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Beroepsonderwijs en veranderingen op de arbeidsmarkt 
 

‘Asscher: robot bedreigt veel banen’ 

Vorig najaar organiseerde Lodewijk Asscher een congres over de invloed van technologie op de 

arbeidsmarkt in de komende decennia. Daags daarop opende de Volkskrant met bovenstaande 

kop. De kern van zijn boodschap was dat door technologie – vooral ICT – heel veel banen gaan 

verdwijnen. Kosten kunnen immers omlaag, de kwaliteit omhoog en de productiviteit is 24/7. 

 

Het werd als ‘breaking news’ gecast, maar deze ontwikkeling speelt natuurlijk al jaren in alle 

maatschappelijke sectoren. In de industrie, waar industriële robots werk overnemen. In de 

zakelijke dienstverlening, waarin ICT-toepassingen menselijke tussenschakels tussen klant en 

gewenst product vervangen. Door de groeiende rekenkracht, voortschrijdende miniaturisatie en 

immer dalende prijzen van ICT gaat dit proces ook onomkeerbaar door. Het versnelt zichzelf 

bovendien door het voortdurend combineren van deze toepassingen. 

 

Zandlopermodel 

De WRR gebruikte eind 2013 in haar rapport ‘Naar een lerende economie’ de term ‘zandlopermodel’ 

om de toekomst van de werkgelegenheid te karakteriseren. Een groot deel van de middenklasse 

zal door de technologie razendsnel verdwijnen, stelde de WRR. De bovenkant (management en 

creatieve functies) en de onderkant van de arbeidsmarkt blijven over. In te grove onderwijstermen 

vertaald: hbo/wo en delen van mbo-4 zijn relatief ‘veilig’1, ongeschoold personeel evenzeer, maar 

het tussengebied – grofweg niveau mbo-2/3 – staat onder druk. 

Frey en Osborne, onderzoekers van Oxford, becijferden eind 2013 op basis van een analyse van 

702 beroepen dat in de komende twintig jaar 47% van de werkgelegenheid in de VS een groot 

risico loopt om verloren te gaan door automatisering  (The future of employment: how susceptible 

are jobs to computerisation).  

 

Donkere toekomst of toch niet? 

De invloed van technologie op de vraagzijde van de arbeidsmarkt zet ongetwijfeld door. Het is 

overigens nog niet eenduidig en common sense of die invloed daadwerkelijk gaat leiden tot de door 

de WRR en andere genoemde partijen voorziene kaalslag.  

Zo zijn er al sinds pakweg 1980 zwarte scenario’s dat complete beroepen en sectoren gaan 

verdwijnen of drastisch veranderen (het leraarschap incluis!)2. Die scenario’s streden en strijden 

met concurrerende voorspellingen en inschattingen dat het effect van bijvoorbeeld ICT niet 

eenduidig is (zie als slechts één voorbeeld Gelderblom & de Koning), dat veel beroepen simpelweg 

niet weg te automatiseren zijn door hun sterk dienstverlenende/’intermenselijke’ component en/of 

dat ICT bijdraagt aan productiegroei en daarmee juist aan creatie van nieuwe banen op ook lager 

en middenniveau. 

 

De conclusie kan eigenlijk alleen maar zijn dat we niet goed weten hoe de vraag naar 

gekwalificeerd personeel zich gaat wijzigen. Werkgevers geven ons dit ook vaak aan: 

gedetailleerde meerjarige manpower planning wordt steeds lastiger en minder zinvol. De markt is 

onduidelijk en dynamisch. Het enige wat wél vrijwel vaststaat is dat die vraag zich geweldig gaat 

wijzigen. We worden daarin bevestigd door de ontwikkelingen in de afgelopen decennia, die een 

                                                
1 Relatief veilig. Zo zijn er verwachtingen dat ICT ook zijn sporen zal nalaten in het hooggeschoold 
administratief werk, zoals accountants en notarissen, en zelfs ook in de medische sector. 
2 Begin maart 2015 nog: rapport UWV voorspelt verlies van circa 100.000 administratieve functies in komende 
jaren door ICT. 

http://www.wrr.nl/actueel/nieuwsbericht/article/wrr-rapport-naar-een-lerende-economie-investeren-in-het-verdienvermogen-van-nederland/
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Frepub.eur.nl%2Fpub%2F1988%2FDe%2520invloed%2520van%2520ICT%2520op%2520de%2520opleidings-%2520en%2520functie...............pdf&ei=EFj4VJSRB8rePcC_gNAE&usg=AFQjCNHxte4xlQXD7_xDFQdpBOSTLUY-EA&sig2=GfO-ZgYqRRfKmMKFW38n1A&bvm=bv.87519884,d.ZWU
http://www.uwv.nl/overuwv/Images/20150306%20UWV%20Rapport%20Administratieve%20beroepen.pdf
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geweldige verandering van de beroepenstructuur heeft laten zien, door onder meer de explosie van 

concrete beroepen in veel meer, vaak geheel nieuwe functies en functiegebieden3.  

 

Transitioneel arbeidsmarktmodel 

De vraag verandert, maar het aanbod evenzeer. Door conjunctuur, technologie en veranderende 

organisatie-opvattingen worden traditionele, vaste werkrelaties verdrongen door lossere en kortere 

dienstverbanden en zzp. Baanzekerheid wordt, indachtig de flexicurity-benadering van prof Ton 

Wilthagen, op zijn best werkzekerheid met een geheel nieuwe invulling van het werkgever- en 

werknemerschap. Eén dekkende (regionale) aanpak van instroom-doorstroom-uitstroom en leven-

lang-leren door werkgevers, gemeenten, UWV en onderwijs wordt daarin steeds belangrijker.  

 

We zien in onze praktijk de eerste voorbeelden in de regio of de sector van dergelijke allianties en 

‘dekkende’ aanpak. Maar die zijn nog grotendeels papier; weinig praktijk….  

Deze dekkende aanpakken concentreren zich op de overgangen (transities) van individuen in hun 

(leer)loopbaan; vandaar de ook wel gebezigde term ‘transitioneel arbeidsmarktmodel’. In die 

transities kunnen onderwijsinstellingen een rol spelen, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te 

zijn. Ze zijn zeker niet de enige en op voorhand belangrijkste partij in dergelijke allianties. 

 

Consequenties voor onderwijs: nieuwe competenties 

De vraag is wat deze dynamiek aan de vraag- en aanbodzijde betekent voor het hbo en voor zijn 

plaats in de onderwijsketen; zowel qua inhoud als qua positionering van de instellingen.  

 

Eerst de inhoud. 

Brynjolfsson en McAfee van het MIT Center for Digital Business adresseren in hun boek ‘The 

Second Machine Age’ het onderwijs als cruciale factor voor een goede overgang van de huidige 

naar de toekomstige situatie. Die overgang, zo geven ze aan, kan beter verlopen als het onderwijs 

zich fundamenteel gaat heroriënteren: van de huidige focus (door hen als ‘industrieel’ 

gekenschetst), met een concentratie op taal en rekenen, naar een bredere set van competenties 

die nodig is om te kunnen inspelen op genoemde ICT-toepassingen. 

 

Eerder al – in 2011 – kwam Lynda Gratton, hoogleraar London Business School, met een 

vergelijkbare oproep aan het onderwijs. In haar boek ‘The shift: the future of work is already 

here’ analyseerde zij een breed scala van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die 

de toekomst in sterke mate zullen bepalen. Ze beschrijft drie ‘shifts’, mentale veranderingen, die 

we daartoe als mens moeten doormaken. Twee daarvan hebben direct betrekking op opleiding en 

scholing.  

De ene is de ontwikkeling van ‘shallow generalist’ naar ‘serial master’. Generalisten kunnen worden 

vervangen door ICT, stelt ze. Je kunt ook geen specialist zijn in één vakgebied, want dat gaat 

waarschijnlijk over de kop tijdens je werkzame leven. Alleen als ‘serial master’ kun je elke keer 

switchen en je bekwamen in een nieuw vakgebied. Dat vereist een bredere set competenties, zoals 

ook benadrukt door Brynjolfsson en McAfee.  

De tweede shift benadrukt het belang van netwerken en samenwerken van personen, binnen en 

tussen arbeidsorganisaties.  

 

Ook andere experts wijzen in dezelfde richting van wat zij betitelen als fundamenteel nieuwe 

competenties. Vaak worden die betiteld als de ‘21st century skills’: samenwerken, creativiteit, 

probleemoplossend vermogen, kritisch denken en adaptiviteit. (De vraag is hoe nieuw die zijn…). 

Merk op dat ook hierin weer de serial master van Lynda Gratton doorklinkt. 

                                                
3Van 5500 beroepen en enkele duizenden functies in 1976 naar 1211 beroepen en circa 23.000 functies in 
1993. In: Beroepsonderwijs: van opleidingenfabriek naar loopbaancentrum. W.J. Breebaart, J.A.T.M. Geurts & 
F.J.M. Meijers. Haagse Hogeschool/TH Rijswijk, 2004.  

http://www.secondmachineage.com/
http://www.secondmachineage.com/
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Diverse opleiders nemen dit inmiddels op in hun strategie voor de komende jaren. Zo werken 

meerdere hbo-opleidingen bijvoorbeeld met het profiel van de toekomstige afgestudeerde als ‘T-

shaped professional’. Cruciaal daarbij is de balans tussen de dwarsligger – de breedte van de 

professie en transfervaardigheden - en de poot – de diepgang in een specifiek vakgebied.4 In het 

mbo werken ROC’s op vergelijkbare wijze onder meer aan het meer servicegericht en 

ondernemend opereren van hun studenten.  

 

Consequenties voor onderwijs: nieuwe positionering 

Tot zover de inhoud.  

De positionering behoeft zoals evenzeer doordenking. Kunnen en mogen we nog verwachten dat 

werkgevers, als opdrachtgever in het beroepsonderwijs, in de toekomst nog in dezelfde mate hun 

rol nemen’ zo vroeg recent Pierre Heijnen, voorzitter ROC Mondriaan zich recent af5. ‘We zouden 

ons meer moeten richten op individuele arbeidskrachten en zzp’ers en minder op werkgevers’. Voor 

het hbo geldt die vraagstelling eveneens onverkort. Het wordt van nog grotere betekenis dan nu 

dat de hogeschool mensen ondersteunt in hun instroom-doorstroom-uitstroom op de arbeidsmarkt 

met méér dan alleen initieel onderwijs: scholing, coaching, assessments en andere vormen van 

dienstverlening. Jongeren, werkenden en werkzoekenden. En liefst op maat.  

 

HBO aan de slag en in de slag 

Accreditaties en ook evaluaties van lectoraten laten zien dat hogescholen op veel punten studenten 

en de samenleving een heel goede dienst bewijzen. Tegelijkertijd worden de instellingen 

geconfronteerd met genoemde fundamentele ontwikkelingen in de markt en beroepenstructuur én 

met wisselende inschattingen over de snelheid en reikwijdte daarvan. En tot dusver blijkt het niet 

eenvoudig voor mbo-instellingen om daaraan (pro-)actief invulling te geven.  

Ja, er zijn positieve en potentieel interessante ontwikkelingen in het hbo, zoals:  

- De verbreding en flexibilisering van programma’s. 

- De opkomende betekenis van het toegepast onderzoek. 

- Samen met werkveld optrekken in human capital agenda’s, in CoE’s en andere vormen van PPS 

(publiek-private samenwerking).  

 

Maar we zien ook: 

- Bedrijven die vinden dat hbo (en ook mbo) onvoldoende flexibiliteit en slagkracht hebben, 

vooral in de PPS, meer in het bijzonder in de CoE’s.  

- PPS-constructies die alleen het mbo of alleen het hbo bestrijken en niet de keten.  

- Opleiders die vinden dat het werkveld geen eenduidig beeld afgeeft van de arbeidsmarkt, mede 

als tegenargument tegen de voorgaande twee punten.  

- Overheden – zowel de nationale als de regionale - die nog zoekende zijn naar hun rol in dezen. 

Zijn ze regisseur en hoeder van de aansluiting tussen beroepsonderwijs en werkveld of leggen 

zij het primaat daarvoor bij partijen en treden zij louter op als mediator, als partijen er niet 

goed uitkomen6?  

 

                                                
4 Mooi voorbeeld: opleiding master Physician Assistant. Evenwichtige balans tussen breedte en diepgang. 

Uitgangspunt is dat studenten een brede basis ontwikkelen. Werkplekleren geeft een verdieping binnen het 
specialisme. De opleiding werkt in het werkplekleren met Entrustable Professional Activity (EPA) als 
omschrijving van binnen het specialisme te verrichten taken. Op deze wijze structureert en richt de opleiding 
het werkplekleren en de verdieping. 
55 ‘Eén ROC per arbeidsmarktregio’: interview met Pierre Heijnen. Fred de Bruijn en Ursula Wopereis in: 
Onderwijs – Arbeidsmarkt – Overheid: Trilemma of trojka. Hobéon Special, 2015. 
6 ‘Iemand moet de sherry en de bitterballen op tafel zetten en de mensen met elkaar in contact brengen’. Maak 
een onderwijsarbeidsplan’: interview met Koos van der Steenhoven. Fred de Bruijn en Ursula Wopereis in: 
Onderwijs – Arbeidsmarkt – Overheid: Trilemma of trojka. Hobéon Special, 2015. 
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Nieuw speelveld – nieuwe spelregels? 

Ik rond af met een kernvraag en vijf subvragen. 

 

De beleidsgeschiedenis laat zien dat deze vraagstukken op het grensvlak van onderwijs en 

arbeidsmarkt niet nieuw zijn, maar al minstens 30-40 jaar spelen. De kernvraag voor de komende 

jaren is en blijft daarom hoe het hbo, met kwaliteit en bezien vanuit de keten, mensen en 

bedrijven toekomstgericht kan toerusten voor een zeer dynamische en flexibele arbeidsmarkt. 

 

Die kernvraag roept direct tenminste de volgende subvragen op. 

1. Kunnen we überhaupt goed zicht krijgen op de toekomstige marktvraag? Als dat niet zo is; hoe 

zorgen we dan voor een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt? 

2. Wie is ‘we’ trouwens in die vraag; wie is eerste probleemeigenaar? Het hbo? Bedrijfsleven? 

Overheid? …? Is er wel een eerste probleemeigenaar? 

3. Kunnen en moeten we überhaupt nog spreken over ‘het hbo’, gezien de zeer grote diversiteit 

aan instellingen en aan ambities van die instellingen op het gebied van onderwijs, onderzoek 

en maatschappelijke dienstverlening?  

 

Het huidige afstemmingsmodel is: initieel: macrodoelmatigheid vaststellen  kwalificatiebehoeften 

vastleggen in competentieprofielen  instellingen programmeren en examineren daarop  

instellingen leggen verantwoording af7.  

 

4. Is dat afstemmingsmodel nog toereikend voor de komende jaren, met de veel meer fluïde en 

ook veel meer regionaal bepaalde wisselwerking tussen vraag en aanbod? Wat zijn de 

voordelen van de huidige meer statische en vooral landelijke benadering ten opzichte van een 

meer dynamische en regionale benadering. Wat verliezen we, wat winnen we? 

5. In het huidige bestel wordt de macrodoelmatigheid van een nieuwe opleiding vóóraf bepaald, 

zo mogelijk tot op twee cijfers achter de komma. Daarna is zij voor eeuwig macrodoelmatig. 

Wat valt er te zegen voor een model waarin het accent verschuift naar permanente 

aantoonbare (regionale) macrodoelmatigheid? Dat veronderstelt overigens een veel grotere 

betrokkenheid van het werkveld dan nu bij het vaststellen van het bestaansrecht van een 

opleiding vanuit althans de optiek onderwijs - arbeidsmarkt.

                                                
7 In het accreditatiekader speelt de aansluiting op de arbeidsmarkt goed beschouwd een relatief beperkte rol, 
gemeten naar de existentiële betekenis hiervan voor het hbo. In het mbo is het overigens niet veel anders: op 
grond van het waarderingskader mbo van de Inspectie verantwoorden de instellingen zo ongeveer alles, 
behalve de aansluiting op de arbeidsmarkt. Er wordt inmiddels weliswaar een ‘zorgplicht’ richting arbeidsmarkt 
gevraagd (instellingen moeten studenten informeren over de arbeidsmarktperspectieven van de opleiding), 
maar dat lost het probleem in de kern niet op. 
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