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Door F reek G root en broer

“Je staat verbaasd
wanneer je ziet wat een

B e ro e p s o n d e r w i js

prachtige dingen
studenten daar allemaal

Passend, effectief
onderwijs van hoge
kwaliteit

tot stand brengen.”

Stichting CINOP realiseert gefundeerde, integrale en toepasbare oplossingen
voor complexe onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken. Hoewel breed georiënteerd op leren in het algemeen, is een van de specialiteiten van CINOP het
beroepsonderwijs. De start van het nieuwe mbo is een mooi moment om met
de algemeen directeur Huub Dekkers te kijken naar de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs.
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e d i tori a l c on su l ta n t b ij
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e carrière van Huub Dekkers heeft zich de
afgelopen tien jaar grotendeels afgespeeld
in het onderwijs. Zo is hij onder andere lid
geweest van het college van bestuur bij het
Albeda College en directeur van de sector Onderwijs &
Onderzoek bij PwC Advisory. Nu is hij alweer ruim een
jaar algemeen directeur van Stichting CINOP, een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor een optimale
deelname van iedereen aan de samenleving, vandaag en
morgen.
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Waar komt die liefde voor het mbo vandaan?
“Ik moet eerlijk toegeven dat ik, voordat ik de stap naar
het onderwijs maakte, nog nooit een voet binnen had
gezet bij een mbo. Maar na mijn eerste beroepsmatige
bezoek was ik direct verkocht. Er zijn zoveel mensen met
een mbo-opleiding die allemaal essentieel zijn om onze
samenleving draaiende te houden: monteurs, technici,
kappers, financiële administrateurs. De passie waarmee
mbo’s al die mensen opleiden is werkelijk indrukwekkend.
En je staat verbaasd wanneer je ziet wat een prachtige
dingen studenten daar allemaal tot stand brengen.”
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Er wordt veel gesproken over het feit dat de onderwijswereld
– die van het mbo in het bijzonder -steeds sneller verandert.
Wat gebeurt er?
“Persoonlijk heb ik de voorkeur om dit soort vraagstukken
altijd te beschouwen vanuit grote trends. Vanuit processen die van grote invloed zijn op onze samenleving en die
ons allemaal op de een of andere manier zullen raken.
Verandering is iets van alle tijden, maar recent onderzoek
laat zien dat de snelheid en intensiteit van veel huidige
ontwikkelingen een bijzonder disruptief karakter hebben.
“Denk bijvoorbeeld aan demografische ontwikkelingen.
We hebben wereldwijd te maken met een enorme bevolkingstoename, terwijl wij, in het Westen juist vergrijzen.
Toekomstscenario’s laten zien dat het mbo te maken zal
krijgen met een terugloop van zo’n 20%. Die terugloop is
bij veel instellingen al begonnen. Tegelijkertijd zal er steeds
meer vraag ontstaan vanuit volwassenen die moeten
worden bij- of omgeschoold. Denk aan stratenmakers
bijvoorbeeld, die door een switch naar de logistiek langer
gezond aan het werk zouden kunnen blijven.
“Economische machten zijn aan het verschuiven. Het
Westen is niet meer de vanzelfsprekende leider van de
wereld; landen als China zijn bezig met een enorme
inhaalslag en bepalen straks de agenda. Intussen neemt
de druk op onze planeet steeds maar toe: klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen, allerlei zaken die
leiden tot steeds meer onzekerheid met als gevolg steeds
meer spanningen en polarisatie tussen mensen, culturen
en landen.
“Een andere trend is natuurlijk die van de technologische
ontwikkelingen. Denk alleen al aan kunstmatige intelligentie en robotisering. Twee fenomenen die een geweldige
impact op de arbeidsmarkt hebben. Veel menselijke taken
worden overgenomen door machines. Banen veranderen
ingrijpend of zullen zelfs verdwijnen. Er ontstaan ook compleet nieuwe functies.
“Data-analyse en de opkomst van allerlei draagbare
sensoren, zoals smartwatches en intelligente apparaten,
kunnen menselijk gedrag en onze fysieke en mentale
gezondheid steeds beter in de gaten houden en zelfs
voorspellen en beïnvloeden. Er zijn op dit moment al
verregaande experimenten die kennis en vaardigheden
direct in het brein kunnen plaatsen. Dit zijn maar een
paar voorbeelden. Er gebeurt zo ontzettend veel. En het
zijn allemaal zaken die enorm veel invloed hebben op de
manier waarop we straks leren. Waar leiden we mensen
voor op? Wat staat mensen straks te wachten wanneer
ze voor het eerst de arbeidsmarkt betreden? Hoe gaan
we dat aanpakken? Vragen waar we nu over moeten
nadenken en die we moeten oppakken. Alles gaat zo snel
tegenwoordig – we kunnen ons niet veroorloven om af te
wachten.”

Je schets een behoorlijk pessimistisch scenario. Zie je de
toekomst somber in?
“Integendeel! Natuurlijk erken ik de risico’s en gevaren
van al die grote ontwikkelingen die op ons afkomen. En
het is verleidelijk om daarin te blijven hangen. Maar ik
vind het belangrijk om juist te focussen op de positieve
aspecten. Er gebeuren namelijk ook allemaal geweldige
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dingen. Medisch gezien is er al zoveel mogelijk. We zijn
in staat om bepaalde ziektes de wereld uit te helpen. En
hoewel veel mensen het niet zo beleven, laten cijfers zien
dat grote problemen als armoede, laaggeletterdheid en
ook oorlog wereldwijd nog nooit op zo’n laag niveau zijn
geweest. Natuurlijk zijn we er nog lang niet, maar het
zijn wel prachtige en hoopgevende voorbeelden. Samen
onze schouders ergens onder zetten en een probleem
echt bij de horens vatten; dat inspireert me.”

Laten we even terugkeren naar het onderwijs. Wat betekenen al die trends voor deze sector?
“Ik begrijp dat dit grote verhalen zijn. Enorm complex, vol
onzekerheid. Maar toch is er een aantal elementen waar
je zeker mee te maken krijgt als onderwijsinstelling. Zoals
de leerlingenkrimp.

“Er zijn zoveel mensen met een
mbo-opleiding die allemaal essentieel zijn om
onze samenleving draaiende te houden”
De grootste zekerheid is de onzekerheid. Daar bedoel
ik mee dat we zeker weten dat er met name op de
arbeidsmarkt van alles gaat veranderen. En blijft veranderen. We weten alleen niet hoe. Dat betekent dat we
mensen moeten opleiden die hierop kunnen anticiperen.
We moeten hen weerbaar maken. Een jong iemand
opleiden tot vrachtwagenchauffeur is mooi en belangrijk,
maar over een jaar of 15 is de kans groot dat we geen
chauffeurs meer nodig hebben. Dit is zeker voor het
beroepsonderwijs een extreem relevant vraagstuk. Hoe
leidt je mensen op zodat ze duurzaam inzetbaar blijven?
Hoe faciliteer je dat mensen hun leven lang kunnen
blijven leren zodat ze kunnen mee ontwikkelen? Dat
ze mobiel blijven op de arbeidsmarkt en daar kunnen
worden ingezet waar ze het hardste nodig zijn? Dit zijn
vragen die we nu al kunnen beantwoorden en dus ook
moeten oppakken.”

Hoe dan?
“Om mensen op te kunnen leiden voor een sterk veranderende arbeidsmarkt is het voor onderwijsinstellingen
belangrijk dat wordt nagedacht over flexibilisering. Flexibilisering is het vermogen om je als organisatie continu
aan te passen aan een veranderende omgeving, zonder
daarbij compromissen te sluiten. Dus niet ten koste van
de visie of van de kwaliteit van het onderwijs. Ondanks
het feit dat wensen en verwachtingen van de maatschappij steeds veranderen, zorgt flexibilisering toch voor
passend, effectief onderwijs van hoge kwaliteit. Het is ook
niet voor niets een belangrijk thema dat is opgepakt door
de overheid.”

Het klinkt eenvoudig; bij verandering moet je mee veranderen.
“Natuurlijk is dit een enorme uitdaging. Een ingewikkeld
proces dat je als school integraal moet aanvliegen. Het is
geen klassieke organisatieverandering waar je van situatie
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A na een aantal interventies verder kunt in situatie B. Het
is een continu proces dat je moet ontwerpen en integreren, waar je instapt en niet meer mee stopt. Dat vraagt
om een nieuw soort professionalisering van iedereen in
de onderwijsorganisatie. Aan de ene kant inhoudelijke
competenties bij de docenten waarbij je nadenkt over
het ontwerp en ontwikkeling van het leren zelf. Aan de
andere kant moeten de benodigde condities voor dit
leren opnieuw worden bekeken. Denk aan visie, strategie
en leiderschap, aan de ontwikkeling en borging van een
kwaliteitsstructuur. En niet te vergeten; het moet betaalbaar en organiseerbaar blijven, terwijl de werkdruk van de
docenten juist omlaag moet. Iedereen in de organisatie
moet hierin mee gaan; alle neuzen dezelfde kant op.
“Nogmaals: een enorme uitdaging, maar wij zien in onze
dagelijkse praktijk dat er opleidingen zijn die in staat zijn
om dit te doen. Organisaties die begrijpen wat er op hen
afkomt en die overtuigd zijn van de nieuwe richting die ze
in willen slaan.”

Wat betekent dit specifiek voor mbo’s? Zij zijn toch bij
uitstek organisaties die van oudsher verbonden zijn met
hun regio en de lokale arbeidsmarkt en dus in staat om te
anticiperen op vraag en aanbod?
”Inderdaad is een goed mbo verbonden met de regionale arbeidsmarkt. Maar de snelheid waarmee deze
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zal veranderen zal van een nieuwe orde zijn. Mbo’s
moeten opnieuw nadenken over de regio waar ze deel
van uitmaken. De rol van die regio zal enorm toenemen
maar tegelijkertijd moet juist internationalisering hoog
op de agenda komen te staan. De bedrijven waar
mbo’s voor opleiden, opereren steeds meer buiten de
landsgrenzen en vragen werknemers die daarmee om
kunnen gaan. Internationalisering is het ideale middel om geschikte en vooral ook weerbare mensen op
te leiden. Niet voor niets nemen steeds meer scholen - zeker ook mbo’s – het thema op in hun visie en
strategie als iets dat samenvalt met de kwaliteit het
onderwijs.”

Hoe kun je als mbo leren om te anticiperen op de toekomst?
“Een van de kwalijkste zaken in onderwijsland vind ik dat
de kennisinfrastructuur de laatste jaren enorm is verschraald, met name in het mbo. Je ziet daarom dat de
behoefte van opleiders en hun bestuurders om van elkaar
te leren erg groot is. Om succesvol te kunnen zijn en
blijven, is het cruciaal om de verbinding met anderen te
zoeken; met andere opleidingen en instituten, bedrijven,
beleidsmakers, onderzoekers en specialisten. Zo kunnen
we samen zorgen dat ons onderwijs klaar is voor de
toekomst.”
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