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Onderwijs van vandaag 

1 2 3



Onderwijs van 

morgen 



“…is het leveren van geplande kennis, vaardigheden en culturele waarden

aan studenten in een stabiele industriële samenleving.” (jaren ’80)

“…is het aanbieden van educatieve diensten in een commerciële en 

consumptiemaatschappij, waarbij kwaliteit voldoet aan de verwachtingen

en behoeften van belangrijke stakeholders - studenten, ouders, 

werkgevers en andere sociale achterban” (jaren ’90)

“… is ervoor te zorgen dat jongere generaties in staat zijn om de 

toekomstige uitdagingen van snelle transformaties naar een 

samenleving van levenslang leren en meerdere vormen van 

ontwikkeling in een nieuw tijdperk te overwinnen"

Paradigm Shift in Education , Towards the Third Wave of Effectiveness, Yin Cheong Cheng, Routledge, London 2019 

Rol van het onderwijs 



• Studenten zijn ‘trainees’ (i.d.z.v. klaargestoomd voor een specifieke carrière) 

• Leerproces: kennisoverdracht d.m.v. geplande set van kennis en vaardigheden

(benodigd voor specifieke carrière) 

• Culturele waarden zijn nodig voor betere overlevingskansen in de maatschappij

• Docent is een leverancier van kennis/ instructeur

Effectiviteit docenten is “interne effectiviteit”: realisatie van docenten om geplande doelen en taken d.m.v. kennisoverdracht en andere activiteiten

Paradigm shift I



• Introductie ICT in het onderwijs

• Studenten zijn ‘consumenten’ of ‘klanten’ 

• Leerproces: kennisoverdracht is een ‘on demand’ service die klanten halen bij een

onderwijsinstelling

• Docent is een ‘onderwijs service provider’ —>interface effectiviteit

• middelenmodel

• tevredenheidmodel

• verantwoordingsmodel

Effectiviteit is interface tussen onderwijsinstelling en de samenleving bepaald door tevredenheid van stakeholders, verantwoordingsplicht aan publiek en concurrentievermogen op onderwijsmarkt. 

Paradigm shift II



• Kennis is overal en altijd beschikbaar (digitale platforms, zoekmachines etc)

• Studenten verwerven kennis en 21-eeuwse competenties om deel te kunnen nemen aan

meerdere en duurzame vormen van ontwikkeling in een snel veranderend tijdperk

• Leerproces: is zowel formeel als informeel, van kennisoverdracht naar kennisconstructie

• Docent is een ‘facilitator’ —> van “sage on the stage” naar “guide on the side”

Effectiviteit: de bijdrage van docenten aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van 

studenten in een steeds sneller veranderende samenleving

Paradigm shift III



Uitdaging docenten anno 2020

VR / AR



Docent 2.0

• inhoudelijke als organisatorische veranderingen

• integratie ‘real world problems’ in curricula | interdisciplinair | meta-cognitieve

strategieën toepassen (reflectie, evaluatie etc)

• gedeelde visie, verantwoordingscultuur, team leren, vertrouwen

• docent is de ontwerper: onderwijs ontwerpen is iteratief proces (ontwerp- optimalisatie-

herontwerp - test- iteratie- test- evaluatie- implementatie)

• docent is coach: doceren anno 2020 is coachen van leerprocessen, studenten leren het 

eigen leerproces aan te sturen

• docent is team player: disciplines staan niet op zichzelf, samenwerking is essentieel



“High tech-high touch” 

The future of education and skills 2030, Position paper, OESO 

Digitale leermidden zijn…. 

• een middel nooit een doel op zich

• nuttig om contactmomenten meer betekenisvol en interactief te maken

• geen ‘stand alone tools’ maar moeten in het onderwijs ontwerp worden meegenomen

Technologie is …

• echt niet altijd effectief of efficiënt

• in sommige gevallen totaal overbodig

• kostbaar en tijdrovend



Voorbeelden van technologie @EUR 

Erasmus

School of

Law

Erasmus

Universiteit

Rotterdam

Virtual reality MOOC’s Blended learningGamification Mobile learning

Bachelor

program

Law

Vrijmiddag-

onderwijs

Erasmus

School of

Law

Erasmus

Universiteit

Rotterdam



• “leren hoe te leren” 

leerstrategieën, meta-

cognitieve strategieën

• docent gebruikt tool om 

studenten het eigen 

leerproces en de zelf 

regulerende vaardigheden bij 

te brengen 

• app is altijd en overal te 

gebruiken 

Ace Your Self Study app



Erasmus game app (EUR 
game)



Virtual reality rechtbank 



Community for Learning & Innovation 

The future of education and skills 2030, Position paper, OESO 
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