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Hoger Onderwijs 3.0?
Wim Westera

Prestatiecontracten

Variabele bekostiging

Hervorming beurzenstelsel (?)

Langstudeerdersboete

Kwaliteit

Profilering

Diversiteit

Internationale markt

Innovatie/topsectoren

Meer studenten

Hoger? Onderwijs
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• Administratief: hoogste niveau in ons onderwijssysteem
• Psychologisch: diepste inzichten
• Kennistheoretisch: accumulatie, overstijgend verklarend 

vermogen
• Postmodern: kritisch en zelfbeoordelend
• Leertheoretisch: reflectie, metacognitie

Hoger Onderwijs?

Culturele
motieven

Sociale
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Economische
motieven

Het culturele motief Het culturele motief
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Economische motieven

Input

Output

Educatie voor de massa
Gekwalificeerd personeel
voor de arbeidsmarktOpleiding van onderzoekersMeer afgestudeerden
voor  minder geld

Economische motieven

Input

Output

Sociale motieven

• Individuele autonomie
• Brede intellectuele 

vaardigheden
• Intellectuele integriteit
• Persoonlijke ontwikkeling 
• Kritische competentie mbt het 

functioneren van de 
maatschappij

Missie:

Inholland stimuleert beginnende en werkende 
professionals hun talenten optimaal te ontwikkelen…

Missie:

Inholland stimuleert beginnende en werkende 
professionals hun talenten optimaal te ontwikkelen en 
een gekwalificeerde positie op de arbeidsmarkt te 
bereiken en te behouden.

Externe ontwikkelingen

• Groeiende Hoger Onderwijsmarkt
• Open content 
• Nieuwe technologieën
• Private aanbieders
• Toenemende internationalisering
• ….

De groeiende HO markt Open Educational Resources

• UNESCO
• MIT Open Courseware 2002
• Harvard, Stanford, Yale, ..
• OpenLearn (UK)
• Open Resources for Education

(China)
• Open Universiteit
• TU Delft
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http://www.khanacademy.org/

• Sinds 2001
• 4.000.000 artikelen
• 1.500.000 vrijwilligers
• 1.000 nieuwe artikelen per dag
• 280 verschillende talen

• Sinds 1768
• 60.000 artikelen
• 4.000 professionele editors

A Vote of Confidence in Wikipedia
A study by the journal Nature finds that the online encyclopedia is nearly as 
accurate as Britannica -- and is widely used by scientists

1801 De eerste industriële robot 1837 Mechanische computer van Babbage

• De eerste echte rekenmachine
• 15000 kg
• 2,5 meter hoog

1946 Eniac de eerste elektronische computer

• 5000000 soldeer-
verbindingen

• 30 m lang
• 27000 kg
• 18000 vacuümbuizen
• 385 vermenigvuldigingen 

per seconde 

Moore’s law (1965)
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Nieuwe technologieën

Het internetHet internet

De internetrevolutie Shift happens

7  miljard

5 miljard

2 miljard

800 miljoen

200 miljoen

De internetrevolutie

Google: 100 miljoen vragen per dag

Twitter: 100 miljoen tweets per dag

Flickr: 5 miljard foto’s

Youtube: 35 uur video per minuut

Smartphone: 
5 miljard app downloads per jaar

Email: 250 miljard per dag

SMS: 6 triljoen per jaar

Shift happens

Evolutie van het internet

inform formationation inf

Services Things

People

Het internet van dingen

• IPv4.0: 32 bits, 4 miljard adressen
• IPv6.0: 128 bits, 3x1038 (300 triljoen triljoen) adressen
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De technologie U-bocht

Onderwijs Markt

Technologie

Technology
push

Market
pull

Private concurrenten

Richard Katz (Educause): EDU@2020

Google, Microsoft, Apple, Sony gaming division, Disney 
entertainment, Electronic Arts, Universal Studios, Pixars studios

• kopen de beste docenten en onderzoekers weg
• leveren de beste content
• richten academische themaparken in
• trekken de beste studenten aan
• trekken de meeste studenten.

• HO instellingen worden:
A) franchise-nemer, of
B) residentiële elite clubs

Wat kunnen we doen?

1. Deel de ICT voorzieningen (de SURF variant)

2. Ga samenwerken/fuseren

3. Zoek internationale exploitatiepartners 

4. Laat je overnemen

5. Zoek een exploitabele niche markt.

Hoger Onderwijs 3.0? 

1. Friedman’s flat earth scenario 

2. Heinsberg’s peak oil scenario

3. Kurzweil’s singulariteit

1. Friedman’s flat earth scenario (2005)

Industriële natiestaatIndustriële natiestaat

MultinationalsMultinationals

Globale interneteconomieGlobale interneteconomie

Globalisation
3.0

Kenmerken
• Productie los van geografie 
• Nieuwe spelers/processen
• Competitie om talent
• Hogere banen naar het buitenland
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2. Heinsberg’s peak oil scenario 

2016

“Industrial bubble”

Kenmerken
• Maatschappelijke ineenstorting
• ICT komt droog te staan
• Verlies van symbolische content
• Lokale economie
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3. Kurzweil’s singulariteit

2030: Software om het brein 
te simuleren

2050:Het simuleren van alle 
breinen op aarde kost $1000

Kenmerken
• Bovennatuurlijke intelligentie
• Versnelde innovatie
• Bionische mens/ cognitieve extensies
• Kolonisatie van de ruimte
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