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Overzicht

• wat je wilt hoeft nog niet ook te kunnen

• willen: vraagsturing in het onderwijs

• willen: samenwerkend leren

• kunnen: paradox

• kunnen: drie oplossingsvoorstellen

• conclusie
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Willen versus kunnen

• voorbeeld: visserijbiologie en visserijbeleid

• visserijbiologen rekenen vangstscenario’s 
door met wiskundige modellen

• beleid/politiek beslist hoeveel er gevist 
wordt

• en dan weet je of wat de beleidsmaker wil 
ook inderdaad kan
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Willen versus kunnen

• doelstelling (vangstquotum) is kwantitatief

• afwijking is kwantificeerbaar

• beleidsscenario’s zijn doorrekenbaar

• in onderwijsland is dat alles wat lastiger …
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Wens 1: vraagsturing

• student meer zeggenschap over:

• inhoud van het onderwijs

• aanbiedingsvorm van het onderwijs

• plaats, tijdstip en tempo van studeren



6

HOOP 2004

“Een tweede lijn in de gedachtevorming 
bij de overheid is die van ketenomkering 
en (meer) vraagsturing: daarbij wordt de 
organisatie van bijvoorbeeld onderwijs 
en zorg minder afhankelijk gemaakt van 
het aanbod, en meer van de vragen of 
vragers.” (blz.13)
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Innovatieagenda 
Hogescholen

‘Een vraaggestuurde aanpak en het sneller 
betrekken van spelers uit de schakels in de  
innovatieketen zullen leiden tot meer 
toepassing van kennis.’ (blz.6)
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Wens 2: 
samenwerkend leren

• geen kennis overdragen en uit het hoofd 
leren, maar zelf kennis construeren door 
betekenisgeving (constructivisme)

• niet alleen, maar samen met anderen 
(sociaal-constructivisme)
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Dave Merrill

• knowledge is constructed from experience

• learning is a personal interpretation of the world

• learning is an active process in which meaning is developed 
on  the basis of experience

• conceptual growth comes from  … the changing of our 
internal  representations through collaborative learning

• learning should be situated in realistic settings; testing 
should be integrated with the task …
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Paradox

• Groepjes maken die opdrachten krijgen om 
samen uit te voeren.

• Waar is de vraagsturing?

• Lerenden elk zelf hun onderwijs laten 
inrichten (vorm, inhoud, plaats, tijd tempo)

• Hoe krijg je die in groepen aan het 
samenwerken?
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Oplossingsvoorstel 1

• Sluit aan bij bestaande gemeenschappen 
(communities of practice) waarbinnen 
lerenden hun vragen kwijt kunnen, maar …

• is er voldoende inhoudelijke aansluiting?

• mogen studenten wel meedoen?

• biedt de community een voldoende veilige 
omgeving voor actieve participatie 
(‘lurken’ alleen is niet genoeg)?
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Oplossingsvoorstel 2

• Richt als onderwijsinstelling zelf een 
community in (studienet OUNL), maar …

• onbalans tussen investering en rendement 
voor lerende (onvoldoende persistent)

• gevaar van ‘spontaan’ uitsterven (te kleine 
aantallen op zeker moment)
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Oplossingsvoorstel 3

• Richt een ‘Virtueel bedrijf ’ in, waarin 
lerenden 

• in teams

• competentiegericht

• aan authentieke problemen werken

• in een door ict-ondersteunde omgeving
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Sitekaart VB
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Conclusie

• ‘paradox’ is niet eenvoudig op te lossen, 
maar inrichten van leergemeenschappen kan 
helpen mits

• veilige oefenomgeving voor lerenden

• persistent (‘cursusoverstijgend’)

• inhoudelijk relevant (vraagsturing)

• inhoudelijk voldoende rijk (vraagsturing)
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