wat 
meer in balans mogen zijn. Veel TU-opleidingen hanteren het 
spijkermodel. Studenten kiezen met hun opleiding eigenlijk 
meteen al een specialisatie en gaan onderweg pas associëren en 
verbreden. Studenten techniek aan een hogeschool daarentegen 
krijgen een brede basis en specialiseren zich pas later in de 
opleiding. Welk model beter is? Daar heb ik geen antwoord op. 
Zolang de student gemotiveerd is leveren beide wegen goede 
resultaten op.” 

‘Leven lang leren komt  
in Nederland niet goed van  

de grond. Dat heeft te maken  
met de ordening van de 

samenleving. De toevloed van 
zzp’ers en flexwerkers zal leven 

lang leren stimuleren’
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‘Het is belangrijker dat 
de adrenaline stroomt, 

dan dat een student alles 
volgens het boekje leert’

Paul Rullmann, 
voorzitter Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO), Surf, de ICT-samenwerkingsorganisatie 
van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek en lid raad van toezicht ROC Nova College
Fotograaf: Sam Rentmeester
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In onze praktijk merken we hoeveel moeite docenten in het 
beroepsonderwijs soms hebben om aansluiting te houden  
bij de veranderde competenties, cultuur en ICT-vaardigheid  
van studenten. Maar die aansluiting is wel heel belangrijk  
om tot effectief onderwijs te komen. 
“Omdat het zo snel gaat moet een docent zich blijven 
informeren over technische ontwikkelingen. Leraren zouden 
op de lerarenopleiding of op de Pabo in alle drie de elementen 
- competenties, socialisatie, digitalisering - gevormd moeten 
worden, zodat ze bij zijn als ze de arbeidsmarkt opgaan.  
Iedereen moet digitaal. Niet alleen met tekst op scherm,  
maar ook met videocolleges, presentaties, vraag en antwoord,  
MOOCs, enzovoort. De TU Delft bijvoorbeeld heeft daar vol 
op ingezet, op vrijwillige basis. Als docenten eenmaal over de 
drempel zijn gaat het snel. Voor een nieuwe MOOC moeten 
docenten een plan voorleggen. Van de vele inzendingen worden 
er slechts een paar gerealiseerd, dus dat plan moet goed zijn. 
Iedere MOOC is tenslotte een wereldwijd visitekaartje van de 
universiteit. Docenten die MOOCs opnemen en regisseren worden 
zelfbewuster, ogen fris en leren de stof te presenteren in blokjes 
van tien minuten met een cliffhanger aan het eind. Het is leuk  
om te doen en geeft het onderwijs een enorme kwaliteitsimpuls.” 

Wat vind je van de roep van minister Bussemaker om 21st 
century skills, ondernemerschap en ‘competente rebellen’?
“Prima, maar voor dat rebelse gedrag hoef je weinig te doen,  
dat dient zich steeds meer vanzelf aan. Voor competente rebellie 
moet je meer doen. Bij voorkeur in een leven lang leren traject. 
Dat dat in Nederland niet goed van de grond komt heeft te 
maken met de ordening van onze samenleving, in vaste banen 
voor de meeste mensen. Heeft iemand een vast contract, dan 
wordt er nauwelijks op gelet of iemand nog leert. De Nederlandse 
samenleving wijst nu steeds meer het individu zelf aan als 
motor van zijn eigen voortbestaan. De toevloed van zzp’ers en 
flexwerkers zal leven lang leren stimuleren. Mensen moeten zich 
scherper profileren. Daardoor neemt de behoefte aan nieuwe 
kennis, maar ook aan ondernemerschap en rebels gedrag toe.  
Het onderwijs moet daar rekening mee houden.” 

Is de trend om onderwijsprogramma’s meer te individualiseren 
en te flexibiliseren een uitvloeisel van of een anticipatie op die 
veranderende situatie?
“Dat is een anticipatie en die wordt mogelijk gemaakt door de 
techniek. Ik ben een voorstander van online leren en MOOCs, 
maar het zijn geen wondermiddelen. De dynamiek van het leren 
met andere studenten en docenten levert veel meer op dan 
wanneer je alles alleen achter je beeldscherm doet. Dat is weer 
dat socialisatieaspect. Het staat echter buiten kijf dat door de 
technische ontwikkelingen het hele onderwijssysteem verandert. 
Wie met de computer werkt bouwt een persoonlijk kennissysteem 
op, dat weet met wie je contact hebt, alles registreert wat je 
doet en reageert op je acties en voorkeuren. Gepersonaliseerd 
en adaptief leren neemt alleen maar toe. De docent speelt nog 
steeds een rol, maar heel veel informatie en leeradvies komt van 
buiten, uit the cloud.”

‘Ik vind het zorgwekkend  
dat studenten al op jonge leeftijd  

afstuderen als manager.  
Dat veronderstelt een zekere  

volwassenheid die je eerst  
moet verwerven op basis van  

vakkennis en ervaring’
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Bildung staat volop in de belangstelling. Hoe zie jij dat?
“De aandacht voor Bildung is van alle tijden. Dat het uitgerekend 
nu een onderwerp van gesprek is komt omdat men bang is dat 
het ondersneeuwt door de basiskennis, de digitalisering, of het 
rendementsdenken. Ik zie het meer als een sociologisch vraagstuk 
dan als een onderwijskundig fenomeen. Net als 21st century skills, 
ondernemerschap, rebelsheid. Dat zijn actuele maatschappelijke 
ontwikkelingen. Daarom komen ze ook in het onderwijs terecht.”

Je bent voorzitter van de raad van toezicht van ROC Nova 
College. Zie je in het mbo vergelijkbare ontwikkelingen?
“Door de enorme heterogeniteit is het mbo de meest uitdagende 
onderwijsomgeving. Docenten zijn over het algemeen goed thuis 
in de manier van denken van en de communicatie met leerlingen. 
Het aantal beroepskwalificatiedossiers is afgenomen van 400 naar 
160, maar dat is nog steeds heel erg veel. De opleidingen zijn nog 
te sterk uitgelijnd. Waar het om gaat is dat je een heel gevarieerde 
populatie naar een behoorlijk kwaliteitsniveau wilt brengen.  
Hoe hou je ze er allemaal bij?”

Gepersonaliseerd onderwijs is meer en anders dan opleidingen  
in modulen opknippen en op maat aanbieden. Is verbinding 
maken met studenten de belangrijkste voorwaarde?
“Het Nova College heeft als mission statement ‘Excelleren in 
betrokkenheid’, dat vind ik een heel mooie vondst die belooft 
dat je het beste uit mensen haalt. De kernrol voor het onderwijs 
voor de komende jaren is het verbinden en iemand op zijn 
plek houden. Studenten willen gekend worden, persoonlijk 
aangesproken worden, weten dat ze onderdeel zijn van een groep 
in plaats van een nummer. Dat is een belangrijke voorwaarde 
om goed te kunnen leren en in dat proces heeft de docent een 
cruciale rol. Docenten moeten gecoacht worden om die sociale 
kant te versterken. Juist omdat de digitalisering zo op het individu 
ingrijpt heb je een fundament nodig waardoor je staande blijft  
in de samenleving, als betrokken burger, samen met anderen.” 

‘De kernrol voor het onderwijs 
voor de komende jaren is het 
verbinden en iemand op zijn 

plek houden. Docenten moeten 
gecoacht worden om die sociale 

kant te versterken’

Het Nederlandse onderwijsbestel wordt sterk gestructureerd  
met regels, richtlijnen en protocollen. Die ondermijnen mogelijk 
de professionele ruimte en pedagogisch-didactische autonomie 
van de docent. Moeten leraren meer ruimte krijgen om zelf de 
dagbesteding in te vullen?
“Daar ben ik helemaal voor. Misschien loopt een team docenten 
dat het vak volgens eigen inzicht geeft een beetje buiten de 
paden, maar dat werkt beter dan star vasthouden aan een 
curriculum en alle mogelijke richtlijnen. Leerdoelen kun je op 
allerlei manieren realiseren. Het is belangrijker dat de adrenaline 
stroomt, dan dat een student alles volgens het boekje leert. 
De vraag is wel: hoe behoud je de samenhang als je de docent 
zijn gang laat gaan? Die verantwoordelijkheid ligt niet bij één 
docent, maar uitdrukkelijk bij het hele team, dat gezamenlijk 
het kwaliteitsniveau bewaakt. Als je vindt dat docenten meer 
verantwoordelijkheid moeten krijgen, moet je zorgen voor een 
goed kwaliteitssysteem. Ik ben dan ook groot voorstander van 
het docentenregister. Zo’n register geeft inzicht in de ervaring 
en bijscholingsactiviteiten en impliceert dat mensen elkaar 
aanspreken op hun professionaliteit. Dan moet het register wel  
in handen zijn van de beroepsgroep zelf.” 

In tegenstelling tot het mbo, waar veel beroepen nauw 
omschreven zijn, worden de beroepen in het hbo en wo meer 
fluïde. Met een brede techniekopleiding kun je innovator  
worden, in het management terecht komen of adviseur worden. 
Het is voor een opleiding een hele kunst om aansluiting te vinden 
op de waaier aan beroepsmogelijkheden.
“Ook mensen met een gerichte opleiding kunnen uiteindelijk 
in het management terechtkomen. De opleiding is maar een 
klein stukje van de beroepscarrière. Je hoeft mensen niet toe 
te rusten op alle niveaus van acteren, managementskills kun je 
ook later toevoegen. Ik vind het zorgwekkender dat studenten al 
op jonge leeftijd afstuderen als manager. Dat veronderstelt een 
zekere volwassenheid die je eerst moet verwerven op basis van 
vakkennis en ervaring.” 

‘Het docentenregister geeft 
inzicht in de ervaring en 

bijscholingsactiviteiten en 
impliceert dat docenten 

elkaar aanspreken op hun 
professionaliteit’
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‘Werk meer vanuit leerdoelen. 
Dat biedt meer mogelijkheden 

voor creatieve werkvormen dan 
het volgen van de methode’

Mariëtte Siemons,
secretaris stichting Khan Academy Nederland
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Wereldwijd maken scholen en scholieren gebruik van het gratis digitale lesmateriaal van de  
van oorsprong Amerikaanse Khan Academy. In 2012 richtte een groep enthousiaste Nederlanders  
met passie voor het onderwijs Stichting Khan Academy Nederland op. Wat zijn de ambities en  
welke bijdrage levert Khan Academy aan het leerproces van jonge mensen? Hoe denkt secretaris  
Mariëtte Siemons over toekomstgericht opleiden?

Door Marvin Leerdam en Ursula Wopereis

INTERVIEW MET MARIËTTE SIEMONS 

‘Gratis onderwijs 
voor iedereen’ 

De Khan Academy is een non-profit organisatie met een missie: 
het verbeteren van het onderwijs door het verstrekken van gratis 
onderwijs van wereldklasse aan iedereen, overal. 
Het begon met een simpele vraag van een meisje dat moeite 
had met wiskunde. Door middel van een getekend filmpje legde 
grondlegger Salman Khan zijn nichtje in tien minuten uit hoe ze 
het wiskundig vraagstuk kon oplossen. Khan plaatste het filmpje 
online en kreeg veel respons. Het eerste filmpje groeide in tien 
jaar uit tot een digitaal leersysteem dat leerlingen van basis- tot 
eind middelbare school over de hele wereld stap voor stap kunnen 
doorlopen. De digitale leeromgeving bestaat uit video’s en 
teksten waarin de leerstof wordt uitgelegd, een op gamification 
gebaseerd, adaptief oefensysteem en een op learning analytics 
gebaseerd dashboard voor de monitoring van de resultaten 
en de voortgang. De enige vereiste is een computer met een 
internetverbinding. 

Engelstalige content
Met de jaren is het aanbod van Khan Academy uitgebreid van 
wiskunde en natuurkunde met biologie, scheikunde, economie 
programmeren en kunstgeschiedenis. Toonaangevende 
organisaties zoals NASA, The Museum of Modern Art New York, 
The British Museum en MIT leveren content aan. In veel landen, 
waaronder Frankrijk en Duitsland, is de website inmiddels vertaald 
en wordt het lesmateriaal ingezet in het reguliere onderwijs. 
Iedere leerling, leraar en begeleider kan gratis een account 
aanmaken en de vorderingen van het kind of de groep binnen 
Khan Academy volgen. Behalve voor onderwijzend personeel 
is de site dus ook voor ouders heel geschikt als ondersteunend 
instrument. In 2014 trok de Engelstalige site ruim 1 miljoen 
Nederlandse bezoekers en dat aantal groeit nog steeds.

Nederlandstalig platform
In Nederland worden de educatieve video’s en oefeningen 
vooral gebruikt ter aanvulling op en als extra ondersteuning 
bij bestaande onderwijsmethoden, voor remedial teaching of 
kennisverwerking, legt secretaris Mariëtte Siemons van Stichting 
Khan Academy Nederland uit. “We maken gebruik van de 
Engelstalige filmpjes. De video’s en website worden vertaald 
voor de Nederlandse en de Vlaamse markt. Met behulp van 
veel vrijwilligers en incidentele projectsteun van Kennisnet en 
Schoolinfo proberen we een Nederlandstalig platform in de  
lucht te krijgen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
Nederlandse leerlijn willen we het Amerikaanse aanbod aanvullen 
met Nederlandse content. We zijn een ANBI gecertificeerde  
non-profitorganisatie zonder betaalde krachten. Omdat we voor 
de realisatie afhankelijk zijn van vrijwilligers gaat dat minder snel 
dan we zouden willen. We zoeken nog enthousiaste mensen  
die op regelmatige basis een bijdrage willen leveren.”

‘Iedere leerling, leraar  
en ouder kan gratis een account 

aanmaken en de vorderingen 
binnen Khan Academy volgen’

47De kracht van kennis.



Herpositionering
De propositie van Khan Academy is gratis onderwijs voor 
iedereen, overal. De afgelopen jaren is het aanbod aan 
Nederlandstalig digitaal lesmateriaal voor wiskunde en 
natuurkunde aanzienlijk gegroeid. Na enkele jaren de nadruk 
te hebben gelegd op het gebruik van Khan Academy binnen 
het onderwijs, besloot de stichting in het voorjaar van 2015 tot 
herpositionering van Khan Academy Nederland. Siemons:  
“Veel leerlingen en studenten maken gebruik van Khan Academy. 
Uiteindelijk willen we dat iedereen in Nederland Khan Academy 
weet te vinden. Onze strategie voor de komende jaren richt zich 
meer op ouders, met de nadruk op ondersteuning op het gebied 
van wiskunde en programmeren. Ons wiskunde-aanbod is goed 
afgestemd op leerlingen met een achterstand die extra willen 
oefenen. Voor leerlingen die wat meer uitgedaagd willen worden 
heeft Khan Academy een interessante module waarin al in het 
primair onderwijs de principes van het programmeren kunnen 
worden geleerd. Dat is een opstap naar programmeren op hoger 
niveau. Er is heel veel materiaal beschikbaar. Op het gebied van 
programmeren zijn we voorloper in Nederland. In Amerika loopt 
het als een trein. Het materiaal moet alleen vertaald worden.”

Zelfsturend vermogen
Met het oog op 21e-eeuwse vaardigheden ziet Siemons nog  
een andere relevante ontwikkeling waar Khan Academy op 
inspeelt. “Competenties als samenwerken, creatief vermogen  
en communicatieve vaardigheden worden steeds belangrijker.  
Bij het ontwikkelen van die vaardigheden is zelfsturend vermogen 
een belangrijke factor. Behalve competenties als goed plannen 
zijn reflecteren, vertrouwen en motivatie belangrijk.”  
Volgens Siemons richten de meeste scholen - ook Khan Academy -  
zich te veel op de lage cognitie, met onthouden, begrijpen en 
reproduceren. “Onderzoek toont aan dat het leereffect groter is 
wanneer het onderwijs ook de hogere cognitielagen aanspreekt. 
Dat gebeurt met name als leerlingen samenwerken in een creatief 
proces. Dat kan klein beginnen, met één vak in het primair 
onderwijs. Later kan dat worden uitgebouwd tot hele nieuwe 
schoolconcepten.”

Gedragsverandering
Wat betekent dit voor de rol van de docent of van scholen? 
Siemons pleit ervoor om meer vanuit leerdoelen te werken.  
Dat biedt meer mogelijkheden voor creatieve werkvormen 
dan het volgen van de methode. Khan Academy kan ook in 
dit opzicht een rol spelen. “Zelfsturend leren vereist wel een 
gedragsverandering van de leerkracht. Een leerling die zijn 
eigen leerdoelen bepaalt heeft meer behoefte aan begeleiding 
en coaching. Daar kun je leraren in trainen. De school biedt 
ondersteuning aan de hand van de drie R-en: richting,  
ruimte en ruggensteun.” 

Ouderbetrokkenheid
Maar onderwijs houdt niet op bij de schooldeur, benadrukt 
Siemons. “Uit onderzoek naar mediawijsheid in het onderwijs1 
blijkt dat de effectiviteit veel groter is als niet alleen de school 
lessen aanbiedt, maar de ouder ook samen met het kind aandacht 
besteedt aan mediawijsheid. Dat geldt ook voor sociale en 
communicatieve vaardigheden. De driehoek leerling-school-
ouder moet eigenlijk onderling afstemmen wat de school 
biedt en hoe het kind daar buiten kan worden gestimuleerd. 
Educatief partnerschap met ouders wordt steeds belangrijker. 
Het primair onderwijs kan ouders betrekken bij het maken van 
nieuwe leerlijnen, bijvoorbeeld op het gebied van mediawijsheid 
of programmeren.” Khan Academy Nederland speelt met de 
herpositionering direct in op die ontwikkeling.

Toekomstperspectief
Wat hoopt Siemons over tien jaar te hebben gerealiseerd? 
Wat is haar droom? “Ik zou graag willen dat de methodes in 
het onderwijs meer worden losgelaten en dat er meer ruimte 
wordt gecreëerd voor vaardigheden als samenwerken, creatief 
vermogen, ICT en geletterdheid - bijvoorbeeld door deze te 
integreren in de bestaande lessen. In het primair onderwijs 
zie je naast de ontwikkeling van de integratie van vakken als 
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie ook steeds meer 
aandacht voor deze 21ste-eeuwse vaardigheden.”  
Waarom zou je alles uit een boekje moeten leren, vraagt 
Siemons zich af. “Ga naar buiten! Met schooltuinen en bezoek 
aan zorgcentra voor ouderen stimuleer je die vaardigheden ook. 
Of nodig een bioloog uit, of iemand van Unilever om samen 
met leerlingen te onderzoeken hoe het bedrijf omgaat met 
voeding. Door vakken te integreren en methodes los te laten 
krijg je een heel andere invulling van het lesprogramma en kun 
je ook aandacht geven aan samenwerkend leren of creatief 
vermogen. Die initiatieven zijn er al, maar ze zijn lang niet overal 
geïncorporeerd in het lesprogramma. Ik zou dit ook graag zien  
in het voortgezet onderwijs.” 

1  https://www.kennisnet.nl/artikel/onderwijs-draagt-nauwelijks-bij-
aan-digitale-geletterdheid/

‘Integreer samenwerken  
en metacognitieve vaardigheden 

in het lesprogramma’ 
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