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Wat is er gaande en wat betekent dat voor ons hoger onderwijs?

1. Why?

Maurizio Nannucci, Listen to your eyes (2016)



Why?

 de maatschappelijke trend dat in 
toenemende mate organisaties
aangesproken worden op hun 
maatschappelijke bijdrage

 Dat is op te vatten als een zoektocht naar een breder 
perspectief dan gerichtheid op alleen directe economische 
waarde. Afhankelijk van de definitie wordt een balans gezocht 
tussen bijvoorbeeld sociale waarde, ecologische waarde, 
economische waarde, infrastructurele waarde, persoonlijke 
waarde enzovoorts. 



Why?

“Deze ontwikkelingen vragen om maatschappelijke 
antwoorden, ook van hogescholen. Voor ons ligt de 
focus op de voorbereiding van onze studenten op hun 
toekomstige loopbaan en de bijdrage die zij daarmee 
leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke 
vraagstukken.” 

(Professionals voor morgen - Strategische agenda Vereniging Hogescholen 2019 –
2023) 



Why? The relevance of higher education

(European Commission, 2018, Promoting the Relevance of Higher Education)



Why?

“Wij leiden ze niet alleen op als toekomstige professionals, 
maar we transformeren daarmee ook de arbeidsmarkt en 
dragen bij aan persoonlijke vorming van onze studenten en 
cohesie in de samenleving”.

(Professionals voor morgen - Strategische agenda Vereniging Hogescholen 2019 – 2023)



Why?

 de persoonlijke trend dat studenten en 
medewerkers die maatschappelijke waarde 
zien als ‘zingevend’ voor hun eigen leven.

Peter Henk Steenhuis, www.zinverzetten.nl



Why?

Er is veel gaande ….. Mis de boot niet!!

Black Pearl, built by Oceanco (2018)



2. How?

Sept-Eugene Dodeigne (1993)

Eugene Dodeigne - Sept (1993)



How?

 de bestuurlijke trend dat niet alle problemen opgelost 
kunnen worden door naar de overheden te wijzen, maar 
dat ‘vitale coalities’ in de regio dat moeten oppakken



The Civic University

(John Goddard, The Civic University)



Wat betekent het om structureel maatschappelijke waarde toe te voegen

3a. What? - (Voor)beelden



Voorbeelden

Impact Night 2019 

UU/REBO



Waarde

“17-169-2030-1. Zeventien duurzame doelen. Verdeeld 
in 169 subdoelen. Voor het jaar 2030. Met één hefboom. 
Eén ruggengraat. Eén kracht. Eén enabler: onderwijs. Dáár 
zit volgens mij de kans. Door het bereiken, het toerusten, 
het opleiden, het bewustmaken, het motiveren, het vormen 
van (jonge) mensen. Dé kans van en voor het onderwijs. 
Maar dan wel midden in de maatschappij.” 
(Bartjan Wattel. 2019. Zinteken #8, LinkedIn)



Voorbeelden

De voorbeelden hebben een zichtbare relatie met waarde en 
zin, maar

vanuit de student gezien is het toch ‘incidenteel’, veelal 
keuzevakken of minoren.



Wat wil je en wat is daarvoor nodig?

3b. What? - Structureel, fundamenteel maken
Timm Ulrichs, Musterhäuser, Typ "Bomarzo“ (2001)



Doelstelling

De gerichtheid op maatschappelijke waarde leidt tot 
opleidingen, waarin de vraagstukken voor studenten actuele 
(regionale) vraagstukken zijn. Studenten en medewerkers 
leveren daaraan een bijdrage, in elke fase van de studie. Het 
onderzoek sluit hierop aan en kan de motor zijn van deze 
ontwikkeling.



Consequenties

 Dat maakt vakinhoud niet minder belangrijk, maar plaatst 
het in een ‘waardevolle’ context.

 In het onderwijs moeten ook de competenties worden 
aangebracht die studenten in staat stellen om in die 
context te functioneren: meer ‘collectieve’ en ‘connectieve’ 
professionaliteit.



Beeld…



3c. What - Transformatie

Alicja Kwade, Trans-For-Men 8 (Fibonacci), (2018)

Alicja Kwade, Trans-For-Men 8 (Fibonacci), (2018)



De beweging
De Vereniging Hogescholen stelt: 

“Als hogescholen zullen we ons moeten omvormen tot 
krachtige netwerkorganisaties die van buiten naar binnen 
werken en focussen op maatschappelijke ontwikkelingen 
en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.  (…) De 
hogescholen kiezen voor een actieve rol in de versterking 
van de economische en maatschappelijke vitaliteit van hun 
regio. Dat vraagt om werkwijzen en een organisatiecultuur 
waarin veranderen en vernieuwen tot routine worden”. 



Visie op verbinding 
met de samenleving

‘Community Service 

Learning’



Ambitie --- willen, kunnen en doen

COM-B



Dialoog

Naar de toekomst

Alicja Kwade, Trans-For-Men 8 (Fibonacci), (2018)

Kenneth Snelson, Needle tower (1968)



Dialoog

 Vragen?

 Spreekt het aan?

 Wat zou je willen?

 Wat heb je nodig?





m.p.wiersma@expho.nl

Ondernemenderwijs wenst jullie een activistische toekomst!
martin@ondernemenderwijs.nl


