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Facts and figures
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Subversive teaching
Gemotiveerde en creatieve docenten en 
studenten voelen zich niet thuis in het 
fabrieksconcept. Zij starten eigen initiatieven 
om zich – meer ondanks dan dankzij de 
onderwijsinstelling – bezig te houden met 
leren, creëren en ondernemen. 

Zo kent het subversive teaching in de VS 
steeds meer aanhangers. Hierbij gaat het 
om facilitering van het leerproces door de 
docent. Die docent is enthousiasmerend 
in plaats van beoordelend. Hij bevordert 
kritisch denken en slaat discussie niet 
dood met zijn eigen mening of het ultieme 
‘antwoord’. De lessen ontwikkelen zich uit 
inspiratie door reële complexe problemen. 
De docent moedigt samenwerking tussen 
studenten aan. Bovenal heeft de inbreng 
van studenten invloed. Er wordt geen 
vooraf tot in de details uitgedachte structuur 
 ‘afgedraaid’ waarin de studenten alleen con-
sument zijn.  1   (Zie Figuur 1: ICT en orde)

Hoewel de ideeën van subversive teaching 
al uit de vroege jaren ‘70 stammen, passen 
ze geweldig bij de eisen van de huidige tijd. 
Ook recent onderzoek onderschrijft dat 
drie nieuwe concepten cruciaal zijn voor 
vernieuwing van de leeromgeving: perso-
nalisatie, coöperatie en informeel leren.  2  
Wij verbazen ons dat deze nog altijd geen 
vooraanstaande plek hebben in de strategie 
van het hoger onderwijs. 

Ook het Engelse kamerlid Michael Gove  3  
heeft recent gewezen op de vreemde 
mismatch: enerzijds het sinds de industriële 
revolutie volledig ongewijzigde onderwijs, 
anderzijds de leefwerelden van jonge 
mensen en docenten en de ICT-tools die 
zij buiten de organisatie gebruiken. Het 
onderwijs draait nog grotendeels om het 
overdragen van (bestaande) kennis – wat 
ook nogal wonderlijk is, gezien de snelle 
veroudering van veel van die kennis in een 
zich vernieuwende wereld.

Curricula zijn gebaseerd op de achterhaalde 
aanname dat groepen mensen min of meer 
identiek zijn qua vooropleiding en voorkennis.

De nadruk op efficiency en rendement in de 
recente prestatieafspraken tussen overheid 
en universiteiten roept vooral associaties op 
met het meer dan een eeuw oude manage-
mentdenken van Taylor, dat zich uitsluitend 
bewezen heeft in industriële omgevingen en 
zelfs daar ter discussie staat.

Wat te doen?
Neen, het is niet onze bedoeling om nu 
met de zoveelste onderwijsvernieuwing 
te komen, en al helemaal niet met een 
voorstel tot complete reorganisatie van 
de onderwijs- en onderzoekswereld in ons 
land. Wij pleiten ook niet voor een volledig 
zelfsturende onderwijsorganisatie waarin 
traditionele curricula, roosters, contacturen 
en kwaliteitscontroles volledig worden 
afgeschaft. In plaats daarvan geven wij 
aan, hoe een organisch perspectief een 
onderzoeks- en onderwijsecologie creëert 
waarin docenten en studenten geïnspireerd, 
gedreven, creatief en innovatief mogen zijn.

(Zie Figuur 2: Chaordisch gebruik van ICT)

We richten ons in dit hoofdstuk daarom 
op chaordisch1 onderwijs en onderzoek. 
Een omgeving waarin aandacht is voor de 
noodzakelijke regels, efficiency en organi-
satie, maar die daarnaast ruimte biedt voor 
creativiteit en chaos. We sluiten zo aan 
bij de trend dat creativiteit, innovatie en 
ondernemerschap belangrijk zijn voor de 
toekomst van Nederland. De welvaart zal 
moeten komen van hoogopgeleide crea-
tieve mensen: de zogenoemde creatieve 
klasse. Die zijn niet opgeleid in geoliede 
onderwijsfabrieken, maar in centra waar 
experimenteren en samenwerken beloond 
worden.

Neen, het is niet onze  
bedoeling om nu met  
de zoveelste onderwijs-
vernieuwing te komen.

  1  Het begrip ‘chaordisch’ slaat op een systeem 
van bestuur dat karakteristieken van chaos en 
orde vermengt. Deze mix wordt vaak om-
schreven als een harmonieuze coëxistentie die 
kenmerken van beide vertoont, en waarbij noch 
chaotisch, noch ordelijk gedrag domineert. De 
term is bedacht door Dee Hock, de stichter en 
voormalig bestuursvoorzitter van creditcard-
organisatie VISA.

Orde, chaOs Of beiden?

Hoger-onderwijsinstellingen voelen de druk van veranderende 

wensen van de omgeving. De overheid stuurt met harde 

prestatieafspraken: hoger studierendement en lagere uitval. 

Ook het wisselen van opleiding en het volgen van een tweede 

studie moeten zoveel mogelijk worden uitgebannen. 

Tegelijkertijd wenst het bedrijfsleven méér dan inhoudelijk 

 geschoolde studenten. Bedrijven en andere organisaties 

werken al lang niet meer vooral industrieel-hiërarchisch, en 

vragen geen uitwisselbare ‘fabrieksarbeiders’. Creativiteit, 

zelfsturing en communicatieve vaardigheid worden alom 

genoemd als basis voor een moderne carrière. Vooral het 

vermogen om samen te werken in nieuwe onverwachte 

 combinaties is gewild. Wie over schuttingen heen kijkt bij het 

onderzoeken van problemen, het bedenken van oplossingen, 

en het leren van en met anderen, is meer dan welkom.

Helaas dreigt het hoger onderwijs – als reactie op de toen-

emende druk – terug te vallen op het traditionele kwaliteits- 

en efficiencydenken. Er is een golf van top-down-initiatieven 

gericht op minder kosten, meer controle, meer regels, aan-

pakken van langstudeerders, accreditatieprocessen, efficiën-

tie in het curriculum, registratie van contacturen, nieuwe 

bekostigingsmodellen, schaalvergroting enzovoort. Deze 

dominante denktrant draagt het risico in zich, dat het hoger 

onderwijs verwordt tot een les- en onderzoeksfabriek waar 

alleen efficiëntie en aantallen tellen.
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Figuur 1 ICT en orde

Figuur 2 Chaordisch gebruik van ICT
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Onderzoeksproject: Starten vanuit passie
Samenwerking in onderzoeksprojecten 
wordt veelal bepaald door de strategische 
agenda van de instelling en de voorwaarden 
die de subsidieverstrekker stelt. Partijen 
zoeken elkaar op om een gedeelde onder-
zoeksagenda te definiëren waarvoor 
financiering beschikbaar is. Ook al is er 
daadwerkelijk een gemeenschappelijke 
 onderzoeksinteresse, de samenwerking 
tussen de verschillende academische en 
industriële partijen verloopt vaak moeizaam. 
Niet zelden bemoeilijkt belangenverstrenge-
ling het bereiken van gemeenschappelijke 
doelen.

Een mooi samenwerkingsinitiatief waarin 
juist gemeenschappelijke passie academi-
sche en industriële partijen bijeenbrengt, is 
het project PSS 101 dat binnen het CReative 
Industry Scientific Programme (CRISP  zie 
figuur 3), is gestart.  8  Een interdisciplinair 
team van onderzoekers van verschillende 
faculteiten van de TU Delft en de Design 
Academy Eindhoven werkt samen met 
grote industriële partners en ontwerpbu-
reaus om zicht te krijgen op het gehele 
netwerk dat betrokken is bij het ontwikkelen 
van een product-service-systeem. De ken-
nisinstellingen brengen kennis over metho-
den en technieken in, het netwerk van MKB 
inclusief ontwerpbureaus levert innovatieve 
concepten en de grote industriële partners 
faciliteren het ‘nieuwe werken’ door het 
inbrengen van cases. 

Het verbinden van de verschillende netwer-
ken brengt veel inspiratie en betrokkenheid 
teweeg. Industriële partijen kijken graag bij 
elkaar in de keuken, leren daarbij veel, en 
brengen ook kennis in. Tijdens de bijeen-
komsten komen voorstellen op tafel om wat 
werkt bij de ene partij ook bij de andere toe 
te passen. Zo hebben industriële partners 
een zogeheten low hanging fruit-workshop 
georganiseerd om deze onbenutte kansen 
te inventariseren en een plan van aanpak te 
maken. 

De subsidie levert dus meer op dan alleen het 
onderzoek als beschreven in de projectaan-

vraag. Ze biedt vooral ruimte en tijd in de 
agenda’s van veelgevraagde professionals. 
Met deze subsidie kunnen ze ervaringen 
delen en gezamenlijk casestudies uitvoeren. 
De grote omvang van de co-financiering 
bewijst de waarde van het onderzoek voor 
de industrie.

Men maakt zich geen zorgen over belangen-
verstrengeling of IPR-rechten. Het team is 
overtuigd dat iedereen leert, dat de pan 
vol ideeën overstroomt: er is meer dan 
genoeg voor iedereen. Industriële partners 
betrekken collega’s en hun achterban bij het 
project en bij de workshops; dat leidt tot 
kenniscirculatie en een duurzame doorwer-
king van de opgebouwde kennis. Ook deze 
‘gasten’ dragen actief bij. De gedrevenheid 
van onderzoekers en industriële partners is 
zo groot dat het project voor het officiële 
CRISP-programma uit loopt, met mooie 
inzichten.

Onderwijsproject: Joint Courses Instead 
of Joint Degrees? 
Het European Research Center for Infor-
mation Systems (ERCIS, zie figuur 4) is een 
samenwerkingsverband van meer dan 20 
universiteiten.  9  Veel formele regels kent 
het netwerk niet, anders dan dat slechts één 
onderzoeksgroep per land lid kan zijn van 
het netwerk. Het netwerk wordt gecoör-
dineerd vanuit de Westfälische Wilhelms- 
Universität in Münster, maar initiatieven 
komen van alle leden. 

Op het jaarlijkse onderzoeksseminar van 
het ERCIS-netwerk in juni 2011 in Bordeaux 
ontstond het idee om gezamenlijk een 
mastervak te organiseren, Information 
 Systems for the Millenium Challenges, 
waarbij internationale teams van studen-
ten een wetenschappelijk artikel schrijven 
over de mogelijke bijdrage van ICT aan 
de vijftien uitdagingen van het Millennium 
Project.  10  Studenten volgen seminars via 
het Web, werken samen met behulp van een 
eigen selectie Web 2.0-gereedschappen en 
worden begeleid door een staflid van een 
van de universiteiten.

We maken in dit hoofdstuk duidelijk dat 
chaordisch onderwijs en onderzoek kan 
floreren met de juiste ICT-ondersteuning.  
De traditionele ICT wordt ingezet voor het 
faciliteren van processen, prestatie-indica-
toren, volgsystemen en kwaliteitsbewaking. 
Deze ICT heeft beperkte strategische 
waarde voor onderwijs en onderzoek maar 
is eenvoudigweg een kritische basisvoor-
ziening.  4  Het ligt voor de hand deze ICT 
grootschalig te organiseren in expertise-
centra op basis van operational excellence. 

De nieuwe ICT draait om Web 2.0 en social 
media. Deze tools worden omarmd voor 
 andere toepassingen: brainstorming, virtu-
ele samenwerking, crowdsourcing, proto-
typing en kennisdeling (zie onder meer  5 ). 
Het tempo waarin deze ICT zich ontwikkelt, 
is al lang niet meer bij te houden voor de 
IT-afdelingen van de instellingen. Hier past 
geen traditionele organisatie. De uitdaging 
is de creatieve student en onderzoeker 
te begeleiden en aan te moedigen bij zijn 
ontdekkingsreis:

  Like all social media platforms, Facebook 
exists in a constant state of change and 
evolution. Everything moves at a cracking 
pace, and today’s cutting edge innovation 
is tomorrow’s garbage.  6  

 
Voor het bestuur van de hoger-onderwijsin-
stelling betekent dit, dat uitsluitend focus-
sen op efficiënt onderwijs en onderzoeks-
ondersteuning een doodlopende route is. 
Het creëren van een chaordische omgeving 
moet het doel zijn. Ruimte geven aan instel-
lings- en grensoverschrijdende innovatieve 
initiatieven is de enige kans om toegevoegde 
waarde te leveren. Niet het  inperken van de 
ruimte die docenten hebben, maar het om-
armen van subversive teaching is de beste 
route naar succes. 

Daarnaast zal samenwerking moeten 
worden aangemoedigd op vele niveaus. 
Niet alleen binnen de instellingen, ongeacht 
opleiding of faculteit, maar ook tussen 
instellingen onderling en met de overheid 
en het bedrijfsleven, zowel nationaal als 

internationaal. Hierbij moet niet worden 
gedacht aan formele top-downallianties, 
maar veel meer aan micro-sourcing: simpel 
opgezette samenwerkingsverbanden 
met directe meerwaarde voor student en 
 docent/onderzoeker. 

David de Ugarte wijst hier op het steeds 
grotere belang van phyles, transnationale 
communities die sneller kunnen inspringen op 
de kansen van globalisering dan traditioneel 
georganiseerde ondernemingen: 

  Winning a bet in the cyberpunk and 
postmodern world we live in nowadays 
amounts to nothing but resisting and 
thriving. In order to do so, one must 
truly belong in this world, truly love 
its frontiers. Phyles are the children of 
its explorers: of free software, virtual 
 communities, cyberactivism, and the 
globalisation of the small.  7 

In de volgende paragraaf geven we een 
aantal voorbeelden van initiatieven die 
passen binnen chaordisch onderwijs en 
onderzoek. Deze initiatieven zijn ontstaan 
ondanks de steeds strakkere sturing met 
standaardisatie en rendementsmeting. In 
de daarop volgende paragraaf houden we 
een pleidooi om volop de ruimte te bieden 
aan dit soort chaos naast de orde, en deze 
chaos optimaal te faciliteren via organisatie 
en ICT. Ten slotte ronden we het hoofdstuk 
af met een serie frequently asked questions.

Praktijkvoorbeelden van chaordische 
projecten

Hieronder geven we drie inspirerende 
voorbeelden uit onze eigen ervaring. Deze 
voorbeelden tonen hoe ad-hocinitiatieven 
en een gezonde dosis chaos hebben geleid 
tot vruchtbare grensoverschrijdende 
samenwerking, die tevens naadloos aansluit 
op de orde van de lopende onderzoekslijnen 
en curricula.

chaordisch onderWijs en onderzoek 2
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Figuur 3 Het CReative Industry Scientific (CRIS) Programma
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Naar een chaordische leeromgeving

Wat valt uit deze voorbeelden te leren? 
Welke patronen zien we verschijnen? De 
drie cases maken gebruik van bestaande 
instituties en structuren, maar hun meer-
waarde ontstaat door organische groei 
van nieuwe samenwerkingsverbanden.  Die 
brengen kennisinstellingen, bedrijfsleven, 
NGO’s en overheden nader tot elkaar. 

Er worden ook dwarsverbanden gelegd 
tussen lopend onderzoek en onderwijs. 
In al deze projecten spelen studenten uit 
verschillende disciplines en met variërende 
ervaring namelijk een cruciale rol als verbin-
dende, creatieve en innovatieve krachten. 
Tegelijkertijd ondergaan de studenten een 
unieke leerervaring. De precieze uitkomst 
daarvan ligt niet vast en kan niet eenvoudig 
getoetst worden, maar in ieder geval leren 
ze samenwerken op basis van kennisdeling 
en gelijkheid tussen autonome eenheden. 
In geen van de drie voorbeelden is deze 
 samenwerking vooraf gepland of afgebakend. 
De voorbeelden volgen de analogie van 
phyles die gedurende korte of langere tijd 
via netwerken samenwerken om iets op 
te lossen en waarde te produceren.  7  De 
samen werkingsverbanden kunnen dankzij 
hun losse structuur, reactiesnelheid en be-
weeglijkheid goed omgaan met onverwach-
te situaties en er snel lering uit trekken.

Chaordisch leren en werken in elke 
studiefase
De genoemde voorbeelden staan zeker 
niet op zichzelf. Gelukkig zijn er tal van 
initiatieven waarbij spontane en dynami-
sche onderzoeks- en onderwijsprojecten 
via netwerken nationaal en internationaal 
worden uitgevoerd. Helaas bevinden deze 
initiatieven zich vaak buiten de radar van de 
bestuurders of ondervinden zij zelfs hinder 
van traditionele structuren en procedures. 

Hoewel de meeste studenten gemotiveerd 
aan hun studie beginnen, kan een onder-
wijssysteem teveel nadruk leggen op 
rendementen en prestaties in de vorm van 
toetsen en becijfering. Studenten die dit 

soort systemen doorlopen, hebben later 
grote moeite te functioneren in lossere 
 samenwerkingsprojecten die open innova-
tie, samenwerking en creativiteit vergen. 

Veel pogingen om samenwerking in onder-
wijs en onderzoek te bevorderen starten 
vanuit top-downallianties, zoals het 3TU-
federatie van de drie technische universitei-
ten, de Leiden/Delft/Erasmus-combinatie, 
de TU/e/Utrecht-alliantie en de stappen tot 
meer samenwerking tussen VU en UvA. In 
onze visie gaan dit soort structuren alleen 
werken als tegelijkertijd praktisch ingestelde, 
los gestructureerde bottom-upverbanden 
worden aangemoedigd en gefaciliteerd. 
Bottom-upsamenwerking met een zekere 
mate van chaos verdient een vaste plek 
naast de strakke orde van de curricula en 
onderzoeksprogramma’s. 

Hiermee moet niet worden gewacht tot 
de latere fasen van de studiecurricula. Het 
moet al helemaal niet worden gereserveerd 
voor de zeer ervaren onderzoekers (zoals de 
vrije fellowships voor gelouterde resear-
chers). Chaordisch leren en werken kan al 
vroeg in de curricula worden ingebouwd. 
Naast projecten zoals de genoemde 
voorbeelden kunnen studiegroepen al in de 
eerste studiejaren op grote schaal worden 
ingevoerd. Studiegroepen zoals beschreven 
en besproken door John Seely Brown  12  
stimuleren de leervaardigheid en creativiteit 
van studenten. Een voorbeeld hiervan is 
de aanpak van Mensa, die in Duitsland zeer 
succesvol blijkt te zijn.  13  

Een omgeving waarin 
aandacht is voor de nood-
zakelijke regels, efficiency 
en organisatie, maar die 
daarnaast ook ruimte 
biedt voor creativiteit en 
chaos.

Leden uit drie landen van het ERCIS-
netwerk namen het initiatief voor dit 
project: Jan vom Brocke (Liechtenstein), 
Jörg Becker en Armin Stein (Duitsland), 
Allessio Braccini en Marco deMarco (Italië). 
Begin september volgde de oproep aan de 
overige leden en eind oktober was het doel 
bereikt: vijftien teams van elk drie studenten 
met verschillende nationaliteiten.

Uiteraard ging dit alles niet zonder de nodi-
ge lastminutewijzigingen. Het werd al direct 
duidelijk dat elk land zijn eigen dynamiek 
kent. Donderdag 20 oktober 2011, om 18:00 
uur (Centraaleuropese tijd) was de virtuele 
aftrap van het seminar via de webconferen-
tie-software van Adobe  Connect. In deze 
webconferentie werd direct uitgebreid 
ingegaan op de uitdagingen van het virtueel 
samenwerken tussen verschillende culturen. 

Inmiddels loopt het internationale vak al weer 
enige maanden. Rufina Kingori, MSc-student 
‘Business and ICT’ aan de Universiteit Twente, 
schrijft over haar ervaringen: 

  So far it has been both interesting and 
challenging in the ERCIS Project. I have 
been grouped with a student from the 
University of Liechtenstein and another 
one from LUISS University in Rome. Our 
topic is about “How can everyone have 
sufficient clean water without conflict?” 
This is the first time I have participated 
in an online collaboration team and I 
have learned quite a number of things 
which I didn’t know about. Our group has 
been meeting online every 2 weeks via 
Skype and we have also used Dropbox to 
coordinate our paper. These fortnightly 
meetings help us to keep on track to 
ensure that we have ample time to carry 
out research. We also have a supervisor 
for our group who has provided some 
guidelines about what we have done so 
far. We will be presenting our progress 
on 15th December and the final paper is 
due in the second week of January 2012. 
As part of the seminar we have been 
keeping a portfolio of our experiences as 
we go on with the project and this has 

helped me understand how to collaborate 
with others. The biggest challenge for 
me so far has been time to concentrate 
on the project – with my other courses 
here in the university, each with its own 
workload, it has been a challenge to have 
adequate time to carry out the research. 
However, I am enjoying the challenge 
and would like to be involved in future 
 collaborations like this one.

Open onderzoeks- en 
onderwijsinnovatie: CMMN Cargo
In 2011 richtte stichting Natuur en Milieu 
een oproep aan bedrijfsleven, overheid en 
kennisinstellingen om te komen tot een 
radicale reductie van de CO2-emissie van 
het vrachtvervoer in 2035. Het project 
CMMN Cargo was geboren. CMMN (spreek 
uit: common) verwijst naar een open inno-
vatiemodel waarin verschillende partijen 
samenwerken en kennis delen om te komen 
tot een gezamenlijke visie.  11  (ZIe Figuur 5)

In april 2012 is het eindresultaat gepresen-
teerd op de BedrijfsautoRAI. Het is veel 
meer dan een ultramodern concept van 
een aerodynamische vrachtwagen, want 
er wordt ook een logistieke visie gepre-
senteerd. Interessant aan het project is dat 
studenten van meerdere universiteiten en 
hogescholen delen van het project hebben 
uitgewerkt voor onderwijsopdrachten en 
afstudeerstages. Via onlinesamenwerking 
en ‘traditionele’ workshopsessies in Utrecht 
werden tussenresultaten gedeeld. Zo kwamen 
studenten lucht- en ruimtevaarttechniek uit 
Delft in aanraking met studenten autotech-
niek van de TU Eindhoven, en studenten 
logistiek en ICT van de universiteit Twente 
met die van Hogeschool Rotterdam. Het 
leidde tot een boeiende uitwisseling van 
ideeën en projecten, en die konden gelijk 
worden getoetst door consultants van 
Logica en TNO en door medewerkers van 
onder meer het Havenbedrijf en Scania, die 
ook bij het project CMMN betrokken zijn. 
Een mooie voorbereiding voor studenten op 
het doorbreken van barrières dat zo nodig 
is voor innovatie.

chaordisch onderWijs en onderzoek 4
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Figuur 4 Het European Research Center for Information Systems 

Figuur 5 Het open innovatiemodel CMMN 
(spreek uit: common cargo-project)
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groepen in van vakdocenten en studenten, 
en ondersteun ze met ICT-coöperatietools. 
Dan leidt hun samenwerking tot creativiteit, 
verrassende resultaten, én het behoud van 
de intrinsieke motivatie van docenten en 
studenten. 

Investeer dus – als instelling en via SURF – 
in networking- en andere ICT-tools om die 
studiegroepen nog sterker te ondersteunen, 
en begeleid ze in het productief gebruik 
hiervan. SURFCONEXT is als dienst op dit 
gebied in ontwikkeling. Daarnaast  verdienen 
de vele sociale media en decentrale groeps-
tools zoals die van Apple op iPad  14  meer 
aandacht in onderwijs en onderzoek.

Frequently Asked Questions

In plaats van de traditionele conclusie 
eindigen we dit hoofdstuk liever met onze 
antwoorden op (verwachte) veelgestelde 
vragen.

Vraag: staan deze creatieve studiegroepen 
niet lijnrecht tegenover de wens tot grotere 
efficiency en schaalgrootte van toch al 
zo complexe en net weer aangepaste en 
scherp bewaakte onderwijstrajecten?

Antwoord: nee, deze studiegroepen voegen 
er een dimensie aan toe. Ze verbreden en 
verdiepen de werking van de universiteiten 
en hogescholen. We verwachten dat ze 
 studenten zowel als docenten en onder-
zoekers zullen motiveren en stimuleren. De 
chaos zal in balans zijn met de orde. Vandaar 
‘chaordisch’ onderwijs en onderzoek.

Vraag: moet je niet eerst basiskennis hebben 
om aan zoiets mee te kunnen doen, om 
inbreng te hebben? Verbindingen hebben 
toch pas meerwaarde op het moment dat je 
specialisten hebt?

Antwoord: basiskennis of leuke dingen? Mix 
& combineer! Iedereen is wel ergens goed in… 
zeker als hij in het hoger onderwijs rondloopt. 
Zorg dat binnen elk project de basisskills 
aanwezig zijn, en ga dan geleidelijk meer 

grenzen openstellen. Studenten die vanaf 
het begin van hun studie meedraaien in iets 
zinvols, zullen gaan niet ‘zoeken’, studie-
hoppen of uitvallen. Als ze met gevorderden 
en externen samen mogen werken, op 
voorwaarde dat ze meteen iets zinvols in-
brengen, zullen ze direct geboeid raken. Wij 
hebben er vertrouwen in dat jonge mensen 
in het hoger onderwijs zo’n uitdaging al 
vroeg aan kunnen. 

Vraag: moeten competenties en toetsge-
stuurd leren niet de belangrijkste leidraden 
zijn?

Antwoord: we moeten zorgen dat kinde-
ren en jonge mensen hun ontdekkende en 
 creatieve aard niet verliezen in het onder-
wijssysteem. Ze moeten vragen blijven 
stellen aan hun omgeving en samen met 
anderen in studie- en ontdekkingsgroepen 
ontdekkingen blijven doen.  15 

Vraag: waarom zoveel aandacht voor 
samenwerking?

Antwoord: omdat dit – zoals Martin Nowak 
en Roger Highfield  16  hebben aangetoond 
–de derde kracht is in de evolutie van de na-
tuur, naast mutatie en competitieve selectie: 
Samen Werken. 

Vraag: nog meer maatwerk?

Antwoord: we gaan een stap verder dan het 
Onderwijs op Maat dat de Open Universiteit 
biedt via ICT-netwerken en door Kennisnet 
wordt aanbevolen.  17  Dat op maat ge-
sneden onderwijs is zeer succesvol in het 
ontwikkelen van de diverse talenten en 
mogelijkheden van studenten. Er bestaan 
ook parels zoals het vermaarde wiskunde-
lespakket van Sal Khan  12  en het boek (en 
de app) van Richard Dawkins  13 . In dit 
hoofdstuk van het trendrapport voegen wij 
aan dit soort prima persoonlijke afstands-
onderwijspakketten onderzoeks- & ontdek-
kingsgroepen toe. Daarin kan men inhoude-
lijk diepgaander (homo sapiens), praktischer 
(homo faber) en speelser (homo ludens) 
samenwerken, leren en ontwikkelen.

  Ernst Wolters: ‘Van Mensa heb ik gehoord 
dat er groepen/groepjes van intelligente 
en/of begaafde & getalenteerde jonge 
kinderen bij elkaar werden gezet. Kinderen 
die elkaar voor het eerst ontmoetten. En 
men heeft processen binnen die groep 
bestudeerd. Werkt op essentiële punten 
anders dan bij volwassenen. Samen-
werking is niet op het eigen voordeel 
gericht, is ook niet op de groep gericht, 
maar op het bereiken van de gezamen-
lijke opdracht. Het eigen voordeel zit er 
indirect in. Slaagt de groep, dan slaagt 
in zo’n bijzondere groep iedereen! De 
selectie vanuit de groep vindt plaats 
op de vaardigheid van elk teamlid om 
in de groepsdynamiek mee te willen/
kunnen doen. Daar lopen intelligentie en 
begaafdheid door elkaar heen. Neem een 
sterk team (4–10 mensen) van verschil-
lende (jongere) mensen (verschillend in 
opleiding, kennis en ervaring en interesse, 
eventueel ook ambitie) die een gezamen-
lijke “opdracht” (zelf geformuleerd of ge-
kregen) hebben. Kenmerk van dit team: 
weinig overlap in kennis enz. Hoe kom je 
dan tot een goed resultaat gebaseerd op 
“het resultaat is veeeel groter dan de som 
van de enkelen”. 

  
  Waar zit dan de synergie? Waaruit 

bestaat die synergie? Die zit in de manier 
van denken, die zit in de volle acceptatie 
“zonder de bijdrage van de ander kom ik 
niet verder en omgekeerd hij ook niet”, 
geen Not Invented Here Syndrome. Maar 
gelijktijdig een zeer kritische beschouwing 
van wat van de ander komt. Die wordt 
niet klakkeloos overgenomen. Bovenal 
gedreven vanuit de overtuiging: we 
komen pas tot het beste resultaat als 
iedereen zijn maximale inbreng levert. 

  
  Zijn vaak mensen die bij zo’n opdracht 

al gauw een “beeld” in hun hoofd krijgen 
waar de reis heengaat (geen tunnelvisie!). 
Het op de juiste manier samenvoegen 
van ieders bijdrage om tot het gewenste 
 resultaat te komen verloopt via een proces 
van “negotiation”. Via onderhandeling 
over welke deeltjes moeten wel of niet 

samengevoegd worden komt de groep 
tot het beste resultaat. Negotiation is niet 
alleen bilateraal, meestal multilateraal.  
Er wordt niet eenzijdig/eigenmachtig aan 
de anderen voorbij een deeltje aan de 
oplossing toegevoegd. Er wordt samen 
gebouwd. Zie het als een vorm van team-
denken op hoog niveau.’

Aanvullend op de huidige werkwijzen in 
onderzoek en hoger onderwijs zou elke 
docent, student en onderzoeker, vanaf 
dag 1 dat zij starten in een instelling, actief 
moeten deelnemen aan een of meer 
studiegroepen. In deze groepen wordt 
intensief samengewerkt met minimaal twee 
deelnemers binnen de eigen omgeving en 
minimaal twee externe deelnemers van bij-
voorbeeld een andere faculteit/universiteit. 
Doel van de samenwerking is een verbeter-
proces van een issue of probleem door te 
maken: samen met een verscheidenheid van 
mensen ontdekkingen doen en problemen 
helpen oplossen. Open en multidisciplinair. 

Waardering van de deelnemers wordt niet 
gebaseerd op welke kwantitatieve maat dan 
ook: waar het om gaat is de eigen construc-
tieve bijdrage, vanuit een unieke vaardigheid 
of ervaring, en het samen verder brengen 
van het creatieve proces.

Chaordische ICT
Wat is de rol van ICT hierin? Natuurlijk levert 
ICT een goed beveiligde, gestandaardi-
seerde maar tevens open omgeving die de 
‘ordelijke’ basisprocessen – zoals toets-
resultaten en administratie – ondersteunt. 
Deze backoffice mag echter geenszins de 
vele mogelijkheden overschaduwen, die ICT 
biedt om de creatieve chaos te bevorderen. 
ICT-hulpmiddelen die men zich buiten de 
onderwijscontext eigen heeft gemaakt, 
worden steeds vaker gebruikt om zaken af 
te stemmen met mensen in verschillende 
rollen en posities. Zowel de harde als de 
zachte infrastructuur moet werken. We 
moeten de kracht van sociale media en 
crowdsourcing benutten in het onderwijs, 
zodat de zachte infrastructuur de harde kan 
vormgeven. Stel zelforganiserende studie-
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Vraag: hoe kan dit proces nu met voorspel-
bare zekerheden worden opgezet?

Antwoord: dat kan niet. Chaordisch leren is 
per definitie bedoeld om in onvoorspelbare, 
snel veranderende situaties te leren hoe je 
deze samen het hoofd kunt bieden, met 
behulp van beschikbare kennis óf door sa-
men nieuwe tools en inzichten te bedenken 
die blijken te werken. En door daar samen 
mee dóór te gaan terwijl de situatie zich 
blijft wijzigen. Dit staat orthogonaal op het 
huidige onderwijs en veel van het huidige 
onderzoek en geeft er nieuwe zinvolle en 
leerzame dimensies aan.
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We moeten de kracht 
van sociale media en 
crowdsourcing benutten 
in het onderwijs, zodat de 
zachte infrastructuur de 
harde kan vormgeven.

pas op: hypes! 1

Het gevolg hiervan is slecht onderwijs, geld-
verslindende aankopen, innovatiemoeheid 
en ontevredenheid: bij docenten, ouders 
en studenten. En zelfs bij de aanstichters, 
bestuurders en politici.

Desondanks blijft ICT in het onderwijs  
trending topic. Niet in de zin dat het vaak 
op Twitter genoemd wordt, maar het blijkt 
zeer gevoelig voor bijna alle trends in de 
maatschappij. Hiervan zijn voorbeelden te 
over. Toen de toenmalige Sovjet-Unie de 
kunstmaan Spoetnik de lucht in schoot, 
beslisten de VS dat er meer natuurweten-
schappers moesten komen. Omdat deze 
beroepsbeoefenaars kennis vergaren 
door middel van onderzoek, meenden de 
beleidsbepalers in en voor het onderwijs 
dat onderzoek ook de basis moest zijn van 
de didactiek. Hoewel niemand zou durven 
beweren dat de manier waarop Formule 
1-coureurs rijden ook de manier is waarop 
iemand zou moeten leren auto te rijden, liep 
men mee in de waan van de dag. Men deed 
dit zonder enig empirisch, op wetenschap 
gebaseerd, bewijs, maar gewoon omdat het 
goed of logisch klonk. 

Het kwam niet in de beleidsbepalers op dat 
er een traditie is van onderzoek dat laat 
zien dat lerenden anders zijn – zelfs anders 
denken en informatie verwerken – dan 
experts. Denk bijvoorbeeld aan Jean Piaget, 
Aleksandr Luria, Lev Vygotski of A. D. de 
Groot. Onbekommerd en niet gehinderd 
door kennis van zaken liet men nieuwe, als 
innovatie bedoelde, onderwijscurricula voor 
de natuurwetenschappen ontwikkelen. Op 
basis daarvan zijn nieuwe leermethodes 
bedacht die een hele generatie kinderen 
opzadelden met goedbedoeld maar slecht 
onderwijs.

Drie ICT-trends onder de loep
Het gebruik van ICT in en voor het 
onderwijs vertoont, helaas, hetzelfde beeld. 
Men ziet kinderen schijnbaar tegelijkertijd 
meerdere ICT-gerelateerde activiteiten 
uitvoeren, en concludeert enkel op basis 
van deze waarneming dat kinderen kunnen 
multitasken. Mensen die misschien beter 

moesten weten, roepen dat er een nieuwe 
generatie jongeren geëvolueerd is. Dit klinkt 
goed en logisch en past in de tijdgeest. Het 
duurt niet lang of de pers wordt wakker en 
herhaalt dit in artikelen, tv-uitzendingen en 
op het Web. Als dit vaak genoeg gebeurt, 
gaan anderen geloven dat het waar moet 
zijn en is het trending. 

Al snel gaan verschillende groepen dit tren-
ding topic overnemen. Ze beginnen op ba-
sis daarvan het onderwijs te ‘innoveren’. Die 
groepen bestaan uit mensen die je het niet 
kwalijk kan nemen, zoals politici en beleid-
smakers die iets anders hebben gestudeerd, 
maar ook uit onderzoekers en adviseurs die 
in de onderwijswetenschappen zijn opgeleid 
en die dus beter zouden moeten weten. 

Deze bijdrage aan het Trendrapport benoemt 
een drietal ICT-gerelateerde trends – die wij 
zien als broodje-aapverhalen – en neemt 
deze onder de loep vanuit een wetenschap-
pelijk gezichtspunt. Deze drie ICT-trends 
zijn: (1) kinderen en adolescenten zijn 
digital natives ofwel homines zappiëntes 
(geworden) die intelligent met ICT kunnen 
omgaan, (2) mensen, en in het bijzonder 
adolescenten en kinderen, kunnen multi-
tasken, en (3) het verwerven van kennis 
is niet meer nodig, aangezien deze kennis 
enerzijds ‘even houdbaar is als verse vis’ en 
anderzijds ‘allemaal op internet staat’. 
Deze verhalen verspreiden zich als een 
lopend vuur door de maatschappij – ze zijn 
dus trending – en hebben helaas ook hun 
weg gevonden naar het (hoger) onderwijs.

Hypes en broodje-aapverhalen

De meesten onder ons kennen wel ver-
halen over, bijvoorbeeld, de krokodil die 
een rioolwerker aanviel in New York City. 
Het verhaal gaat als volgt. Oma en opa 
komen terug van een vakantie in Florida 
en brengen voor hun kleinkind een schat-
tige babykaaiman als  cadeau mee. Als die 
krokodil begint te groeien krijgt de moeder 
schoon genoeg van het beest en spoelt het 
door het toilet. In het warme, voedingrijke 
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