
8 ECBO DIMENSIES

ONDER-
WIJS

WAAR JE
VAN GAAT
VLIEGEN

WELKE IMPACT WIL HET MBO LEVEREN?

KUNNEN MEEVEREN IN EEN COMPLEXER WORDENDE 
OMGEVING VRAAGT HERBEZINNING OP EN 

HERDEFINIËRING VAN DE FUNCTIE VAN ONDERWIJS-
ORGANISATIES. DE CRUX: DENK NA OVER WAT JE TEWEEG 
WILT BRENGEN. AAN HET WOORD IS DR. RUDY SNIPPE.
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Van saxofonist tot zakelijk leider, trainer in  

innovatieontwikkeling bij een management- 

adviesbureau tot onderzoeker en docent aan  

Nyenrode en lector bij de Hogeschool Inholland.  

Rudy Snippe, op het moment in between  

lectoraten, kan putten uit een rijke werkervaring.  

Als zakelijk leider raakte hij gefascineerd door  

het “gemopper op managers”. Toen de impact  

van innovatietrainingen die hij gaf nogal gering  

– “zeg maar irrelevant” – bleek, omdat de 

ontvangers in no time weer overgingen op de  

orde van de dag, wakkerde dat zijn motivatie 

aan om onderzoek te doen. Zijn promotie- 

onderzoek draaide om de vraag: Hoe kan het  

dat in bedrijven waar hoogopgeleide creatieve  

mensen werken, toch geen innovatie plaatsvindt?  

Het promotieonderzoek heeft hem wijzer  

gemaakt, zegt Snippe. En hem bewust gemaakt  

van hoe leuk het is om onderzoek te doen dat 

verandering teweeg brengt. Vanuit zijn positie 

als lector zag hij hoe hbo en mbo worstelen met  

het oppakken van hun onderzoeksrollen ten  

opzichte van het werkveld en elkaar, en met het  

ontwikkelen van een eigen body of knowledge. 

“Terwijl het hbo nog zoekende is hoe de samen- 

werking met het werkveld te versterken, is het  

mbo daar al stevig mee bezig.” Later in het 

gesprek zegt hij: “Als je als mbo-opleiding weet  

wat je op alle verschillende niveaus wilt kunnen  

en wilt proberen te snappen om iets teweeg 

te kunnen brengen, dan ken je je body of 

knowledge.” 

SURFEN OP HET GRAS
“Lineair denken is het onderwijs eigen: ‘we 

bereiden onze studenten voor op de beroeps-

praktijk’. De beroepspraktijk is het eindpunt en 

het onderwijs moet zorgen dat ze bij dat eind-

punt aanbelanden. Aan de beroepspraktijk 

vragen we wat daarvoor nodig is. Een verouderde 

manier van denken”, stelt Snippe. “Toenemende  

communicatiemogelijkheden maken onze wereld  

complexer en daarmee minder stabiel en voor- 

spelbaar.” Hoe overleef je in zo’n omgeving? 

Snippe gebruikt de analogie van de surfer. Leg 

een surfplank in het gras. Dan is de omgeving 

stabiel en kun je heel stabiel op de surfplank 

staan. Leg de surfplank in het water, probeer er  

stabiel op te staan en je valt om. Daar hebben 

instellingen en bedrijven nu mee te maken. Wat  

doet een surfer op het water? Die acteert en 

leert razendsnel, min of meer tegelijkertijd. Met  

als bagage een enorme hoeveelheid kennis en  

ervaring. Die kennis helpt hem niet om de  

toekomst te voorspellen, wèl om snel te kunnen  

leren en handelen. Wij moeten dus leren en  

acteren op een razendsnelle manier. Niet alleen  

in het werkveld, maar ook in het onderwijs. Een  

heel mooie manier voor het hbo en mbo is om 

samen met het werkveld te leren en acteren. 

Dan ben je aan de bal en kun je een rol pakken  

die het werkveld zelf vanwege tijdgebrek vaak 

niet kan oppakken. Het mbo heeft daarin een 

eigen rol, want het leert en acteert op een andere  

manier dan het hbo. Dat komt doordat mbo, 

hbo en wo elk hun eigen rol, eigen vragen en 

een eigen doel hebben. Stuk voor stuk zijn ze 

nodig om te leren en acteren in de buitenwereld.  

Het mbo is heel goed in een natuurlijke samen- 

werking met het werkveld, door jarenlange  

traditie opgebouwd. Daar kan het hbo van leren  

en daarin zouden we meer samen moeten  

optrekken. In sommige aspecten heeft het mbo  

een voorsprong, in andere het hbo. Het zou 

prachtig zijn als we gaan snappen hoe dat werkt  

en onze rol daarin vinden. Dat lukt zeker niet 

een-twee-drie, maar is wel ontzettend hard 

nodig. Anders halen we het met BV Nederland  

gewoonweg niet.” 

“Een organisatie heeft voldoende complexiteit 

nodig om te kunnen synchroniseren met de  
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complexiteit van de buitenwereld. Als ik stabiel  

op die surfplank sta, ben ik niet complex genoeg  

om met de instabiele omgeving om te gaan. 

De complexiteit en veranderlijkheid van de 

omgeving zijn een feit. Die hebben we zelf  

veroorzaakt en er is geen weg meer terug. Maar  

of we er zelf mee om kunnen gaan, is nog maar  

de vraag.” Vraagt dat om meer wendbaarheid? 

“Het gevaar is onze taal. We hebben woorden 

bedacht voor een omgeving, die er eigenlijk niet  

meer is. Bedrijven en organisaties zijn vaak op 

dezelfde manier georganiseerd. De gedachte is  

vervolgens: ‘nu moet het alleen nog wendbaar  

worden’. Maar die organisatie is helemaal niet 

gebouwd om wendbaar te zijn, maar juist om 

stabiel te zijn. Dus ontstaat er een conflict.” 

Vervolgt: “Wij mensen hebben als methode 

bepaalde organisatiestructuren bedacht. De 

organisatie is dus de methode. Vervolgens willen  

we bij verandering dat dezelfde organisatie  

– de methode – iets anders teweeg kan brengen,  

terwijl deze methode daar niet voor bedoeld 

was. Dus moeten we ons steeds afvragen welke  

methode nodig is om iets teweeg te brengen  

en afstappen van het denken dat de methode 

(de organisatiestructuur) het doel is. Dat geldt  

voor alle scholen, zeker ook het hoger onderwijs!”  

Snippe kan het niet genoeg benadrukken: “We  

moeten ons gaan afvragen wat we eigenlijk 

teweeg willen brengen en wat we daartoe met 

elkaar moeten proberen te snappen. En niet 

uitgaan van dat we het wel weten en bezig gaan  

met marketingboekje 1. Het betekent niet dat  

alles overboord moet, want je hebt nog steeds 

leermiddelen nodig om veranderingen te kunnen  

begrijpen en de mechanismen die daarin een 

rol spelen. Als je de mechanismen snapt, kun  

je de veranderende omgeving volgen en daar 

een rol in spelen. Dat is een heel andere manier  

van denken dan ‘zo ziet de wereld eruit en daar  

moet jij in’. Dat kan niet meer.” 

RANDJES WETEN TE VINDEN
“Iedereen kent ze; kreten als ‘we leiden op voor  

beroepen die er straks niet meer zijn’. Als je  

voor beroepen opleidt, dan klopt die bewering.  

Maar als je mechanismen probeert te snappen,  

maakt het niet uit in welk beroep of hoe dat 

straks heet. Alleen de manier waarop die  

mechanismen worden toegepast verandert, door  

bijvoorbeeld technische of sociale ontwikkelingen.  

Bij mbo-studenten liggen hoofd en handen heel  

dicht bij elkaar. Om iets te kunnen, moet je  

bepaalde dingen snappen en om iets te  

snappen, moet je bepaalde dingen kunnen. 

Bij hbo-studenten ligt dat misschien iets verder  

uit elkaar en meer op het organisatorische vlak.  

En bij wo-studenten gaat het erom de achter- 

liggende of misschien zelfs voorliggende  

theorieën en inzichten te ontwikkelen. Ze zijn  

alle drie heel hard nodig. Leren kàn niet meer 

zonder een onderzoekende houding. Leren ís  

onderzoeken. Alleen wel met drie verschillende  

doelen. Je kunt niet meer leren door alleen 

maar te repeteren. Je moet de achterliggende 

mechanismen leren te snappen. Daarmee door- 

grond je de kennis over het vak en de daarbij 

behorende mechanismen, die transferabel 

zijn naar nieuwe situaties.” 

“Een heel goede timmerman heeft een natuur- 

lijke flexibiliteit, omdat-ie zijn vak helemaal snapt  

en dat in verschillende situaties kan toepassen.  

Dat zou bij het mbo meer tacit knowlegde 

(handelingskennis) kunnen zijn, maar ook dat  

is waarschijnlijk al ontoereikend aan het worden.”  

Snippe: “Vakmensen moeten de randjes weten  

te vinden, de verbinding. Alles wat lineair 

bedacht of uitgevonden wordt, wordt geauto-

matiseerd. Op elk niveau. In de robotisering 

snappen we een aantal dingen al veel beter. 

Robotjes trainen we zó, dat ze op basis van hun  

kennis onderling met elkaar uitmaken welk  

robotje het meest geschikt is om een bepaalde  

taak uit te voeren. In tegenstelling tot het 

traditioneel onderwijs maken we robotjes niet 

even slim, want dan heb je maar één type robot.  

We maken ze bewust divers slim. Als we dat  

met robots al doen, waarom dan nog niet met 

mensen? We beschikken nu over onderwijs- 

tools en nieuwe organisatiesystemen (IT), die  

het aanbieden van diversiteit in kennis mogelijk  

maken. Vroeger kon dat niet. Toen had je een  

hokje met 20 man erin, een docent met een  

krijtje ervoor en dat was dan onderwijs. Nieuwe  

IT-methoden en digitalisering van onderwijs 

bieden nieuwe mogelijkheden. De eerste fase  

van digitalisering lijkt altijd erg op de vorige. 

Kijk naar langspeelplaten. Die waren analoog, 

rond en met een gaatje. Toen kwam de cd, 

digitaal, rond, met een gaatje. We doen eerst 

dezelfde dingen. Dus na de docent met een  

krijtje zijn er nu digitale mogelijkheden, maar 

staat er nog steeds een docent met een krijtje. 

Volkomen begrijpelijk, maar we kunnen nu veel  

meer diversiteit in leren aanbieden, waarin 

studenten op hun eigen tempo en manier diverse  

kennis kunnen binnenhalen. Onderwijsinstel- 

lingen blijven ook in een digitale wereld ont- 

zettend belangrijk voor het doen van onderzoek,  

het geven van duiding van wat studenten bij  

elkaar sprokkelen en het kritisch beoordelen van  

de kwaliteit daarvan. Ik heb grote waardering 

voor mbo-docenten”, zegt Snippe, “maar de 

context waarin zij hun werk moeten doen, lijkt 

vaak te veel op de middelbare school. Ik heb 

ook al heel mooie voorbeelden mogen zien, maar  

studenten moeten nog veel uitvoerende taakjes  

doen en dat lokt reactief gedrag uit. Ik geloof 

niet dat ze dat gedrag standaard hebben. De  

context bepaalt het gedrag.” Verzucht: “Kunnen  

we niet een context ontwikkelen waarin die 

mbo-kids gaan vliegen? Dat willen ze zelf ook! 

Er zit zoveel verborgen kennis, die nog niet  

altijd tot z’n recht komt door de manier waarop  

we het onderwijs vormgeven. Mbo’s maken 

prachtige sprongen naar voren!” 

GEEN DOEL, MAAR TOOL
“Een aantal fundamentele denkslagen zijn nodig”, 

zegt Snippe. “Als je in de uitvoerende zin denkt: 
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‘wij voeren onderwijs uit’, dan wacht je op een 

opdracht. OCW geeft bijvoorbeeld een opdracht, 

daar mopper je dan over, je probeert het uit 

te voeren en het lukt in de drukte van alledag 

niet helemaal. En voordat je lekker bezig bent, 

komt er alweer een nieuwe opdracht of is de 

wereld alweer een beetje veranderd. Daar hollen 

we vervolgens dan weer achteraan. Ondertussen 

moet er ook nog onderwijs gegeven worden 

en loopt iedereen aan alle kanten vast. We 

proberen veranderingen door te voeren in een 

methode die voor iets anders bestemd was. 

Als je niet tevreden bent met de uitkomst van 

jouw organisatie moet je je realiseren dat deze 

uitkomst het resultaat is van de wijze waarop 

je bent georganiseerd. Dan moet je bedenken: 

de methode leidt tot dit resultaat, dus is het 

zaak een andere methode te kiezen en niet te 

proberen in dezelfde methode andere dingen 

te doen. De titel van mijn proefschrift refereert 

daar aan: ‘In een rechthoekig cakeblik bakt 

men geen ronde taarten’. Wil je verandering, 

dan moet je een andere context bouwen. Daar 

schuren we wel een beetje naar toe, omdat we 

allerlei hippe methodes zoals SCRUM verzinnen.  

Maar als we niet uitkijken wordt ook daar de 

methode weer een doel, en het is maar een 

tool! SCRUM is een geweldige tool, maar niet 

altijd en overal.” 

“Het construct waarin we nu werken, werkt niet  

meer. Dat weten we allang. Toch proberen we 

erin door te gaan, omdat we geen alternatief  

kennen”, zegt Snippe. “We moeten ons afvragen  

wat het mbo op de verschillende niveaus teweeg 

wil brengen, welke impact het mbo kan leveren  

en welke rol het daarin heeft. Niet leren voor 

bakker, maar leren om ertoe te doen, om een 

andere impact te leveren waarin broodbakken  

een tool is en geen doel. Eigenlijk is het geweldig  

dat dit nu gaat plaatsvinden! Als we gaan op- 

leiden tot functies die robots ook kunnen doen,  

dan doen we iets niet slim, volgens mij. De 

school is er om enorm te leren en te trainen. 

Straks ‘in het echie’ moet je je impact kunnen 

leveren door iets teweeg te brengen. Dat zeiden  

de Romeinen ook tegen de gladiatoren: je traint  

enorm en in de arena bepaal je je strategie. Dan  

moet je razendsnel kunnen leren en handelen.  

Als er een groot beest met grote tanden grom-

mend op je afkomt, moet je niet eerst hoeven 

opzoeken wat het is. Dat is onze wereld nu. Je 

moet snappen wat er gebeurt en je rol daarin 

nemen.” 

SLIMMER SLIM WORDEN
“We zitten in een geweldig mooie tijd waarin 

we de weg een beetje kwijtraken. Er is nieuwe 

taal nodig om een nieuw discours met elkaar te  

ontwikkelen. Het probleem met taal is dat we  

daar in het verleden al betekenis aan hebben  

gegeven, terwijl we er de toekomst mee moeten  

proberen te duiden. Daarom zullen we de  

betekenis van woorden moeten gaan reframen.  

Verandering in de school of instelling begint met  

het reframen van je taal. Stel, je bent docent TV.  

Maar TV is niet meer zoals vroeger, zo’n grote 

doos, dat is nu iets heel anders. Jij bent geen 

docent TV, maar jij kunt iets teweeg brengen 

via TV. Dus wat vroeger mijn vak heette, is nu  

mijn methode geworden. Als ik dat via TV kan,  

kan ik het wellicht ook via de smartphone of via  

iets wat nog niet bestaat. Mijn houdbaarheids- 

datum wordt daardoor vele malen groter. 

Docenten zijn getraind en vastgezet in een 

performance engine. Daarbinnen handelen ze  

in routines waarin ze heel goed geworden zijn.  

Daar vroeg de context tot nu ook om. Om dit te  

kunnen veranderen zal de instelling zichzelf een  

andere functie moeten geven.” Snippes theorie  

omschrijft dat als een andere functiedefinitie. 

Een statische functiedefinitie vertelt wat het 

systeem is: ‘wij zijn een school’. Dat is stabiel. 

En een dynamische functiedefinitie zegt: ‘wij  

brengen iets teweeg’. “We stimuleren studenten  

bijvoorbeeld om slimmer slim te worden. De 

functiedefinitie van een bibliotheek is niet 

‘boeken uitlenen’, maar ‘inspireert mensen tot 

lezen’ en kan daartoe boeken uitlenen, maar 

zou ook iets totaal anders kunnen doen. Pas 

als je dat besluit kan het systeem veranderen. 

Niet eerder, want dan zit je vast.” 

“We pakken het als onderwijsinstellingen zèlf  

op, of andere partijen pakken het op”, waar- 

schuwt Snippe. “De eerste signalen zijn er, 

bijvoorbeeld bedrijven die eigen scholen begin- 

nen. Zeker in de digitalisering komt de ontwik- 

keling altijd uit onverwachte hoek. Apple en 

Spotify zijn de grotere muziekaanbieders in de  

wereld. Dat hadden we van tevoren niet kunnen  

bedenken. De tijd dringt. We hebben tot nu toe  

nog het recht om diploma’s af te geven, maar  

dat gaat bij ons vandaan. Niets doen betekent 

onszelf opheffen. Als dat beter is, dan zij dat zo.  

Maar als je ziet hoeveel we geïnvesteerd hebben,  

hoeveel pedagogische en didactische kennis 

er voorhanden is en hoeveel infrastructuur, is 

het zonde van de investering. Laten we dat  

gebruiken, dat is het waard. En als BV Nederland  

móeten we gewoon. Bestuurders en anderen in  

het onderwijs geven mij de indruk te denken dat  

we nog voldoende tijd hebben. Wellicht omdat 

onderwijs langzaam ontwikkelt en we nog niet 

weten wie de concurrenten worden. Maar de 

patronen tekenen zich af: bedrijven nemen het  

over, financieringsmodellen vanuit de overheid  

beginnen zich aan te passen. Het nieuwe kan  

niet in het oude. We moeten met elkaar nieuwe  

methoden ontwikkelen. De angst voor banen-

verlies is ongegrond”, meent Snippe. “Blijven 

we het op de oude manier doen, dan lopen 

we vast. Dat zogenaamd alles op z’n kop gaat, 

wil niet zeggen dat het ingewikkelder wordt. 

We lopen nú vast, raken nú overspannen. Dat  

betekent dat we dingen moeten doen die niet 

in het huidige systeem passen. We gebruiken 

de verkeerde methode. We moeten omdenken,  

in plaats van zo hard ons best te doen. Dan zal  

je zien dat ook de impact en het werkplezier 

groeit!”


