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Mijnheer de rector, geachte toehoorders, dames en heren
1 Bij de invoering van het Bachelor-Master stelsel
Het jaar 1999 was een gedenkwaardig jaar. In het voortgezet onderwijs ging de vernieuwde
Tweede Fase van start, de verplichte invoering van nieuwe examenprogramma’s en vier
profielen waaruit de leerlingen voortaan moeten kiezen, met daarnaast het meer bekende
Studiehuis, een didactisch concept met de nadruk op zelfstandig leren, waarvan de invoering
niet verplicht is en waar scholen verschillend mee omgaan. Beide moeten bijdragen aan
verbetering van de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs.
Het was ook in 1999 dat ik aan deze universiteit, in mijn faculteit Sociale Wetenschappen,
studenten voor het eerst massaal hoorde zeggen dat ze naar school gingen, in een klas zaten, en
les kregen. Alleen het woord ‘huiswerk’ ontbrak nog. Ik vroeg me af of ons onderwijs plotseling
zo anders was geworden, of dat de studenten waren veranderd. De invoering van het Studiehuis
kon het niet zijn, want dat ging toen net van start, zodat de eerste lichting ‘VWO-ers-metStudiehuis’ pas in 2002 zou instromen.
In datzelfde jaar 1999, ten slotte, tekenden de Europese ministers van onderwijs de zogenoemde
Bolognaverklaring. Zij spraken af hun stelsels van Hoger Onderwijs eenzelfde structuur te
geven: een driejarige algemeen vormende Bachelorfase, gevolgd door specialiserende en
beroepsgerichte Masteropleidingen.
Dat was 1999. Wat volgde was een verwarrende periode. De ontwikkelingen in de Tweede Fase
haalden uitgebreid de media, dus daarover kan ik kort zijn: de invoering verliep te gehaast,
docenten en leerlingen konden het niet bijbenen, bewindslieden reageerden met ad-hoc
maatregelen, verandering van het programma en verlichting van de werkdruk, en scholen
trokken hun eigen plan, ‘beleidsrijk’ dan wel ‘beleidsarm’.
Met de invoering van het studiehuis in het voortgezet onderwijs en de genoemde tekenen van
verschoolsing aan de universiteit leken beide onderwijssectoren zich in tegengestelde richting te
bewegen. In het voortgezet onderwijs ging men leerlingen voorbereiden op een universitair
onderwijs dat misschien niet meer zou bestaan tegen de tijd zij daar zouden instromen.
Omgekeerd leek men op de universiteit studenten meer aan het handje te willen nemen,
verwijzend naar gedrag van studenten dat wordt ervaren als ‘weinig gemotiveerd’, ‘weinig
zelfstandig’, ‘je moet ze aan het werk zetten want uit zichzelf doen ze niets’, gedrag dat door
een verkeerde schoolse aanpak natuurlijk juist wordt bevorderd: een echt schoolvoorbeeld van
een zichzelf waarmakende verwachting.
Het valt overigens niet uit te sluiten dat de manier waarop men momenteel vaak in het
voortgezet onderwijs de zelfstandigheid van leerlingen wil bevorderen en de manier waarop
men op de universiteit studenten meer aan het werk wil krijgen zozeer op elkaar lijken, namelijk
via het geven van frequente kleine opdrachten met meer aandacht voor de vorm en organisatie
dan voor de inhoud, dat de studiehuisgeneratie soepel kan doorstromen en de aansluiting tussen
voortgezet onderwijs en universiteit dus inderdaad verbetert, en het begrijpelijk is dat studenten
voortaan gewoon blijven spreken van ‘les’, ‘klas’ en ‘school’. Dat zou echter niet de aansluiting
zijn zoals die was bedoeld, namelijk via meer zelfstandig leren, het zou docenten en leerlingen,
resp. studenten, gevangen houden in het verkeerde systeem, en het zou bij studenten toch een
lichte teleurstelling oproepen, zoals ik die de afgelopen jaren al meermalen heb gehoord: “Is dit
nu de universiteit? Dat had ik me toch anders voorgesteld.”
Een verwarrende periode ook, ten slotte, rond de invoering van de Bachelor-Master structuur.
De Universiteit Utrecht heeft besloten het nieuwe stelsel beleidsrijk in te voeren, en een
Richtlijn opgesteld met regels en aanwijzingen die moeten leiden tot een universiteitsbrede
standaardisatie van de organisatie van het onderwijs, wat betreft rooster, cursusomvang, en
dergelijke. Deze Richtlijn heeft echter meerdere versies gekend en is gevolgd door een aantal
Toelichtingen. De herkomst en status daarvan waren niet voor iedereen altijd duidelijk. 1
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Voor de Bachelorfase zijn naast organisatorische ook inhoudelijke en didactische richtlijnen
gegeven. Deze betreffen enerzijds doelstellingen, namelijk academische vorming en de
ontwikkeling van academische vaardigheden, verdieping van een specifieke (inter/multi-)
disciplinaire interesse, en voorbereiding van de keuze voor een verdere (studie-)loopbaan,
anderzijds middelen, in de vorm van activerend en vraaggestuurd onderwijs, met wederzijds
committment, intensieve contacten, duidelijke criteria en tussentijdse feedback, studieloopbaanbegeleiding en gebruik van een portfolio (zie het onderstaande schema).
Deze richtlijnen maken van de invoering van het Bachelor-Master stelsel aan deze universiteit
niet alleen een structuurwijziging maar ook een onderwijsvernieuwingsoperatie, die kan leiden
tot wezenlijke veranderingen in de curricula van de opleidingen en in de verhoudingen tussen
docenten en studenten.
Het is op deze onderwijsvernieuwing dat ik mij hier richt. De doelstellingen van de
Bachelorfase zijn in de Richtlijn slechts globaal aangeduid, en voor de middelen activerend
onderwijs en vraaggestuurd onderwijs geldt hetzelfde. Ik geef een aantal overwegingen voor een
invulling hiervan, en stel daarbij enkele keuzes voor.
Middelen
Activerend onderwijs
- activerende onderwijsvormen
- intensieve contacten
- heldere criteria
- duidelijk committment
- tussentijdse feedback
Vraaggestuurd onderwijs
- meer keuzeruimte
- uniform rooster
Studieloopbaanbegeleiding
Portfolio

(zie de paragrafen 4 en 5)
Zelfstandig leren
Procesgericht onderwijzen
Samenwerkend leren
Authentiek onderwijs
Competentiegericht onderwijs
De opleiding als marktplaats
Docent-student-leerstof relaties
Ontwikkeling eigen regie student

Doelstellingen (zie par. 3)
1 Academische vorming
2 Verdieping interesse
3 Voorbereiding loopbaankeuze
+ Ontwikkeling student
+ Kennis
+ Vaardigheden

Op verschillende plaatsen in mijn betoog maak ik gebruik van inzichten, opgedaan in
gesprekken die ik de afgelopen zomer heb gevoerd met betrokkenen bij een aantal opleidingen
aan deze universiteit, aan de hand van enkele vragen over hun opleiding, studentenpopulatie,
programma, didactiek en vernieuwingsaanpak, en hun meningen over de universitaire richtlijnen
voor de Bachelor-Master.2 Ik heb gesproken met leidinggevenden van kleine, middelgrote en
grote opleidingen, verspreid over de clusters alpha, bèta, biomedisch en gamma,3 en met de
rector. Ik dank hen voor hun bereidwilligheid en medewerking.4
Zoals gezegd vroeg ik onder meer naar de studentenpopulatie. Ik maakte een indeling in vier
groepen: studenten die overwegend inhoudelijk geïnteresseerd en intrinsiek gemotiveerd zijn;
studenten die zich vaak calculerend richten op het behalen van de vereiste studiepunten;
studenten die blijven aarzelen over de juistheid van hun studiekeuze; en studenten die het niveau
van de studie niet aankunnen. Deze indeling werd vrijwel algemeen herkend: de meeste
opleidingen hebben studenten uit alle vier categorieën in huis. De kwantitatieve verhoudingen
variëren echter sterk. Naast opleidingen waar volgens mijn gesprekspartners het grootste deel
van de studenten intrinsiek gemotiveerd is, zijn er ook opleidingen waar naar schatting minder
dan de helft van de instroom tot deze categorie behoort en waar veel studenten moeten worden
gerekend onder de calculerenden en de aarzelaars. Dit blijft uiteraard niet zonder consequenties
voor het onderwijs.
Sommige gesprekspartners kwamen nog met aanvullende categorieën: de gemotiveerde student
die meer wil en kan dan het gewone programma; de student die uit interesse studeert maar het
halen van studiepunten niet zo belangrijk vindt (vooral deeltijd-studenten bij enkele
opleidingen); de student die de opleiding volgt als tijdelijke parkeerstudie (na te zijn zijn
uitgeloot voor een studie met een numerus fixus); en de student die het primair te doen is om het
studentenleven en in feite amper studeert (dat komt ook nog voor).
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De doelstellingen van de Bachelorfase en de voorgestelde middelen ‘activerend onderwijs’ en
‘vraaggestuurd onderwijs’ zijn relevant voor alle vier eerstgenoemde groepen studenten: de
student die het niveau van de opleiding niet aan kan en de student die aarzelt over de juistheid
van de gemaakte keuze kunnen vlotter dan voorheen en dus met minder studievertraging kiezen
voor een vervolg elders, de student die vaak calculerend studeert wordt gestimuleerd de
opleiding meer te betrekken op de eigen ontwikkeling, en de sterk inhoudelijk geïnteresseerde
student wordt verleid zich breder te oriënteren dan alleen het eigen vakgebied.
De vraag die ik hier wil beantwoorden is: hoe kunnen we de genoemde doelstellingen en
middelen begrijpen en vorm geven? De antwoorden die ik presenteer, komen neer op het geven
van aandacht aan de ontwikkeling van de student, bevorderen dat studenten aan hun studie
betekenis kunnen geven, en onderscheid maken, tussen studenten, tussen doelstellingen, en
tussen fasen van ontwikkeling.5

2 De universiteit als onderwijsinstelling
Voordat ik nader inga op de genoemde doelstellingen en middelen, ga ik eerst nog even verder
terug in de tijd. Hoe kunnen we de onderwijsvernieuwing waarom in de Richtlijn Uitvoering
Bachelor-Master van deze universiteit wordt gevraagd, plaatsen tegen de achtergrond van de
ontwikkeling in het denken over en de praktijk van onderwijs?
In de eerste paar eeuwen van het bestaan van deze universiteit was zij vooral een
onderwijsinstelling.6 De aantrekkingskracht van de universiteit werd afgemeten aan de breedte
van het aanbod, en het succes van docenten aan het aantal studenten dat ze trokken. (Let wel: ik
heb het hier over de 17e en 18e eeuw; wie bij deze maatstaven denkt aan de opvattingen van het
huidige College van Bestuur beseft dat deze instelling veel waarde hecht aan continuïteit). De
studenten waren destijds vrij om hun eigen pakket samen te stellen en hun eigen studieritme te
bepalen, en veel studenten liepen colleges in verschillende faculteiten, slechts die vakken
bestuderend waartoe zij zich voelden aangetrokken.
In de loop van de 19e en in de daarop volgende, 20e eeuw zette zich een aantal veranderingen
door. Studenten gingen steeds vaker studeren om toegang te krijgen tot een bepaald beroep, in
plaats van om meer in het algemeen te gaan behoren tot een maatschappelijke elite. De
wetenschappen en het empirisch onderzoek ontwikkelden zich sterk en waaierden uit in
specialismen, en de universiteit werd steeds meer ook een instelling voor wetenschappelijk
onderzoek.
In alle onderwijssectoren, van basisschool tot universiteit, namen de aantallen deelnemers
enorm toe, en het onderwijs raakte georganiseerd in een systeem waarin de leerstof systematisch
is verdeeld over een in de tijd cumulatief opgebouwd programma, de deelnemers zijn
georganiseerd in jaargroepen, en klassikaal wordt lesgegeven.
De laatste decennia jaar zien we een verdere groei in de deelname aan het hoger onderwijs, een
toenemende diversiteit van de instroom, een spectaculair voortgaande kennisontwikkeling, en
steeds hoger wordende eisen aan de competenties en flexibiliteit van werknemers en
beroepsbeoefenaren, maar ook een verkorting van de studieduur en andere bezuinigingen,
chronische klachten over de aansluiting tussen onderwijssectoren onderling en tussen onderwijs
en arbeidsmarkt, en verontrustend hoge percentages leerlingen die er niet in slagen een
maatschappelijk gewaardeerd diploma te bemachtigen.
De conclusie dringt zich op, en is al in veel landen getrokken: het onderwijs zoals we dat meer
dan een eeuw hebben gekend, in al zijn programmatische, organisatorische en didactische
strakheid, voldoet niet meer.7 De universitaire Richtlijn vraagt dan ook niet voor niets om
academische vorming, activerend onderwijs en vraaggestuurd onderwijs. Daarop ga ik nu in.
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3 De doelstellingen van de Bachelorfase
3.1 De ontwikkeling van de student, en kennis
Ik noem nog eenmaal de doelstellingen van deze universiteit met de Bachelorfase: academische
vorming, verdieping van de interesse, en voorbereiding van een verdere loopbaankeuze. Valt u
hierbij iets op? Wat mij opviel, is het ontbreken van de doelstelling ‘ontwikkeling van kennis’.
Toen ik de Richtlijn voor het eerst las, dacht ik: dit kan niet waar zijn. Kennis is het
voornaamste wat we te bieden hebben, en daar komen de studenten ook voor, mag je aannemen.
Bovendien is de ontwikkeling van kennis, interesses, vaardigheden en houdingen onderling
nauw verweven, en vragen academische vorming, verdieping van interesses en maken van
loopbaankeuzes bij uitstek om de ontwikkeling van kennis. In tweede instantie dacht ik: dat is
dermate vanzelfsprekend, dat het daarom wel niet expliciet in de Richtlijn zal zijn opgenomen.
Helemaal zeker ben ik daarvan echter niet.
Terzijde merk ik op dat ik recent een vergelijkbare ervaring had en dacht: dit kan niet waar zijn.
Ik doel op plannen om in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs de beschikbare tijd voor
de bètavakken te verminderen. Gezien vanuit het belang van natuurwetenschap en techniek voor
onze samenleving, de beperkte belangstelling voor opleidingen op dit gebied, en de genoemde
verwevenheid van de ontwikkeling van kennis, interesses en loopbaankeuzes, zijn deze plannen
onbegrijpelijk.
3.2 Academische vorming, en kennis
In de Richtlijn staat voor de Bachelorfase het ideaal van academische vorming centraal. Dit
komt tot uiting in de ‘academische contextvakken’, de aandacht voor de ontwikkeling van
academische vaardigheden, de vrije keuzeruimte die kan bijdragen aan brede oriëntatie, en de
nadruk op kleinschalig en contactintensief onderwijs die kan bijdragen aan kritischwetenschappelijke diepgang. De overige maatregelen, zoals die met betrekking tot de
studieloopbaanbegeleiding en het portfolio, kunnen worden gezien als daaraan ondersteunend.
In de loop van de tijd zijn over de academische vorming die een universiteit zou moeten bieden
verschillende opvattingen geformuleerd.8 De Richtlijn lijkt een aantal daarvan te willen
combineren, en dat vind ik een goede zaak. Academische vorming kan namelijk meer gezichten
hebben, zoals: een diepgaande confrontatie met de inhoudelijke vraagstukken van het gekozen
vakgebied; kennismaking met het doen van onderzoek; oriëntatie over de grenzen van het eigen
vak en ontwikkeling van inzicht in samenhangen; reflectie op maatschappelijke
verantwoordelijkheden; ontwikkeling van sociaal-communicatieve academische vaardigheden.
Het kan per opleiding verschillen waar hier de accenten liggen, en het zal per student verschillen
met welk academisch profiel hij of zij aan de eindstreep verschijnt.
Dit betekent niet dat het niet uitmaakt. Als ik zou moeten aangeven wat ik het belangrijkste
vind, zeker in de nieuwe driejarige Bacheloropleiding, dan kies ik voor de combinatie van
diepgang en vaardigheden. Daar zit echter meteen ook een probleem9: wie onder academische
vorming in ieder geval wil rekenen de vaardigheid en houding om zich zelfstandig en kritisch in
een onderwerp te verdiepen, en wordt geconfronteerd met een context (korte studieduur, veel
keuzevrijheid) en een doelgroep (gericht op het halen van studiepunten) die daarmee in strijd
zijn, moet veel uit de kast trekken om er iets van te maken.
Sommige auteurs die schrijven over wat kenmerkend is of zou moeten zijn voor universitair
onderwijs of academische vorming benadrukken vooral het leren doen van wetenschappelijk
onderzoek en accentueren het onderscheid met het HBO.10 Anderen zijn hierin minder
uitgesproken en hebben het meer in het algemeen over kennis leren ontwikkelen, integreren,
overdragen en toepassen.11 Nog weer anderen zien in pogingen tot profilering ten opzichte van
het HBO door te wijzen op de academische vorming die de universiteit biedt vooral retoriek.12
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Het verschil tussen HBO-ers en academici ligt misschien vooral in hun omgang met kennis.
Waar de eersten misschien soms meer zijn gericht op het toepassen van relatief concrete en voor
vaststaand aangenomen kennis, zal een academicus, als het goed is, een meer open en kritische
houding hebben en vraagstukken op verschillende manieren en meer theoretiserend benaderen,
in het besef dat de echt belangrijke problemen niet via een stappenplan kunnen worden
opgelost, dat de beschikbare kennis in functie staat van de manier waarop ze is verkregen, en dat
vaststaande waarheden schaars zijn. Een academicus is gevormd in het kritisch analyseren en
creatief conceptualiseren van problemen en oplossingen, het ontwikkelen van een eigen visie, en
het samenwerken met mensen uit verschillende disciplines. Misschien moeten we echter niet
zozeer denken in verschillende typen afgestudeerden, maar in verschillende typen op te lossen
problemen, die elk vragen om een eigen repertoire aan kennis en vaardigheden.
3.3 Vaardigheden, en kennis
In de Richtlijn wordt academische vorming omschreven in termen van de ontwikkeling van
academische competenties. De termen competenties en competentiegericht onderwijs zijn
momenteel in Nederland sterk in zwang.13 Een competentie kan worden omschreven als een
persoonlijk geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en houdingen, gericht op het adequaat
vervullen van een bepaalde taak. Meestal wordt daarbij gedacht aan een taak in de context van
een beroep, maar het kan ook gaan om bekwaamheden die nodig zijn om als burger te kunnen
functioneren in de samenleving en daaraan bij te dragen. Competenties gaan verder dan kennis
en vaardigheden, doordat ook de houdingscomponent er expliciet bij wordt betrokken, hetgeen
denkend vanuit de adequate uitoefening van een beroep voor de hand ligt. De Bachelorfase is
echter niet bedoeld als specifiek voorbereidend op een beroep, en in het universitaire model
voor het digitaal portfolio is de term competenties dan ook vervangen door vaardigheden. Dat
maakt de doelstelling echter niet minder ambitieus.
Vanaf ongeveer halverwege de jaren ’80 begon men vanuit de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven
steeds luider te vragen om flexibele probleemoplossers.14 De specifieke kennis die werknemers
in hun werk nodig hebben, kunnen ze daar wel leren, en het onderwijs moet vooral de daarvoor
benodigde vaardigheden aanleren, zo was de gedachte. Vanuit het hoger onderwijs werd
gevraagd om betere voorbereiding in het voortgezet onderwijs op de vervolgopleiding of studie,
en ook daarbij werd gedacht aan vaardigheden. In de eindtermen van de Tweede Fase is nu
expliciet een aantal algemene vaardigheden opgenomen, in het verwerven en verwerken van
informatie, doen van onderzoek, communiceren, samenwerken, reflecteren, beoordelen en
loopbaankeuzes maken.
De expliciete opname van algemene vaardigheden in de eindexamenprogramma’s voor HAVO
en VWO kan gaan bijdragen aan een betere aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger
onderwijs. Dat ontslaat het hoger onderwijs niet van de taak in te spelen op de bij de
binnenkomende studenten feitelijk bereikte niveaus van vaardigheidsontwikkeling. Een lastig
probeem is dat docenten, in zowel voortgezet als hoger onderwijs, gemakkelijk kunnen denken
dat hun leerlingen resp. studenten bepaalde vaardigheden al wel geleerd zullen hebben, resp.
wel bij een ander vak zullen leren, zodat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het
verzorgen van de instructie, voorbeelden, oefening en feedback die veel leerlingen en studenten
nodig hebben om die vaardigheden ook echt te ontwikkelen.
Wie bepaalde vaardigheden in de eindtermen heeft staan, en die eindtermen serieus neemt (en
daar moeten we van uitgaan), en constateert dat studenten minder kunnen dan verwacht, heeft
eenvoudigweg daar te beginnen waar de studenten in hun ontwikkeling zijn. Wie zich het liefst
zou beperken tot die studenten die het allemaal al kunnen, hoeft amper meer onderwijs te
verzorgen: zulke studenten kunnen het grotendeels zelf.
Effectieve ondersteuning van de ontwikkeling van vaardigheden vergt verder het maken van
onderscheid tussen verschillende soorten vaardigheden en de manieren waarop die kunnen
worden ontwikkeld en beoordeeld.15 Hier is duidelijk nog een weg te gaan.
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3.4 Conclusies
Ik vat het voorgaande samen. De drie doelstellingen van de Bachelorfase in de richtlijnen van
deze universiteit: academische vorming, verdieping interesse en voorbereiding loopbaankeuze,
betekenen niet dat ontwikkeling van kennis minder belangrijk wordt. Zonder het zich verdiepen
in kennis geen academische vorming, geen ontwikkeling van interesse en geen doordachte
loopbaankeuzes. Wel zal de traditionele aandacht voor kennis moeten worden aangevuld met
aandacht voor de ontwikkeling van de student. Daarbij mag een expliciet focus op de
ontwikkeling van vaardigheden niet ontbreken. Studenten die een Bachelordiploma ontvangen
moeten niet alleen kunnen worden geacht veel te weten en persoonlijk te zijn gevormd, maar
ook over bepaalde vaardigheden te beschikken. Deze ontwikkelen zich doorgaans niet vanzelf.

4 Het middel activerend onderwijs
4.1 Inleiding
Het traditionele concept van onderwijs is dat van overdracht van kennis, en de standaard
instrumenten waren en zijn bij de universiteit vaak nog steeds het boek, het college, en de
werkgroep. De ‘lectio’ was er oorspronkelijk op gericht de student begrip bij te brengen voor de
inhoud van een boek,16 en nog steeds is er denk ik in veel opleidingen voor wat op zich al het
bestuderen van boeken kan opleveren geen echt alternatief. De vroegere ‘disputatio’ en
‘responsie’, waarin voorgeprogrammeerde stellingen moesten worden verdedigd en vragen
beantwoord, zijn in de moderne tijd opgevolgd door enerzijds de werkgroep, waarin de
studenten ook vragen kunnen stellen aan de docent, anderzijds het tentamen, als meer serieuze
toets. Toen aan de universiteiten meer aan onderzoek werd gedaan, kwam er een belangrijke
vorm van leren bij, namelijk via observeren, nadoen, ervaren en zelf experimenteren, in
demonstraties, practica, veldwerk en stages. Het standaard repertoire bevat momenteel ook nog
discussies, opdrachten en presentaties.
In de Richtlijn wordt de uitdrukking ‘activerend onderwijs’ afgewisseld met de uitdrukkingen
‘activerende onderwijsvormen’ en ‘bevordering van actieve participatie’. Dat wekt de indruk dat
voor het activerend maken van het onderwijs vooral is gedacht aan de werkvormen tijdens faceto-face bijeenkomsten, net zoals de wens tot intensiveren van het onderwijs vooral is uitgewerkt
in termen van kleinere groepen en meer contacturen. Andere aangrijpingspunten, zoals
leerstofaanbieding, opdrachten, feedback en beoordeling, bieden echter ook veel mogelijkheden
om te activeren en te intensiveren.
Met de didactische aanpak van het onderwijs raken we de kern van wat volgens veel docenten,
in alle onderwijssectoren, hun professionaliteit uitmaakt. Het didactisch handelen van docenten
functioneert echter vaak als hun privé-domein. Het is veelal het laatste domein waarop ze
anderen zicht wensen te geven en ook het laatste waarop ze geneigd zijn iets van anderen aan te
nemen. Toch is het wenselijk om als opleiding een gezamenlijk onderwijsconcept na te streven.
Dat biedt studenten meer duidelijkheid en continuïteit, en geeft docenten meer kansen om
ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren, en didactische aanpakken te ontwikkelen die,
mede gelet op de studenteninstroom en de randvoorwaarden, meer effectief zijn, of meer
doelmatig, of zelfs beide.
Ik ga hier geen voorbeelden geven van concrete activerende maatregelen. Ten eerste niet, omdat
het IVLOS twee jaar geleden een uitstekende bundel daarvan heeft uitgebracht, onder de titel
“Werken aan academische vorming, ideeën voor actief leren in de onderwijspraktijk”. Als u
deze bundel nog niet heeft aangeschaft en zich daardoor heeft laten inspireren, raad ik u aan dat
alsnog te doen. Ten tweede geef ik geen concrete voorbeelden omdat ik hier vooral aandacht wil
vragen voor achterliggende concepties en uitgangspunten. Die zijn namelijk heel bepalend voor
de keuzes die docenten in hun onderwijspraktijk maken en de vernieuwing die zij daarin
eventueel doorvoeren.

6

4.2 Didactische vernieuwingen
Inleiding
Vanaf ongeveer 1970 zijn in een aantal landen voor het traditionele strakke onderwijs
aanvullingen en alternatieven ontwikkeld. Een vijftal in mijn ogen belangrijke vernieuwingen
wil ik hier beschrijven: zelfstandig leren, procesgericht onderwijzen, samenwerkend leren,
realistisch of authentiek onderwijs, en competentiegericht onderwijs. Het zijn geen louter
didactische vernieuwingen, maar tegelijk ook aanpassingen in de doelstellingen van het
onderwijs. Didactiek gaat in mijn visie ook niet over techniek die puur instrumenteel al dan niet
kan worden ingezet, maar over hoe we tegen leerlingen of studenten aankijken, wat we van ze
verwachten, hoe we met ze omgaan, en wat we daarmee willen bereiken.
Zelfstandig leren
In de jaren ’70 is in ons land het zelfstandig leren geïntroduceerd in het kleuter- en lager
onderwijs, onder de naam zelfstandig werken, mede geïnspireerd door ontwikkelingen in de VS
onder de naam independent learning.17 Ik was daar bij, in het begin van mijn loopbaan, en heb
daarna kunnen volgen hoe lang het duurt voordat zo’n ontwikkeling zich doorzet, en hoezeer,
als het succesvol verloopt, dat wil zeggen, als het aansluit bij ervaren problemen en gevoelde
behoeften, het onderwijs erdoor kan veranderen. Uiteraard gaat het bij de bevordering van de
zelfstandigheid om een oud opvoedingsideaal, en het meer systematisch bevorderen hiervan in
het onderwijs had ook zeker emancipatoire bedoelingen. Daarnaast was de gedachte dat als
leerlingen in groepjes enige tijd zelfstandig aan het werk kunnen zijn, de leerkracht de
gelegenheid heeft zich in het bijzonder bezig te houden met leerlingen die extra aandacht
behoeven. In vakjargon: differentiatie en remediëring binnen de klas (later herhaaldelijk
omgedoopt en verder ontwikkeld, onder namen als zorgverbreding, onderwijs op maat, adaptief
onderwijs). Het gedachtengoed van bevordering van zelfstandigheid en laten werken van
leerlingen in groepjes raakte geleidelijk wijd verbreid, mede via de schoolbegeleidingsdiensten
die overal in Nederland van de grond kwamen.
Vervolgens werd steeds vaker opgemerkt dat het voortgezet onderwijs hierbij onvoldoende
aansloot: de zelfstandigheid die veel leerlingen in de basisschool meekregen, werd op de
middelbare school niet benut, eerder weer afgeleerd. Mede hierdoor kreeg het voortgezet
onderwijs steeds meer te maken met motivatieproblemen bij leerlingen. Daarnaast werd vanuit
het hoger onderwijs steeds meer aangedrongen op een betere voorbereiding van de leerlingen op
de opleiding of studie daarna. Dat leidde eind jaren ’90 uiteindelijk tot de vernieuwde Tweede
Fase en het Studiehuis, waarin het zelfstandig leren een grote plaats moet gaan innemen.
Onderwijswetenschappers hebben zich ingespannen om hiervoor bouwstenen aan te dragen,
onder meer via conceptualiseringen die kunnen helpen de gewenste vernieuwing te begrijpen en
te realiseren, zoals: docentsturing – gedeelde sturing – studentsturing18, en: zelfstandig werken –
zelfstandig leren – zelfverantwoordelijk leren19.
“Leren leren” en Procesgericht onderwijzen
Op een gegeven moment werd opgemerkt dat lerenden het leren vaak eerst nog moeten leren,
hetgeen leidde tot de uitdrukking ‘leren leren’. Aangezien deze uitdrukking moeilijk anders kan
worden begrepen dan in die zin dat beide keren dat het woord leren wordt gebruikt hetzelfde
wordt bedoeld, hebben we een probleem: moet je dan immers niet eerst leren om te leren leren?
De aandacht voor ‘leren leren’ is gevoed vanuit beleid en samenleving, waar werd gesteld dat
het niet langer doenlijk is om via het initiële onderwijs ook maar enigszins voldoende kennis
over te dragen, gezien vanuit de kennis die lerenden later nodig zullen hebben (dit valt namelijk
steeds minder goed te voorspellen en bovendien wordt voortdurend nieuwe kennis ontwikkeld),
en dat we ons daarom maar beter kunnen concentreren op het ontwikkelen van vaardigheden om
kennis te verwerven en toe te passen.
Ik noem vier invullingen van ‘leren leren’.20
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De eerste invulling is het geven van aandacht aan concrete studeeraanpakken, zoals het maken
van planningen en schema’s. Voor de effectiviteit daarvan is niet veel evidentie.21
De tweede invulling is gericht op het aanleren van algemene cognitieve en metacognitieve
vaardigheden. De literatuur hierover lijdt echter helaas aan een grote hoeveelheid termen:
metacognitieve vaardigheden, hogere orde vaardigheden, denkvaardigheden, cognitieve
strategieën, leervaardigheden, etc.22 Degenen die zich wetenschappelijk hiermee hebben
beziggehouden, blonken niet uit in het precies omschrijven van hun begrippen en ook niet in het
daarbij op elkaar voortbouwen. Er zijn gedetailleerde theoretische onderscheidingen gemaakt en
reeksen leeractiviteiten onderscheiden, maar de diverse indelingen bevatten tientallen
elementen, lopen onderling nogal uiteen en maken al met al een enigszins willekeurige indruk.
Niet elke in theorie onderscheidbare activiteit, stap of voorwaarde hoeft werkelijkheidswaarde
te hebben, en het is ook de vraag wat docenten er in de onderwijspraktijk mee kunnen.
Men kan zich ook afvragen of lerenden niet worden afgeleid van de kennisinhouden waarom het
gaat als zij zich ook nog uitgebreid en expliciet met hun leeractiviteiten moeten gaan
bezighouden.23 Men kan zich afvragen in hoeverre bij mensen die geconcentreerd met inhouden
bezig zijn, sprake is, of zou moeten zijn, van allerlei begeleidende denkactiviteiten op
metaniveau.24 Bovendien is het de vraag of onze mentale activiteit wel bestaat uit het toepassen
van vaardigheden zoals analyseren, interpreteren, hypothetiseren, evalueren. Iets begrijpen is
geen serie activiteiten en ook geen resultaat waar je doelgericht naar toe kunt werken.25
Het zal duidelijk zijn: ik heb zo mijn vraagtekens bij de plaats die in onderwijs en leren moet
worden toegekend aan explicitering van algemene cognitieve en metacognitieve activiteiten.
Weliswaar zijn de aanwijzingen die hierop worden gebaseerd vaak heel plausibel26, en maakt
onderzoek ook wel aannemelijk dat mensen op dit vlak verschillen en dat die verschillen
samenhangen met leren, leerprocessen en leerresultaten27. Het is echter de vraag of voor het
gewoon systematisch aanpakken van een probleem (u kent het wel: oriënteren, plannen,
uitvoeren, evalueren) zoveel psychologische theorie over metacognitie nodig is, en of die ook
van toepassing zou moeten zijn bij het leren van nieuwe kennis.28
Ik sluit overigens niet uit dat waar lerenden hun succes of falen te zeer toeschrijven aan hun
aanleg of inzet en te weinig aan de manier waarop ze het leren aanpakken, expliciete aandacht
hiervoor nuttig kan zijn en kan bijdragen aan het opdoen van succeservaringen en aan de
ontwikkeling van meer zelfvertrouwen.29
Ik sluit ook niet uit dat ik bij mijn onbegrip voor de relevantie van expliciete aandacht voor
leervaardigheden het slachtoffer ben van het mechanisme dat een expert geen bewuste toegang
meer heeft tot de procedures die hij automatisch toepast maar zich wel ooit een keer heeft eigen
gemaakt. Misschien gaat het bij leervaardigheden wel eenvoudigweg om bepaalde goede
gewoontes, en is het probleem vooral dat een deel van de leerlingen resp. studenten andere
gewoontes heeft. Dan is de vraag in hoeverre het mogelijk is om zulke gewoontes nog te
veranderen, en of het aan een universiteit nog lonend kan zijn daarin te investeren.30
De derde invulling heet procesgericht onderwijzen.31 Dit is niet gericht op algemene
leervaardigheden maar op het voordoen, aanleren en zelfstandig leren gebruiken van
vakspecifieke denkstrategieën. Een vergelijkbare uitwerking is bekend onder de naam ‘cognitive
apprenticeship’.32
De vierde invulling kapitaliseert op het stimuleren en benutten van interesse, betrokkenheid,
intrinsieke motivatie.
Van de derde en vierde invulling verwacht ik het meeste.
Samenwerkend leren
De volgende vernieuwing die ik wil bespreken is samenwerkend leren. Daarbij gaat het om
samenwerking die moet resulteren in leren, en dat gaat verder dan alleen maar samenwerken.
Samenwerken is een vaardigheid op zich, en een heel complexe, waarin veel specifieke
vaardigheden samenkomen, en lerenden zullen al enigszins moeten kunnen samenwerken om
vruchtbaar samenwerkend te kunnen leren.
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Naar samenwerkend leren is veel onderzoek gedaan.33 Er is enige evidentie dat voor
samenwerking die moet resulteren in leren de taak voldoende complex moet zijn, de groep niet
te groot en voldoende heterogeen moet zijn, de groep zich niet primair moet richten op het
afleveren van een produkt maar op het ontwikkelen van begrip of inzicht, sprake moet zijn van
positieve onderlinge afhankelijkheid, individuele aanspreekbaarheid en gelijkwaardige inbreng,
en de samenwerking lonend moet zijn. Naarmate meer aan deze voorwaarden is voldaan, is
aannemelijk dat de groepsleden zich uitgebreider op de taak zullen oriënteren, begrippen en hun
betekenissen meer zullen articuleren en onderling relateren, en meer gemotiveerd zullen raken.
Er spelen echter veel factoren een rol, zoals de vakinhoud, en de voorkennis van de groepsleden.
Onderzoek naar samenwerkend leren is en wordt vaak gericht op de aard en het verloop van de
interacties tussen de groepsleden. Het bekende projectonderwijs34 kan worden gezien als een
grovere variant, waarbij de aandacht meer is gericht op organisatorische aspecten.
Realistisch of authentiek onderwijs
Ten vierde: realistisch of authentiek onderwijs. Onderwijswetenschappers die zich buigen over
de vraag hoe je leerlingen of studenten kunt voorbereiden op het oplossen van de typen
problemen die ze later zullen tegenkomen, komen steeds meer tot de conclusie dat je ze dan
eenvoudigweg moet leren die problemen op te lossen. Anders gezegd: de problemen die in het
onderwijs aan de orde komen, moeten minder schools worden, en meer gaan lijken op de ‘echte’
problemen zoals die zich later zullen voordoen. Dat is effectiever, en voor lerenden vaak ook
motiverender (hetgeen op zich ook weer het leren bevordert). Er zijn overigens ook
tegengeluiden die wijzen op de nadelen van te weinig abstractie en formalisering.
Het was in Nederland het voormalige IOWO, nu Freudenthal Instituut, dat een pioniersrol
vervulde in de ontwikkeling van wat ‘realistisch reken- en wiskundeonderwijs’ is gaan heten35,
terwijl natuurkundedidactici, bij wat nu het Cdβ wordt genoemd, meer leefwereldnabij
natuurkunde-onderwijs ontwikkelden36. Gaandeweg is in steeds meer vakgebieden de aandacht
gegroeid voor het belang van het laten werken van leerlingen aan realistische of levensechte
problemen. Verwante aanpakken zijn het werken met casus en probleem gestuurd onderwijs37.
Aangezien een probleem zich mede kenmerkt door de situatie waarin en de middelen waarmee
het moet worden opgelost, is steeds meer aandacht ontstaan voor het zoveel mogelijk nabootsen
van de totale latere leef- of werksituatie, en wordt nu gesproken over authentieke problemen,
authentieke leeromgevingen, authentiek leren, leren in context of gesitueerd leren.38
Een eigenschap van realistische of authentieke problemen is dat zulke problemen zich niet
houden aan de grenzen die wetenschappers en onderwijsmensen hebben aangebracht tussen
disciplines en vakken. Dit heeft uiteraard nogal wat consequenties als je lerenden in
onderwijssituaties aan zulke problemen wilt laten werken. Daar komt bij dat mensen aan hun
omgeving, ervaringen en activiteiten betekenis willen kunnen geven. Dat lukt beter, als
informatie en problemen herkenbaar zijn (je kunt ze plaatsen) en worden ervaren als relevant
(nuttig of belangrijk) en als uitdagend (je voelt je gemotiveerd er iets mee te doen, de situatie
krijgt de betekenis van ‘dat vraagt om een oplossing’ of ‘ik zal eens even laten zien wat ik
kan’). Aangezien mensen verschillen, is wat voor de één herkenbaar, relevant en uitdagend is,
dat niet altijd voor de ander, en is een reeks opdrachten die voor de één voldoende is om zich
bepaalde kennis, inzichten en vaardigheden eigen te maken, dat niet voor de ander. Dat vraagt
om differentiatie en variatie, hetgeen onder meer kan worden gerealiseerd door het bieden van
keuzemogelijkheden. Keuzemogelijkheden kunnen ook bijdragen aan het gevoel te kunnen
werken aan eigen problemen, onder eigen regie.
Men kan zich afvragen hoe realistisch het is om wetenschappelijk onderwijs vorm te willen
geven als realistisch of authentiek onderwijs. Het is namelijk de vraag of een authentieke
context die binnen een onderwijssetting wordt gehaald daardoor niet meteen haar authenticiteit
verliest.39 Daarnaast kan men stellen dat we ons aan de universiteit juist niet bezig houden met
de volle werkelijkheid, maar met abstracte verbale of anderszins symbolische representaties
daarvan.40 Voorzover academici tijdens hun loopbaan vooral met zulke representaties te maken
zullen hebben, is dat echter juist voor hen een authentieke context.
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Competentiegericht onderwijs
In competentiegericht onderwijs, ten slotte, staat het bereiken van bepaalde welomschreven
niveaus van bekwaamheden en prestaties centraal, waar studenten naar toe moeten werken, net
zo lang tot ze daaraan voldoen.41 Daar valt door hen niet aan te ontkomen, zoals dat bij meer
vergelijkende beoordeling en door gebruik te maken van verschillen in strengheid tussen
docenten soms wel kan.42 Competentiegericht onderwijs houdt verder consequent gesproken in
dat een opleiding kan worden beschouwd als afgerond zodra de deelnemer over de beoogde
competenties blijkt te beschikken. Dat betekent nogal wat: de toetsing en beoordeling zullen
zijn gericht op de vaststelling van de bereikte niveaus van competentie (en dus niet alleen van
kennis), op basis van een intake zal worden bepaald over welke competenties nieuwe
deelnemers reeds beschikken en aan welke zij nog moeten werken, het tempo waarin
deelnemers de opleiding afronden zal individueel gaan verschillen, en ook de route die zij naar
de eindstreep bewandelen zal kunnen gaan verschillen.
In het MBO en HBO krijgt competentiegericht onderwijs de laatste jaren steeds meer aandacht.
Ook de Richtlijn gebruikt de term competenties, maar daarmee kan niet zijn gedoeld op de
invoering van competentiegericht onderwijs. De radicale verandering die dat met zich mee zou
brengen, past namelijk niet in een gestandaardiseerd stelsel zoals deze universiteit nu invoert.
Wel kan het denken in te ontwikkelen competenties bijdragen aan de effectiviteit van
opdrachten, door deze te plaatsen in een leerlijn, studenten te betrekken bij de formulering van
de criteria waaraan het werk moet voldoen en bij het tussentijds geven van feedback, en hen te
leren elkaar en zichzelf te beoordelen.
Slotsom
De beschreven didactische vernieuwingen beogen effectief te zijn, dat wil zeggen: effectiever
dan traditioneel onderwijs, zo niet direct dan wel indirect (bijvoorbeeld via vergroting van de
motivatie van de lerenden of van de doelgerichtheid van het onderwijs). Er is en wordt veel
empirisch onderzoek naar gedaan. Er bestaat een uitgebreide literatuur over en een levendige
internationale uitwisseling. Vaak blijkt: het kan, en het werkt. Het is echter niet eenvoudig om
grip te krijgen op de factoren die daaraan bijdragen, en al helemaal niet om kennis daarover om
te zetten in het realiseren van verbeteringen in een school of opleiding.43
De literatuur wijst op het belang van de volgende kenmerken:44
- Keuze en presentatie van de stof: inhouden, voorbeelden en problemen zijn relevant,
interessant, uitdagend; literatuur is voldoende toegankelijk; colleges zijn enthousiasmerend.
- De werkvormen en opdrachten: deze bieden afwisseling en uitdaging, maken keuzes en
samenwerking mogelijk, en leggen verantwoordelijkheid bij de studenten.
- Leeromgeving: deze is veilig en sociaal ondersteunend (de docent stelt belang in de student,
fouten zijn om van te leren), en biedt voldoende bronnen en hulpmiddelen.
- Differentiatie naar niveau: er is de mogelijkheid tot extra uitleg, oefening of begeleiding
voor de één, extra literatuur en meer open of meer complexe opdrachten voor de ander.
- Feedback, van de docent en van medestudenten: deze wordt vlot gegeven, ook tussentijds,
en is opbouwend en informatief (geeft inzicht in de beheersing van de stof of vaardigheid).
- Toetsing en beoordeling: deze is inzichtelijk, consistent met de rest van de cursus, fair, niet
te nadrukkelijk competitief, valide (voldoende dekkend).
- Beschikbare tijd: niet te krap bemeten, dus geen overdaad aan stof, contactmomenten en
opdrachten.
De genoemde kenmerken zijn met name van belang door hun betekenis voor de studenten,
waarbij de opdrachten, feedback en toetsing en beoordeling een bijzondere positie innemen,
omdat daaruit blijkt welke eisen we aan de studenten stellen.
Tijdens mijn gesprekkenronde bleek dat de meeste opleidingen op verschillende manieren bezig
zijn om te proberen het onderwijs activerender te maken, echter zonder daarbij uit te gaan van
een uitgesproken didactisch model. De maatregelen en initiatieven bestrijken alle hiervoor
genoemde aangrijpingspunten, maar het minste de feedback en de toetsing en beoordeling.
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4.3 Theorieën over leren en onderwijs
Vooraf
De hiervoor genoemde didactische vernieuwingen kunnen in verband worden gebracht met wat
we weten over leren. Het zou sommigen misschien consequent hebben geleken als ik eerst het
leren had behandeld, en pas daarna de didactiek, omdat didactiek zou moeten kunnen worden
gebaseerd op wat we weten over leren.45 De hier aangehouden volgorde is echter een bewuste
keuze. Veel didactische vernieuwingen zijn en worden, al dan niet ondersteund door onderzoek,
ontwikkeld in de onderwijspraktijk46, en didactische aanpakken kunnen ook niet zomaar worden
afgeleid uit theorieën over leren. Zij kunnen van daaruit wel worden geïnterpreteerd, verrijkt en
in hun effectiviteit verklaard.
Dat mensen kunnen leren wordt niet altijd geproblematiseerd. Mensen leren echter lang niet
altijd,47 en leren is dus allerminst vanzelfsprekend. Theorieën over leren zijn er op meer niveaus.
Leken spreken over uit je hoofd leren, nadoen, oefenen, en dergelijke, en leraren brengen leren
in verband met kenmerken van de leerlingen, de leerstof en de onderwijsaanpak. Veel
psychologen en andere gedragswetenschappers bestuderen leren vanuit een bepaalde benadering
en een meer of minder specifieke maar vaak relatief open conceptualisering. Daarnaast is sprake
van de ontwikkeling en toetsing van meer formele modellen48, maar die laat ik hier buiten
beschouwing. Verder wordt leren in toenemende mate ook bestudeerd op het neurologische
niveau49, maar ook daarop ga ik hier niet in.
Opeenvolgende paradigma’s
Het denken over leren heeft de afgelopen halve eeuw een duidelijke ontwikkeling
doorgemaakt.50 Na het behaviorisme, waarin, gericht op gedrag, leren werd gezien als het
toevoegen van elementen en van associaties daartussen, kwam er een cognitieve wending en
ontstond aandacht voor algemene en domeinspecifieke mentale structuren en operaties.51
Momenteel zitten we in een sociaal-constructivistische stroming. Deze is vrij dominerend, maar
niet algemeen. De meningen blijven uiteenlopen, onder meer over de mate waarin kennis is
gebonden aan contexten en de ontwikkeling van kennis aan interactie met anderen.52
De sociaal-constructivistische benadering nader bekeken
Het constructivisme omvat een aantal opvattingen en accenten53, maar er is ook een
gemeenschappelijke noemer, namelijk dat leren een actief en constructief proces is dat plaats
vindt in een context en in interactie met anderen en met tools.54
De eerste twee inzichten zie ik als open deuren, maar daar is nog niet iedereen doorheen. Dat
leren vraagt om activiteit bij de lerende lijkt triviaal, maar is het niet. Het gaat er namelijk niet
zozeer om dat studenten druk in de weer zijn met taken en projecten, maar dat zij mentaal actief
zijn. Docenten moeten hun studenten niet alleen aan het werk maar ook aan het denken zetten.
Dat leren een constructief proces is, betekent vooral dat lerenden niet passief kant en klare (en
dus standaard) kennis opnemen, maar hun eigen kennis construeren. Ieder mens ontwikkelt een
persoonlijk bestand aan kennis van begrippen, feiten, principes, procedures en normen, uniek
qua samenstelling, betekenissen en relaties. Nieuwe informatie en ervaringen worden
geïnterpreteerd vanuit en meer of minder verbonden met reeds aanwezige kennis en deze laatste
wordt daarbij meer of minder herzien, gereconstrueerd. Een belangrijke consequentie van dit
inzicht is dat een onderwijsconcept waarin kennis eerst wordt ontwikkeld en daarna toegepast,
mank gaat, want tijdens het gebruik verandert de kennis verder.
De beide andere kenmerken van sociaalconstructivistische opvattingen over leren worden
volgens mij soms overdreven. Dat leren plaatsvindt in een context is onvermijdelijk; mensen
verkeren nu eenmaal op ieder moment in een context. Dat wil echter niet zeggen dat resultaten
van leren altijd gebonden blijven aan een bepaalde context. Hoewel onderzoek naar transfer
vaak teleurstellende resultaten laat zien, kunnen mensen door variatie en abstrahering ook
contextoverstijgende inzichten en vaardigheden ontwikkelen, en een academische opleiding
streeft dat ook juist na.
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Dat leren vaak gebeurt in interactie met anderen, ten slotte, valt al evenmin te loochenen. Dat
wil niet zeggen dat mensen niet ook veel leren van individuele ervaringen, waarnemingen en
reflecties, en door het bestuderen van literatuur. Dit laatste wordt soms ook opgevat als een
vorm van leren in interactie met anderen, immers: boeken en artikelen zijn door mensen
geschreven. Zij die een sociaal-constructivistische kijk op leren benadrukken, bedoelen echter
meestal leren via dialoog, onderhandeling en samenwerking. Wie het leren zoveel mogelijk op
die manier wil laten plaatsvinden, schiet echter volgens mij zijn doel voorbij. Discussiëren en
samenwerken is vaak nuttig, maar niet altijd, en veel studenten willen het ook wel, maar niet
voortdurend.
De sociaal-constructivistische ideologie overdrijft soms ook in het benadrukken dat kennis tot
stand komt via onderhandeling en een sociaal-culturele constructie is. De werkelijkheid kan
weerbarstig zijn en niet goed blijken te passen in de betekenisconstructies die worden gedeeld
door de sociale omgeving55, en voor individuele interesses en drijfveren geldt hetzelfde, en
beide maken onderzoeken en studeren mede de moeite waard. De constatering dat mensen
betekenissen delen wil niet zeggen dat onderhandelen over betekenissen een dominerende
onderwijsaanpak zou moeten zijn.56
Een nog andere vertekening kan zich voordoen als vanuit een sociaal-constructivistische visie
iets wordt gezegd over de traditionele onderwijsvorm van directe instructie. Het wordt soms zo
voorgesteld dat studenten in een constructivistische leeromgeving actief productief leren, en bij
directe instructie door docenten slechts passief zijn.57 Alsof je tijdens een klassieke les of
college niet mentaal zeer actief kunt zijn! Het overdragen van kennis mag dan geen goed beeld
zijn (omdat mensen hun eigen kennis ontwikkelen), maar het aanbieden van kennis is wel
degelijk zinvol. Van de werkgroepen die ik vroeger volgde, kan ik me niets meer herinneren,
maar sommige colleges staan me na 30 jaar nog steeds in mijn geheugen gegrift.
Het sociaal-constructivisme ziet kennis als gedistribueerd (over mensen, bronnen, tools) en als
in voortdurende ontwikkeling. Vanuit deze kijk is de ultieme toets op een voltooide opleiding
het samen met anderen, bronnen en tools kunnen oplossen van problemen en ontwikkelen van
nieuwe kennis. Men spreekt wel van “communities of practice”. Deze kunnen we vinden in de
opvoeding in leefgemeenschappen58 en in meester-gezel verhoudingen in beroepen59. Nieuwe
deelnemers moeten leren, door mee te doen, zich in deze praktijken en hun specifieke wereld
van betekenissen te bewegen. Dit zou goed kunnen passen bij een academische opleiding, als je
denkt aan een groep onderzoekers (werkend binnen hetzelfde paradigma) en aan studenten die
ook onderzoeker willen worden en bij die groep willen behoren. De meeste studenten willen
echter geen onderzoeker worden, zeker niet in de opleidingen met de grotere studentenaantallen,
en daar zou de benodigde intensieve meester-gezel relatie ook niet kunnen worden gerealiseerd.
4.4 Conclusies
Ik vat weer tussentijds samen. Er zijn allerlei mogelijkheden om het onderwijs meer activerend
te maken en het leerproces te intensiveren, niet alleen via de werkvormen tijdens face-to-face
bijeenkomsten of via de groepsgrootte of het aantal contacturen, maar ook via de
leerstofaanbieding, opdrachten, feedback en beoordeling. Docenten en opleidingen doen er goed
aan zich bij het ontwikkelen van meer activerend onderwijs te laten inspireren, zowel door
voorbeelden van anderen, als door reflectie op achterliggende concepties en uitgangspunten.
Didactiek gaat over hoe we tegen leerlingen of studenten aankijken, wat we van ze verwachten,
hoe we met ze omgaan, en wat we daarmee willen bereiken. Voor het vormgeven van
activerend onderwijs zijn interessante vernieuwingsconcepten beschikbaar, waaronder
zelfstandig leren, samenwerkend leren, procesgericht onderwijzen, authentiek onderwijs en
competentiegericht onderwijs.
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5 Het middel vraaggestuurd onderwijs
Na de voorgaande verkenning van mogelijkheden om het middel ‘activerend onderwijs’ nader
in te vullen, kom ik nu bij het middel ‘vraaggestuurd onderwijs’. Dit kunnen we benaderen op
verschillende niveaus: een opleiding als geheel, de relatie tussen docenten en studenten, en de
individuele student.
5.1 Opleiding tussen vraag en aanbod
Hoewel het hiervoor beschreven competentiegericht onderwijs zoals gezegd niet past bij de met
onze universitaire Richtlijn beoogde standaardisering, past het wel goed bij het eveneens
beoogde vraaggestuurd onderwijs. Als een opleiding zich richt op de ontwikkeling van
competenties, dan worden de individuele verschillen tussen de deelnemers heel belangrijk. Zij
zullen op uiteenlopende niveaus binnenkomen, en die moeten dus om te beginnen worden
vastgesteld (wat iemand al kan, hoeft hij of zij immers niet meer te leren). Vervolgens kan op
basis daarvan de behoefte worden bepaald aan verdere instructie en oefening. Een opleiding die
dit wil accomoderen, moet een naar inhoud, niveau en didactiek gedifferentieerd aanbod hebben
waarvan deelnemers op maat gebruik kunnen maken. Een onmogelijke opgave, zult u zeggen. Ik
geef toe dat het moeilijk is om een opleiding op zo’n manier te organiseren, maar onmogelijk is
het niet, en consequent is het wel.
De mogelijkheid tot vraagsturing in de beoogde Bachelorfase aan deze universiteit is, hiermee
vergeleken, vrij bescheiden. Het aanbod bestaat uit cursussen met één standaardomvang en drie
mogelijke niveaus, en de student kan een deel van de 24 cursussen die een Bacheloropleiding
bevat meer of minder vrij kiezen.
Leggen van meer verantwoordelijkheid bij de student gaat verder dan alleen laten kiezen uit een
aanbod. Het krijgt niet altijd aandacht, maar de leeftijdsperiode die de meeste studenten aan de
universiteit doorbrengen, is een periode waarin zij nog sterk in ontwikkeling zijn, onder meer in
hun opvattingen over kennis, hun niveau van reflecteren en oordelen, en hun toekomstplannen.60
Vraaggestuurd onderwijs kan de vorm krijgen van het bevorderen van die ontwikkeling, doordat
studenten leren de keuzes en leerdoelen in hun studie te verbinden met hun eigen ontwikkeling
en loopbaan, zich te gaan engageren en zelf de regie te gaan voeren.
In het universitaire onderwijs is op allerlei manieren sprake van vraag en aanbod. Studenten
kunnen vragen naar bepaalde opleidingen, cursussen, begeleiding. Beroepsgroepen en
bedrijfsleven vragen naar bepaalde kwalificaties en competenties (bij bepaalde aantallen
afgestudeerden). De overheid vraagt de universiteiten en de universiteiten vragen aan faculteiten
om de invoering van het Bachelor-Master stelsel en om het doorvoeren van bezuinigingen. De
wetenschap biedt vakgebieden en kennis aan, en netwerken van onderzoek, ontwikkeling en
dienstverlening. Arbeidsorganisaties bieden stageplaatsen aan (in bepaalde aantallen).
Opleidingen en docenten bieden programma’s en cursussen aan.
De universitaire Richtlijn concentreert zich op studenten die vragen naar cursussen, dus op de
studenten als vragende partij, maar de studenten vertegenwoordigen ook een aanbod. Ik maakte
in het begin al een indeling in vier groepen: zij die het vereiste niveau ontberen, zij die onzeker
zijn over hun studiekeuze, zij die calculerend studiepunten verzamelen, en zij die intrinsiek
gemotiveerd zijn. De studenten voor wie het niveau te hoog is en de twijfelaars zouden zo snel
mogelijk op de juiste plek moeten komen, maar het niveau moet vaak eerst nog blijken en
loopbaankeuzeprocessen zijn niet zomaar te versnellen.
Uit mijn gesprekkenronde komt naar voren dat men bij sommige opleidingen vindt relatief veel
tijd kwijt te zijn aan de groep voor wie de studie eigenlijk te moeilijk is, en meent dat de
aandacht voor deze groep ten koste kan gaan van de aandacht voor de intrinsiek gemotiveerden,
met als risico dat een deel daarvan afglijdt naar een meer calculerende houding.
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Daarnaast is een belangrijke vraag in hoeverre het twijfelen en het calculeren in stand worden
gehouden of zelfs in de hand gewerkt door bepaalde kenmerken van het onderwijs, en door
veranderingen daarin zouden kunnen worden tegengegaan. Gelet op het voorafgaande zijn
hierbij belangrijke aandachtspunten: bevorderen dat studenten aan hun studie betekenis kunnen
geven, en mogelijkheden bieden tot differentiatie.
Wanneer het belangrijk is dat studenten aan hun studie betekenis kunnen geven, is een brede
academisch vormende bachelorfase een kwetsbaar concept. Het kan een oplossing bieden voor
studenten die nog niet goed weten wat ze willen, maar het kan ook tekort gaan schieten in het
bieden van mogelijkheden tot identificatie. Dit dilemma kan mogelijk worden opgelost door in
ieder geval de majors duidelijk te profileren en te benadrukken dat het systeem erop is gericht
dat elke student terecht komt op de voor hem of haar juiste plaats.
5.2 De didactische driehoek in ontwikkeling
Vraag en aanbod komen uiteindelijk bij elkaar in het contact tussen docent (D) en student (S):
daar wordt het onderwijs gemaakt. Tezamen met de leerstof (L) vormen zij de vanouds bekende
didactische driehoek. Zie figuur (1).

D
(1)

S

L

Kanselaar heeft deze driehoek uitgebreid tot een piramide door er de leermiddelen en media en
de mede-studenten aan toe te voegen.61 Ik beperk me hier echter tot de onderlinge verhouding
tussen docent, student en leerstof, omdat de verschuivende visies op onderwijs aan de hand
daarvan al in een voor dit betoog voldoende mate kunnen worden geïllustreerd.
De betekenis van elk van de hoeken op zich is meer gedifferentieerd dan vroeger. Bij de D van
docent denken we nu, meer dan vroeger, meteen ook aan de omringende onderwijsorganisatie
en aan het belang van samenwerking tussen docenten. Bij de S van student denken we nu ook
aan het belang van zijn of haar voorkennis en opvattingen over leren, aan de motieven voor en
verwachtingen van de gekozen studie, en aan het feit dat de studie waarschijnlijk iets is dat hij
of zij ook doet, naast een baan, sporten en een sociaal leven. Bij de L van leerstof denken we nu
ook aan eindtermen en aan de arbeidsmarkt, aan vaardigheden, en aan de noodzaak om ook na
de studie, tijdens de verdere loopbaan, te blijven leren.
We kunnen de driehoek door draaing en spiegeling verschillende opvattingen laten
representeren. We spreken af dat hetgeen bovenin de figuur staat de component is die actief is
of zich ontwikkelt. In figuur (1) is de docent actief en brengt hij of zij de student naar
beheersing van de leerstof. Het kan echter ook anders (zie volgende bladzijde).
In D en L bovenaan (2) kunnen we de onderzoeker zien, voor wie naast het streven naar kennis
en publicaties (nieuwe leerstof) de onderwijstaak een bijkomende belasting vormt.
In D en S bovenaan (3) kunnen we de docent en student zien, die veel waarde hechten aan de
onderlinge relatie, en daarin de leerstof meenemen.
In S en L bovenaan (4) kunnen we de student zien die zich actief de leerstof eigen maakt, en
daarbij door de docent wordt begeleid.
In de L bovenaan (5), een ongewone misschien, is het de kennis die of het vakgebied dat zich
ontwikkelt, en dragen docenten en studenten daaraan bij, werken zij samen aan problemen.
In de S bovenaan (6), tenslotte, staat de persoonlijk ontwikkeling van de student centraal, en
zijn zowel de docent als de leerstof daaraan ondersteunend.
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Tijdens mijn gesprekkenronde bleek dat een aantal opleidingen bezig is zich te bewegen van
model (1) (de docent brengt de student naar beheersing van de leerstof) naar model (4) (de
student maakt zich actief de leerstof eigen en de docent begeleidt daarbij), en zoekt naar een
nieuw evenwicht. De gesprekspartners bij enkele opleidingen blijven de docent centraal stellen,
en zien vooralsnog niet hoe dat anders zou kunnen (gegeven de doelstellingen en de studenten).
5.3 Ontwikkeling op eigen kracht en onder eigen regie
Zowel de ontwikkeling in de wetenschappelijke kennis als de onvoorspelbaarheid van de
toekomstige relevantie daarvan in de beroepen waarvoor we onze studenten opleiden, maken de
selectie en ordening van dat wat we in ons onderwijsaanbod opnemen steeds moeilijker.62 Het
feit dat studenten de aangeboden kennis niet zomaar opnemen maar verbinden aan wat ze al
weten, of menen te weten, maakt bovendien dat het feitelijk gerealiseerde curriculum gaat
verschillen: elke student doorloopt een persoonlijke leerroute, realiseert een eigen curriculum,
ontwikkelt een eigen kennisrepertoire en kennisstructuur. Meer vraagsturing versterkt dit nog.
Het voorgaande betekent dat voor de inrichting van het onderwijs de inhoud van het vakgebied
niet langer het enige uitgangspunt kan zijn. Masteropleidingen, met name researchmasters,
kunnen eventueel worden ingericht volgens figuur (5), als een gemeenschap van lerenden
(docenten-onderzoekers èn studenten). Voor de Bachelorfase wijst de universitaire Richtlijn
eerder naar figuur (6), waarbij het gaat om het faciliteren van individuele ontwikkelingsroutes.
Er valt daarbij nog te discussiëren over de vraag of studenten aan uniforme major-eindtermen
moeten voldoen, of dat zij, uiteraard binnen zekere marges, zich verdergaand kunnen profileren
en gedeeltelijk verschillende sterke en minder sterke punten mogen hebben, mits zorgvuldig
gedocumenteerd in hun portfolio. Het zou consequent zijn dit laatste toe te staan, ook al gezien
het feit dat die verschillen er nu aan de eindstreep ook zijn. Dan liever expliciet, waarbij
masteropleidingen door middel van een serieuze intakeprocedure zeer wel in staat zullen zijn
een passende instroom te realiseren.
Activerend en vraaggestuurd onderwijs zou leerlingen en studenten moeten leren meer zelf de
regie te gaan voeren over hun eigen ontwikkeling. Wat de Tweede Fase van het voortgezet
onderwijs en de Bachelorfase in het hoger onderwijs daartoe volgens mij moeten nastreven is
niet zozeer dat leerlingen en studenten allerlei leeractiviteiten leren uitvoeren, maar dat hun
leren voor hen zoveel mogelijk betekenis krijgt. Wat ik bedoel is dat ze actief met iets bezig
zijn, omdat het hun verbeelding voedt, het door hen als waardevol wordt ervaren, het hen de
gelegenheid biedt zich ergens voor in te zetten, ze zich afvragen hoe iets in elkaar zit, ze ergens
goed in willen worden, ze iets moois willen maken, kortom: alles dat hun op leren en
ontwikkeling gerichte energie mobiliseert en richting geeft.
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Het ontwikkelen van het onderwijs in deze richting kan mede steunen op wetenschappelijke
kennis. Er is een uitgebreide literatuur over self-regulated learning. Deze blijft weliswaar voor
een deel binnen het domein van de studievaardigheden en dat brengt ons zoals gezegd in dit
verband niet veel verder,63 maar het in deze literatuur ook gemaakte onderscheid tussen
studiegerelateerde leerdoelen en doelen aangaande de eigen ontwikkeling biedt wel houvast.
Persoonlijke ontwikkelingsdoelen worden door studenten in verschillende mate gesteld en
nagestreefd, met een verschillend tijdsperspectief, en in verschillende mate verbonden met
leerdoelen in het kader van de studie.64 Een verder houvast vinden we bij noties als persoonlijk
engagement65 en de lerende als actor.66 Het is volgens mij eerder in deze richtingen dat we de
gewenste zelfregie moeten uitwerken en ontwikkelen, dan in gedetailleerde operationaliseringen
en trainingen zoals die in de literatuur ook kunnen worden aangetroffen.67
Mijn inschatting is dat een goed startpunt kan worden gevonden in het stimuleren van
reflectie,68 mede uitmondend in zelfbeoordeling, ten aanzien van zowel de leerdoelen in het
kader van de opleiding als de persoonlijke ontwikkeling.69 We kunnen studenten vragen en
stimuleren te reflecteren (via opdrachten, intervisie en studieloopbaanbegeleidingsgesprekken),
op hun studie (aanpak en voortgang); hun activiteiten en motieven; de problemen die ze
tegenkomen en de mogelijke oplossingen daarvoor; hun sterke en zwakke kanten; hun
toekomstperspectief (welke loopbaan of loopbaanstart streef ik na); en hun eigen rol en inbreng.
Op basis van deze reflectie kunnen studenten zelf betekenisdragende samenhangen ontwikkelen
en in hun portfolio documenteren. Dit kan bijdragen aan hun zelfkennis en het maken van
bewuste keuzes, de ontwikkeling van een lerende houding ook tijdens hun verdere loopbaan, en
de kwaliteit van hun latere professionele handelen. Dat dit alles voor een deel van de studenten
minder nodig zal zijn, spreekt voor zich. Voor de overigen ligt dat echter anders.
5.4 Conclusies
Ik vat weer samen. In de richtlijnen voor de Bachelorfase is de student de vragende partij, en
betreft de vraagsturing de keuze van cursussen. Samenleving en arbeidsmarkt brengen echter
ook vragen in, met name naar aandacht voor persoonlijke vorming en ontwikkeling van
vaardigheden en houdingen die mensen in staat stellen effectief te communiceren, voortdurend
bij te leren en een eigen koers uit te zetten. De universiteit vraagt ook, namelijk committment.
Het aanbod van studenten is heel divers, en het is voor opleidingen zaak op deze verschillen in
te spelen. De gewenste vorming en ontwikkeling vraagt om het geleidelijk leggen van meer
regie en verantwoordelijkheid bij de student, en de rol van de docent verschuift daardoor ook.
De eindtermen van opleidingen zullen in toenemende mate door studenten worden gerealiseerd
in de vorm van individueel verschillende profielen, te documenteren in een portfolio. Serieuze
reflectie op eigen functioneren, keuzes en ontwikkeling kan ertoe bijdragen dat de student
tijdens de Bachelorfase leert wie hij of zij is, wat zijn of haar sterke en nog verder te
ontwikkelen kanten zijn, en waar hij of zij heen wil.
Een belangrijk deel van het voorafgaande kan worden samengevat in het begrip differentiatie:
onderscheid maken tussen studenten, tussen doelstellingen en tussen fasen van ontwikkeling.
Belangrijke aandachtspunten zijn het rekening houden met de verschillen in motivatie en niveau
tussen studenten, het onderkennen en honoreren van de diversiteit waarmee de studenten zich
feitelijk ontwikkelen, het in de onderwijsaanpak meer onderscheid maken tussen de
verschillende doelen die we willen bereiken, en het meer systematisch helpen ontwikkelen van
de gewenste zelfstandigheid.70
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6 De opleiding als eenheid van diversiteit
Hiervoor heb ik al enkele malen verslag gedaan van resultaten van mijn gesprekkenronde langs
een aantal opleidingen. Enkele andere uitkomsten heeft u nog tegoed, en die geef ik nu.
Wat mij opviel, waren de verschillen tussen de opleidingen. Elke gesprekspartner had duidelijk
een eigen verhaal. De verschillen kunnen in verband worden gebracht met de aard van het
vakgebied, de mate van beroepsgerichtheid van de opleiding, de omvang en samenstelling van
de studentenpopulatie, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de landelijke positie temidden van
de zusteropleidingen, uitkomsten van onderwijsvisitaties, en de aanwezigheid en uitoefening
van leiderschap. Deze verschillen stellen grenzen aan de mate waarin voor een universiteit als
geheel één bepaalde inrichting van het onderwijs optimaal kan zijn.
Het tweede dat opviel, was dat bijna alle opleidingen actief bezig zijn de universitaire Richtlijn
voor de Bachelor-Master uit te werken en voor de eigen situatie in te vullen. Bij een deel van de
opleidingen was al langer duidelijk dat het onderwijs diende te worden vernieuwd, maar was het
er nog niet van gekomen en vervulde de Richtlijn de rol van katalysator die het proces op gang
bracht. Bij een ander deel was al eerder een veranderingsproces ingezet, bijvoorbeeld op grond
van een onderwijsvisitatie, en betekende de Richtlijn een extra duw in de rug en bood zij ook
nieuwe mogelijkheden. Dit wil niet zeggen dat men overal braaf en volgzaam is, want her en der
worden kritische kanttekeningen geplaatst en specifieke eigen keuzes gemaakt. De constatering
betekent wel dat de leiding van een onderwijsinstelling niet hoeft terug te deinzen voor het
neerzetten van een visie, sterker nog: daarmee zelfs in behoeften kan voorzien. Dat is overigens
niets nieuws, maar in onze cultuur wel het vermelden waard.
Twee punten van kritiek heb ik het meest gehoord. Het eerste is, dat, hoewel men aangeeft
achter de gedachte van een brede, academisch vormende bachelorfase te staan, het lastig is
aansluitende éénjarige professionele Masteropleidingen te ontwikkelen die hetzelfde eindniveau
bieden als het huidige doctoraal. Door de keuzeruimte die de studenten krijgen, kan immers niet
dezelfde kennisopbouw worden gegarandeerd. In het universitaire beleid moet dit worden
opgevangen door het zonodig stellen van instroomeisen en door het ontwikkelen van
Masteropleidingen met een meer specialistisch karakter.
Aanvullend is opgemerkt dat een cumulatief opgebouwd programma als voordeel heeft, dat een
cohort studenten er meer als groep doorheen kan worden getrokken, wat het rendement kan
bevorderen. In het nieuwe beleid staat nu meer committment per cursus centraal.
Het tweede kritiekpunt betreft het jaarritme van vier achtereenvolgende perioden van tien
weken, in combinatie met meerdere toetsmomenten en afronding van de toetsing binnen de
cursus. Volgens een aantal gesprekspartners kan dit, door gebrek aan rustpunten, leiden tot het
gevoel te worden opgejaagd, zowel bij studenten als bij docenten. Anderen vinden het jaarritme
echter geen probleem en zijn al gewend om zo te werken.
Aanvullend is opgemerkt dat vergroting van het aantal toetsmomenten, afhankelijk van hoe dit
wordt aangepakt, onbedoeld kan bijdragen aan de opvatting dat vooral cijfers belangrijk zijn en
calculerend studiegedrag in de hand kan werken. Dat lijkt mij een belangrijk punt van zorg.

17

7 Agenda
Het wordt tijd voor enkele afsluitende opmerkingen over de agenda voor de komende jaren.
Didactische vernieuwingen en nieuwe visies op leren sijpelen gestaag ons onderwijs binnen, in
een niet gecontroleerd (en ook niet te controleren) proces. Daar komt bij dat docenten van
nature hun didactische aanpak beschouwen als iets van henzelf. Dit roept de vraag op of ons
onderwijs voldoende consistent blijft. Waar een doordacht en consequent onderwijsconcept
ontbreekt, waar opleidingen of docenten diverse ideeën in huis halen en trachten te realiseren,
kunnen deze ideeën, of docenten, tegen elkaar in gaan werken. Hierdoor krijgen studenten geen
duidelijk beeld van wat van ze wordt verwacht.
Soms hoor je zeggen: laat studenten maar worden geconfronteerd met heel verschillende
leeromgevingen (de ene docent doet en beoordeelt zus, de andere zo), dat is juist leerzaam. Dat
geldt dan echter waarschijnlijk vooral voor studenten die ons als docenten om te beginnen toch
al niet zo hard nodig hebben. In menige opleiding vormen die niet de meerderheid.
Het blijft dus van belang te beschikken over een samenhangend en doelgericht programma.71
Volgens sommigen kan zo’n programma alleen tot stand komen via een integraal nieuw
ontwerp.72 Dit geldt echter sterker voor de inhoud van een programma, inclusief een lijn voor de
ontwikkeling van vaardigheden, dan voor de didactische uitwerking. Die leent zich juist goed
voor stapsgewijs uitproberen en bijstellen, als docenten hierbij maar niet langs elkaar heen
werken.
Tijdens mijn gesprekkenronde bleek dat didactisch actieve opleidingen op allerlei manieren de
uitwisseling, afstemming en samenwerking tussen docenten stimuleren en hun professionele
ontwikkeling ondersteunen: regelmatige werklunches of andere bijeenkomsten met een
onderwerp op de agenda (didactiek, toetsing, tutoraat, maken van opdrachten, etc.), intervisie,
coaching, cursussen, gezamenlijke participatie in ontwikkelprojecten, stukjes onderzoek, en
consequente procedures bij BKO-trajecten, R&O-gesprekken en onderwijsevaluaties. Kortom:
ontwikkeling van onderwijs, professionele ontwikkeling van docenten, en teamontwikkeling,
kunnen hand in hand gaan, en opleidingen kunnen dit planmatig aanpakken.
Uieraard kunnen docenten ook zelf hieraan bijdragen, door open te staan voor hun eigen
ontwikkeling als docent, dingen uit te proberen, te reflecteren op ervaringen, zich te verdiepen
in beschikbare kennis over onderwijs, deze te koppelen aan hun eigen drijfveren en na te denken
over wat leren en doceren voor hen betekent.73
Tegen de achtergrond van het voorgaande schets ik kort waarop ik mij de komende jaren wil
richten. Naast onderwijs is dat onderzoek, ontwikkelwerk en ondersteuning.
Samen met collega’s doe ik onderzoek naar de ontwikkeling en beoordeling van vaardigheden
en competenties van lerenden en docenten. Dit betrof tot nu toe vooral het voortgezet onderwijs.
We bereiden nu ook onderzoek voor in de Bachelorfase, naar de gesprekken tussen studenten en
hun studieloopbaanbegeleider over hun portfolio en het bevorderen van hun niveau van
reflectie. Daarnaast wil ik weten hoe de reeds beschikbare kennis over met name opdrachten,
feedback en beoordeling in de praktijk kan worden benut door docenten in cursussen.
Ik werk mee aan de ontwikkeling van een curriculum voor academische vaardigheden in onze
opleiding, en probeer daarin alle componenten expliciet uit te werken: eindtermen, leerlijnen,
instructie, voorbeelden, werkvormen, opdrachten, feedback en beoordeling.
Ten slotte ben ik betrokken bij advisering en ondersteuning. Samen met o.a. het IVLOS wil ik
bijdragen aan de beschikbaarstelling en uitwisseling van voor ons onderwijs relevante know
how, en het via projecten verder ontwikkelen van zulke know-how. Daarbij kunnen we ook
gebruik maken van het onderzoek naar onderwijs dat, meer dan in het hoger onderwijs, in
andere onderwijssectoren is en wordt verricht. Veel bevindingen en ervaringen in bijvoorbeeld
het voortgezet onderwijs zijn, ondanks alle verschillen in schaal en niveau, ook relevant voor de
universiteit, maar worden daar weinig benut.74
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8 Dankwoord
Ik sluit af met enkele woorden van dank.
Ik neem u daartoe eerst nog eenmaal mee naar de Universiteit Utrecht van een paar honderd jaar
geleden. “Wie (toen) hier wilde promoveren moest eerst laten zien dat hij deugde, wat de
student in principe enkel (kon doen) door het jarenlang volgen van colleges en het afleggen van
tentamens”, aldus het boek van Jamin over de geschiedenis van onze universiteit.75 Ik heb in
Utrecht gestudeerd, maar in een ongewoon hoog tempo en bovendien op basis van een door mij
zelf samengesteld vrij doctoraalprogramma, waardoor geen van mijn docenten mij langere tijd
heeft kunnen volgen en heeft kunnen vaststellen dat ik deugde. U zult begrijpen dat ik
vervolgens voor mijn promotie naar elders ben uitgeweken. Via gesprekken, over een op basis
van zelfstudie ontwikkelde aanzet tot een proefschrift, met diverse van mijn Utrechtse ouddocenten, inmiddels elders hoogleraar geworden, waaronder prof. Don Mellenbergh en prof.
Amand Verberk, kwam ik terecht bij prof. Yvo Molenaar in Groningen, waar ik mij, op
maximale afstand van Utrecht, veilig genoeg voelde om op zijn aanbod om mijn promotor te
worden in te gaan. Hij gaf me de stimulans en de gelegenheid om in grote vrijheid mijn
probleemstelling verder uit te diepen. Ik ben hem daarvoor nog steeds dankbaar.
Tijdens het werken aan mijn proefschrift, over methodologische en filosofische grondslagen van
het gebruik van statistiek in sociaalwetenschappelijk onderzoek, was ik medewerker bij een
landelijk onderwijsvernieuwingsproject op het terrein van het kleuter- en lager onderwijs. Het
was dr. Anthon de Vries, destijds medewerker bij pedagogiek hier in Utrecht, die mij bij dat
project betrok. Daarin heb ik geleerd dat bij pogingen de zelfstandigheidsontwikkeling van
leerlingen te stimuleren vaak niet de leerlingen het probleem vormen, maar de leraren, die
zelfstandigheid van leerlingen maar moeilijk kunnen verwerken.76
Na dit project begon een periode van 15 jaar als meewerkend voorman van een extern
gefinancierde onderzoeksgroep. We voerden een lange reeks kleine en grote onderzoeken uit in
het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en leerlingwezen, en voor
commerciële opleidingen. Van onze opdrachtgevers en respondenten heb ik veel geleerd over
onderwijs en van mijn collega’s over samenwerken in en leiding geven aan een groep.
Terug naar het hier en nu. Ik dank het College van Bestuur voor mijn benoeming en het daarmee
in mij gestelde vertrouwen.
De afgelopen 10 jaar heb ik diverse kansen gekregen die voor mijn ontwikkeling belangrijk zijn
gebleken. Prof. Gellof Kanselaar heeft mijn geleidelijke overgang van de 3e naar de 1e
geldstroom gesteund, en eraan bijgedragen dat ik ook meer bestuurlijke ervaring kon opdoen,
zowel binnen als buiten de universiteit. Gellof, ik hoop van je kennis, ervaring en inzichten te
kunnen blijven profiteren. Prof. Jan Rispens en prof. René van Hezewijk van het voormalige
Faculteitsbestuur hebben mij enkele jaren geleden gevraagd een facultair Onderwijs Expertise
Centrum te starten en een jaar later verzocht voor een interimperiode leiding te geven aan de
opleiding Algemene Sociale Wetenschappen. Een en ander zorgde niet alleen voor een forse
groei in taken, maar ook in leerervaringen. Ik ben hen hiervoor veel dank verschuldigd.
Ik zie uit naar voortzetting van de samenwerking met de huidige decaan prof. Willem Koops.
Willem, je hebt bij het onderwijs dat we verzorgen ook oog voor het belang van onderzoek
daarnaar, en dat spreekt mij zeer aan.
Heel stimulerend zijn de contacten in het kader van de landelijke onderzoeksschool, in het
bijzonder die met prof. Bernadette van Hout-Wolters en prof. Geert ten Dam in Amsterdam en
prof. Nico Verloop in Leiden, en hun collega’s.
Binnen de universiteit zijn we partner in een proces van toenemende samenwerking tussen de
onderdelen waar onderwijswetenschappers werkzaam zijn: onze capaciteitsgroep, het IVLOS,
het Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen (bekend als Cdβ) en het
Freudenthal Instituut, in het samenwerkingsverband Onderwijswetenschappen Utrecht (OWU).
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Intern zijn we, mede naar aanleiding van de komst van prof. Theo Wubbels en van mijn
benoeming, samen met onder meer dr. Jan de Jong en dr. Thoni Houtveen, bezig ons
onderzoeksprogramma te actualiseren en de samenwerking te intensiveren. Theo, ik leerde je
kennen voordat je hoogleraar-directeur van het IVLOS was, toen je werkte bij natuurkundedidactiek. Nu we elkaar vaker spreken, merk ik dat we veel opvattingen over onderwijs delen,
zij het niet alle, en dat houdt het spannend.
De promovendi die ik op dit moment begeleid, Frieda Leenders, Marieke van der Schaaf en
Joris Veenhoven, dank ik voor de plezierige werksfeer en voor het feit dat zij zo heel
verschillend te werk gaan. Dat past goed bij mijn voorkeur voor afwisseling.
Onze studenten, die ik in hun laatste studiejaar allemaal leer kennen, bedank ik voor hun
aanstekelijke interesse in de vele zaken die met onderwijs en opleiding te maken hebben, en
voor hun feedback.
De collega’s bij Studion Support, het facultaire ondersteuningsteam voor het gebruik van de
electronische leeromgeving en andere ICT-toepassingen in het onderwijs, dank ik voor hun
collegialiteit, flexibiliteit en inzet.
Ik dank de collega’s bij alle opleidingen van de Faculteit voor de plezierige contacten en de
bereidwilligheid om over onderwijs te overleggen. Het aantal namen dat ik zou willen noemen,
is te groot voor deze gelegenheid. Ik volsta te zeggen dat ik uitzie naar voortzetting van de
samenwerking, inclusief die met de directeuren van de drie onderwijsinstituten, prof. Theo
Wubbels, prof. Anneke van Doorne-Huiskes en prof. Maarten van Son, en de directeur van de
graduate school, prof. Louk Hagendoorn.
Studenten in de faculteit participeren actief in opleidingscommissies, managementteams en
andere gremia. Ik dank hen voor de bereidwilligheid met mij te spreken over hun ervaringen,
behoeften en ideeën. Ik hoop nog veel van hen te leren.
De ondersteunende medewerkers bij de staf en diensten en de onderwijsinstituten dank ik voor
hun geduld, als ik weer eens hun aandacht vraag, en voor hun alertheid, als zij mij weer eens op
iets attent maken. Laten we hier maar gewoon mee doorgaan.
Last but not least bedank ik de collega’s bij het IVLOS, prof. Albert Pilot, prof. Robert-Jan
Simons, en alle anderen, en bij het CLU, die elk op eigen wijze proberen bij te dragen aan de
ontwikkeling van ons onderwijs. Ik zet de samenwerking graag voort.
Dames en Heren, deze illustere universiteit rekent op u, om te beginnen zo dadelijk bij de
borrel.
Ik heb gezegd.
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Noten
1

Universiteit Utrecht. Richtlijn Uitvoering Bachelor-Master. Eerste versie mei 2001, tweede versie
januari 2002. In de periode oktober 2001 - februari 2003 zijn vijf aanvullende Toelichtingen verschenen.
Zie ook: E. Vermeulen en K. van Kammen. Iets nieuws onder de zon? Invoering van Bachelor-Master aan
de Universiteit Utrecht. Thema 2/02, pp. 4-12, en 4/02, pp. 4-12.
2

Aan de gesprekspartners zijn de volgende vragen voorgelegd.
1 Algemeen
a) Is uw opleiding in uw ogen op de een of andere manier opvallend, vergeleken met andere
opleidingen van de UU of zusteropleidingen elders?
b) De studentenpopulatie van een opleiding bestaat vaak uit meer groepen, zoals: studenten voor wie het
niveau eigenlijk te hoog is, studenten die (blijven) aarzelen over hun studiekeuze, studenten die
calculerend hun studiepunten halen, studenten die instrinsiek gemotiveerd en geïnteresseerd zijn.
Herkent u deze indeling? Hoe is ongeveer de verdeling bij uw opleiding? Heeft deze verdeling
invloed op het onderwijs?
c) Een opleidingsprogramma kan worden gebaseerd op de ontwikkelingen in de wetenschap, de
behoeften vanuit de arbeidsmarkt en beroepsgroepen, de wensen en mogelijkheden van de studenten,
een beleidsvisie van de opleiding, en de expertise en belangstelling van de docenten. Welke factoren
zijn bij uw opleiding vooral van invloed op het programma?
2 De invoering van de BaMa, in Utrecht
a) Wat is uw mening over de invoering van een brede algemeen vormende Bachelorfase en éénjarige
gespecialiseerde beroepsgerichte Masteropleidingen?
b) Wat is uw mening over de invoering van een uniform jaarrooster (4 x 10 weken) en een uniforme
cursusomvang (7,5 ECTS)?
3 De didactische vormgeving
a) Een opleiding kan in de driehoek docent – leerstof - student, verschillende accenten leggen, zoals: de
docent leidt de student naar beheersing van de leerstof, docent en student werken samen aan de
problemen van het vak, de student bestudeert de stof en de docent begeleidt daarbij. Hoe ligt dit in
uw opleiding?
b) Een opleiding kan didactisch verschillend worden ingericht, als geheel of op onderdelen.
Voorbeelden zijn: probleemgestuurd onderwijs, case-based onderwijs, projectonderwijs,
opdrachtgestuurd onderwijs. Is binnen uw opleiding sprake van specifieke keuzen voor wat betreft de
didactische vormgeving?
c) Wat zijn in uw ogen de voornaamste mogelijkheden (of noodzakelijkheden) tot verdere verbetering
van uw opleiding, op dit moment?
d) In hoeverre is binnen uw opleiding sprake van professionele ontwikkeling van medewerkers waar het
gaat om hun docenttaak?
3

Het betreft de volgende opleidingen: Wijsbegeerte, Nederlands, Theater-, Film en Televisiewetenschap,
Informatiekunde, Natuur- en Sterrenkunde, Aardwetenschappen, Farmacie, Biomedische wetenschappen,
Geneeskunde, Sociale Geografie en Planologie, Bestuurs- en Organisatiewetenschappen, Pedagogiek,
Utrecht (Graduate) School of Behavioral and Social Sciences, University College.
4

Ik bedank dr. A. van den Beld, prof.dr. P.W.M. Wackers, prof.dr. F.E. Kessler, dr. A. Bijlsma, prof.dr.
W.F. van der Weg, dr. K. Roy-Chowdhury, prof.dr. A. de Boer, drs. F.J.M. Keessen, prof.dr. T.J. ten
Cate, prof.dr. R.J.F.M. van der Vaart, prof.dr. H.R.B.M. Kummeling, prof.dr. P.L.M. Leisink, prof.dr.
P.P. Goudena, prof.dr. A.J.M.W. Hagendoorn, prof.dr. W.A. Wagenaar, prof.dr. W.H. Gispen.

5

Vergelijk S.J. Mann. (2001). Alternative perspective on the student-experience: alienation and
engagement. Studies in Higher Education 26 (1), 7-19.

6

Ik baseer me hier vooral op H. Jamin (2001), Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636-2001.
Utrecht: Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur, Universiteit Utrecht.
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7

B. Versloot. (2000). Een andere facilitering van de leerfunctie. In: K. Stokking, G. Erkens, B. Versloot,
L. van Wessum (Red.). Van onderwijs naar leren. Tussen het aanbieden van kennis en het faciliteren van
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