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Voorwoord

Onze overheid ziet zich geconfronteerd met
maatschappelijke vraagstukken waarvan de reikwijdte
en de complexiteit alsmaar toenemen, en die niet
zelden op gespannen voet staan met elkaar. Zo moeten
zowel de terrorismebestrijding als onze privacy worden
gewaarborgd, en wordt verwacht dat tegelijkertijd
de economie wordt gesteund én er impulsen worden
gegeven voor een schoon milieu. Ook voor onderwijs
en onderzoek lijken doelstellingen haaks op elkaar te
staan. Er wordt een impuls in kwaliteit verwacht, maar
de financiële middelen van instellingen in het onderwijs
nemen niet toe. Internationalisering wordt nagestreefd,
terwijl Nederland een restrictief vreemdelingenbeleid
heeft. Daarnaast leidt het onderwijs op voor beroepen
die nu nog niet bestaan en vindt onder invloed van
nieuwe technologie en robotics een automatisering van
de factor arbeid plaats.
De komende jaren zullen verschillende ontwikkelingen
een grote impact hebben op het Nederlandse
onderwijs en onderzoek. Uitdagingen die voortkomen
uit technologische en sociale ontwikkelingen zullen
steeds vaker door instellingen, bedrijfsleven en
overheid gezamenlijk worden aangegaan. Bedrijven,
ondernemers, studenten en instellingen zoeken elkaar
steeds meer op om maatschappelijke problemen op te
lossen, in plaats van alleen te kijken naar de overheid.

Een voorbeeld daarvan is de Deloitte Fair Chance
Foundation, waarbij scholieren les krijgen van Deloittemedewerkers in het omgaan met geld. Een ander
voorbeeld is de onlangs gestarte samenwerking tussen
het Albeda College en Deloitte. Deze samenwerking
omvat het uitwisselen van personeel. Docenten van
het Albeda College maken ontwikkelingen in het
werkveld van dichtbij mee, terwijl medewerkers van
Deloitte inzicht krijgen in het primaire proces van
een onderwijsinstelling. Dergelijke initiatieven zorgen
er voor dat de oude scheidslijnen tussen publiek en
privaat op den duur vervagen. Er zijn geen pasklare
antwoorden; oplossingen zullen we moeten vinden
door te experimenteren en daarvan te leren.
Deze publicatie is ontstaan door onze bevlogenheid
voor het onderwijs, en onze wens om bij te dragen
aan duurzame en innovatieve oplossingen. We hebben
de ontwikkelingen willen begrijpen en duiden, en
willen graag een schakel vormen in nieuwe netwerken
waarin oplossingen ontstaan. Deloitte heeft bovendien
ervaring met het samenbrengen van uiteenlopende
partijen in nieuwe netwerken. Binnen deze netwerken
wordt gebouwd aan innovatieve oplossingen voor
hedendaagse én toekomstige problemen. In vervolg
op vergelijkbare initiatieven in Silicon Valley en Tokyo
is Deloitte recentelijk gestart met het High Tech
Competence Center in Eindhoven. In dit High Tech
Competence Center werkt Deloitte met verschillende
bedrijven en andere stakeholders samen aan
oplossingen voor de uitdagingen van verschillende
klanten in de High Tech markt.
Het schrijven van deze publicatie heeft ons niet alleen
nieuwe inzichten opgeleverd, maar vooral ook veel
inspiratie. Het stuk is dan ook bedoeld als een open
uitnodiging om de ideeën over de toekomst van het
Nederlandse onderwijs en onderzoek uit te wisselen,
en de daaruit voortvloeiende uitdagingen gezamenlijk
aan te gaan.
Drs. S. van der Smissen MBA
Deloitte Education
+31 (0)6 5204 8278
svandersmissen@deloitte.nl
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Inleiding

“In 15 years from now, half of US universities may be
in bankruptcy, including the state schools.” – Clayton
Christensen, Harvard Business School1
De afgelopen decennia zijn geografische grenzen vervaagd en
technologische grenzen verlegd. We hebben geleerd dat er
plotseling een eind kan komen aan groei, en dat geen enkele
sector zich kan veroorloven om stil te blijven staan. Dat een
ziekenhuis failliet zou kunnen gaan was lange tijd ondenkbaar.
Tegenwoordig weten we beter2.

Als de onderwijssector in de Verenigde Staten dermate
wordt ontwricht dat faillissementen denkbaar zijn,
dan is er geen enkele reden om aan te nemen dat
Nederlandse instellingen de dans zouden kunnen
ontspringen. De trends waarmee verschillende
sectoren te maken krijgen, kenmerken zich door een
aantal factoren. Het zijn er veel, ze komen tegelijk en
ze verlopen in een hoog tempo. De oorsprong van
deze ontwikkelingen is divers en de consequenties
werken door op tal van gebieden. Technologische
ontwikkelingen verkleinen de wereld en beroeren
de arbeidsmarkt. Internationalisering heeft grote
economische en demografische consequenties.
Door deze verwevenheid zijn de ontwikkelingen
onvoorspelbaar en kunnen ze een ontwrichtend
effect hebben. Steeds vaker zien wij nieuwkomers die
in korte tijd een onvoorstelbaar groot marktaandeel
weten te verwerven ten koste van ogenschijnlijke
monopolisten. In de jaren tachtig voorspelde
McKinsey nog dat er in het jaar 2000 nog geen
miljoen mobiele telefoons in gebruik zouden zijn.
Inmiddels weten we dat technologie zich niet lineair
ontwikkelt, maar exponentieel: in 2014 zijn er ca.
6,9 miljard mobiele telefoons in gebruik 3. En als we
nagaan welke elektronicaproducten er de laatste
20 jaar gemarginaliseerd zijn (zoals de fax, foto- en
videocamera’s, wekkers en radio’s), dan zien we dat de
functionaliteiten daarvan tegenwoordig beschikbaar
zijn op diezelfde mobiele telefoon.
In de fotografie-industrie zagen we dat Kodak het
effect van digitale fotografie grandioos onderschatte.
Het bedrijf verkocht het patent op zijn uitvinding en
kwam deze misser niet meer te boven. De Free Record
Shop hield te lang vast aan de verkoop van cd’s en
dvd’s; tegenwoordig zijn digitale aanbieders als Spotify
niet meer weg te denken uit de muziekindustrie.
Kortom: als we kijken naar de impact van onder meer
technologie in verschillende industrieën, moeten we
ons niet alleen afvragen wat er voor het onderwijs
gaat veranderen, maar vooral wanneer en hoe. De
eerste tekenen van disruptie worden zichtbaar in
de opkomst van MOOCS, corporate universities
en thematisch opgezet onderzoek en onderwijs in
bijvoorbeeld het Amsterdam Institute for Advanced
Metropolitan Solutions (AMS). De exacte invloed van
deze ontwikkelingen op het onderwijs valt niet te
voorspellen. Door de grote hoeveelheid gelijktijdige
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ontwikkelingen en het tempo waarin deze verlopen,
zijn lang doordachte ‘single point solutions’ geen
optie. Het is noodzakelijk om op nieuwe manieren
een antwoord te zoeken op de vraag hoe om te
gaan met de veranderingen. Kijkend naar successen
in andere industrieën liggen deze antwoorden in
innovatie, experimenteren, (moedige) keuzes maken,
samenwerking, wendbaarheid en flexibiliteit. In
een sector met relatief logge en grote instellingen,
meerjarenbeleid, de noodzaak voor verantwoording
en omvangrijke wetgeving, is dat geen gemakkelijke
opgave.
Deze publicatie
In deze publicatie schetsen wij een beeld van de
ontwikkelingen die invloed gaan hebben op het
Nederlandse onderwijs en alle betrokken actoren. We
beschrijven belangrijke (mondiale) ontwikkelingen en
projecteren die op het huidige stelsel van onderwijs,
onderzoek, het beleid van rijkswege en de manier
waarop instellingen zijn ingericht en opereren. Hiertoe
hebben we een brede literatuurstudie uitgevoerd en
gegevens verzameld om vanuit kwantitatief perspectief
verschillende ontwikkelingen in beeld te brengen.

“Door de grote hoeveelheid
gelijktijdige ontwikkelingen en het
tempo waarin deze verlopen, zijn lang
doordachte ‘single point solutions’
geen optie.”
Naast deze doelgroepen spelen uitvoeringsorganisaties,
toezichthouders, brancheverenigingen en
studentenorganisaties een belangrijke rol in het
systeem. Deze komen, waar relevant, expliciet aan
bod. We leggen niet alleen de pijnpunten bloot,
maar beschrijven ook mogelijke oplossingen. Tot
slot benoemen we experimenten waarin deze
oplossingen in de praktijk kunnen worden getoetst.
Over onze bevindingen en ideeën willen we graag
met de sector in gesprek. Onze ambitie is niet alleen
om het onderwijs te helpen gereed te zijn voor de
veranderingen, maar vooral om met visie én passie te
kunnen helpen een nieuwe standaard te zetten.

De ontwikkelingen zijn beschreven vanuit de vijf
gebieden waarin ze zich voordoen: veranderende
arbeidsmarkt en demografische, sociale, technologische
en politiek–economische ontwikkelingen. Per gebied
is uitgewerkt wat de impact, kansen en mogelijke
acties kunnen zijn voor vier belangrijke doelgroepen
in het Nederlandse onderwijsveld: overheid,
onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en studenten. De
beschreven trends raken het hoger onderwijs het eerst,
vanwege het internationale karakter van deze sector. In
deze publicatie ligt de nadruk dan ook op hogescholen
en universiteiten. Wanneer trends ook een merkbare
impact in het middelbaar beroepsonderwijs lijken te
hebben, zijn de gevolgen hiervan ook beschreven.
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Over deze publicatie

1.
Demografische
ontwikkelingen

5.
Politiekeconomische
ontwikkelingen

2.
Internationalisering

Trends

3.
Technologische
ontwikkelingen

4.
Veranderende
arbeidsmarkt

We maken onderscheid tussen implicaties op strategie, beleid en kaders, het
primaire proces en op het ondersteunend proces.
Strategie
Implicaties op strategisch niveau.
Beleid en kaders
Implicaties voor beleid en kaderstelling door de overheid, onderwijsinstellingen of
het bedrijfsleven.
Primaire proces
Implicaties voor onderwijs en onderzoek.
Ondersteuning
Implicaties voor ondersteunende diensten.
Per gebied is uitgewerkt wat de impact, kansen en mogelijke acties kunnen zijn
voor vier belangrijke doelgroepen in het Nederlandse onderwijsveld: overheid,
onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en studenten.
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Demografische ontwikkelingen,
geen krimp, maar groei

De instroom van Nederlandse studenten in het hoger onderwijs zal na jaren van
groei afnemen. De wereldbevolking groeit echter gestaag en in opkomende
economieën neemt de vraag naar onderwijs en onderzoek verder toe.

Er zijn grote veranderingen gaande in de samenstelling
van de wereldbevolking. Op mondiaal niveau zal
tot 2050 sprake zijn van een forse bevolkingsgroei.
Geografisch zijn er echter grote verschillen waar te
nemen. De minst ontwikkelde landen groeien het
snelst: de bevolking verdubbelt daar in de periode tot
2050. In de ontwikkelde landen, zoals Nederland, is
juist sprake van vergrijzing die dikwijls gepaard gaat
met ontgroening. De bevolkingsgroep tussen 17 en 25
jaar neemt af en het aantal ouderen neemt fors toe.
De veranderingen in bevolkingssamenstelling gaan
gepaard met een verschuiving in de economische
macht, weg van de ontwikkelde G7-economieën. De

BRIC-landen4 en de landen die behoren tot de Next
11 hebben de potentie om tot de meest welvarende
economieën ter wereld te behoren met een sterke
toename aan geschoolde werknemers op middelbaar
en hoger niveau.
Deze ontwikkelingen leiden tot twee trends in het
onderwijs:
1. De instroom van Nederlandse reguliere studenten
neemt af onder invloed van demografische
ontwikkelingen.
2. D
 e wereldbevolking, en daarmee de welvaart en
mondiale vraag naar onderwijs, neemt toe.

1

2
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1. De instroom van Nederlandse reguliere
studenten neemt af onder invloed van
demografische ontwikkelingen
Waar op veel plaatsen in de wereld de bevolking
groeit, is in Nederland juist sprake van ontgroening
en vergrijzing. Door lagere geboortecijfers neemt de
bevolkingsgroep tussen 17 en 25 jaar af en door hogere
levensverwachting neemt het aantal ouderen juist fors
toe. Onderstaande figuur laat de veranderingen in de
opbouw van de bevolkingssamenstelling zien tussen
2010 en 2050.
Bevolkingspiramide Nederland 2010
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Bevolkingspiramide Nederland 2050
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In 2050 is circa 26% van de Nederlandse bevolking 65
jaar of ouder5. Tegelijkertijd is er de komende jaren in
Nederland sprake van ontgroening. Deze ontgroening
leidt tot een lichte daling van de leeftijdsgroep 12-16
jaar vanaf 2015 en de leeftijdsgroep van 17-25 jaar in de
periode na 20206. Hierdoor zal het aantal Nederlandse
studenten na jaren van constante groei langzaam maar
zeker afnemen. Omdat onderwijsinstellingen voor een
deel worden bekostigd op basis van studentenaantallen
kan de afname van studentenaantallen implicaties
hebben voor de financiële huishouding van
onderwijsinstellingen. Dit zal naar verwachting tot een
toenemende concurrentiestrijd tussen instellingen (bij
ongewijzigde financieringsvormen leiden).

2. De wereldpopulatie, en daarmee welvaart en
mondiale vraag naar onderwijs, neemt toe
De wereldbevolking is de afgelopen zeven jaar met
circa 81 miljoen inwoners per jaar explosief gegroeid.
Op dit moment bestaat de wereldbevolking uit 7,2
miljard inwoners. In haar demografische voorspellingen
tot 2050 voorziet de VN echter een teruglopend
geboortecijfer. Volgens deze prognose bestaat de
wereldbevolking in 2050 uit 9,6 miljard inwoners7.

Zowel de bevolking van de BRIC-landen en Azië, als
die van Afrika, zal grote groei laten zien. Goldman
Sachs8 voorziet bijvoorbeeld een verdergaande groei
van de zogenoemde Next Eleven (N11)-landen9. In
Afrika verdubbelt de bevolking tussen 2013 en 2050
naar 2,4 miljard inwoners. In Nigeria bijvoorbeeld,
groeit de bevolking volgens de prognoses van de
huidige 173 miljoen tot 440 miljoen in 2050. Dit
inwonersaantal is 10% hoger dan het verwachte
aantal inwoners van de Verenigde Staten in dat jaar10.
In Azië neemt de bevolking met een kwart toe, naar
5,1 miljard in 2050. Dit staat in schril contrast met de
bevolkingsontwikkeling in Europa, waar de bevolking
met 37 miljoen afneemt naar 709 miljoen in 2050.

Wereldbevolking, 1950-2100, volgens verschillende projecties en
prognoses
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De toename van de bevolking in opkomende
economieën gaat vaak gepaard met economische
groei. Naast de explosieve groei van de
wereldbevolking vindt er langzaam maar zeker een
verschuiving in de economische macht plaats. Naar
verwachting behoren de BRIC-landen in 2050 tot de
welvarendste en grootste economieën ter wereld11.
Daarnaast verwacht Goldman Sachs dat de N11-landen
zich daar in 2050 bij kunnen aansluiten. De wereldwijde
vraag naar onderwijs zal door de combinatie van
bevolkingsgroei en welvaart in deze landen een
extra impuls krijgen. Een gevolg daarvan is dat het
geschoolde personeel op middelbaar en hoger niveau
stijgt tot ongekende hoogte. Er wordt voorspeld dat de
mondiale vraag naar hoger onderwijs van 97 miljoen
studenten in 2000 toeneemt tot 263 miljoen in 202512.
De toenemende populatie van welvarende jongeren
in Azië, Afrika en de BRIC-landen maakt deze jongeren
een interessante doelgroep voor onderwijsinstellingen.
Voor de Nederlandse economie is het rendabel om
internationale studenten aan te trekken. Het behoud
van de kennis van deze studenten levert veel geld
op voor de Nederlandse economie. De investering
in buitenlandse studenten levert de Nederlandse
economie per jaar € 739 miljoen op (0,12% van het
BBP)13. Dit bedrag is gebaseerd op een zogenoemd
‘blijfpercentage’ van 19% (het percentage studenten
dat in Nederland blijft na de studie). Dit lijkt te worden
gestaafd door recente cijfers van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND).
Het overheidsbeleid is erop gericht dit percentage
te verhogen. De verwachting is dat dit vooral kans
van slagen heeft met studenten uit Noord-Afrika
en Oost-Europa, aangezien het voor deze groepen
aantrekkelijker is zich te vestigen in Nederland. De
afstand tot hun land van herkomst is immers goed te
overbruggen.
Implicaties voor de overheid
Gezien de voorziene terugloop van het aantal
Nederlandse studenten vanaf 2020 en het potentieel
aan onderwijsvraag vanuit opkomende economieën,
zouden Nederlandse instellingen zich op deze nieuwe
doelgroep kunnen richten. Tegelijkertijd zouden
overheid en instellingen zich kunnen bezinnen op
tarieven voor buitenlandse studenten. Het collegegeld
dat studenten van buiten de EU moeten betalen om
in Nederland te studeren, is immers hoog, terwijl aan
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deze prijs, voor zover bekend, geen gezamenlijke
en eenduidige prijsstrategie ten grondslag ligt. Een
prijsstrategie zou geënt moeten zijn op de verschillende
doelgroepen die de instelling wil bedienen, om zo
de beoogde internationale positie te bereiken. Een
heroverweging van het verschil dat nu nog wordt
gemaakt tussen Europese en niet-Europese studenten
zou daarbij zinvol kunnen zijn. De minister van OCW
heeft ondertussen, naar voorbeelden in het buitenland,
een scholarship opgericht dat de komende tien jaar
zo’n 10.000 talentvolle buitenlandse studenten naar
Nederland moet trekken14.
Implicaties voor instellingen
De strategie van instellingen op internationalisering
zou zich zowel kunnen richten op de vraag welke
(internationale) doelgroepen de instelling wil bedienen
met behulp van welk kanaal (on campus/digitaal/
blended), als op de vraag in welke landen de instelling
actief wil zijn en of zij dat zelfstandig dan wel met
behulp van partnerships wil doen. Het antwoord
op deze vragen ligt deels in de mogelijkheden die
het profiel van de instelling biedt: het portfolio
aan opleidingen, onderzoeksprogramma’s en de
internationale positie en rankings. Curricula zullen
steeds meer internationaal georiënteerd moeten zijn.
Dit betekent onder meer dat er meer (goed) Engelstalig
onderwijs moet worden gegeven. Om de acceptatie
van elders behaalde studiepunten te vergemakkelijken,
zou een wereldwijd systeem van studiepunten een
goede ontwikkeling zijn. Momenteel loopt Europa
hierbij voorop met de invoering van het European
Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).
Een andere oplossing voor het borgen van voldoende
instroom ligt in het verbreden van het aanbod op
de Nederlandse markt. Vanuit ontwikkelingen in de
arbeidsmarkt ontstaat een behoefte aan Leven lang
leren. De trend staat uitgebreid beschreven in het
hoofdstuk “Veranderende arbeidsmarkt”.

Internationalisering vereist een helder en sterk
instellingsprofiel

Door groei van de wereldbevolking ontstaat wereldwijde concurrentie tussen
instellingen. Mondiale concurrentie vraagt om een helder instellingsprofiel. Door
afschaffing van de basisbeurs wordt de student zelf steeds meer verantwoordelijk
voor de financiering van de studie. De student zal kritischer worden.
Nieuwe technologie en toenemende fysieke mobiliteit
brachten globalisering in zowel omvang als reikwijdte
in de 20e eeuw in een stroomversnelling. Vervoer is
goedkoper geworden, en door de mogelijkheden van
internet en digitale communicatie kunnen mensen
zich gemakkelijker tijdelijk of permanent buiten
hun geboorteland vestigen – zij doen dit dan ook
veelvuldig. De globalisering werkt door op economisch,
politiek en cultureel niveau. Landsgrenzen worden
minder belangrijk. Op Europees, mondiaal en landelijk
niveau signaleren wij ontwikkelingen die een impuls
geven aan internationalisering van het onderwijs.

Deze ontwikkelingen maken structurele aandacht
voor het thema noodzakelijk. De Bolognaverklaring
gaf de aftrap voor uniformering van onderwijscycli en
diploma’s binnen Europa. De verklaring, en het daarop
volgende Bolognaproces, stimuleren de mobiliteit van
studenten tot op de dag van vandaag.
Deze ontwikkelingen leiden tot de volgende drie trends:
1. De studentenmobiliteit neemt toe.
2. De mobiliteit van instellingen neemt toe.
3. Concurrentie vraagt om een sterk profiel.

2

3

1
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1. De studentenmobiliteit neemt toe
Door technologische ontwikkelingen neemt de
internationale mobiliteit van studenten in het hoger
onderwijs zienderogen toe. Toenemende concurrentie
op de arbeidsmarkt draagt hier verder aan bij15.
Om concurrerend te zijn op een (internationale)
arbeidsmarkt besluiten steeds meer studenten hun
studie (deels) in het buitenland te volgen. Cijfers van
het Nuffic laten zien dat het aandeel internationale
studenten in het hoger onderwijs is toegenomen in
de jaren 2005-06 tot 2012-13 van 8,6% tot 12,2% in
het WO en van 6,2% tot 6,9% in het HBO. Het aantal
studenten dat wereldwijd in het buitenland studeert is

gegroeid van 1,7 miljoen in 1994-1995 naar 4,3 miljoen
in 2010-2011. Nederland blijft echter achter op andere
Europese landen in uitgaande studentmobiliteit.
We zien een toenemende beweging van oost naar
west. In Nederland komen de meeste buitenlandse
studenten nog uit Duitsland, maar het aantal Chinese
studenten dat in Nederland studeert, staat al op de
tweede plaats. Ook is er sprake van sterke groei van
studenten uit Oost-Europa en Indonesië en groeit
het aantal studenten uit de overige NESO-landen16 17.
Gezien de economische ontwikkelingen in bijvoorbeeld
de BRIC- en N11-landen, verwachten wij dat deze trend
zich door zal zetten.

Studenten uit Neso-doellanden in het Nederlandse bekostigde hoger
onderwijs, 2008-2013
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Het Europese marktaandeel in de wereldwijde
populatie is tegelijkertijd nog steeds hoog (45%)18.
Ook al groeit het aandeel Nederlandse studenten dat in
het buitenland studeert in lijn met deze ontwikkelingen,
ten opzichte van andere EU-landen studeren nog steeds
minder Nederlandse studenten in het buitenland dan
men op grond van de totale studentenpopulatie mag
verwachten.

Als we kijken naar de herkomst van promovendi
in Nederland, zien we dat deze groep nog sterker
internationaal georiënteerd is dan reguliere studenten.
Onder promovendi is het aandeel niet-Nederlanders
maar liefst 45% van het totaal. Tot slot neemt ook het
aandeel niet-Nederlanders in de academische staf sterk
toe19.

Promovendi in dienst van de universiteiten, in
aantallen personen en procentuele verdeling
naar Nederlandse en niet-Nederlandse
nationaliteit, 2008-2013
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Waar voorheen internationalisering voornamelijk
een thema was voor het WO en HBO, wordt het ook
voor het MBO steeds meer van belang. De minister
heeft onlangs de ambitie uitgesproken om 6% van
de MBO-studenten minimaal twee weken lang in het
buitenland te laten verblijven. De minister richt zich in
eerste instantie op buitenlandse stages. Wij zien ook
kansen voor het MBO bij het helpen van regionale
bedrijven bij het uitbreiden van hun buitenlandse
netwerk.

2. Toename van mobiliteit van
onderwijsinstellingen
Traditionele universiteiten breiden hun ervaring met
internationale activiteiten, zoals internationale studie
programma’s en sponsorships, steeds verder uit20 21.

Internationalisering in instellingsplan (N = 44)
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Dit geldt ook voor Nederlandse instituten. Steeds meer
instellingen ontplooien activiteiten in het buitenland..
Zo werkt de Technische Universiteit Delft samen met
meer dan 20 buitenlandse universiteiten door middel
van de IDEA League, het European Leuven-Netwerk
en de Conference of European Schools for Advanced
Engineering Education and Research (CESAER)
en beschikt Stenden Hogeschool over een aantal
buitenlandse lesplaatsen (Indonesië, Qatar, Thailand,
Zuid-Afrika). We zien hier een beweging van west naar
oost.
Vanuit de Verenigde Staten, Australië en het
Verenigd Koninkrijk is de ervaring met dergelijke
ontwikkelingen al groter. In deze landen is men al
jaren actief om, vooral in opkomende economieën,
onderwijsactiviteiten in het buitenland op te zetten.
Zij doen dit onder meer door een buitenlandse
vestiging te openen22 waarbij een deel van de middelen
uiteindelijk terugvloeit naar de moederinstelling.
Tegelijkertijd initiëren buitenlandse instellingen steeds
vaker activiteiten in Nederland (bijvoorbeeld de
plannen van MIT met de TU Delft en Wageningen
UR in Amsterdam). Al met al wordt goed onderwijs
gezien als een internationaal exportproduct dat een
belangrijke bijdrage kan leveren aan de economie van
het land dat het onderwijs aanbiedt23. Het Verenigd
Koninkrijk, Canada, de Verenigde Staten en Australië
zijn voorlopers als het gaat om het neerzetten van
het binnenlandse onderwijs als exportproduct dat
inkomsten genereert en zetten deze visie om in beleid.
In Nederland zijn de mogelijkheden op dit terrein
vanuit wetgeving beperkter, al heeft bijvoorbeeld de

Technische Universiteit Delft plannen om vestigingen
te openen in Rusland, India en Vietnam24. Tegelijkertijd
ontwikkelen universiteiten in India, Hongkong en China
zich in rap tempo, waardoor sprake is van toenemende
concurrentie van die zijde25.
3. Concurrentie vraagt om een sterk profiel
De (Nederlandse) student zal steeds kritischer worden.
Dit komt doordat de keuzemogelijkheden voor
studenten toenemen, de concurrentie nationaal en
internationaal groeit en door het feit dat de student
steeds meer de studie zelf moet financieren. Studenten
zullen daardoor steeds meer gaan letten op de kwaliteit
en reputatie van het onderwijs en de bijbehorende
voorzieningen. Dat studenten hogere eisen stellen aan
het onderwijs wanneer het onderwijs duurder wordt,
wordt gestaafd door klachtencijfers in het Verenigd
Koninkrijk. Daar nam, na een aanzienlijke verhoging
van het collegegeld, het aantal klachten met 10% toe
in 201226. De toenemende keuzemogelijkheden van
studenten uit binnen- en buitenland vragen om een
sterk en helder profiel van de onderwijsinstellingen.
Studenten zullen immers gericht gaan zoeken naar het
aanbod dat het beste aansluit bij hun wensen, en zullen
daarbij letten op punten waarmee instellingen zich
onderscheiden van het overige aanbod.
Implicaties voor de overheid
Nederland, en daarmee de overheid, heeft op diverse
punten baat bij internationalisering. Enerzijds heeft
internationalisering een positief effect op de kwaliteit
van het hoger onderwijs in Nederland27. Anderzijds
krijgt de Nederlandse economie een impuls door
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onder andere belastinginkomsten van buitenlandse
‘blijvers’ in Nederland, en innovatie in brede zin. Om
deze doelstellingen te bereiken, onderscheiden wij
twee kerngebieden waarop de overheid deels al actie
onderneemt, en die zij de komende jaren verder zou
moeten uitbouwen.
Het eerste kerngebied betreft de facilitering van kennis
als exportproduct. De samenwerking met landen buiten
de EU zou meer moeten worden gestimuleerd. In
maart 2014 is een memorandum van overeenstemming
ondertekend met Chinese onderwijsinstanties,
met een focus op onderwijsbeleid en uitwisseling
van onderzoekers en studenten28. Toch biedt de
Nederlandse wetgeving Nederlandse instellingen maar
beperkte ruimte om in het buitenland actief te zijn,
in vergelijking tot andere landen zoals de Verenigde
Staten en Australië.
Een tweede kerngebied is het wegnemen van juridische
belemmeringen en het scheppen van juridische
randvoorwaarden. Hier doelen wij onder andere op
het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Het moet
voor buitenlandse studenten aantrekkelijker worden
om na afronding van de opleiding in Nederland te
blijven en een carrière op te bouwen in Nederland.
Dat betekent bijvoorbeeld lagere leges voor verblijf
en meer mogelijkheden om tijdens de studie al bij te
verdienen. Ook de toelatingsprocedures voor (niet-EU)
studenten kunnen worden gebruikt om Nederland een
voordeel te geven bij het aantrekken van internationale
studenten. Het wegnemen van barrières voor het
oprichten van joint en double degrees staat sinds kort
ook op de politieke agenda.
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Implicaties voor instellingen
(Internationale) profilering vraagt om nieuwe
competenties van wetenschappelijke staf,
ondersteunende staf en studenten. De vaardigheid
om cross-cultureel te werken wordt steeds
belangrijker. Een goede reputatie is voor wereldwijde
concurrentie onontbeerlijk. Het aantrekken van
uitstekende onderzoekers voor uitvoering van grote
onderzoeksprojecten heeft hierop een positief
effect. Toch moet er ruimte zijn, en blijven, om het
onderwijs van dergelijke onderzoekers en projecten te
laten profiteren, om op de langere termijn de goede
reputatie te behouden.
MBO-studenten zijn meestal gefocust op de regionale
arbeidsmarkt en bij hun studiekeuze is de oriëntatie
buiten het eigen land en zelfs buiten de eigen regio
beperkt. De mate van internationalisering in het MBO
is vele malen kleiner dan in het hoger onderwijs.
Toch is het ook voor MBO-studenten belangrijk om
internationale vaardigheden op te doen. Het stadium
waarin internationalisering in het MBO zich kan
beperken tot alle grenslanden is voorbij, doordat
de wereld is veranderd en het bedrijfsleven steeds
internationaler georiënteerd is. Dit betekent dat een
internationale oriëntatie vanzelfsprekend onderdeel zou
moeten uitmaken van de opleiding en er een grotere
uitgaande mobiliteit gerealiseerd zou moeten worden,
bijvoorbeeld door stages in het buitenland.
Het toegankelijk maken van het onderwijs
en het creëren van on campus én online
onderwijsmogelijkheden zijn voorwaarden om de gunst
van de (internationale) student te kunnen winnen.
Internationalisering stelt bovendien hoge eisen aan de
bedrijfsvoering van een onderwijsinstelling. Effectieve
werving, selectie en inschrijving van internationale
studenten en buitenlandse onderzoekers vergt een
hoog niveau van dienstverlening (bijvoorbeeld 24/7
en digitaal), zowel in de onderwijsondersteunende
processen als breder in de bedrijfsvoering.
Inschrijfprocessen en goedkeuring van buitenlandse
diploma’s moeten digitaal plaatsvinden en korte
doorlooptijden hebben. Adequate vraagfuncties,
Engelstalige communicatie en een optimaal front- en

backofficemodel zijn hierbij noodzakelijk. Dit heeft op
zijn beurt weer gevolgen voor processen, organisatie
en IT-systemen.
Waar bij universiteiten de wetenschappelijke staf al is
‘geïnternationaliseerd’, is bij de meeste instellingen de
ondersteunende staf nog voornamelijk Nederlands.
Aangezien een internationaal georiënteerde instelling
vraagt om vaardigheden in bijvoorbeeld cross-culturele
communicatie, zou ook in de services meer buitenlands
talent geworven kunnen worden.
Samenwerking met universiteiten in het buitenland
stelt ook eisen aan de bedrijfsvoering en
informatievoorziening. De marketing, bijvoorbeeld, zal
rekening moeten houden met het mediagebruik van de
diverse doelgroepen (hierover meer in het hoofdstuk
over technologische ontwikkelingen). Daaraan
gekoppeld is een onderbouwd pricing model nodig,
dat op basis van een marktanalyse bepaalt wat de
collegegelden zijn voor de verschillende doelgroepen
en welk prijskaartje komt te hangen aan eventuele
nieuwe, individuele (onderwijs)activiteiten.
Een gevolg van het bachelor-mastersysteem is dat
het bachelordiploma steeds vaker een (voorlopig)
eindstation is voor studenten, zoals al het geval is
in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Instellingen
zouden actief met het bedrijfsleven in gesprek moeten
gaan, om de waarde van een bacheloralumnus toe
te lichten. Op die manier wordt het voor studenten
vanzelfsprekender een masteropleiding te kiezen vanuit
het perspectief van een Leven lang leren, en niet vanuit
de noodzaak als starter op de arbeidsmarkt.

moeten samenwerken met instellingen bij de werving
van studenten, het aanbieden van stageplaatsen en
het bieden van carrièrekansen na het afstuderen.
Gezamenlijke programma’s kunnen hieraan een impuls
geven, zoals bijvoorbeeld het KnowledgeEngineering@
work-project van de Universiteit Maastricht, waarbij
studenten werken en leren op universitair niveau
combineren29, of Climate-KIC, een pan-Europees
consortium waarin universiteiten, kennisinstellingen,
bedrijven en overheden samenwerken.
In het MBO zien we dat het voor studenten momenteel
lastig is om punten toegekend te krijgen voor het
volgen van een stage in het buitenland. In de praktijk
geeft de commissie die vanuit het bedrijfsleven de
stages moet erkennen geen goedkeuring aan dergelijke
verzoeken.
Implicaties voor studenten
Studenten zullen zich steeds actiever en breder moeten
oriënteren op de onderwijsmarkt. Het is niet meer
vanzelfsprekend om een opleiding te kiezen binnen de
landsgrenzen, waardoor de mogelijkheden eindeloos
lijken en steeds meer ook zijn. Door de invoering van
de bachelor-masterstructuur wordt tevens verwacht dat
het (WO)bachelordiploma steeds vaker een voorlopig
eindstation is voor de student, en zal de student pas
na een paar jaar werken een relevante masteropleiding
gaan volgen. In de masterfase wordt het aanbod
bovendien meer gedifferentieerd, met de opkomst van
research- en professionele masters.

Implicaties voor het bedrijfsleven
De toename van buitenlandse studenten en
promovendi in Nederland biedt kansen voor het
bedrijfsleven. Het is zaak om talentvolle studenten
en onderzoekers te behouden voor de Nederlandse
arbeidsmarkt. Dit vergt samenwerking tussen overheid,
onderwijsinstellingen en bedrijven. Zoals eerder
beschreven moet de overheid de voorwaarden hiervoor
scheppen en belemmeringen wegnemen. Bedrijven
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Technologische ontwikkelingen verbreden en
verdiepen de onderwijsmarkt

Door technologische vernieuwingen verandert de manier waarop kennis ontstaat
en gedeeld kan worden enorm. Digitalisering van onderwijs en onderwijsdiensten
biedt kansen voor nieuwe aanbieders op de onderwijsmarkt en nieuwe
doelgroepen. De schat aan informatie uit onderwijssystemen maakt het mogelijk
om onderwijs en begeleiding persoonlijk toe te snijden op de student.

Informatie- en communicatietechnologie hebben
de maatschappij veranderd. Kennis is overal en de
kosten om kennis te delen zijn nihil. Dit leidt tot
een enorme versnelling van innovatie en een totale
verandering van de wereldwijde samenleving. Het
onderwijs zal ook worden beïnvloed, maar wat de
daadwerkelijke gevolgen zullen zijn, is nog onzeker.
Het is een uitdaging voor onderwijsinstellingen
om hun bestaande dienstverlening aan studenten,
docenten en onderzoekers te blijven ondersteunen en
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vernieuwen én zich tegelijkertijd voor te bereiden op
mogelijk disruptieve innovaties en compleet nieuwe
businessmodellen.
We zien vier technologische trends in het onderwijs:
1. Digitalisering van onderwijs en onderwijslogistiek.
2. Intensief gebruik van data in onderwijs en
onderzoek.
3. O
 ntbundeling van onderwijs en onderwijsdiensten.
4. Personalisering van onderwijs.

1. Digitalisering van onderwijs en
onderwijslogistiek
Waar we ook kijken in het Nederlands onderwijs of
onderzoek, zonder ICT kan het wetenschappelijk
bedrijf niet meer worden uitgevoerd. De aanleiding om
processen te digitaliseren in en rond het Nederlands
hoger onderwijs was aanvankelijk vooral een efficiënte
bedrijfsvoering. Volgend op automatisering van
algemene bedrijfsfuncties (op terreinen als HR,
Financiën, Inkoop, Huisvesting en Business Intelligence),
is vanaf het eind van de vorige eeuw veel geïnvesteerd
in de onderwijslogistiek om het groeiend aantal
studenten efficiënt te kunnen bedienen. Dit heeft
geleid tot introductie van allerlei systemen rond het
onderwijs: CRM-systemen voor werving van studenten,
studentinformatiesystemen voor het inschrijven
en volgen van studenten, roostersystemen en
leermanagementsystemen.

Geïnspireerd door digitaal wiskundeonderwijs van
de Khan Academy31, startte Sebastian Thrun in
2012 met een gratis, online college Introduction to
Artificial Intelligence voor 160.000 deelnemers met
certificaat voor deelname. Dit mondde uit in een
wereldwijde beweging van open en online onderwijs
van topuniversiteiten in MOOCs (Massive Open
Online Courses) en een hernieuwde interesse voor de
mogelijkheden van een mix van online en on-campus
onderwijs (blended learning). De beweging heeft ertoe
geleid dat er meerdere platforms zijn ontstaan voor
MOOCs. De bekendste zijn EdX, Coursera en Udacity.
In Nederland experimenteert een aantal universiteiten
(TU Delft en de Universiteit Leiden zijn early adopters)
met MOOCs 32 (en verwante vormen van online
onderwijs, zoals SPOCs) en worden de eerste resultaten
daarvan onderzocht.
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Ook gaf de succesvolle invoering van Studielink
een impuls aan digitale samenwerking tussen
onderwijsinstellingen en overheidsinstanties. Tal van
programma’s van SURF hebben verder bijgedragen
aan kennisdeling en innovatie (op gebieden als
digitaal toetsen, OER, DLWO, Learning Analytics en
onderwijslogistiek, met als meest recente mijlpaal de
totstandkoming van de nationale i-Strategie30).

Naast digitale colleges wordt ook lesmateriaal steeds
vaker gedigitaliseerd aangeboden. Hierdoor komt ook
via het gebruik van digitale tekstboeken informatie over
studiegedrag en -voortgang beschikbaar. Uitgeverijen
als Pearson, McGraw-Hill en Elsevier, evenals Malmberg
(Sanoma), spelen hier actief op in.

Nieuw is dat sinds een aantal jaar het onderwijs
zelf gedigitaliseerd wordt en – met de opkomst van
internetgebruik en persoonlijke IT – toegankelijk
wordt voor studenten in binnen- en buitenland.
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2. Intensief gebruik van data in onderwijs en
onderzoek
Met de digitalisering van het onderwijs en
onderwijsmateriaal en de omringende processen in
onderwijslogistiek en bedrijfsvoering, ontstaat er op
onderwijsinstellingen een schat aan gegevens die
gebruikt kunnen worden voor diepgaande analyses.
Data komen niet alleen voor in meer vormen, volume,
variëteit, maar kunnen ook sneller worden verwerkt en
verspreid. Hierdoor kunnen onderwijsinstellingen veel
eerder weten wat de kans op succes is van studenten
(student & learning analytics) en welke mix van
onderwijs en begeleiding studenten nodig hebben om
hun talent optimaal te ontwikkelen (adaptive learning
& adaptive counseling). Een interessante casus is hoe
het bedrijf Knewton, gespecialiseerd in data-analyses in
het onderwijs, de Arizona State University ondersteunt
in studentbegeleiding, adaptieve leerpaden en
verbetering van onderwijsmateriaal33. Een Nederlands
voorbeeld is het bedrijf Drillster, dat op basis van
voorspellingen van mogelijk kennisverlies studenten
lesstof opnieuw en adaptief aanbiedt.
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Naast digitalisering en gebruik van data in het
onderwijs zijn er soortgelijke ontwikkelingen te
zien in het onderzoek. Nadat de wetenschappelijke
uitgeverijen hun publicatieproces sinds het eind van
de vorige eeuw hebben gedigitaliseerd, hebben
bibliotheken sindsdien hun dienstverlening hierop
aangepast. Anders dan in het onderwijs, kenmerkt
digitalisering van onderzoek en onderzoekslogistiek
zich daarmee door achterwaartse ketenintegratie.
Het belang van een fysieke bibliotheek neemt af en
de bibliothecaire dienstverlening aan wetenschappers
concentreert zich sinds enige jaren op onafhankelijke,
digitale ontsluiting van onderzoek (Open Access) en
digitale ondersteuning van het onderzoeksproces,
zoals gebruik van samenwerkingsomgevingen (Virtual
Research Environments) en zorgvuldige vastlegging van
onderzoeksdata.

Net als in het onderwijs wordt het primaire proces,
het onderzoek, steeds vaker digitaal uitgevoerd en
is hierdoor een totaal nieuwe vorm van onderzoek
ontstaan (e-Science & Big Data). Internationale
standaarden voor uitwisseling van onderzoeksgegevens
dragen hier verder aan bij.34
De bedrijfsvoering van onderzoek digitaliseert
processen die inzage bieden in het succes
van onderzoek en het verwerven van
onderzoeksfinanciering. In de bedrijfsvoering spelen
data-analyses ten gunste van succesvolle funding en
projectmanagement een steeds belangrijkere rol.
3. Ontbundeling van onderwijs en
onderwijsdiensten
Traditioneel bieden onderwijsinstellingen hun onderwijs
aan studenten aan als één curriculum, op één locatie,
binnen een specifiek tijdsbestek en voor alle studenten
in dezelfde vorm. Door digitalisering van onderwijs
en onderwijslogistiek is deze bundeling niet langer
vanzelfsprekend of noodzakelijk. Onderwijsdiensten
(zoals onderwijs, maar ook begeleiding en diplomering)
kunnen door digitalisering als zelfstandige diensten
worden aangeboden. Een Nederlands voorbeeld
hiervan is StudyTube, dat tentamentraining aanbiedt
aan eerstejaars studenten Economie en Rechten. Op
basis van assessments krijgen studenten inzicht in
hun kans van slagen voor een tentamen en advies
over nog aan te leren onderdelen van de lesstof. De
inhoud van het onderwijs wordt deels verzorgd door
gerenommeerde advocatenkantoren. Per maand
betaalt de student een klein bedrag voor deze
dienstverlening zoals in het Spotify model.

Ook binnen het onderzoek zien we vormen van
ontbundeling en herbundeling. Door digitalisering
van onderzoek en publicaties en vereenvoudiging
van online samenwerking neemt de toegevoegde
waarde van klassieke journals af. De hoge kosten
van licenties op deze journals en inperking van
auteursrechten van wetenschappers lijken niet langer
gerechtvaardigd. Wetenschappers komen hiertegen
in het geweer (Academic Spring) en starten nieuwe
digitale tijdschriften. Internationale data-standaarden
dragen verder bij aan uitwisseling van informatie,
analysemethoden en kennis. Onderzoeksinstellingen
delen hun onderzoeksfaciliteiten in toenemende mate
digitaal, waardoor het niet per se meer nodig is om op
alle gebieden deze faciliteiten fysiek in huis te hebben.
4. Personalisering van onderwijs
Niet alleen onderwijsinstellingen en onderzoekers
kunnen profiteren van deze nieuwe mogelijkheden,
maar ook docenten en studenten. De mix van
digitalisering, data-analyses en ontbundeling van
onderwijsdiensten maakt dat onderwijs verder
gepersonaliseerd kan worden langs de principes
any time, any place, any path & any pace. Aan de
‘vraagzijde’ kan dit ervoor zorgen dat studenten
onderwijs of begeleiding afnemen van verschillende
instellingen of bedrijven op basis van hun persoonlijke
behoefte en dit combineren tot een eigen, uniek
leerpad. Zo kunnen studenten kiezen voor onderwijs en
begeleiding die passen bij hun persoonlijke interesses,
competenties, wensen en financiële mogelijkheden.
Ook hier is het al eerder genoemde StudyTube een
goed voorbeeld.
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Implicaties voor de overheid
Het is niet voor niets dat de geschetste
onderwijsinnovaties zijn ontstaan in de Verenigde
Staten: een combinatie van hoge collegegelden en
studieschulden, internationaal toonaangevende
instellingen met sterprofessoren, en een sterk
technologische context en gunstig financieringsklimaat
van Silicon Valley zijn een vruchtbare voedingsbodem
gebleken.
In Nederland is de situatie wezenlijk anders. De kosten
voor studenten nemen toe, maar zijn naar verhouding
nog te overzien. Onderwijsinstellingen zijn van hoog
niveau, maar staan minder hoog op de internationale
ladder. Het bedrijfsleven werkt wel samen met
onderwijsinstellingen, maar meer op het gebied van
valorisatie van onderzoek dan onderwijs. Juist omdat
de Nederlandse overheid in het stelsel een dominante
rol speelt, geldt dit ook voor het creëren van gunstige
randvoorwaarden waarin ook het Nederlandse hoger
onderwijs mee kan gaan in deze onderwijsinnovaties.
Het is belangrijk dat de overheid met het onderwijsveld
en het bedrijfsleven een integrale visie en strategie
ontwikkelt op online onderwijs als innovatief
exportproduct en als alternatieve vorm van
onderwijsaanbod. Een goede eerste stap is dat de
Nederlandse overheid de erkenning van deelname aan
blended en online onderwijs wil stimuleren35. Dit zou
dan niet alleen gelden voor het toekennen van credits
voor Nederlands online onderwijs (MOOCs), maar ook
door beleidsontwikkeling op de erkenning van in het
buitenland gevolgde online modules.
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Daarnaast kan de overheid structurele uitwisseling
van studentgegevens bevorderen door eisen te
stellen aan onderwijsinstellingen en leveranciers over
uitwisselbaarheid van onderwijs- en studentgegevens
(Digital Student Data Portability). Dit opent binnen
het hoger onderwijs de weg naar diepere analyses
en benchmarking tussen onderwijsinstellingen.
Een volgende stap is de invoering van een online
studentdossier dat de student met zich mee kan nemen
tijdens de studieloopbaan36. Dit bevat niet alleen
diploma’s, maar ook tussentijds verworven resultaten
en opleidingsinformatie. Over het eigenaarschap
en het gebruik van deze gegevens in relatie tot
privacywetgeving dient snel landelijke duidelijkheid te
komen.
In het onderzoeksveld, dat van zichzelf al innovaties
initieert of omarmt, kan de overheid een minder
dominante rol spelen. Ten aanzien van Open Access
en Open Data zien we een actievere rol weggelegd.
Om kennisdeling optimaal te stimuleren is het
van belang dat de overheid voor al het publiek
gefinancierd onderzoek Open Access publicaties tot
standaard verheft, zoals dit nu al geldt voor door
NWO gefinancierd onderzoek. De overheid zal hiertoe
instellingen wel tegemoet moeten komen in de kosten
daarvan. Het voornemen van de overheid is dat in 2024
al het door de overheid gefinancierde onderzoek via
Open Access wordt ontsloten37; ook ten aanzien van
Open Data dient de overheid stimulerende maatregelen
nemen.

Implicaties voor instellingen
Binnen de gunstige kaders gecreëerd door de overheid
zullen onderwijsinstellingen strategische keuzes
moeten maken. Om de vruchten te plukken van de
technologische ontwikkelingen en marktaandeel en
reputatie veilig te stellen of te vergroten, moeten
instellingen werken aan verdere visieontwikkeling
op de onderwijsmix van campusonderwijs, blended
onderwijs en online onderwijs en in het onderzoek
op Open Access, e-Science en e-infrastructuur. Er
dient wendbaarheid gecreëerd te worden, waarmee
instellingen meer en eerder in staat zijn om in te spelen
op relevante ontwikkelingen. Tegelijkertijd heeft
digitalisering een grote impact op vrijwel alle aspecten
van de bedrijfsvoering van instellingen.

Door studentdata intensiever te analyseren en de zo
opgedane kennis over studiegedrag en studiesucces
eerder te gebruiken, kunnen onderwijsinstellingen
hun onderwijs en onderwijsdienstverlening in grotere
mate vraaggestuurd maken. Zij kunnen het onderwijs
en begeleiding van studenten beter toesnijden op de
daadwerkelijke behoefte van de student. Voor aanvang
van de studie en tijdens de studieloopbaan kan op alle
niveaus van onderwijsorganisaties in samenhang en
gericht worden geadviseerd of gestuurd, waar nodig.

Het onderscheidende voordeel van traditionele
onderwijsaanbieders is de fysieke academische
gemeenschap, waar studenten belangrijke
vaardigheden kunnen ontwikkelen. Instellingen
worden steeds vaker geconfronteerd met de vraag
hoe de fysieke community kan worden behouden en
tegelijkertijd worden versterkt met een meer digitaal
aanbod.
Met de digitalisering van onderwijs en de
onderwijsprocesketen kunnen instellingen hun
onderwijsdiensten op meerdere niveaus ontbundelen
en nieuwe businessmodellen ontwikkelen.
Onderscheidend onderwijs, toetsing, begeleiding
of diplomering kunnen meer modulair aangeboden
worden aan die studenten die daarom vragen.
Hiermee kunnen zij – naast de Nederlandse reguliere
studenten – nieuwe doelgroepen aan zich binden,
zoals studenten uit opkomende economieën die op
onderdelen onderwijs willen volgen, studenten die
elders verworven competenties willen verzilveren of
alumni die hun kennis willen verdiepen ten gunste van
hun carrière (Leven lang leren). Bovendien kunnen door
toepassing van online onderwijs binnen het reguliere
onderwijs (in de vorm van blended onderwijs) de
onderwijskosten per student worden verlaagd.

Om optimaal te profiteren van deze nieuwe
mogelijkheden is strategische samenwerking
nodig tussen andere hogescholen, universiteiten,
uitvoeringsinstanties van de overheid en leveranciers.
Als onderwijsinstellingen actief sturen op deze
vormen van samenwerking, zal dit verdere innovaties
versnellen38.
In het onderzoek zien onderzoekers in steeds meer
disciplines de voordelen van digitalisering van het
onderzoek zelf (e-Science). Zij hebben behoefte aan
voldoende ondersteuning hiervan in rekenkracht
en algoritmes, opslagcapaciteit, standaarden
voor uitwisseling van gegevens en beveiliging
(e-infrastructuur). Op deze gebieden zien we veel
nationale en internationale samenwerking. Hier is het
zaak dat onderwijsinstellingen beleid en maatregelen
ontwikkelen om mogelijke fraude in de totstandkoming
van onderzoeksdata en -resultaten voor te zijn.
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Implicaties voor het bedrijfsleven
In het bedrijfsleven zorgen de geschetste
ontwikkelingen voor ruimte voor externe (cloud)
aanbieders om op onderdelen aanvullende
diensten te ontwikkelen, zoals tentamentraining of
carrièrematching. Ook bieden leveranciers in de cloud
mogelijkheden voor dataopslag en samenwerking die
maken dat onderdelen van de onderzoeksketen verder
ontbundeld kunnen worden.
Hoe beter bedrijven aansluiting zoeken bij de nationale
onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur (SURFcontext
en e-infrastructuur), des te groter de synergie- en
netwerkvoordelen zullen zijn. Standaardisatie van
gegevensuitwisseling is hierin een belangrijke driver.
Implicaties voor studenten
Studenten zijn opgegroeid in een wereld waarin ze
altijd en overal verbonden zijn. Een student in de
VS heeft gemiddeld zeven met internet verbonden
apparaten39. Online leren, leren op afstand en blended
leren zijn dan ook innovaties van onderwijs die binnen
handbereik liggen.
Studenten worden geconfronteerd met hogere kosten
van onderwijs en de hogere eisen die worden gesteld
aan het tijdig afronden van studies. Digitalisering van
onderwijs biedt ook studenten mogelijkheden om
buiten de reguliere paden te treden. Zij kunnen hun
studieloopbaan (deels) online samenstellen met het
onderwijs en de begeleiding die het beste past bij
hun persoonlijke voorkeuren, kwaliteiten en financiële
armslag. Naarmate de erkenning van online onderwijs
geformaliseerd wordt door de overheid of bedrijven,
zal dit meer en meer praktijk worden. Dit zal ook weer
een impuls opleveren voor Leven lang leren, aangezien
digitaal onderwijs flexibeler in te passen valt in het
leven van een werkend persoon.
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Een veranderende arbeidsmarkt,
samenwerken voor morgen

Door verandering van de arbeidsmarkt moeten afgestudeerden leren omgaan met
nieuwe technologie in nieuwe beroepen. Bovendien moet men langer doorwerken.
Er ontstaat een nieuwe markt voor onderwijsinstellingen: die voor het Leven lang
leren.
Door de snelle technologische ontwikkelingen verandert
de arbeidsmarkt continu. Veel huidige beroepen
bestonden enkele jaren geleden nog niet, en veel
beroepen zoals wij die nu kennen, zullen over een
aantal jaar niet meer bestaan. In Nederland zorgt naast
technologie ook de vergrijzing voor veranderingen op
de arbeidsmarkt. De AOW-leeftijd gaat steeds verder
omhoog, waardoor we een langer deel van ons leven
zullen werken. Flexibele arbeid zet door, ook omdat banen
steeds vaker verdwijnen of evolueren en de levensduur
van bedrijven afneemt. Deze ontwikkelingen vragen om
Leven lang leren en het ontwikkelen van vaardigheden die
ons leren omgaan met continue verandering.

Deze ontwikkelingen leiden tot een viertal trends:
1. Technologische en demografische ontwikkelingen
leiden tot flexibilisering van de arbeidsmarkt.
2. T echnologische ontwikkelingen en
internationalisering leiden zowel tot nieuwe
beroepen als tot het verdwijnen van beroepen.
3. O
 nderwijsinstellingen en bedrijven spelen in op de
groeiende behoefte aan Leven lang leren.
4. Arbeidsmarkt voor onderwijs moet inspelen op
ontwikkelingen.

3

1

4

2
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1. Technologische en demografische
ontwikkelingen leiden tot flexibilisering
van de arbeidsmarkt
De ontwikkelingen in biotech, levenswetenschappen
en de gezondheidszorg zorgen voor een hogere
levensverwachting. Niet alleen worden we ouder,
ook blijven we langer gezond. Door de vergrijzing
zal de verhouding tussen het aantal 65-plussers en
de potentiële beroepsbevolking (20-64-jarigen) de
komende decennia verder onder druk komen te staan.
Waar er in 2012 op elke oudere nog vier potentieel
werkenden zijn, zal dit aantal in 2040 zijn afgenomen
naar twee. Na 2040 blijft deze zogenoemde grijze druk
stabiel. Als de overheid haar beleid niet wijzigt, zal de
grijze druk in elk geval tot 2060 zo’n 50% bedragen.

Verhoging van de pensioenleeftijd doet de grijze druk
iets teruglopen. Stijgt de pensioenleeftijd in 2040 tot
67 jaar, dan is de grijze druk naar verwachting 45%
in plaats van 51% (2,2 in plaats van 2 werkenden per
oudere)5.
Omdat mensen ouder worden krijgen ze langere
carrièrepaden: ook dit heeft implicaties voor de
arbeidsmarkt. Ouderen zijn degenen die vernieuwingen
mee moeten geven aan jongeren: daarom is het van
belang om in te zetten op employability en continue
educatie.

Grijze druk, volgens uitkomsten prognose 2012
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Een trend is dat arbeidsrelaties steeds minder
relationeel zijn ingericht met vaste contracten.
Kortere en lossere werkverbanden met verschillende
werkgevers worden de norm. De arbeidsmarkt zal
flexibiliseren. Dit wordt gestaafd door de voorspelling
van het CPB dat er in 2020 meer dan 1 miljoen zzp’ers
zullen zijn en dat dit aantal alleen maar zal toenemen40.
Meer werk wordt in de vorm van inhuur via
tussenpartijen uitgevoerd, die tegen een laag tarief
als nieuwe intermediairs de arbeidsrelaties managen.
Deze trend zal zichtbaar zijn in alle sectoren en op
alle opleidingsniveaus. Ook het onderwijs krijgt hier
dus mee te maken. Dit heeft gevolgen voor de relatie
tussen werkgevers en werknemers. De werkgever
zal andere eisen stellen aan zijn werknemer, en kan

minder garanties bieden. Werknemers zullen hun
continue ontwikkeling steeds belangrijker vinden.
Zij werken immers niet, zoals wellicht hun ouders
deden, 30 jaar voor dezelfde werkgever. Hun positie
op de arbeidsmarkt is voor hen dus een continu
aandachtspunt. Al deze factoren leiden ertoe dat er
een psychologisch contract ontstaat tussen werkgever
en werknemer, waarin de verwachtingen die beide
partijen van elkaar hebben een grote rol spelen41.
2. Technologische ontwikkelingen en
internationalisering leiden zowel tot nieuwe
beroepen als tot het verdwijnen van beroepen
Technologische ontwikkelingen voltrekken zich
razendsnel, ontregelen markten en industrieën en
veranderen banen en functies. Door automatisering
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en innovaties als 3D-printing, artificial intelligence en
robotics ontstaan nieuwe banen en vervallen oude.
3D-printing heeft bijvoorbeeld impact op productie,
logistiek en retail. Artificial intelligence brengt
grote veranderingen teweeg voor dataverzameling,
analytische taken en relatief eenvoudige taken. Robots,
ten slotte, zullen zwaar of foutgevoelig werk uitvoeren
waar dat nu nog niet gebeurt, zoals in de zorg. Naar
verwachting verdwijnen er in Nederland 2 tot 3
miljoen banen42. Wel zullen er als gevolg van nieuwe
technologie ook nieuwe beroepen ontstaan.
De technologische vooruitgang kenmerkt zich door
een ongekend hoog tempo van de ontwikkelingen.
De kennis die een student in het eerste jaar van de
opleiding heeft opgedaan zal in de nabije toekomst
al binnen twee tot drie jaar verouderd zijn. Daarom
wordt traditionele kennisoverdracht minder belangrijk
in het onderwijs en komt er meer nadruk te liggen op
het ontwikkelen van leervaardigheden en continue
(bij)scholing. De vaardigheid om te gaan met continue
vernieuwing op de arbeidsmarkt is daarbij essentieel.
Singularity University, een initiatief dat zich richt
op Leven lang leren en technologische innovatie,
ziet bewust af van accreditatie om haar curriculum
afgestemd te houden op actuele ontwikkelingen. Het
curriculum wijzigt namelijk vijf keer per jaar43.
Het is moeilijk te voorspellen welke verschuivingen de
technologie precies zal veroorzaken in de maatschappij.
De angst bestaat dat er een golf van werkloosheid
ontstaat wanneer banen wegvallen. De kans is groot
dat door een stijgend welvaartsniveau mensen minder
werken, en daarom meer vrije tijd hebben. Meer vraag
naar vrijetijdsbesteding biedt nieuwe kansen voor
ondernemers en daarmee nieuwe werkgelegenheid.
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3. Onderwijsinstellingen en bedrijven spelen in
op de groeiende behoefte aan Leven lang leren
Door de afnemende Nederlandse studentenpopulatie
in het traditionele curriculum en het traditionele
leeftijdssegment, zullen onderwijsinstellingen op zoek
gaan naar nieuwe markten in binnen- en buitenland.
Hierbij voorzien wij dat post-graduate onderwijs, en
Leven lang leren in het algemeen, in toenemende mate
interessante activiteiten zullen worden. Wij verwachten
dan ook dat de vraag naar dit type onderwijs de
komende jaren sterk zal toenemen.
De veranderende arbeidsmarkt zorgt voor een steeds
grotere behoefte om continu te worden bijgeschoold.
Uit onderzoek dat Deloitte in 2014 heeft uitgevoerd
naar Global Human Capital Trends blijkt echter dat HRafdelingen zich onvoldoende geëquipeerd zien om een
antwoord te bieden op de uitdagingen die liggen op
het vlak van Learning & Development 44. Dit terwijl de
nieuwe generatie werknemers de mogelijkheden voor
training en persoonlijke ontwikkeling belangrijker vindt
dan verticale carrièreontwikkeling42.
De toenemende behoefte van het bedrijfsleven om
sneller aan te haken bij trends, leidt ertoe dat het
bedrijfsleven steeds meer zelf onderwijs en onderzoek
vorm geeft, in bijvoorbeeld corporate universities. Dit
is niet per se alleen een bedreiging voor de gevestigde
onderwijsinstellingen. Het biedt ook kansen, omdat
er bij meer samenwerking meer middelen beschikbaar
komen voor onderwijs en onderzoek.
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Concluderend liggen er voor zowel het bedrijfsleven
als het onderwijs grote kansen bij het Leven lang leren.
De vraag welke vorm dit dan moet krijgen en op welke
manier dit vervolgens moet worden ingevuld wordt
steeds urgenter.
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4. Arbeidsmarkt voor onderwijs moet inspelen
op ontwikkelingen
In lijn met de demografische ontwikkelingen in ons
land, is de vergrijzing in de onderwijssectoren sterk
zichtbaar. De helft van het docentenkorps in het
voortgezet, en 40% van het primair onderwijs, is 50
jaar of ouder. In vergelijking tot andere landen staat
daar een relatief groot docentenkorps onder de 30
jaar tegenover. Echter, van deze jonge docenten
overweegt 50% om het onderwijs te verlaten door het

onaantrekkelijke carrièreperspectief45. Jongeren hebben
meer carrièreperspectief nodig en ouderen, vanwege
de verhoogde AOW-leeftijd, een langer carrièrepad.
Op universiteiten speelt dit probleem veel minder,
door de continue aanwas van promovendi en postdocs
en de tijdelijke aard van deze aanstellingen. De
leeftijdsverdeling van universitair personeel vertoont
dan ook een ander beeld dan dat van bijvoorbeeld
HBO-personeel.
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Voor werkgevers in het onderwijs zijn er twee fronten
om op in te zetten. Ten eerste is het van belang dat zij
omgaan met veroudering van het personeel dat in de
kennisoverdracht van innovatie naar jongeren moet
voorzien. Ten tweede zullen zij aantrekkelijk willen
blijven voor jongere werknemers, die de toekomstige
generaties moeten gaan opleiden.
Dit alles vraagt om de nodige flexibiliteit van zowel
werkgever als werknemer. De huidige cao’s in het
onderwijs zijn echter nogal star en kostbaar. Voor
specifieke groepen is de ontslagbescherming groot.
Het ontslaan van minder presterende medewerkers
is vrijwel onbetaalbaar. Deze hoge mate van
veiligheid is voor medewerkers geen stimulans om
te werken aan de persoonlijke ontwikkeling en op
die manier aantrekkelijk te blijven voor de wijzigende
arbeidsmarkt. Zonder wijzigingen in deze voorwaarden
dreigt de situatie dat oudere werknemers de instroom
en doorstroom voor jonger personeel verstoppen. Voor
koepelorganisaties ligt hier een belangrijke uitdaging.
Implicaties voor de overheid
De belangrijkste implicatie van bovenstaande
ontwikkelingen voor de Nederlandse overheid is de
vergrijzing. Verdere verhoging van de pensioenleeftijd
zal nodig zijn om de grijze druk daadwerkelijk te
verminderen. Daarnaast is immigratiebeleid een
serieus middel om de problemen die de vergrijzing
met zich meebrengt het hoofd te bieden. De komst
van hoog opgeleide immigranten zou niet alleen de
grijze druk verminderen, maar ook andere problemen
in het onderwijs kunnen helpen oplossen. Dit vraagt
om coördinatie tussen de departementen van
Onderwijs, Economische Zaken en Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Als laatste zou vanuit de overheid en koepelorganisaties
kunnen worden ingezet op cao’s voor het onderwijs
die beter aansluiten bij de benodigde flexibiliteit voor
werknemer en werkgever.
Implicaties voor instellingen
Het is noodzakelijk dat instellingen studenten
voorbereiden op een continu bewegende arbeidsmarkt
die een hoge mate van flexibiliteit zal vragen. Het is
voor instellingen van belang om Leven lang leren, meer
dan nu het geval is, te betrekken bij het alumnibeleid.
Het vereist nieuwe manieren van samenwerking met

maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven. Het
vraagt bovendien, in elk geval in bepaalde sectoren,
om curricula waar beroepsgerichte en academische
vaardigheden nog meer worden gecombineerd.
Het belang verschuift van disciplinaire inhoud naar
transferable skills. Voor universiteiten en hogescholen
biedt samenwerking met corporate universities een
manier om op deze behoefte in te spelen.
Er zijn ook initiatieven, zoals de Wiegelgroep in
Friesland, waar ROC’s en bedrijfsleven samen zoeken
naar een andere invulling van stages. Daar gaat de
docent mee en wordt inhoudelijke en technische
vernieuwing bij de stagegever besproken en in de
praktijk gebracht. De stage biedt op die manier
tweerichtingsverkeer in de kennisdeling en het leren
omgaan met vernieuwing.
Door het flexibiliseren van het personeelsbestand
kan voldoende instroom van jonge docenten worden
geborgd. De huidige cao’s bieden daar echter weinig
ruimte toe. Daarnaast kan, vooral in het MBO en HBO,
de kloof met de arbeidsmarkt worden overbrugd
door medewerkers die naast hun docentschap in de
praktijk werkzaam zijn. Deze docenten hebben zicht
op ontwikkelingen vanuit de onderwijsinstellingen
en kunnen van daaruit de vertaalslag maken naar de
praktijk. Ze zijn daarmee een voorbeeld van wat nodig
is op de arbeidsmarkt: een flexibele invulling van de
carrière.
De veranderende arbeidsmarkt stelt nieuwe eisen
aan het onderwijs. Er moeten voor werknemers
meer mogelijkheden komen om zich gedurende
het arbeidsleven te blijven ontwikkelen. Dit vraagt
om nieuwe vormen van onderwijsaanbod, die goed
aansluiten op de situatie van de werknemer en de
eisen vanuit het werkveld, zoals deeltijd professional
masters of maatwerk in company onderwijsvormen.
Derdecyclusonderwijs (post-master met uitzondering
van research PhD’s) zal voor universiteiten steeds
belangrijker worden. Ook zullen vaardigheden als
flexibiliteit en het vermogen om te blijven leren een
steeds prominentere plek krijgen in het curriculum.
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Implicaties voor het bedrijfsleven
Al jaren tracht het onderwijsveld de aansluiting tussen
onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Ondanks
dat de aansluiting moeizaam gestalte krijgt, zou het
gunstig zijn voor bedrijven om gebruik te maken van de
jarenlange ervaring die de instellingen met onderwijs
hebben opgedaan bij het vormgeven van het eigen
onderwijs, in plaats van uitsluitend zelf via corporate
universities onderwijs vorm te geven.
Om knelpunten in de samenwerking tussen bedrijven
en onderwijsinstellingen weg te nemen, zou naar
nieuwe creatieve en innovatieve manieren van
samenwerking kunnen worden gezocht, waarbij
bewust aansluiting met de instellingen wordt gezocht.
Wanneer onderwijsinstellingen en bedrijfsleven nauwer
samenwerken, zal dit de aansluiting tussen onderwijs
en arbeidsmarkt verbeteren. De waarde van een
behaald diploma voor de Nederlandse economie zal op
die manier nog hoger worden.
Een laatste punt van aandacht voor bedrijven (en
instellingen) is het feit dat de opleiding niet meer
eindigt bij het behalen van een (bachelor- of master)
diploma. Als Nederland in 2020 tot de top van de
kenniseconomieën wil behoren, zullen werknemers
continu moeten worden bijgeschoold.
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Politiek economische overwegingen, een nieuwe
balans in financiering van onderwijs en onderzoek

De overheid voert relatieve bezuinigingen door op onderwijs en wetenschap om de
financierbaarheid te behouden en zoekt actief naar verdere oplossingen. Daarnaast
neemt de nadruk op verantwoording toe en worden de verwachtingen ten aanzien
van valorisatie door instellingen hoger. Samenwerking in ecosystemen, met
bedrijfsleven en lokale overheid, biedt kansen voor valorisatie en nieuwe vormen
van financiering.
Toegankelijkheid van het onderwijs is van oudsher
een van de basisprincipes van het Nederlandse
onderwijsstelsel. Druk op kwaliteit en verdringing van
beschikbare middelen uit Den Haag leiden ertoe dat
de student bewuster keuzes gaat maken waarvoor
hij wel of geen studieschuld wil opbouwen. Met
nauwere afstemming van onderwijs en onderzoek op
het bedrijfsleven kan toegang worden verkregen tot
beschikbare middelen vanuit het bedrijfsleven.

In deze ontwikkelingen zien wij vier belangrijke trends:
1. Relatieve bezuinigingen op onderwijs en onderzoek.
2. D
 e student financiert de eigen opleiding.
3. F inanciering voor onderzoek verschuift richting
tweede en derde geldstroom.
4. Samenwerking in ecosystemen wordt belangrijker.

3

4

2

1
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1. Relatieve bezuinigingen op onderwijs en
onderzoek
Nederland streeft ernaar om met haar kenniseconomie
tot de wereldtop te behoren. In 2009/2010 stond
Nederland op de tiende plaats van kenniseconomieën
en klom in 2012/2013 op tot de vijfde plaats.
Vervolgens zakte Nederland in 2013/2014 naar de
achtste plaats. Tegelijkertijd is er sprake van verdringing
in de rijksbegroting en neemt de hoeveelheid middelen
per student af 19. Er wordt relatief minder geld
uitgegeven aan onderwijs en onderzoek. Door onder
meer de vergrijzing investeert de staat meer in sociale
zekerheid en collectieve zorg. Deze kostenposten zijn
dan ook gegroeid.

Met 32,1 miljard komt onderwijs op de derde plek
als het gaat om begrote uitgaven van de centrale
overheid in 2014. In de figuur hieronder is te zien dat
ontwikkeling van de reële uitgaven aan onderwijs
ten opzichte van het bruto binnenlands product
achterloopt bij de grote uitgavenposten sociale
zekerheid (78,6 miljard) en collectieve zorg (77,8
miljard). Alleen veiligheid (17,6 miljard) laat de laatste
jaren een sterkere daling dan onderwijs zien.

Ontwikkeling reële uitgaven (index, 2008=100)
125
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110
105
100
95
90
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Bron: Rijksoverheid, 2012
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2. De student financiert de eigen opleiding
De Nederlandse student wordt geacht steeds meer te
investeren in de eigen opleiding. Zo wordt alleen nog
de eerste bacheloropleiding bekostigd en is recentelijk
het leenstelsel aangepast. Dit leidt naar verwachting
tot hogere studieschulden voor de generatie die nu
aan een opleiding in het hoger onderwijs begint.
Momenteel kent Nederland een relatief laag
percentage afgestudeerden met een studieschuld, zo
blijkt uit een onderzoek van The Educational Policy
Institute46. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat de impact
van een studieschuld vooral afhankelijk is van de
voorwaarden waartegen de student kan lenen.
De Nederlandse overheid zal gunstige voorwaarden
blijven creëren om de toegankelijkheid zo min mogelijk
te beperken. Toch zal de student door de gemiddeld
hogere studieschuld bewustere keuzes maken over
de investering in zijn opleiding. Dit zien we al in het
Verenigd Koninkrijk, waar hoge collegegelden in eigen
land en de beschikbaarheid van Engelstalig onderwijs
in Nederland, resulteren in een toename van Britse
instroom aan Nederlandse opleidingen.
3. Financiering voor onderzoek verschuift richting
tweede en derde geldstroom
Universiteiten ontvangen financiering uit drie
geldstromen. De eerste geldstroom betreft de
rechtstreekste financiering vanuit OCW. De tweede
geldstroom omvat subsidies vanuit NWO en de KNAW.
Deze middelen worden in competitie verdeeld en
worden vaak aan de onderzoeker zelf toegekend. De
derde geldstroom betreft alle overige inkomsten, zoals
contractonderzoek en doelsubsidies vanuit ministeries en
de EU (zoals Horizon 2020, met €80 miljard beschikbaar
budget voor de periode 2014-2020).

De bezuinigingen vanuit de overheid creëren een
noodzaak om de financiering uit de derde geldstroom
te laten toenemen47. Deze financieringsstroom kent
een sterk internationaal karakter en is zeer competitief,
omdat niet alleen andere universiteiten meedingen naar
deze gelden, maar ook private onderzoeksinstituten.
Private laboratoria, grote bedrijven met omvangrijke
onderzoeksprogramma’s en fondsen winnen aan invloed
en leveren soms kosteneffectievere resultaten. In de
sociale wetenschappen neemt de concurrentie vanuit
denktanks, consultancies en grote instituten toe48.
4. Samenwerking in ecosystemen wordt
belangrijker
Hoewel het onderzoek dat in Nederland in het
hoger onderwijs wordt verricht veelal van hoog
niveau is, loopt Nederland in het toepassen van
onderzoeksresultaten in het bedrijfsleven en
maatschappelijke doeleinden achter. Nauwere
samenwerking met het bedrijfsleven zal de waarde van
een individu voor de Nederlandse economie vergroten.
Het bedrijfsleven zal sturen op betere aansluiting van
onderwijs en toepassing van onderzoek. Uit onderzoek
van de Commissie Veerman blijkt dat Nederland ten
opzichte van de top-5 kenniseconomieën vooral op dit
punt achterblijft 57.
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Nederlandse kenniseconomie in vergelijking tot internationale gemiddelden en de top-5
% bedrijven die innoveren op niet-technologische wijze
% buitenlandse R&D-investeringen in private R&D
ICT-gebruik (e-readiness)
Ondernemersquote
Omzetaandeel nieuw/verbeterd product
Triadische octrooien per miljoen inwoners
% innovatieve bedrijven met samenwerkingsverbanden
Internationale wetenschappelijke kwaliteit (citatiescore)
Onderzoekers per 1000 personen in de beroepsbevolking
Afgestudeerde beta's per 1000 werkenden (20-29-jarigen)
% 25-64-jarigen dat deelneemt aan scholing
% 25-34-jarigen met diploma tertiair onderwijs
% 18-24-jarigen buiten onderwijs zonder startkwalificatie
% 15-jarigen met lage rekenvaardigheden
% 15-jarigen met lage leesvaardigheden
Rekenvaardigheid 9/10-jarige leerlingen
Leesvaardigheid 9/10-jarige leerlingen
Internationale top-5

Internationale gemiddelde

Nederlandse score

Bron: Commissie Veerman, 2010

De ‘gouden driehoek’ of ‘Triple Helix’ tussen overheid,
kennisinstellingen en bedrijven is onvoldoende
ontwikkeld. Het Massachusetts Institute of Technology
(MIT), dat zich sinds haar oprichting focust op deze
driehoek, heeft bewezen dat valorisatie loont.
Ondernemers afkomstig van MIT genereren 245 miljard
dollar aan omzet. Het Technology Transfer Office
voorziet in 3,3 miljoen banen door actief alumnibeleid
en een ruime hoeveelheid aan financiële middelen voor
onderzoek en ondernemerschap49.

In Nederland groeit de aandacht voor valorisatie
sinds dit in 2005 een bij wet vastgelegde kerntaak
van universiteiten is geworden. Diverse programma’s
en subsidiemaatregelen hebben geleid tot een groei
van het aantal campussen waar wetenschappers en
bedrijven elkaar vinden. Dit heeft geleid tot een groei
van het aantal jonge ondernemingen50. Het (verder)
investeren in ecosystemen (samenwerkingsverbanden
tussen bedrijven, lokale overheden en
onderwijsinstellingen) om innovatie te stimuleren,
kennis te verzilveren en om talentvolle studenten een
baan in het bedrijfsleven of een promotieplaats te
bieden, is daarbij essentieel. Brainport 2020 in de regio
Eindhoven en Kennispark in Twente zijn voorbeelden
van dergelijke ecosystemen51.
In het hoofdstuk Internationalisering noemden we
de rol die het MBO voor bedrijven kan spelen bij het
uitbreiden van hun buitenlandse netwerk. Eenzelfde
kans ligt er voor activiteiten in de regio. Er is nu nog
weinig aandacht voor succesvolle samenwerking tussen
verschillende sectoren. Het MBO kan een stevige
schakel vormen in cross-sectorale samenwerking en
op die manier bijdragen aan vernieuwing. Er bestaan
aansprekende voorbeelden waarin de samenwerking
tussen instelling en verschillende sectoren op een
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vernieuwende wijze wordt opgezet. Hierin worden
nieuwe didactische uitgangspunten toegepast,
waarin op een interactievere manier studenten
kennis maken met het bedrijfsleven en professionele
vaardigheden opdoen. Dit leidt tot mooie resultaten
en kruisbestuiving. Zo brachten studenten van het
Friesland College een boekdrukkerij en een ICT-bedrijf
met elkaar in contact. Uit deze samenwerking ontstond
een app.

ingericht om de kwaliteit te borgen en om eventuele
schommelingen in instroom te kunnen opvangen.
Voor instellingen is het van toenemend belang om een
visie en strategie op valorisatie te hebben. Technology
Transfer Offices, Centres of Expertise, holdings en
incubators spelen hier een belangrijke rol in. Het is
tevens van belang om kritisch te evalueren welke
incentives binnen de instelling worden ingezet om
valorisatie te stimuleren.

Implicaties voor de overheid
Als Nederland als kenniseconomie tot de top wil
blijven behoren, moet er blijvend worden geïnvesteerd
in onderwijs en onderzoek – meer dan nu het geval
is. De krimp van de eerste en tweede geldstroom
vraagt om groei van de derde geldstroom. Daarvoor
is het belangrijk dat samenwerking tussen bedrijven
en onderwijsinstellingen wordt gestimuleerd en
vereenvoudigd, om zo de economie te vernieuwen en
nieuwe werkgelegenheid te blijven scheppen.

De verschuiving van financiering vanuit de voorspelbare
eerste geldstroom naar de competitieve tweede en
derde geldstroom vereist andere vaardigheden van
onderzoekers en een efficiënte onderzoekslogistiek. De
noodzaak tot profilering als onderzoeker neemt toe en
vaardigheden als presenteren en overtuigen worden
belangrijker. In de onderzoekslogistiek gaan thema’s
als slagvaardigheid, slagingskans van een aanvraag
en verantwoording een steeds grotere rol spelen. De
keten van identificatie van financieringsmogelijkheden
tot aan verantwoording van resultaten dient verder
geoptimaliseerd en geanalyseerd te worden.

Het tempo van veranderingen ligt echter dermate
hoog dat de vraag is wat de meest geschikte
manier is om innovatie te stimuleren. Is de lijn van
topsectoren houdbaar bij de toekomstige disruptieve
ontwikkelingen, of is innovatie anders in te richten,
bijvoorbeeld langs de lijn van maatschappelijke
vraagstukken, zoals milieu- of voedselproblematiek,
(cyber)veiligheid en energievoorziening? Om Nederland
als economie vitaal te houden en nieuwe bronnen van
werkgelegenheid te vinden, biedt de laatste insteek
wellicht meer kansen om snellere en ingrijpendere
innovaties en bedrijfsmodellen te vinden. Bovendien
sluit deze opzet goed aan bij de Grand Challenges van
de Europese Unie.
Implicaties voor instellingen
Specifiekere profilering van instellingen, (vertraagde)
politieke besluiten over hervormingen van het
onderwijsstelsel en de financiering in combinatie met
studenten die kritischer zullen kiezen, stellen eisen
aan de professionaliteit en wendbaarheid van een
instelling. Hogere kosten voor de student leveren een
meer kritische student op. Beleidsmaatregelen maken
instroompatronen van studenten minder voorspelbaar.
Instellingen zullen, gezien het bovenstaande, over de
gehele linie in staat moeten zijn de student optimaal
te bedienen. Niet alleen inhoudelijk op onderwijs,
maar ook de ondersteuning moet dermate flexibel zijn

Implicaties voor bedrijven
Omdat disruptie in tal van sectoren optreedt, zullen
bedrijven steeds sneller moeten kunnen reageren
op nieuwe kansen en bedreigingen in de markt.
Samenwerking met onderwijsinstellingen kan helpen
het innovatievermogen van bedrijven te verhogen.
Het Horizon 2020-programma van de EU biedt veel
subsidiemogelijkheden voor samenwerkingsverbanden
tussen bedrijfsleven en instellingen.
Implicaties voor studenten
Recente (voorgenomen) overheidsmaatregelen
als de langstudeerboete en de invoering van een
algeheel leenstelsel dwingen de student bewuster
een keuze te maken over de te volgen opleiding en
het carrièreperspectief. Dit vergt een meer zakelijke
benadering van de studiekeuze.
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Conclusie

Grenzen vervagen
De onderwijssector staat aan de vooravond van
verschuivingen die het onderwijs(stelsel) in haar kern
zullen veranderen. In deze publicatie beschreven
we vanuit vijf perspectieven trends die grote
impact zullen hebben op de manier waarop we
in de nabije toekomst zullen leren, onderwijzen
en onderzoeken. Technologische ontwikkelingen
veranderen het mondiale landschap en leiden
tot internationalisering en een ingrijpend andere
arbeidsmarkt. Sterke internationalisering en de
veranderende arbeidsmarkt leiden tot andere eisen
aan opleidingen. Tegelijkertijd leiden digitalisering en
personalisering tot nieuwe vormen van onderwijs.
Instellingen moeten zich aanpassen aan een nieuwe
realiteit, terwijl er tegelijkertijd efficiënter moet
worden gewerkt. De snelheid en kracht van de impact
van deze veranderingen zijn moeilijk te voorspellen.
Duidelijk is wel dat grenzen vervagen: de grenzen
tussen instellingen, tussen landen en continenten, in
leeftijdsgroepen van studenten, digitaal en fysiek, en
tussen werken en leren.
Disruptie is onvoorspelbaar
De veranderingen zullen groter zijn dan men zich kan
voorstellen. In andere industrieën heeft de disruptie
al plaatsgevonden. In verschillende branches hebben
nieuwe bedrijven de gevestigde orde met succes
uitgedaagd, zoals YouTube, iTunes, Uber, Amazon/
Alibaba, eBay, Booking.com, Easyjet, Airbnb, Tesla en
Dropbox. Al deze uitdagers hebben met elkaar gemeen
dat zij producten en diensten makkelijker, beter,
goedkoper of efficiënter maken dan de traditionele
aanbieders deze kunnen of willen leveren.
Een stortvloed aan vragen over het
onderwijslandschap
De vraag is of onderwijsinstellingen zich voldoende
bewust zijn van de veranderingen en de uitdagingen
die eraan komen. Is de sector voldoende doordrongen
van de mogelijke consequenties? Wat zou nodig zijn
om de veranderingen het hoofd te bieden – of beter
nog – om de verandering mede vorm te geven? Welke
maatregelen zijn daarvoor nodig? Zijn de instellingen
flexibel, vernieuwend en innovatief genoeg om keuzes
te maken?
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Samengevat zullen onderwijsinstellingen zichzelf veel
vragen moeten stellen over hoe zij willen inspelen
op de ontwikkelingen. Het is van belang om na te
gaan wat voor instelling zij willen zijn (visie, strategie,
profiel) en welke consequenties dat heeft voor onder
andere het businessmodel. Ook de Rijksoverheid heeft
een belangrijke rol in het stellen van kaders en het
faciliteren van veranderingen. Omdat onze samenleving beweegt naar één waarin samenwerking tussen
privaat en publiek steeds belangrijker wordt, zijn
bedrijven voor de instellingen een natuurlijke partner
waarmee de toekomst gezamenlijk kan worden
vormgegeven.
Klanten
Het aantal studenten in Nederland neemt na 2020 af.
Concurrentie via online aanbod neemt toe, er ontstaat
buitenlands aanbod in Nederland en Nederlands talent
wordt aangetrokken door buitenlandse instellingen.
Ongewijzigd beleid zal leiden tot een afnemende
studentenpopulatie. Wij dagen de onderwijsinstellingen
uit om studenten nog meer dan nu als klanten te
beschouwen. Andere klanten zijn het bedrijfsleven en
de overheid. Hoger onderwijs is een bron van innovatie.
Via valorisatie kan onderzoek het bedrijfsleven en
de overheid helpen vernieuwen. Zo kunnen zowel
instelling als bedrijf de omzet zien groeien. De overheid
moet onderzoeken of de bestaande kaders instellingen
voldoende ruimte bieden om keuzes te maken en te
innoveren, en desgewenst meer ruimte te creëren.
Kernvragen over klanten
• Welke klanten willen we bedienen?
• Welke klantsegmenten behoren tot onze doelgroep?
•	Richten wij ons op lokale afnemers, of juist op een
mondiaal publiek?
•	Wat is de belevingswereld van de hedendaagse
student?
•	Hoe kunnen we vanuit de studentvraag opereren en
de student centraal stellen?
•	Maken we voldoende gebruik van data analytics om
inzicht te krijgen in klantsegmenten en bijvoorbeeld
studiegedrag - of zijn online aanbieders ons daarin
te slim af?
•	Zijn onze curricula, studentenpopulatie en
wetenschappelijke staf een goede weergave van
onze visie op internationalisering?

• 	Hoe spelen we in op de groeimarkten van de
toekomst, de toenemende noodzaak van Leven lang
leren en employability?
• 	Werken we bijvoorbeeld al genoeg samen met
bedrijven en overheid om onderzoeksgelden binnen
te halen?
• Is de samenwerking een prioriteit in woord én daad?
• 	Hoe kan een beleid van internationalisering
succesvol worden in het licht van restrictief
vreemdelingenbeleid?
• 	Biedt de huidige wet- en regelgeving voldoende
mogelijkheden om stages in het buitenland te
lopen (MBO) danwel buitenlandse activiteiten te
ontplooien?

Innovatiecase: De University of
Telecommunications in Leipzig scant en analyseert
met behulp van data analytics vacatures in de
regio, ontdekt ontwikkelingen en stemt het
curriculum af op de vraag in de markt52.

Producten en diensten
Door digitalisering en ontbundeling van de
onderwijsketen betreden nieuwe aanbieders de
onderwijsmarkt. Delen van het onderwijsproces
kunnen hierdoor buiten de traditionele context
plaats gaan vinden. Kennis en vaardigheden kunnen
worden verworven bij alternatieve aanbieders en zelfs
ondersteunende processen als werving, begeleiding en
diplomering kunnen door zelfstandige, gespecialiseerde
partijen worden uitgevoerd.
Kernvragen over producten en diensten
• 	Zijn we een brede universiteit of bieden wij juist
producten en diensten aan een specifieke niche?
• 	Ambiëren we een mondiale topuniversiteit te zijn? Is
onze profilering daarvoor duidelijk en sterk genoeg?
• 	Waarin onderscheiden wij ons van de wereldwijde
concurrentie binnen het hoger onderwijs?
• 	Welke producten en diensten blijven er bij
verdergaande ontbundeling over om te leveren aan
onze klanten?
• 	Welke herbundeling kan er plaatsvinden, en kunnen
onderwijs en onderzoek elkaar daarin versterken?
• 	Gaan we experimenteren met het exporteren van
ons aanbod in andere landen om zo te concurreren
met Australië en Engeland?
• 	Op welke manier beïnvloeden alternatieve,
commerciële spelers die actief zijn in de markt onze
positie?
• 	Voldoet ons aanbod aan de eisen die de
arbeidsmarkt aan nieuwe werknemers stelt?
• 	Is een diploma op basis van credits überhaupt nog
wel het juiste model?
• 	Zou een diploma op basis van competenties beter
aansluiten?
• Hebben we een visie op Leven lang leren?
• Welke rol kunnen alumni spelen in Leven lang leren?
• 	Wat is de brede visie op het stelsel van onderwijs en
onderzoek? Welke instellingen excelleren op welk
terrein bezien vanuit nationaal perspectief?
Innovatiecase: Western Governors University
(Salt Lake City, Utah) biedt reeds volledig
competentie-gebaseerde programma’s (online)
aan en haalt daarbij bovengemiddelde resultaten
in rendement, tevredenheid en werkgelegenheid
van afgestudeerden53
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Innovatiecase: Universiteit Leiden ontwikkelt
online cursussen (MOOCs, SPOCs) die open
education combineren met het uitvoeren
van onderzoek. Deelnemers nemen deel aan
onderzoek als respondent, als lokale expert of
om data te verzamelen in lokale archieven ten
behoeve van een gemeenschappelijk crowd
sourced onderzoeksproject.

Kanalen
Door digitalisering zijn nieuwe kanalen voor het leveren
van onderwijs- en onderzoeksdiensten ontstaan. De
fysieke gebondenheid aan de campus neemt af en
het belang van een digitale equivalent van de campus
neemt toe.
Kernvragen over kanalen
•	Via welke kanalen leveren wij onze producten en
diensten aan onze klanten: op de campus, online of
blended?
•	Wat zegt onze onderwijsvisie over de onderwijsmix
die we nastreven?
•	Wat betekent dit voor onze campus, vastgoed en
meerjarige investeringen?
•	Hoe zorgen wij voor een klantgerichte benadering
over de kanalen heen?
•	Past dit binnen de organisatiestructuur of is hiervoor
een nieuw model nodig?
•	Openen wij ook vestigingen in het buitenland of
maken wij gebruik van partnerships? Mag dit binnen
onze regelgeving en met publiek geld?
•	Is onze digitale infrastructuur klaar voor de
toekomst?
•	Is onze digitale strategie helder en weten we
hoe we de verschillende kanalen willen inzetten
(multichannel-aanpak)?
Innovatiecase: John Hopkins University biedt
toekomstige studenten via het Hopkins Interactiveplatform54 een centrale plaats waar ervaringen
van huidige studenten via alle grote sociale media
gebundeld worden getoond en ongefilterde
interactie tussen beide doelgroepen mogelijk is.
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Partnerships
Na jarenlange uitbreiding van de bundel van hoger
onderwijsdiensten worden instellingen en hun
aanbod steeds meer ontbundeld en zelfs herbundeld.
Onderwijs wordt in toenemende mate digitaal, via
bijvoorbeeld MOOC’s, of extern, bijvoorbeeld in
corporate universities, aangeboden. Certificering
en diplomering kan ook steeds meer via externe
aanbieders, zoals Mozilla Badges of Degreed.com.
Kernvragen over partnerships
•	Welke partnerships zijn nodig voor onze producten
en diensten?
•	Welke rol spelen instellingen zelf in de nieuwe keten?
•	Welke verdienmodel is hierbij mogelijk?
•	Wie verzorgt straks de toetsing in ons (wereldwijde)
online onderwijs?
•	Met welke instellingen en bedrijven moeten we
consortia vormen voor succesvolle subsidiewerving
voor onderzoek?
•	Met welke samenwerkingsverbanden overbruggen
wij de kloof naar de arbeidsmarkt?
Innovatiecase: New York University en East China
Normal University hebben samen in 2013 de
New York University Shanghai geopend. In deze
cross-culturele joint venture worden elementen
van Amerikaans en Chinees gecombineerd
aangeboden aan een wereldwijd publiek.

Prijs
Het prijskaartje van een diploma staat onder druk door
de hoge kosten van een studie en de opkomst van
goedkopere alternatieven. Met de verdere differentiatie
van het productaanbod ontstaan nieuwe vragen over
het prijsmodel.

Kernvragen over de prijs
• 	Hoeveel zijn onze klanten bereid te betalen?
• 	Kost een online opleiding net zoveel als een
on-campus opleiding?
• 	Als werknemers in toenemende mate (meerdere)
masteropleidingen zouden gaan volgen, past
daar dan het prijsmodel van een executive of een
reguliere master op?
• 	Moeten studenten met alternatieve valuta kunnen
betalen?
Innovatiecase: Bij de universiteit van Nicosia
(Cyprus) kunnen studenten tegenwoordig, naast
reguliere valuta, ook betalen met bitcoins55.

Experimenteer,
kies, verander en
werk samen!

Experimenteer, kies, verander en werk samen!
Door het gebrek aan pasklare antwoorden zullen niet
alleen instellingen, maar ook overheid en bedrijven
bereid moeten zijn te experimenteren. Experimenten
bieden immers de mogelijkheid om buiten de gebaande
paden te bewegen en stimuleren wendbaarheid. Op
basis van de bevindingen uit een experiment kan een
instelling haar visievorming daadwerkelijk duurzaam
maken. Een wendbare instelling met een duidelijk
klantsegment en een beter, gerichter onderwijsaanbod
zal succesvollere studenten opleiden en meer geld voor
onderzoek binnenhalen.
Dit vraagt wel veel van de betrokken partijen.
Burgers, bedrijven, ondernemers en stichtingen
zoeken elkaar steeds vaker op voor het oplossen van
maatschappelijke problemen, in plaats van alleen te
kijken naar de overheid. Dit zorgt ervoor dat de oude
scheidslijnen tussen publiek en privaat steeds meer
vervagen. Nieuwe vormen van oplossingen vragen om
nieuwe vormen van regelgeving, politieke denkwijzen
en economische infrastructuur.
Voor de centrale overheid ligt er een taak in het
doorbreken van barrières die experimenten en
innovatie in de weg staan. Dit betreft barrières voor
het kunnen exporteren van kennis en het openen van
vestigingen in het buitenland, voor het vasthouden
van (buitenlandse) kenniswerkers, voor het aanbieden
en accrediteren van (volledig) online onderwijs56, voor
het kunnen aanbieden van vernieuwende vormen van
competentiegedreven onderwijs, voor het verlagen
van de publicatiedruk, en voor de accreditatie van een
curriculum dat het tempo van ontwikkelingen in een
vakgebied wil bijbenen. Samenwerking van ministeries
is een belangrijke voorwaarde om de barrières te
kunnen doorbreken.
Innovatiecase: In Singapore wordt immigratie
van ondernemers gestimuleerd met het
EntrePass-programma. Dit visum is speciaal
voor ondernemers, en zorgt voor extra
werkgelegenheid en kennisimport.
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Naast het doorbreken van barrières moet de overheid
Leven lang leren aanmoedigen, investeringen in
innovatie aanwakkeren en zodoende de economie
vernieuwen, bekostiging voor nieuwe vormen van
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
mogelijk maken en aanmoedigen (bijvoorbeeld
voor bekostiging van stages waar de begeleider
een grotere, actievere rol krijgt), publicatie in Open
Access-tijdschriften stimuleren en oplossingen voor
maatschappelijke problemen via innovatie nastreven.
De lokale overheden kunnen met onderzoeks
instellingen experimenteren met het bouwen van
ecosystemen en regelluwe zones om (nieuwe)
bedrijvigheid te stimuleren. De lokale overheid
is gebaat bij blijvende groei en innovatie in de
regio. Het aantrekken van het juiste publiek en een
broedplaats creëren voor bedrijvigheid, cultuur en
innovatie kunnen daar een grote impuls aan geven.
Door afspraken te maken met onderwijsinstellingen
over onderzoekthema’s kunnen de lokale overheden
bijdragen aan de totstandkoming van smart cities.
Innovatiecase: De prijsvraag van de gemeente
Amsterdam voor de oprichting van een instituut
voor Amsterdam Metropolitan Solutions (AMS),
die door TU Delft, Wageningen UR en MIT
is gewonnen, is een voorbeeld van hoe de
totstandkoming van smart cities kan worden
gestimuleerd.
Ook bedrijven spelen een belangrijke rol in het
wijzigende landschap. Wetenschappelijk onderzoek
vindt in toenemende mate ook bij - en in samenwerking
met - bedrijven en non-profitorganisaties plaats. Door
ontbundeling ontstaan er voor bedrijven kansen om
zelf (delen van) onderwijs te verzorgen. We zien een
toenemende groei van corporate universities waarbij
grote bedrijven zoals Philips en Deloitte voor eigen
medewerkers een curriculum ontwikkelen en aanbieden.
Daarbij wordt ook gekeken naar de kansen van een
commercieel onderwijsaanbod aan de markt. Om echt
succesvol een volwaardig Learning & Developmentprogramma te kunnen aanbieden aan medewerkers, is
samenwerking met onderwijsinstellingen voor bedrijven
een voor de hand liggende stap. Het beter benutten van
de beschikbare kennis en ervaring in zowel onderwijs als
onderzoek van hoger-onderwijsinstellingen is daarbij een
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belangrijk streven. Het beter aansluiten op - en ontsluiten
van - innovatie vanuit de wetenschap op de regio en het
bedrijfsleven is een uitdaging voor alle partijen.
Bedrijven zullen zelf ook moeten anticiperen op
veranderingen in de markten waarin zij actief zijn. Wat
betekenen 3D-printing, Artificial Intelligence, Robotics
en het Internet of Things voor hun bedrijfsmodel
in termen van kansen en bedreigingen? Hoe en
waar moet worden geïnvesteerd? Hoe houden ze
medewerkers geïnformeerd over en betrokken bij deze
ontwikkelingen? Instellingen kunnen ook daarin een
bijdrage leveren door met bedrijven de ontwikkelingen
die op bedrijven afkomen te bespreken. Stageplaatsen
zijn hiervoor bij uitstek geschikt.
De student heeft een grote rol in toekomstige
ontwikkelingen. In toenemende mate zal de student
een zakelijke afweging moeten maken over hoe de
studieloopbaan wordt ingevuld. Het toenemende,
wereldwijde aanbod vergroot de keuzeruimte
aanzienlijk. De verantwoordelijkheid voor de eigen
toekomst neemt toe, naarmate de traditionele
studiepaden vervagen. Van de student wordt meer
ondernemerschap verwacht en het vermogen om
te blijven leren, gedurende de studie en het hele
(werkzame) leven.
Wie leert mij die vaardigheden? Hoe word ik een
wereldburger? Wie weet het beste wat de arbeidsmarkt
van mij verwacht? Hoe blijf ik mij ontwikkelen?

Deloitte Education
Zoals uit deze publicatie naar voren is gekomen,
is het onderwijs in Nederland een dynamische,
onvoorspelbare omgeving waarbinnen wij ons
met grote betrokkenheid bewegen. Deloitte
helpt u dan ook graag om de uitdagingen die
op u afkomen aan te gaan. Dit doen wij met
innovatieve dienstverlening die geleverd wordt
vanuit onze diepgaande kennis van en passie voor
het Nederlandse onderwijs, onderzoek, valorisatie
en bedrijfsvoering.
Meer informatie:
Drs. S. van der Smissen MBA
06 52 048 278
svandersmissen@deloitte.nl

Slotwoord

Deloitte biedt in deze publicatie geen pasklare
antwoorden op alle ontwikkelingen die op de
Nederlandse samenleving en onderwijsinstellingen
afkomen. Het is zaak om antwoorden te genereren
die ruimte laten voor aanpassingen en wendbaarheid:
pilots, experimenten en laboratoria waarin geprobeerd,
gesimuleerd en gefaald kan worden. De overheid
moet in haar beleid en regelgeving ruimte zoeken
voor dergelijke pilots en experimenten. Daarnaast kan
de overheid maatschappelijke vragen, bijvoorbeeld
ten aanzien van duurzaamheid, mobiliteit, voeding
en gezondheid, voorleggen aan onderwijs- en
onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven en deze
gezamenlijk vragen om antwoorden te formuleren. Dat
zal innovatie in ons land aanjagen. De overheid kan
verder bijdragen door het onderzoeks-, ondernemersen vestigingsklimaat te verbeteren en maatregelen tot
stimulering of vrijstelling (belastingen) te verhogen.
Het bedrijfsleven zal de samenwerking met onderwijsen onderzoeksinstellingen nadrukkelijker moeten
opzoeken om zodoende goed inzicht te krijgen in
nieuwe ontwikkelingen, kansen en bedreigingen en
medewerkers op te leiden die blijvend employable
zijn. Wanneer bedrijven, lokale overheid en
onderzoeksinstituten in Nederland samen optrekken,
kunnen ecosystemen worden gebouwd die hun gelijke
niet kennen in Europa en de wereld.

Deloitte staat zelf midden in een wereld die aan
disruptieve verandering onderhevig is. Ook onze
accountants, belastingadviseurs en consultants merken
de gevolgen van de economische, maatschappelijke
en technologische veranderingen in hun dagelijkse
werk. De scherpere opvattingen over en hogere
verwachtingen van de beroepsgroep en beroepsethiek
vragen om continue bezinning en reflectie, maar ook
om actie en ruimte om met nieuwe werkvormen en
aanpakken te experimenteren. Als onderdeel van het
ecosysteem willen wij graag bijdragen aan het vinden
van een breed spectrum van antwoorden om daarmee
onze samenleving te helpen versterken. We werken
graag met u samen en nodigen u uit om samen met
ons te analyseren, te experimenten en de antwoorden
te vinden.

Wereldwijde trends en de implicaties voor onderwijs en onderzoek Grenzen verleggen in een veranderend speelveld

45

Bronvermelding

Adams, F. (2014). University complaints by students top 20,000, BBC News Education & Family. Pagina laatst
bezocht op 1 september 2014, via: http://www.bbc.com/news/education-27640303
Algemene Rekenkamer (2013). Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen:
vervolgonderzoek 2013, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag.
Amsterdam.nl (2014). Amsterdam Metropolitan Solutions, Gemeente Amsterdam. Pagina laatst bezocht op 1
september 2014, via: http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/economischezaken/thema’s/
ams/@620461/pagina/
Andarabi-van Klaveren, D. (2013). Uitgaven voor onderwijs 2012: trends en ontwikkelingen, Centraal Bureau voor
de Statistiek, Den Haag.
Arnoldus, M., Steenhoven, J. van den (2010). Voorbij de tegenstelling in een slimmer Nederland: Kenniseconomie
Monitor 2010, Stichting Nederland Kennisland, Amsterdam.
Barber, M., Donnelly, K., Rizvi, S., Summers, L. (2013). An avalanche is coming: higher education and the revolution
ahead, Institute for Public Policy Research, London, United Kingdom.
Bosch, N., Roelofs, G., Vuuren, D. van, Wilkens, M. (2012). De huidige en toekomstige groei van het aandeel zzp’ers
in de werkzame beroepsbevolking, Centraal Planbureau, Den Haag.
Brainport2020 (2011). Top economy, smart society, Brainport2020, Eindhoven.
Bussemaker, J. (2014). Hoger onderwijs-, onderzoek- en wetenschapsbeleid: open en online hoger onderwijs,
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag.
Cabinet Office (2013). Introduction to social impact bonds, information on commissioning a social impact bond,
sources of funding and available support, UK Government. Pagina laatst bezocht op 1 september 2014, via: https://
www.gov.uk/social-impact-bonds
CBS (2011). Jaarboek onderwijs in cijfers 2011, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag.
CBS (2014). Bevolkingspiramide: Leeftijdsopbouw Nederland. Pagina laatst bezocht op 1 september 2014, via:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm
China.org.cn (2014). China, Holland seek more educational cooperation. Pagina laatst bezocht op 1 september
2014, via: http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2014-03/25/content_31900197.htm
Christensen, C.M. (1997). The innovator’s dilemma: when new technologies cause great firms to fail, HarperCollins
Publishers, New York.
Coelen, R.J. (2013). The Internationalisation of Higher Education, 2.0, Stenden Hogeschool.
Commissie Veerman (2010). Differentiëren in drievoud; omwille van kwaliteit en verscheidenheid in het hoger
onderwijs, Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel, April 2010.
CPB Notitie (2012). De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs, Centraal Planbureau,
Den Haag.

46

Deloitte (2014). Global Human Capital Trends 2014: engaging the 21st-century workforce, Deloitte University Press.
Deloitte Australia (2013). Positioning for Prosperity: Catching the Next Wave, Deloitte, oktober 2013
Deloitte Nederland (2012). Leren Excelleren: Twaalf thema’s voor universiteiten, Deloitte, Rotterdam.
Duin, C. van, Stoeldraijer, L. (2012). Bevolkingsprognose 2012-2060: Langer leven, langer werken, Centraal Bureau
voor de Statistiek, Den Haag.
European Commission (2013). European higher education in the world, Europese Commissie, Brussel.
Europees Platform (2014). 1000ste leerling uitwisseling Europa en India. Pagina laatst bezocht op 1 september
2014, via: http://www.europeesplatform.nl/nieuws/1000ste-leerling-uitwisseling-europa-en-india
Gaalen, A. van, Becker, R., Gielesen, R., Roodenburg, S. (2013). Internationaliseringsplannen van
hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie, Nuffic, Den Haag.
Goldman Sachs (2007). BRICs and Beyond, Goldman Sachs Economic Research Group.
Groningen Declaration (2014). The Future of Digital Student Data Portability, Groningen Declaration. Pagina laatst
bezocht op 1 september 2014, via: http://www.groningendeclaration.org/
Halevi, G., Moed, H. (2012). Section 1: The Evolution of Big Data as a Research and Scientific Topic, Research
Trends, 30, pp. 3-6.
HBO Raad (2014). Cijfers Personeel. Pagina laatst bezocht op 1 september 2014, via: http://cijfers.hbo-raad.nl/
QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Personeel.qvw&host=QVS@cloudbox10232&anonymous=true
Hénard, F., Diamond, L., Roseveare, D. (2012). Approaches to Internationalisation and Their Implications for
Strategic Management and Institutional Practice: A Guide for Higher Education Institutions, OECD Higher Education
Programme IMHE, Parijs.
Hey, T., Tansley, S., Tolle, K. (2009). The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery, Microsoft Research,
Redmond, Washington.
IDP (2002). Global Student Mobility 2025: analysis of global competition and market share, IDP Education Australia.
ICEF Monitor (2014a). The growing role of emerging markets in shaping global demand, 6 maart 2014. Pagina
laatst bezocht op 1 september 2014, via: http://monitor.icef.com/2014/03/the-role-of-emerging-markets-inshaping-global-demand/
ICEF Monitor (2014b). Nigeria: Rapid growth and a strategic gateway to Africa, 3 februari 2014. Pagina laatst
bezocht op 30 juni 2014, via: http://monitor.icef.com/2014/02/nigeria-rapid-growth-and-a-strategic-gateway-toafrica
Innovatieplatform (2009). Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren, Nederland Ondernemend
Innovatieland, Den Haag.

Wereldwijde trends en de implicaties voor onderwijs en onderzoek Grenzen verleggen in een veranderend speelveld

47

International Association of Universities (2005). Key results: 2005 IAU Global Survey on Internationalization of
Higher Education, IAU, Parijs. Pagina laatst bezocht op 1 september 2014: http://www.iau-aiu.net/sites/all/files/
Key_results_2005_1.pdf
Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., Ludgate, H. (2013). NMC Horizon Report:
2013 Higher Education Edition, The New Media Consortium, Austin, Texas.
KNAW (2013a). Vertrouwen in wetenschap, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Amsterdam.
KNAW (2013b). Effecten van universitaire profilering en topsectorenbeleid op de wetenschap in Nederland; een
eerste kritische reflectie, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Amsterdam.
KNAW (2014). Jaarverslag KNAW 2013, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Amsterdam.
Kolowich, S. (2013). The New Intelligence, Inside Higher Ed. Pagina laatst bezocht op 1 september 2014, via: http://
www.insidehighered.com/news/2013/01/25/arizona-st-and-knewtons-grand-experiment-adaptive-learning
Laakso, M., Welling, P., Bukvova, H., Nyman, L,, Björk, B.C,, Hedlund, T. (2011). The Development of Open Access
Journal Publishing from 1993 to 2009, PLoS ONE, 6(6): e20961.
Maastricht University (2013). Unieke samenwerking tussen universiteit en regionale bedrijfsleven. Pagina
laatst bezocht op 1 september 2014, via: http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide4/
UniekeSamenwerkingTussenUniversiteitEnRegionaleBedrijfsleven1.htm
Meza, C.C. (2012). De Nederlandse universiteiten: feiten en cijfers 2012, Rathenau Instituut, Den Haag.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2013). Kamerbrief Open Access van publicaties, Tweede Kamer
der Staten-Generaal, Den Haag.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2014). Kamerbrief De wereld in: Visiebrief internationale
dimensie van ho en mbo, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag.
Nuffic (2012). Mapping Mobility 2012: International Mobility in Dutch Higher Education, Nuffic, Den Haag.
Nuffic (2013). Internationalisering in beeld, Nuffic, Den Haag.
NVAO (2014). MOOCs en online HO: een verkenning, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, Den Haag.
OECD (2010). Perspectives on Global Development 2010: Shifting Wealth, OECD Development Centre, Parijs.
OECD (2013). Education at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD, Parijs.
ReFuel (2013). Tech-Savvy College Students Are Gathering Gadgets, Saying Yes to Showrooming and Rejecting
Second-Screening, GlobeNewsWire. Pagina laatst bezocht op 1 september 2014, via: http://www.globenewswire.
com/news-release/2013/06/13/554002/10036312/en/Tech-Savvy-College-Students-Are-Gathering-Gadgets-SayingYes-to-Showrooming-and-Rejecting-Second-Screening.html
Rijksoverheid (2014). IBO Wetenschappelijk Onderzoek, Mei 2014, Rijksoverheid, Den Haag.

48

Rijksoverheid (2014). Miljoenennota 2014: 3.4.1. Ontwikkelingen aan de uitgavenkant, Rijksbegroting. Pagina laatst
bezocht op 1 september 2014, via: http://www.rijksbegroting.nl/2014/voorbereiding/miljoenennota,kst186725_11.
html
Rowan, D. (2013). On the exponential curve: inside Singularity University, Wired. Pagina laatst bezocht september
2014, via: http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2013/05/singularity-university/on-the-exponential-curve
SER (2013). Make it in the Netherlands! Advies over binding van buitenlandse studenten, Sociaal Economische Raad,
Den Haag.
Shah, D. (2013). MOOCs in 2013: Breaking Down the Numbers, EdSurge, 22 december 2013. Pagina laatst bezocht
op 1 september 2014, via: https://www.edsurge.com/n/2013-12-22-moocs-in-2013-breaking-down-the-numbers
Sledge, L., Fisman, T.D. (2014). Reimaging higher education: how colleges, universities, businesses, and
governments can prepare for a new age of lifelong learning, Deloitte University Press.
StudyInHolland (2014). Get value for money: Earn a quality degree at a comparatively low cost. Pagina laatst
bezocht op 1 september 2014, via: http://www.studyinholland.nl/education-system/get-value-for-money
SURF (2013a). Regie in de cloud: I-strategie voor hoger onderwijs en onderzoek, SURF, Utrecht.
SURF (2013b). Trendrapport Open Educational resources 2013, SURF, Utrecht.
TU Delft (2013). TU wil naar India, Vietnam en Moskou, Delta; magazine van de Technische Universiteit Delft.
Pagina laatst bezocht op 1 september 2014, via: http://delta.tudelft.nl/artikel/tu-wil-naar-india-vietnam-enmoskou/27254
UN (2013). World Population Prospects: the 2012 revision: Highlights and Advance Tables, United Nations, New
York.
University of Nicosia (2014). Bitcoin Payments, Digital Currency Initiative. Pagina laatst bezocht op 1 september
2014, via: http://www.unic.ac.cy/about-us/university-of-nicosia-digital-currency-initiative/bitcoin-payments
Usher, A. (2005). Global Dept Patterns: An International Comparison of Student Loan Burdens and Repayment
Conditions, Educational Policy Insitutute, Toronto.
Valorisatiemodel Rotterdam (2014). Valorisatiemodel. Pagina laatst bezocht op 1 september 2014, via: http://www.
valorisatierotterdam.nl/valorisatiemodel/
Vereniging Hogescholen, VSNU (2014). Gezamenlijke Visie Internationaal, Vereniging Hogescholen & VSNU, Den
Haag.
VSNU (2012a). Factsheet internationalisering: Nederland verdient aan internationale student, VSNU, Den Haag.
VSNU (2012b). Prestaties in perspectief: trendrapportage universiteiten 2000-2020, VSNU, Den Haag.
VSNU (2014). Downloadbare tabellen personeel. Pagina laatst bezocht op 1 september 2014, via: http://www.
vsnu.nl/f_c_personeel_downloads.html

Wereldwijde trends en de implicaties voor onderwijs en onderzoek Grenzen verleggen in een veranderend speelveld

49

VSNU, Rathenau Instituut (2014). Vizier vooruit: 4 toekomstscenario’s voor Nederlandse universiteiten, VSNU &
Rathenau Instituut, Den Haag.
Walsh, K. (2012). Western Governors University – Measurable Academic Innovation Success, Enabled by
Technology, EmerginEdTech. Pagina laatst bezocht op 1 september 2014, via: http://www.emergingedtech.
com/2012/09/western-governors-university-measurable-academic-innovation-success-enabled-by-technology/
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2013). Naar een lerende economie: investeren in het
verdienvermogen van Nederland, Amsterdam University Press.
Wilson, D., Purushothaman, R. (2003). Dreaming With BRICs: The Path to 2050, Goldman Sachs, Global Economics
Paper, 99
Worldometers (2014). World population: past, present and future. Pagina laatst bezocht op 1 september 2014, via:
http://www.worldometers.info/world-population/#pastfuture

50

Eindnoten

 013, interview met Mark Susster, Start up grind 2013 (https://
2
www.youtube.com/watch?v=KYVdf5xyD8I).
2
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/24/ruwaard-van-puttenziekenhuis-failliet/
3
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx .
4
Brazilië, Rusland, India en China (tegenwoordig vaak in één
adem genoemd met Zuid-Afrika en Nigeria).
5
CBS - Bevolkingsprognose 2012-2060: Langer leven, langer
werken, Den Haag, December 2012
6
CBS/PLB 2011
7
United Nations Department of Economic and Social Affairs/
Population Division. World Population Prospects: the 2012
Revision
8
Goldman Sachs - BRICs and Beyond, november 2007
9
Bangladesh, Egypte, Indonesië, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan,
Filipijnen, Turkije, Zuid-Korea en Vietnam
10
Bron: ICEF Monitor, 2014b
11
Zie o.a. OECD - Perspectives on Global Development 2010:
Shifting Wealth, Parijs, augustus 2010 en Goldman Sachs Dreaming With BRICs: The Path to 2050, Global Economics
Paper 99, oktober 2003 Sachs - Dreaming With BRICs: The Path
to 2050, Global Economics Paper 99, oktober 2003
12
IDP Global Student Mobility Report, 2002.
13
VSNU - Factsheet internationalisering: Nederland verdient aan
internationale student, juni 2012.
14
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – De wereld
in: Visiebrief internationale dimensie van ho en mbo, juli 2014.
15
Centraal Planbureau - De economische effecten van
internationalisering in het hoger onderwijs, Den Haag, april
2012.
16
Nuffic - Internationalisering in beeld, Den Haag, maart 2013.
17
Brazilië, China, India, Mexico, Zuid-Korea, Rusland, Thailand en
Vietnam.
18
Europese Commissie - European higher education in the world,
Brussel, juli 2013.
19
VSNU - Prestaties in perspectief: trendrapportage universiteiten
2000-2020, Den Haag, mei 2012.
20
International Association of Universities - Key results: 2005
IAU Global Survey on Internationalization of Higher Education,
Parijs, februari 2006.
21
Nuffic - Internationaliseringsplannen van hoger
onderwijsinstellingen: een vergelijkende studie, Den Haag,
november 2013.
22
OECD Higher Education Programme - Approaches to
Internationalisation and Their Implications for Strategic
Management and Institutional Practice: A Guide for Higher
Education Institutions, Parijs, 2012.
23
Deloitte Australia - Positioning for Prosperity: Catching the Next
Wave, oktober 2013
24
http://delta.tudelft.nl/artikel/tu-wil-naar-india-vietnam-enmoskou/27254.
25
Institute for Public Policy Research - The avalanche is coming:
higher education and the revolution ahead, Londen, maart
2013.
26
http://www.bbc.com/news/education-27640303
27
SER – Make it in The Netherlands, april 2013
28
China.org.cn - China, Holland seek more educational
cooperation, Xinhua, maart 2014
29
Maastricht University – Unieke samenwerking tussen universiteit
en regionale bedrijfsleven, Maastricht, december 2013.
30
http://www.surf.nl/kennis-en-innovatie/kennisbank/2013/
beleidsnotitie-regie-in-de-cloud-i-strategie-voor-hogeronderwijs-en-onderzoek.html
31
De Khan Academy is een non-profit organisatie die gratis online
opleidingen verstrekt voor iedereen. De oprichter, Salman
1

32
33

34

35

36

37
38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
48
49

50

51

52
53

54
55

56

57

Khan, heeft meer dan 4.800 online lessen geproduceerd met
verschillende onderwerpen, met een belangrijke focus op
wiskunde en wetenschap.
Trendrapport Open Education 2014, SURF 2014.
http://www.insidehighered.com/news/2013/01/25/ arizona-stand-knewtons-grand-experiment-adaptive-learning.
Zie voor een scala aan aansprekende voorbeelden van dit type
onderzoek Hey et al, The Fourth Paradigm, 2009,
Zie de brief van minister Bussemaker aan de Tweede Kamer
januari 2014 http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/
brieven_regering/detail.jsp?id=2014Z00158&did=2014D00277
The Groningen Declaration is een voorbeeld van een dergelijk
initiatief dat hierop uitgebreid zou kunnen worden (zie http://
www.groningendeclaration.org/).
Zie de Kamerbrief over Open Access van publicaties (2013).
Een voorbeeld hiervan is de stimulering van de TU Delft aan de
start-up Feedback Fruits.
http://www.globenewswire.com/
news-release/2013/06/13/554002/10036312/en/Tech-SavvyCollege-Students-Are-Gathering-Gadgets-Saying-Yes-toShowrooming-and-Rejecting-Second-Screening.html.
Centraal Plan Bureau – De huidige en toekomstige groei van het
aandeel zzp’ers in de werkzame beroepsbevolking, Den Haag,
september 2012.
Smissen, Sjoerd van der, René Schalk, and Charissa Freese.
"Contemporary psychological contracts: How both employer
and employee are changing the employment relationship."
management revue. Socio-economic Studies 24.4 (2013):
309-327.
http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/Data%20Analytics/
articles/mogelijk-2-3-miljoen-banen-tocht.html
http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2013/05/singularityuniversity/on-the-exponential-curve
Deloitte - Global Human Capital Trends 2014: engaging the
21st-century workforce, Deloitte University Press, 2014.
https://www.cnvo.nl/nc/actueel/nieuws/onderwijs-nieuws/
nieuws-details/article/helft-startende-leraren-overweegtonderwijs-te-verlaten/.
The Educational Policy Institute – Global Debt Patterns:
an international comparison of student loan burdens and
repayment conditions, Toronto September 2005.
Deloitte, Leren Excelleren, 2012.
IPPR, An avalanche is coming, 2013.
Innovatieplatform, Van voornemens naar voorsprong: Kennis
moet circuleren, 2009.
VSNU - Prestaties in perspectief: trendrapportage universiteiten
2000-2020, Den Haag, mei 2012.
Brainport 2020 – Top economy, smart society, Eindhoven,
februari 2011.
http://www-935.ibm.com/services/multimedia/nl_nl_leipzig.pdf
http://www.emergingedtech.com/2012/09/western-governorsuniversity-measurable-academic-innovation-success-enabledby-technology/.
http://www.hopkins-interactive.com/.
http://www.unic.ac.cy/about-us/university-of-nicosia-digitalcurrency-initiative/bitcoin-payments.
Denk aan het vestigingsplaatsbeginsel, dat slechts ruimte laat
voor 30% van het onderwijs buiten de vestigingsplaats van de
instelling.
Commissie Veerman (2010).

Wereldwijde trends en de implicaties voor onderwijs en onderzoek Grenzen verleggen in een veranderend speelveld

51

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network
of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also
referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of
DTTL and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With
a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and
high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than
200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related
entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the
Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
© 2014 Deloitte The Netherlands

