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Inleiding
Toen in 1088 in Bologna de eerste universiteit in Europa werd opgericht, 
was dat om de kennis van het recht bij te brengen bij jongelingen. 
Sindsdien hebben universiteiten zich in mindere of meerdere mate 
ontwikkeld in een veranderende samenleving. Hoe speelt het onderwijs 
van deze kennisinstituten in op de huidige steeds snellere technologische 
veranderingen en maatschappelijke uitdagingen? Waarom en hoe 
innoveren universiteiten hun onderwijs?

Dit is het tweede luik in een reeks van essays over onderwijs aan de Universiteit van Tilburg. 
Het bouwt voort op het eerste essay van de hand van Alkeline van Lenning en Herman de 
Regt dat zich richt op het ontwikkelen van een visie op onderwijs voor Tilburg University. 
Inmiddels wordt hard gewerkt aan de implementatie van deze visie in het Tilburg Educational 
Profile (TEP), waarin drie elementen centraal staan: Kennis, Kunde en Karakter. Vooral het 
laatste element is kenmerkend voor Tilburg University en verwijst naar het ontwikkelen van 
een moreel kompas bij studenten en het stimuleren van een mentaliteit van voortdurende 
ontwikkeling (leven lang leren). Dit is een mooi voorbeeld van innovatie in onderwijs. Zo 
zijn er gelukkig veel meer te vinden binnen Tilburg University, zoals het Digital Education 
Enhancement Program (hierna DEEP). Maar waarom zou het universitair onderwijs moeten 
innoveren? En als het moet, gaat dat dan ook lukken? Zijn er lessen te leren van andere 
organisaties over hoe innovaties succesvol geïmplementeerd kunnen worden? Dat zijn de 
vragen waar we ons in dit tweede essay op willen richten.

Om te beginnen zullen we betogen dat innovatie in het hoger onderwijs op dit moment 
cruciaal is. Door de technologische ontwikkeling, met name de digitalisering, en de 
overgang naar een kenniseconomie verandert de leeromgeving in een ongekend tempo. 
Als de universiteit niet innoveert is zij niet langer in staat studenten goed voor te bereiden 
op hun rol in de samenleving. Niet alleen de beroepsprofielen veranderen snel en vereisen 
andere kennis en andere vaardigheden, maar ook studenten veranderen en hebben andere 
verwachtingen van het onderwijs. Daarnaast zien we een ongekende verandering in de 
onderwijstechnologie die leidt tot een revolutie in het lesgeven en de beoordeling in het  
hoger onderwijs.

We moeten dus innoveren. Maar kunnen we dat ook? Onderwijsinnovatie is niet gemakkelijk 
en we zijn als universiteiten ook niet echt gewend om het onderwijs te innoveren. 
Eeuwenlang is het klaslokaal niet fundamenteel veranderd en bleef de technologische 
innovatie beperkt tot het vervangen van schoolbord en krijt door overheadprojectie en 

PowerPoint presentaties. Digitalisering verandert het landschap echter ingrijpend. De 
nieuwste onderwijstechnologieën bieden enorme mogelijkheden om de onderwijsmethoden 
te verbeteren, studentgericht onderwijs te ontwikkelen en diverse leerstijlen te bedienen. Wat 
kunnen universiteiten in het algemeen - en Tilburg University in het bijzonder - doen om deze 
uitdagingen aan te gaan?

In het tweede deel van dit essay proberen we deze vraag te beantwoorden. We bespreken 
hoe een klimaat kan worden gecreëerd dat onderwijsvernieuwing aan een universiteit 
stimuleert en voedt. Daartoe kijken we wat we als universiteiten kunnen leren van andere 
organisaties over het succesvol aanpassen aan een snel veranderende omgeving en wat 
organisatietheorie te zeggen heeft over het organiseren van innovatie. Deze lessen kunnen 
echter niet worden toegepast op universiteiten zonder aandacht voor de speciale uitdagingen 
waar deze organisaties in het innovatieproces voor staan. Deze verklaren immers niet 
alleen waarom vernieuwing in het onderwijs vaak moeizaam tot stand komt, maar helpen 
ons ook om te begrijpen hoe een universiteit wel succesvol kan zijn in het organiseren van 
onderwijsinnovatie. We illustreren dit met de implementatie van een belangrijk onderdeel 
van het bovengenoemde Tilburg Educational Profile, de begeleiding of mentoring van 
eerstejaars studenten in een bachelorprogramma. Daarbij besteden we uitgebreid aandacht 
aan hoe de invoering van het mentorsysteem in dit programma is geëvalueerd aan de hand 
van methoden van experimentele economie. Het tweede deel van dit essay laat dus zien dat 
innovatie in het universitair onderwijs niet alleen moet, maar ook kan mits op de juiste wijze 
aangepakt. En gaat het dan ook lukken aan Tilburg University?

In het derde en laatste deel van dit essay kijken we vanuit de lessen die we in het tweede 
deel hebben getrokken naar de bestendiging van een innovatiecultuur. Meer bepaald tonen 
we aan hoe Tilburg University een structuur heeft opgezet om naast de efficiënte inrichting 
van bestaande onderwijsprocessen (exploiteren) ook voldoende aandacht kan geven aan 
onderwijsinnovatie (exploreren) door het opzetten van het Tilburg Education Innovation 
Laboratory (EDUiLAB) als onderdeel van DEEP. Is de verwachting gerechtvaardigd dat het 
tempo van onderwijsvernieuwing hierdoor versneld zal worden?
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Ander onderwijs voor een 
veranderende samenleving 
en studenten
Het is hoog tijd om het universitaire onderwijs te vernieuwen.  
Het gangbare model van het universitair onderwijs paste prima in 
het industriële tijdperk, toen kennis en vaardigheden voorspelbaar en 
specifiek waren en de veranderingen relatief traag verliepen. Maar onze 
samenleving is ingrijpend en steeds sneller aan het veranderen, onder 
andere door een sterke digitalisering. 

Onze samenleving verandert…
De huidige economie is veel meer gebaseerd op kenniscreatie en -verspreiding. De kennis, 
vaardigheden en houding die nodig zijn om succesvol te zijn in de kenniseconomie 
verschillen fundamenteel van de vereisten in het tijdperk dat achter ons ligt. Beroepsprofielen 
veranderen snel en veel van de huidige banen zullen over tien jaar niet meer bestaan en zijn 
vervangen door beroepsprofielen die we nu nog niet kennen (Frey & Osborne, 2017). Kennis 
is veel gemakkelijker te verkrijgen, maar het beoordelen en gebruiken van die kennis wordt 
er niet gemakkelijker op. Er is dan ook behoefte aan meer generieke capaciteiten, vaak 21st 
century skills genoemd.

CARL WIEMAN
AMERIKAANS NATUURKUNDIGE, NOBELPRIJSWINNAAR

Het gebruik van het traditionele urenlange hoorcollege 
om wetenschap te onderwijzen is als het vertrouwen in de 
middeleeuwse geneeskunde, terwijl de dozen met antibiotica in 
overvloed aanwezig zijn. Het is het pedagogische equivalent van 
aderlatingen. (Interview 2017)
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…evenals onze studenten…
De digitalisering is niet alleen een belangrijke motor van de veranderingen in de 
samenleving, het verandert ook de studenten. Als het onderwijs niet verandert, gaat het de 
aansluiting missen bij degenen voor wie het is bedoeld, de studenten. Voor de huidige en 
toekomstige generaties studenten is verandering en onzekerheid een manier van leven. Zij 
leven tegelijkertijd in de tastbare, “echte” wereld waarin ze elkaar ontmoeten en naar een 
universiteitscampus komen om te studeren of te sporten, als in een wereldwijde digitale 
wereld die de meeste gebieden van hun leven bestrijkt, zoals winkelen, bankieren, nieuws en 
zelfs daten. Een industriële "one-size-fits-all"-aanpak en een curriculumgerichte benadering 
lijken niet langer tegemoet te komen aan de vrijheid en de keuzeruimte die hedendaagse 
studenten wensen. De grotere diversiteit aan studenten, zoals die tot uiting komt in 
achtergronden, nationaliteiten, geslacht, functieverwachtingen en ambities, vraagt meer 
maatwerk en daagt de traditionele onderwijsmodellen van vandaag de dag uit. Albert Einstein 
zei ooit het volgende over het onderwijssysteem:

"Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt aan de hand van zijn vermogen om in 
een boom te klimmen, zal hij zijn hele leven lang in de veronderstelling leven dat hij dom is."

Don Tapscott is een van de meest invloedrijke Noord-Amerikaanse trendwatchers en 
beschrijft de nieuwe generatie studenten als mensen met verschillende leerverwachtingen 
over onderwijs. Onderwijs zou hen meer vrijheid en individuele keuzes moeten bieden, en 
zou zich op het juiste niveau moeten aanpassen, rekening houdend met hun achtergrond 
(maatwerk). Meer dan voorgaande generaties zoeken studenten vandaag de dag naar 
morele waarden en integriteit, vooral in een geglobaliseerde wereld na de financiële crisis. 
Digitale sociale netwerken stimuleren een nieuwe vorm van 24/7 samenwerking tussen 
teams. De studenten zijn geboren in een digitaal tijdperk en verwachten directe kennis en 
toegankelijkheid van informatie, bij voorkeur in een open source systeem. Het is gebruikelijk 
om Wikipedia of YouTube te doorzoeken naar antwoorden, of zelfs met Google Home of 
Amazon Alexa te praten om direct antwoord te krijgen op vragen. Werk en ontspanning 
zijn met elkaar verweven en vermengd. Ze zijn zeer innovatief en een ondernemende 
mentaliteit wordt zeer gewaardeerd. De populariteit van cursussen die face-to-face 
onderwijscomponenten combineren met een online omgeving is sterk toegenomen (Brooks 
en Pomerantz, 2017). ALBERT EINSTEIN

DUITS NATUURKUNDIGE EN NOBELPRIJSWINNAAR

(1879-1955)

Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt aan de hand 
van zijn vermogen om in een boom te klimmen, zal hij zijn hele 
leven lang in de veronderstelling leven dat hij dom is.
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Figuur 2 toont de verschillen in slaagcijfers van examens en concepttests in Freeman et al. (2014) 
tussen twee onderwijsmethoden.

Uiteindelijk is effectiever leren bij (meer) studenten - zoals blijkt uit minder uitval, snellere 
doorstroming, betere afstemming op de arbeidsmarkt - essentieel vanuit een maatschappelijk 
perspectief. Effectiever leren zal de student ook beter voorbereiden op het ontwikkelen van 
een houding van levenslang leren. Bij Tilburg University wordt deze effectieve leerhouding 
niet alleen gekoppeld aan kennisverwerving, maar ook aan de verdere ontwikkeling van 
relevante vaardigheden en karakter (de Regt en van Lenning, 2017). Het uitblijven van een 
effectief leermodel in het universitair onderwijs zou een grote maatschappelijke kost met 
zich meebrengen, aangezien de nieuwe generatie minder goed in staat zou zijn om de 
economische, maatschappelijke en milieu uitdagingen aan te pakken.

Figuur 1 geeft de resultaten weer van een jaarlijkse enquête bij 43.559 Bachelor studenten van 
124 universiteiten in 10 landen over hun voorkeur voor de mate van digitale componenten in 
hun leeromgeving, gaande van 100% online onderwijs naar een leeromgeving zonder enige 
digitale component. Over de periode 2013 tot 2017 vertonen studenten een toenemende 
voorkeur voor een gemengde vorm van face-to-face en online onderwijs. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat studentenvertegenwoordigers in faculteits- en universiteitsraden in 
Nederland felle pleitbezorgers zijn van digitale innovatie in het onderwijs.

Figuur 1: Voorkeursomgeving van studenten (bron: fig. 8 in Brooks en Pomerantz, 2017)

…wat vraagt om een nieuw onderwijsmodel…
Innovatie in het onderwijs is onontkoombaar als universiteiten tegemoet willen komen aan 
de veranderende studenten en de eisen die de samenleving aan hen stelt. Het onderwijs 
moet innovatie in de samenleving bevorderen door de juiste vaardigheden en houding te 
ontwikkelen, waaronder kritisch denken, creativiteit en verbeelding (OECD, 2016). Studenten 
in het hoger onderwijs moeten een houding aannemen van levenslang leren en permanente 
ontwikkeling. Het traditionele onderwijsmodel, dat zeer geschikt was voor het industriële 
tijdperk waar meesterschap, conformiteit en gehoorzaamheid werden gezien als de primaire 
onderwijsdoelstellingen, voldoet niet langer. Carl Wieman (2014), Nobelprijswinnaar 
Natuurkunde in 2001, levert sterk bewijs dat de standaard lesmethode via een hoorcollege 
waarbij studenten in rijen zitten en vooral luisteren en notities maken minder effectief is dan 
meer actieve leermethoden, waarbij studenten werken aan taken die bijvoorbeeld een aspect 
van deskundig redeneren en/of probleemoplossing simuleren en tegelijkertijd tijdig feedback 
krijgen van medestudenten en de docent. Creativiteit, realisatie van individuele talenten en 
empowerment staan hierbij centraal en het potentieel van de student voor intellectuele groei 
wordt gemaximaliseerd omdat zij zich bezighouden met hogere cognitieve strategieën zoals 
analyse, synthese en evaluatie (Slavich & Zimbardo, 2012, p.17).

2013 2014 2015 2016 2017 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

Geen voorkeur
100% 
online-onderwijs
Vrijwel volledig 
online-onderwijs

Gemengde vorm van 
online en face-to-face 
ca. half om half)

Met een aantal 
digitale componenten

Zonder enige 
digitale componenten

35

30

25

20

15

10

5

0

%
 s

tu
de

nt
en

 in
 d

e 
gr

oe
p

Falingspercentages

Hoorcollege

Actieve 
leermethoden

Testresultaten

0.4

0.3

0.2

0.1

0

%
 s

tu
de

nt
en

Hoorcollege

Actieve 
leermethoden



16 17

2

Wat is onderwijsinnovatie?
Danny Crichton, een ondernemer, schrijft in 2015 zijn blog over de 
volgende golf van onderwijsinnovatie: "Weinig gebieden zijn zo 
hoopgevend en teleurstellend geweest als innovatie in het onderwijs. 
Onderwijs is waarschijnlijk de belangrijkste functie in onze huidige 
samenleving, maar het blijft een van de minst begrepen functies, ondanks 
de ongelooflijke investeringen van durfkapitalisten en overheden. Met de 
opkomst van het internet leek het erop dat het onderwijs op de drempel 
van een complete revolutie stond. Vandaag de dag zou je zonder je te 
schamen kunnen zeggen dat je niet veel verschil ziet tussen de manier 
waarop we leren en hoe we dat twintig jaar geleden hebben gedaan.”

Innovatie is een nieuwe aanpak met betere resultaten…
In 1963 gaf Theodore Levitt van Harvard Business School aan dat creativiteit niet volstaat 
om vooruitgang te boeken. Creativiteit gaat immers over het bedenken van nieuwe dingen, 
maar innovatie is nieuwe dingen doen. Innovatie in het onderwijs slaat op het creëren en 
vervolgens verspreiden van nieuwe onderwijsmethoden, organisatievormen en technologie. 
Innovatie is dus geen synoniem voor "nieuw" of "creatief". Innovatie in het onderwijs 
is een nieuwe aanpak die leidt tot betere resultaten, zoals een betere leerervaring of 
een meer efficiënte onderwijsmethode. "Nieuw" kan op verschillende manieren worden 
geïnterpreteerd. Een innovatie is nieuw voor de organisatie, nieuw voor de markt, nieuw 
voor de sector of nieuw voor de samenleving (Edison et al., 2014). In ieder geval zijn twee 
elementen van belang. Ten eerste, innovatie wordt geïmplementeerd in een real-life situatie, 
en ten tweede, het bevat een element van evaluatie om de verbetering te bevestigen.

…al dan niet gedreven door technologische veranderingen…
Onderwijsinnovatie is dus een nieuwe aanpak van het onderwijs die leidt tot betere 
resultaten. Dat kan op veel manieren. We presenteren nu een kort overzicht van 
onderwijsinnovaties, waarbij we onderscheid maken tussen technologie-gedreven innovaties 
in het onderwijs en andere vormen van innovaties.

...met een andere rol voor docenten en een andere schaal
De innovaties in het onderwijs waar de maatschappij om vraagt zijn ingrijpend. Niet alleen 
de vorm van het onderwijs moet anders worden, maar ook de schaal waarop dit wordt 
gegeven en de rol die de docent hierin speelt. Richard Miller, voorzitter van het Olin College 
of Engineering en winnaar van de Brock International Prize of Education 2017, formuleert 
de rol van het onderwijs als volgt: "Je stuurt je kinderen naar school, ze leren veel en hun 
leven wordt beter. In feite is dat een toetsbare hypothese. Een drie keer betere voorspeller 
van positieve levensresultaten dan kennis of intelligentie is "grit", d.w.z. een combinatie van 
passie en doorzettingsvermogen. Het gaat om houdingen, gedrag en motivaties. Als docent 
sta je voor studenten in een klaslokaal, ze maken aantekeningen. Rijen met stoelen en een 
schoolbord is hoe je dit organiseert. Je weet of het werkt door uit te zoeken wat ze weten, dus 
je moet hun kennis testen door middel van beoordelingen en examens. De waardepropositie 
van gewoon weten is veranderd, waarschijnlijk permanent. Het gaat niet om wat je weet, 
maar om wat je kunt doen met wat je weet. De docent is niet de expert, maar moet de coach 
zijn - coaches zijn erg belangrijk in de sport - dus het beste is om geen grootschalige lessen 
in auditoria te organiseren, maar eerder kleine groepen die met elkaar overleggen.”

Miller geeft duidelijk aan dat de rol van universitaire docent als pure kennisoverbrenger 
vrijwel volledig uitgespeeld is door de veranderende vraag in de samenleving. Kennis 
is vandaag de dag in veel gevallen gemakkelijk toegankelijk en vrij beschikbaar op het 
internet. Ook spelen technologiebedrijven in toenemende mate in op kennisoverdracht 
en andere leeraspecten. Door hiervan gebruik te maken kunnen universiteiten het 
onderwijsproces efficiënter inrichten. Maar dit vergt wel de nodige financiering. Zowel 
overheidsgesubsidieerde als private universiteiten zijn over het algemeen niet geneigd om 
hun inschrijvingsgelden drastisch te verhogen, en zullen daarom een groter deel van hun 
budget moeten besteden aan de technologische infrastructuur van hun onderwijs. Dat heeft 
uiteraard gevolgen voor de middelen die beschikbaar zijn voor het aanstellen van docenten 
en voor de rol die zij vervullen in samenhang met de nieuwe onderwijstechnologie.

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat het universitair onderwijs ingrijpend moet veranderen. 
Dit roept de vraag op hoe we er voor kunnen zorgen dat deze innovaties tot stand komen. 
Voor we daarop ingaan, kijken we eerst in het volgende hoofdstuk in meer detail naar wat 
onderwijsinnovatie is. Welke vormen van onderwijsinnovatie kunnen we onderscheiden?  
En wat kenmerkt een onderwijsinnovator?
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Een ander soort analoge onderwijsvernieuwing heeft betrekking op nieuwe onderwijsproducten. 
In het 2018 rapport over de toekomst van het hoger onderwijs van het invloedrijke New 
Media Consortium (NMC) wordt melding gemaakt van de toename in populariteit van 
interdisciplinaire programma's. Voorbeelden van dergelijke programma’s aan Tilburg 
University zijn o.a. de BSc Entrepreneurship & Business Innovation, BSc Global Management 
of Social Issues, BSc Public Governance, het University College en de MSc Data Science and 
Society. Dit laatste is een mooi voorbeeld van hoe data science en sociale wetenschappen 
zoals recht, business en governance elkaar bestuiven.

Een ander voorbeeld is de flexibilisering van een onderwijsprogramma door het op te 
knippen in onderdelen met een eigen certificaat. Udacity en edX zijn onderwijsplatformen die 
”microcredentials” als nanodegrees of micromasters toekennen bij het succesvol afronden 
van een korte leermodule. Deze onderwijsvormen zijn sterk in opmars in het postinitieel 
onderwijs aangezien ze tegemoetkomen aan de combinatie van werken en leren.

2. Technologische onderwijsinnovatie
Veel onderwijsinnovaties worden gedreven door technologie. Technologie kan erop gericht 
zijn om de productiviteit op te drijven en de efficiëntie te verbeteren, maar uiteraard gaat 
de aandacht ook naar het verhogen van de leerkwaliteit. Christensen (1997) introduceert 
de concepten van duurzame of incrementele en ontwrichtende technologieën. Duurzame 
technologieën zijn technologieën die de prestaties van bestaande en gevestigde systemen 
verbeteren. Ontwrichtende technologieën hebben kenmerken die hen in staat stellen in te 
spelen op nieuwe behoeften in nieuwe markten. De vervanging van de overheadprojector 
door een computergestuurde PowerPoint presentatie is een voorbeeld van een duurzame 
technologie (Law et al., 2011). Online leeromgevingen zijn een voorbeeld van een 
ontwrichtende technologie, omdat ze de plaats, het tijdstip en de wijze waarop gedoceerd en 
geleerd wordt radicaal veranderen. Studenten worden bijvoorbeeld in staat gesteld om samen 
te werken en te leren van hun medestudenten in andere onderwijsinstellingen, zelfs in andere 
landen. Het verandert dus fundamenteel de aard van de leeromgeving en de werkrelaties, en 
de rollen en verwachtingen van docenten.

Het 2016 trendrapport van SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en 
onderzoek in Nederland, geeft een mooi overzicht van 13 technologische trends die de 
toekomst van het onderwijs vormgeven (zie figuur 3). Het onderscheidt technologieën 
die bijdragen aan de verrijking van het onderwijs (bijv. virtual reality en serious gaming), 
technologieën die flexibiliteit in het onderwijs mogelijk maken (bijv. de virtuele klas en 
gepersonaliseerde leeromgevingen) en technologieën die adaptief leren mogelijk maken  
(bijv. digitale beoordeling en leeranalyse).
 

1. Onderwijsinnovatie niet gedreven door technologie
Ondanks de belangrijke rol van (digitale) technologie in innovatie, kunnen veel innovaties in 
het universitair onderwijs in de afgelopen twee decennia worden bestempeld als niet-digitaal 
(analoog) of niet-technologisch gedreven. Bij analoge innovatie maken we een onderscheid 
tussen innovatie in onderwijsmethode (didactisch) en onderwijsproduct. Laten we beginnen 
met drie analoge voorbeelden van innovaties in onderwijsmethode.

Ten eerste bespreekt Baun (2015) de effecten van “versneld, intensief en onderdompelend 
leren” als nieuwe onderwijsvormen. Versneld leren maakt gebruik van een langere dagelijkse 
tijdsbesteding dan normaal, en onderdompelend leren maakt dat de student 24 uur 
per dag en 7 dagen per week wordt betrokken bij een discipline. Combinaties van deze 
methoden worden soms bestempeld als "geconcentreerd leren" en verwijzen naar kortere 
onderwijsperioden dan de traditionele semesters of trimesters. Baun laat verder zien dat 
actieve leermethoden substantieel bijdragen aan het succes van versneld leren.

Een tweede voorbeeld is “onderzoekend leren” (inquiry-based learning of afgekort IBL). IBL 
wordt door universiteiten steeds vaker gebruikt als een middel om studenten te leren vragen 
stellen, te laten onderzoeken, risico’s in te schatten en zich te ontwikkelen tot zelfsturende 
individuen (Blessinger & Carfora, 2014). Bij deze vormen van actief leren verandert de rol 
van de docent van iemand die de cursusinhoud overbrengt naar een meer geavanceerde 
leerarchitect of coach. Ondanks een aantal mogelijke tekortkomingen blijkt uit uitgebreid 
experimenteel onderzoek dat IBL leidt tot significante betere leerresultaten in vergelijking 
met traditionele lesmethoden. De "flipped classroom" zou een element van IBL kunnen 
zijn, waarbij de studenten de vragen en problemen bespreken met de docent en hun 
medestudenten, nadat ze zelf de leerstof hebben gelezen, online bekeken of beluisterd.

Een derde voorbeeld heeft betrekking op “authentiek leren”, waarbij studenten zich 
onderdompelen in een omgeving waar ze levenslange leervaardigheden kunnen verwerven. 
Deze authentieke leermethode brengt studenten in contact met reële problemen en 
werksituaties in ondernemingen of organisaties. Stages zijn het meest prominente voorbeeld. 
De cursus Strategy Consulting in het MSc programma Strategic Management aan Tilburg 
University vormt een ander voorbeeld. Na een aantal belangrijke adviesvaardigheden 
te hebben geleerd tijdens de colleges, geven de masterstudenten een echt strategisch 
advies aan een echte startende ondernemer binnen een “high technology accelerator” 
programma dat wordt aangeboden op de High Tech Campus in Eindhoven. Gedurende 
het hele adviesproces coachen de docenten hun studenten en leren hen aan hoe ze 
hun verwachtingen over wat adviesverlening inhoudt, kunnen bijstellen. Het uiteindelijk 
strategisch advies van de student is erop gericht om de ondernemer te helpen bij de 
formulering van haar bedrijfsmodel en strategie en om een sterkere pitch te geven voor het 
verkrijgen van durfkapitaal.
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Foto: DAF Technology Lab van Tilburg University

EdTech, of Education Technology, bedrijven spelen in op de steeds sneller groeiende impact 
van technologie op het onderwijs. Dit kan gaan van een eenvoudige video toepassing tot 
meer geavanceerde augmented reality en MOOCS (massive open online courses) met 
microcredentials. De groei in EdTech wordt geschat op 17% per jaar en de omzet in 2020 
op 250 miljard euro. Universiteiten nemen dan ook steeds vaker afscheid van door het 
eigen ICT team ontwikkelde onderwijstoepassingen en zoeken partnerships op met EdTech 
starters. Zo heeft de Singapore Management University vorig jaar een zelfontwikkeld online 
onderwijsinstrument stopgezet en vervangen door een online alternatief van de Londense 
starter SmartUp. De reden is simpel. SmartUp biedt gewoonweg veel betere kwaliteit 
(Financial Times, 2017). Partnerships tussen universiteiten en EdTech ondernemingen, vaak 
tot ver buiten de landsgrenzen, zullen meer en meer plaatsvinden omwille van vereiste 
investeringen en de steeds snellere technologische veranderingen.

…door vernieuwers
Uiteindelijk is innovatie natuurlijk mensenwerk. Zonder vernieuwers die de uitdaging aan 
durven gaan om te kijken of een verandering ook een verbetering is, komt onderwijsinnovatie 
niet tot stand. Maar wat karakteriseert deze vernieuwers? Op basis van uitgebreid onderzoek 
presenteren Silver-Pacuilla et al. (2011) vier kenmerken die vernieuwers in het onderwijs 
gemeen hebben.

Ten eerste stellen vernieuwers de juiste vragen over wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld hoe 
augmented reality technologie een didactische verrijking biedt in de medische psychologie. 
Ten tweede, in een snel veranderende wereld waarin het verleden geen goede voorspeller van 
de toekomst is, blijven vernieuwers trends volgen. Ten derde moeten vernieuwers voldoende 
tijd krijgen. Het experimenteren met nieuwe onderwijsvormen moet een deel van de cultuur 
zijn. Vernieuwers mogen dan ook kunnen mislukken (trial-and-error) zonder daarvoor 
afgestraft te worden. Tot slot zijn onderwijsvernieuwers in staat zich nieuwe markten, kansen 
en toepassingen voor te stellen. Ze leggen voldoende creativiteit aan de dag om bijvoorbeeld 
online games toe te passen in hun kennisdomein.

Figuur 3: Dertien technologische trends met een duidelijk, drieledig gemeenschappelijk thema:  
(1) didactische verrijking van onderwijs, (2) organisatie van flexibiliteit in het onderwijs en  
(3) adaptief leren. Bron: SURF 2016 Trendrapport "Hoe technologische trends onderwijs op maat 
mogelijk maken".

Het DAF Technology LAB van Tilburg University is een goed voorbeeld van hoe een nieuwe 
technologie de leerervaring van de student kan verrijken en tegelijkertijd gegevens kan 
genereren over het daadwerkelijk leerproces. Dat gebeurt door het menselijk gedrag en 
fysiologische reacties bij de studenten tijdens een simulatie te meten. Het DAF LAB is 
in oktober 2015 van start gegaan en geeft tien tot vijftien studenten een “mixed reality” 
ervaring in een ruimte van 5 bij 5 meter, “the cave” genoemd. Deze ervaringsruimte heeft 
acht “short throw” projectoren met een interactieve virtuele 360-graden projectie op de 
vier muren. Gevoelige meetapparatuur maakt het mogelijk om hartslag, huidgeleiding, 
ademhaling, gelaats- en oogbewegingen te volgen en te registreren. Het lab biedt een 
uitgelezen kans om onderdompelend onderwijs te combineren met interdisciplinair 
onderzoek. Rechtenstudenten kunnen bijvoorbeeld volledig worden ondergedompeld in 
een gesimuleerde rechtszaal, waardoor het doceren plaatsvindt in een waarheidsgetrouwe 
rechtszaal. Tijdens de simulatie worden onderzoeksgegevens verzameld waardoor zowel de 
docent als de studenten real-time feedback ontvangen. Naast het vervangen van colleges 
door meer interactieve lab simulatiesessies, biedt het lab ook de mogelijkheid om opdrachten 
uit te voeren of vaardigheden te verwerven en te oefenen, of zelf onderzoek te doen als 
onderdeel van een afstudeerscriptie.
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In dit deel van ons essay hebben we beargumenteerd dat universiteiten 
moeten innoveren. Daarnaast hebben we gekeken wat onderwijsinnovatie 
is en wat onderwijsvernieuwers kenmerkt. In het volgende deel bespreken 
we hoe universiteiten de innovatie uitdaging aan kunnen gaan en een 
klimaat kunnen creëren dat innovatie stimuleert en docenten aanzet om 
onderwijsvernieuwer te worden.
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Introductie
Hoe overleven organisaties in een wereld van verandering en hoe bieden 
universiteiten een antwoord op veranderingen in de samenleving? Deze 
fundamentele vraag houdt wetenschappers uit verschillende disciplines 
zoals management, geschiedenis, strategie, organisatiesociologie, 
psychologie, en economie bezig. Innovatie wordt gezien als de 
sleutel voor overleving en groei op lange termijn van een organisatie 
(Schumpeter,1934). Toch blijkt het organiseren van innovatie een serieuze 
uitdaging te zijn. In dit deel gaan we eerst in op de theorie van adaptieve 
organisaties en het organiseren van verandering. Daarna staan we stil bij 
de specifieke uitdagingen waarmee universiteiten worden geconfronteerd 
als ze het onderwijs willen innoveren. Vervolgens beschrijven we hoe 
innovatie gestimuleerd kan worden in het universitair onderwijs en 
ten slotte presenteren we een case study van een innovatie in Tilburg 
University.

JOSEPH SCHUMPETER
OOSTENRIJKS ECONOOM EN POLITIEK WETENSCHAPPER 

(1883 – 1950)

Een systeem - elk systeem, economisch of iets anders - dat op 
elk gegeven moment al zijn mogelijkheden benut om het beste 
resultaat te behalen, kan op de lange termijn toch inferieur zijn 
aan een systeem dat dit op geen enkel moment in de tijd doet, 
omdat het uitblijven daarvan een voorwaarde kan zijn voor de 
snelheid waarmee prestaties op lange termijn worden neergezet. 
(The Process of Creative Destruction, 1942)
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…goed leiderschap, lange cycli en flexibele budgetten…
Sinds de publicatie van March (1991) is onderzoek verricht naar wanneer en hoe organisaties 
zich aanpassen aan veranderingen. Van Looy et al. (2005) laten zien dat verschillende 
elementen van invloed zijn op het succes van ambidextere organisaties. Eén van de 
elementen heeft betrekking op het toepassen van langere cycli om gezamenlijke effecten 
van bestaande en nieuwe activiteiten tot zijn recht te laten komen. Op die manier kunnen 
ambidextere organisaties het verlies van bestaande activiteiten compenseren door de groei 
te stimuleren van hun nieuwe activiteiten. Een ander succes element is het voorzien van 
flexibiliteit in de toewijzing van middelen tussen bestaande en nieuwe activiteiten.  
Van Looy et al. tonen aan dat het delen van middelen voor beide activiteiten kan leiden tot  
de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen en het verhogen van de waarde van 
de organisatie.

O'Reilly en Tushman (2008) wijzen op het belang van de inhoudelijke betrokkenheid 
van senior beleidsteams bij het opbouwen van dynamische capaciteiten in ambidextere 
organisaties. Senior beleidsteams moeten de nodige kennis en kunde hebben om zowel 
exploratie als exploitatie op te zetten en te stimuleren. Dit betekent dat zij een professioneel 
beslissingsproces volgen om middelen toe te kennen aan exploratie- en exploitatieactiviteiten. 
Zij zullen daartoe periodieke strategieplannen ontwikkelen en informatie over de externe 
omgeving inwinnen. Ook zullen zij middelen beschikbaar stellen om technologische 
veranderingen op te volgen en nieuwe kansen breed binnen de organisatie te bespreken.

…en kan georganiseerd worden
John P. Kotter is een iconische figuur op het gebied van organisatieverandering en 
transformatie. In zijn invloedrijke boek Leading Change beschrijft hij een acht stappen model 
van verandermanagement (Kotter, 1996).

Figuur 4: Acht stappen in organisatorische verandering en transformatie (Kotter, 1996)

4

De adaptieve organisatie: 
theoretische inzichten

“Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente,  
maar degene die het meest vatbaar is voor verandering.” - Charles Darwin

Succesvolle aanpassing vraagt tweehandigheid….
Om op lange termijn succesvol te zijn, moet een organisatie in staat zijn de nodige 
adaptieve reacties te formuleren op veranderingen in de omgeving. In zijn baanbrekend 
werk stelt James March (1991) dat organisaties daarom ambidexter (tweehandig) moeten 
worden, d.w.z. dat ze tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden moeten exploreren en bestaande 
processen moeten exploiteren. Exploitatie verwijst naar activiteiten zoals verbetering, 
efficiëntie, productie, uitvoering, selectie en implementatie: organisaties houden nauwlettend 
de kosten en opbrengsten in het oog en implementeren formele controlestructuren. 
Daartegenover wordt exploratie het best samengevat met begrippen als zoeken, variëren, 
experimenteren en ontdekken: hier wordt ondernemerschap aangemoedigd en ligt een focus 
op controlestructuren die rekening houden met mijlpalen voor groei. In lijn met de notie van 
creatieve vernietiging, die door Schumpeter in het midden van de jaren dertig naar voren 
werd geschoven, hebben James March en andere wetenschappers gewezen op de spanningen 
binnen organisaties bij het gelijktijdig organiseren voor exploitatie en exploratie. Dat komt 
omdat beide activiteiten beroep doen op en dus concurreren voor schaarse middelen. 
Exploratie impliceert conflict en herdefiniëring van bestaande processen en gewoonten, 
terwijl exploitatie precies gedijt in consensus en stabiliteit. De exploratie opbrengsten zijn 
systematisch meer onzeker en onvoorspelbaar vergeleken met die van exploitatie.  
Adaptieve processen boeken doorgaans sneller positieve resultaten in exploitatie vergeleken 
met exploratie.

Ter illustratie, de introductie van Alphabet in 2015 is de manier waarop Google ambidexteriteit 
aanpakt (Economist, 2015). Om tegemoet te komen aan de vraag van aandeelhouders heeft 
Google zijn volwassen “core business” (kernactiviteiten) zoals Google Search en YouTube 
afgescheiden van de meer risicovolle onderdelen zoals GoogleX en Google Capital. Deze 
opsplitsing heeft Google in staat gesteld om op een meer heldere manier de innoverende 
projecten (zoals de zelfrijdende auto) te organiseren en rapporteren, en de merkreputatie en 
bedrijfsvoering van de kernactiviteiten te beschermen.

De verandering in stand houden 
en de winst consolideren

Betrokkenheid creëren 
en de organisatie faciliteren

Een vruchtbaar klimaat 
voor verandering creëren

8. Verankering8. Verankering

7. Verder bouwen aan verandering7. Verder bouwen aan verandering

6. Kortetermijnsuccessen creëren6. Kortetermijnsuccessen creëren

5. Actie ondernemen5. Actie ondernemen

4. De visie communiceren4. De visie communiceren

3. Een visie voor verandering formuleren3. Een visie voor verandering formuleren

2. Een krachtige coalitie vormen2. Een krachtige coalitie vormen

1. Gevoel van urgentie creëren1. Gevoel van urgentie creëren
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Specifieke uitdagingen  
voor universiteiten
Innovaties bedenken en uitvoeren is een uitdaging voor elk type 
organisatie, en dus ook voor universiteiten. In dit hoofdstuk bespreken we 
een aantal uitdagingen dat specifiek is voor universiteiten en innovaties in 
het onderwijs nog lastiger maakt dan elders.

Vernieuwers preken voor eigen parochie…
Laten we beginnen met de individuele docent en de manier waarop die onderwijsinnovaties 
kenbaar maakt. De onderwijsvernieuwer communiceert over haar innovaties via workshops, 
nieuwsbrieven en conferentiepresentaties. Ze brengt met andere woorden haar innovatie over 
aan collega's. Helaas wordt hiermee vaak een groot deel van die collega’s niet bereikt omdat 
die minder geïnteresseerd zijn in onderwijsinnovatie. Vernieuwers preken dus voornamelijk 
voor eigen parochie (Elton, 2003). Hoewel dit een fenomeen is wat in allerlei organisaties  
een rol speelt, lijkt het bij universiteiten sterker dan op veel andere plaatsen. Hoe valt dit  
te verklaren?

…en ontmoeten daarbuiten weerstand…
Het komt maar al te vaak voor dat academici zich verzetten tegen hun eigen professionele 
ontwikkeling – zeker in de context van onderwijs – terwijl permanente ontwikkeling in andere 
beroepen een normale gang van zaken is. Toen er tijdens een facultaire strategiebijeenkomst 
bij Tilburg University in 2017 aan de wetenschappelijke collega’s werd gevraagd of zij het 
erover eens zijn dat er meer onderwijsinnovatie nodig is, reageerden 12 van de 42 collega’s 
(29%) "nee" en gaven sommigen aan dat zij meer krijt op het bord willen gebruiken om hun 
colleges aantrekkelijker te maken. Velen gaven aan dat analoge innovaties, zoals kleinere 
klassikale discussies en case-based onderwijs, hun cursus aantrekkelijker en relevanter 
zou maken. Toen vervolgens werd gevraagd hoe zij 100.000 euro zouden besteden aan 
innovatie in het onderwijs, hadden de meeste suggesties betrekking op investeringen in 
meer ondersteuning (in ICT en onderwijsassistenten). Het is duidelijk dat het bewustzijn van 
meer geavanceerde technologische trends en de bereidheid om meer radicale vormen van 
innovatie te implementeren relatief laag was. Maar wat verklaart die houding?

In de eerste drie stappen van Figuur 4 wordt een vruchtbaar klimaat voor verandering 
gecreëerd. De eerste stap in dit proces is het creëren van een gevoel van urgentie door de 
potentiële bedreigingen te benadrukken en de mogelijkheden die door effectieve interventies 
kunnen worden aangeboord in kaart te brengen. In deze fase moet het management de 
belangrijkste belanghebbenden betrekken en open dialogen en discussies op gang brengen 
om mensen te doen nadenken over de heersende problemen en hen overtuigende redenen 
te geven voor veranderingen. In de volgende stap wordt een krachtige leidende coalitie 
gevormd. Dit vereist het identificeren en committeren van de veranderingsleiders in de 
organisatie. Vervolgens wordt een visie en een strategie voor verandering ontwikkeld. 
Hiertoe worden de kernwaarden bepaald en de uiteindelijke visie gedefinieerd. Het is 
belangrijk om er in deze fase voor te zorgen dat de veranderingsleiders de visie goed 
kunnen beschrijven op een manier die mensen gemakkelijk kunnen begrijpen. Dit helpt 
in de volgende fase van engagement en facilitering. Die begint met het overtuigend 
communiceren van de visie. Zorgen en problemen van mensen moeten in deze fase fair 
worden behandeld en aangepakt. Vervolgens is het tijd om actie te ondernemen en ervoor te 
zorgen dat de organisatieprocessen en -structuur er komen en in lijn liggen met de algemene 
organisatievisie. Tegelijkertijd moeten proactieve acties worden ondernomen om eventuele 
obstakels in het veranderingsproces uit de weg te ruimen en om mensen te belonen voor 
het meewerken aan verandering en het ondersteunen van het proces. Door het behalen van 
korte-termijn successen in een vroeg stadium van het veranderingsproces, kan een gevoel 
van overwinning worden gecreëerd. Daarom is het beter om veel korte termijn doelen te 
definiëren in plaats van één lange termijn doel, aangezien die meer haalbaar en minder duur 
zijn en een grotere kans van slagen hebben. Natuurlijk moeten de bijdragen van mensen die 
betrokken zijn bij het behalen van deze doelstellingen beloond worden. Tot slot gaan we de 
fase in van het in stand houden van de verandering en het consolideren van de winst. In deze 
fase streeft de organisatie naar continue verbetering en verankering van de verandering in de 
bedrijfscultuur.

Aan het eind van dit deel van het essay illustreren we het krachtige raamwerk van Kotter in 
een onderwijssetting.
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Uit onderzoek blijkt dat de belangstelling van academici over het algemeen ligt in de 
combinatie van onderzoek en onderwijs, hoewel ze vaker naar onderzoek neigen dan 
naar onderwijs. De meesten van hen stellen ook dat hun onderzoeksactiviteiten hun 
onderwijs versterken (Teichler, 2017). Een deel van de cultuur, waarin onderzoek meer 
wordt gewaardeerd dan onderwijs, zou ook verklaard kunnen worden door het relatieve 
gemak waarmee iemands onderzoeksimpact kan worden gemeten, in tegenstelling tot de 
leerimpact of de resultaten van de inspanningen op het gebied van onderwijsinnovatie. 
Evaluatie bij werving of promotie van wetenschappelijk personeel gaat vaak vooral in op 
onderzoeksresultaten om de kwaliteit van een medewerker te beoordelen.

Technologische ontwikkeling vermindert die spanning tussen onderzoek en onderwijs 
niet, integendeel. Innovaties zoals online onderwijs, alternatieve beoordelingsmethoden, 
nieuwe leermanagementsystemen veranderen ons beroep, en het vereist een aanzienlijke 
tijdsinvestering om te leren omgaan met nieuwe technologie om onderwijservaringen te 
verbeteren. Natuurlijk kan extra IT-ondersteuning daarbij helpen. Maar ondersteunend 
personeel heeft vaak maar een beperkt besef van de tijdsbesteding en de drijfveren van 
wetenschappers. Dat maakt het moeilijk om op een goede wijze de benodigde ondersteuning 
te bieden. Musselin (2006) wijst op twee andere specifieke elementen van de aard van 
academisch werk die bijdragen tot de innovatie-uitdaging.

In de eerste plaats noemt Musselin de geringe mate van samenwerking en coördinatie 
op het gebied van onderwijs en onderzoek. Academici zijn vaak vrij individualistisch en 
weten weinig over wat hun collega’s doceren in de curricula waar ze bij betrokken zijn. 
Technologische ontwikkeling kan hierbij helpen. De Stanford University Creative Commons 
(zie box) is hiervan een mooi voorbeeld. Wetenschappelijk personeel heeft ook de neiging 
om op disciplinaire eilanden te wonen: interacties tussen entiteiten (bijv. faculteiten, 
afdelingen) die tot verschillende disciplines behoren, gebeuren niet spontaan en zijn veelal 
vrijblijvend. Het feit dat in veel gevallen publicaties in disciplinaire tijdschriften dominant zijn 
bij de evaluatie van onderzoeksprestaties helpt daarbij niet. Natuurlijk zijn er alternatieven 
zoals interdisciplinaire instellingen of opleidingen. Interdisciplinaire opleidingen zoals 
de bachelorprogramma’s in Liberal Arts and Sciences hebben altijd al een belangrijke rol 
gespeeld in de VS en worden steeds populairder onder studenten in Europa. En er zijn steeds 
meer voorbeelden van succesvolle interdisciplinaire bachelor- en masteropleidingen op 
brede gebieden zoals data science. Wetenschappers in instellingen die disciplines overstijgen 
missen echter vaak voldoende interactie met vakgenoten in hun vakgebied.

"Veel van 's werelds grootste wetenschappers geven les met weinig bewijs om hun 
methoden te ondersteunen, iets wat ze nooit zouden tolereren in hun onderzoek" 
Interview met Nobelprijswinnaar Carl Wieman, april 2017.

...die samenhangt met de aard van het academisch werk
Het bovenstaande kan worden gezien als illustratie van een dieper liggend probleem dat 
samenhangt met de aard van het academisch werk. Academische loopbanen zijn gebaseerd 
op zowel onderwijs als onderzoek, maar deze activiteiten hebben een heel ander karakter 
en spelen vaak een heel andere rol. Over het algemeen wordt aangenomen dat academici 
meer waarde hechten aan onderzoek dan aan onderwijs en dat zij, wanneer zij de keuze 
krijgen, een groter deel van hun tijd aan onderzoek zouden besteden. Het resultaat dat zij 
er de voorkeur aan geven om extra budget voor innovatie in het onderwijs te besteden aan 
meer ondersteuning, kan hiervan het gevolg zijn, omdat meer ondersteuning extra tijd voor 
onderzoek zou vrijmaken.

De Stanford University Creative 
Commons
Dit is een digitaal platform dat docenten in 
staat stelt om innovaties in het onderwijs 
te ontdekken, te creëren, te delen en 
samen te werken. Er zijn voorbeelden van 
recente innovaties beschikbaar (flipped 
classroom, kritisch denken, learning analytics, 
onderhandelingsspelletjes, etc.), evenals 
richtlijnen voor het samenstellen van een 
syllabus. Een voorbeeld van hoe studenten 
bijdragen aan innovatie is het FLIP-programma. 
In 2014 creëerde een groep studenten van de 
Stanford First-Generation en/of Low-income 
Partnership (FLIP) een programma genaamd 
"wat ik zou willen dat mijn professor wist" om 
Stanford docenten te helpen begrijpen hoe 
hun onderwijs en uitspraken kunnen bijdragen 
aan het feit dat deze FLIP-studenten zich vaak 
vervreemd voelen op Stanford. Het ecorner 
platform is een toepassing van een platform 
voor het delen van podcasts, video's en artikelen 
over de ondernemersmentaliteit die geïntegreerd 
kunnen worden in het cursusmateriaal. Tot 
slot delen door Stanford bekroonde docenten 
hun kennis over een onderwerp met een online 
college in een doorzoekbare bibliotheek als 
onderdeel van de Teaching Commons.

https://teachingcommons.stanford.edu/events-
opportunities/award-winning-teachers-teaching

Award-winning teachers on teaching

ENGAGING STUDENTS, MENTORING 
STUDENTS

What do Teaching, Advising, Mentoring 
and Lecturing Have in Common? Almost 
Everything!

John Boothroyd

PROFESSOR MICROBIOLOGY AND 
IMMONOLOGY
MAY 14, 2013

VideoYOUTUBE Itunes U

COURSE DESIGN, CRITICAL THINKING, 
ENGAGING STUDENTS, STEM TEACHING, 
STUDENT LEARNING 

Guiding Students as They Learn How 
to Think

Ravi Vakil

FEBRUARY 21, 2013

VideoYOUTUBE

DIVERSITY ISSUES, LEARNING MATTERS, 
MENTORING STUDENTS, SOTL, STUDENT 
LEARNING

Stereotype Threat: How It Affects Us and 
What We Can Do About It

Claude Steele

JANUARY 30, 2013

VideoYOUTUBE Itunes U

INTRODUCTORY COURSES, LARGE 
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Hoe kan innovatie bij 
universiteiten worden 
gestimuleerd?

Succesvolle innovatie vereist een systeem dat de juiste stimulansen 
geeft, oftewel prikkels en verplichtingen. Elton (2003) wijst op een 
"machtsstrategie" die nodig is om mensen te beïnvloeden tot innovaties 
waarbij prikkels en verplichtingen worden gebruikt. Deze krachten kunnen 
van binnen of buiten de universiteit komen. We onderscheiden vier 
stimuleringsscenario’s voor het universitaire onderwijs:

Scenario 1: prikkels van buitenaf
Deze zijn meestal van financiële aard. Externe financiers bieden mogelijkheden om 
onderwijsinnovatie te sponsoren. In Nederland biedt de NRO (het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek) via het Comenius-programma beurzen en fellowships aan docenten 
in het hoger onderwijs, zodat zij hun idealen en ideeën in praktijk kunnen brengen. In 
2018 resulteerde een totaal van 70 beurzen op drie verschillende niveaus in bijna 6 miljoen 
euro beschikbaar voor innovatievoorstellen met een duidelijk implementatiepotentieel. 
Voorbeelden van projecten zijn de internationale collegezaal, slimmer en beter leren met ICT 
en het welzijn van de studenten.

Scenario 2: verplichtingen van buitenaf
Nationale en internationale accreditatieorganisaties en overheidsvoorschriften spelen hierbij 
een rol. In Nederland accrediteert de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) 
programma's en universiteiten en stelt de normen voor kwaliteitszorg vast. Het niet naleven 
van de normen leidt tot het wegvallen van de overheidsfinanciering voor de programma's. 
Internationaal is de AACSB (Association to Advance Collegiate Schools in Business) de 
belangrijkste accreditatieorganisatie voor business schools. De AACSB houdt expliciet 
rekening met betrokkenheid, impact en innovatie in haar accreditatienormen. In 2010 schreef 
de AACSB een rapport over het belang van innovatie in business schools en benadrukte 
dit in haar standaarden. De AACSB breidde haar notie van intellectuele bijdragen van 

Ten tweede constateert Musselin dat onderwijs- en leerprocessen zelden aan universiteiten 
worden bestudeerd, laat staan gebruikt om de didactiek te verbeteren. Vaak zijn docenten 
terughoudend om hun colleges open te stellen voor onderzoekers of zelfs collega’s uit te 
nodigen voor peer reviews. Onderzoeksactiviteiten staan veel meer open voor toetsing 
door collega-onderzoekers, wat de essentie is van het peer review publicatiesysteem en 
onderzoekseminars. Daarnaast blijft het vaak onduidelijk wat de invloed is van wat en hoe 
er op de studenten wordt onderwezen, omdat we geen goede leerindicatoren hebben. Om 
het leren te kunnen meten zou men controlegroepen moeten hebben en een goed begrip 
van de leerresultaten, zoals verder zal worden geïllustreerd met de case study rondom 
mentoring. In veel gevallen spelen onderwijsevaluaties een belangrijke rol, maar in feite 
zijn dit slechte indicatoren van wat studenten echt leren. In het verslag van het New Media 
Consortium 2018 over de toekomst het hoger onderwijs wordt uitgebreid aandacht besteed 
aan het meten van het leren. Het beschrijft een groeiende belangstelling voor toetsing en 
de grote verscheidenheid aan methoden en instrumenten die docenten gebruiken om de 
academische ontwikkeling, de leervoortgang, het verwerven van vaardigheden en andere 
onderwijsbehoeften van studenten te evalueren, te meten en te documenteren (NMC, 
2018). Ook in dit opzicht biedt technologische ontwikkeling nieuwe mogelijkheden. Digitale 
leermiddelen in combinatie met learning analytics helpen het leren te kwantificeren en geven 
inzicht in het leereffect van verschillende onderwijsactiviteiten. Daarnaast kan het zorgvuldig 
gebruik van recent in de experimentele economie ontwikkelde methoden bij de evaluatie van 
experimenten in het onderwijs van grote waarde zijn om vast te stellen wat werkt en wat niet. 
De case study aan het eind van deel 2 van het essay geeft een voorbeeld daarvan.
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van middelen die nodig zijn om echte vooruitgang te realiseren (NMC, 2018). Financiële 
middelen spelen daarbij uiteindelijk maar een beperkte rol, zij kunnen innovatie in potentie 
faciliteren, maar zijn niet doorslaggevend. Steve Jobs herinnerde ons eraan: "Innovatie heeft 
niets te maken met hoeveel R&D dollars je hebt. Toen Apple met de Mac op de proppen 
kwam, besteedde IBM minstens 100 keer meer aan R&D. Het gaat niet om geld. Het gaat om 
de mensen die je hebt, hoe je wordt geleid en in welke mate je het begrijpt.”
 

wetenschappelijk medewerkers van business schools uit tot didactische bijdragen. Dat wil 
zeggen dat de bijdragen aan de verspreiding van onderwijs- en leerinnovaties integraal deel 
uitmaken van het intellectuele kapitaal van een school.

Scenario 3: prikkels van binnenuit
Interne innovatiefondsen en academisch promotiebeleid spelen in dit scenario een 
belangrijke rol. Het universiteitsbestuur kan besluiten om strategische budgetten 
beschikbaar te stellen om tijd vrij te maken voor innovatie, evenals middelen die nodig 
zijn om te innoveren, zoals ICT-middelen en studio-opnameapparatuur. Naast financiële 
prikkels zijn expliciete erkenning van innovatieve activiteiten bij bevorderingsbeslissingen 
sterke stimulansen. Het ontbreken daarvan zou ook kunnen leiden tot sterke prikkels om 
niet te innoveren in het onderwijs. Het is te beperkt en subjectief om alleen op evaluaties 
van studenten te vertrouwen om het effect van onderwijs en innovatie te meten. In de 
managementliteratuur schreven managementgoeroe Tom Peters en Robert Waterman in het 
boek In Search of Excellence (1982) dat succesvolle bedrijven maatstaven gebruiken om ervoor 
te zorgen dat mensen tijd besteden aan de dingen die er echt toe doen. De maatstaven 
dienen als richtlijnen die managers helpen bij het nemen van de belangrijkste beslissingen 
over de toewijzing van middelen die uiteindelijk de innovatiestrategie van een bedrijf bepalen. 
Een betere en objectievere meting van het leren en de impact van onderwijsinnovaties 
door middel van learning analytics kan het belang van de onderwijsdimensie bij 
bevorderingsbeslissingen vergroten.

Scenario 4: verplichtingen van binnenuit
Dit verwijst naar top-down beslissingen van een universiteitsbestuur of decaan om een 
minimum norm voor onderwijskwaliteit en innovatie te stellen. Verplichte deelname aan 
onderwijsworkshops, minimumniveaus van online lesmateriaal in programma's, gedwongen 
invoering van een nieuw leermanagementsysteem of digitale beoordelingsinstrumenten zijn 
voorbeelden in dit scenario. Het niet naleven ervan kan leiden tot een financiële sanctie (voor 
een afdeling of opleiding) of een negatieve jaarlijkse beoordeling van een medewerker, met 
eventuele aanvullende corrigerende maatregelen. Om ervoor te zorgen dat dit “inside stick” 
scenario werkt, moeten de regels en de achterliggende motieven duidelijk gecommuniceerd 
worden in de organisatie en door iedereen goed begrepen worden. Effectief academisch 
leiderschap vereist daarom van decanen en rectoren dat ze visionair, eerlijk, voorbeeldig en 
betrouwbaar zijn.

Succesvolle veranderingen in universiteiten komen voort uit een combinatie van top-down 
en bottom-up druk, waarbij de top-down een faciliterende rol speelt en de bottom-up 
een innovatieve rol (Berg & Östergren, 1979). Om een cultuur van onderwijsinnovatie 
te koesteren moet niet alleen het experiment, maar ook het mislukken ervan worden 
geaccepteerd, aangezien dit een belangrijk onderdeel is van het leerproces. Het is van belang 
om een ondernemende mentaliteit te stimuleren, zowel bij docenten als bij studenten. 
Elk groot idee moet ergens beginnen, en studenten en docenten kunnen worden voorzien 
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Een case study:  
mentoring implementeren  
en de impact ervan meten

In de voorgaande hoofdstukken hebben we laten zien dat een paar 
factoren cruciaal zijn voor het stimuleren van innovatie in het academisch 
onderwijs. Ten eerste is het belangrijk dat de docenten voldoende 
stimulansen krijgen om het onderwijs te verbeteren, en in het bijzonder 
om een ondernemende mentaliteit te ontwikkelen en tijd en moeite te 
investeren in experimenteren. Ten tweede is het van cruciaal belang dat 
goede maatstaven voor het evalueren van leren worden ontwikkeld en 
dat gebruik wordt gemaakt van de nieuwste wetenschappelijke methoden 
om onderwijsexperimenten op te zetten en te evalueren. Als met deze 
factoren rekening wordt gehouden, kan het krachtige kader van Kotter 
dat in de vorige hoofdstuk is gepresenteerd, ook worden gebruikt om 
veranderingen in het wetenschappelijk onderwijs te organiseren. Hierna 
wordt een case study gepresenteerd die dit illustreert en tevens een goed 
voorbeeld is van het zorgvuldig opzetten en evalueren van een experiment 
in het onderwijs.

Het pilot project mentoring in de BSc International Business Administration
In het eerste deel van deze reeks essays ontwikkelen de Regt en van Lenning (2017) een 
onderwijsvisie voor Tilburg University waarin kennis, vaardigheden en karakter centraal 
staan. Mentoring past in deze visie en is dan ook onderdeel geworden van de 10 punten van 
het Tilburgse Onderwijsprofiel (TEP) waarmee deze visie wordt geïmplementeerd. Om het 
mentoraspect in de bacheloropleidingen van de Tilburg School of Economics and Management 
(TiSEM) te introduceren, is besloten om een pilot project te ontwikkelen in één van de zes 
opleidingen, namelijk de bacheloropleiding International Business Administration (IBA), een 
groot programma met veel internationale studenten met diverse achtergronden (zie box).

De pilot met mentoring in de bacheloropleiding International Business 
Administration

Deze pilot bestond uit het aanbieden van een zogenaamd Persoonlijk Ontwikkelingsplan 
(PDP) aan de eerstejaarsstudenten van deze opleiding in 2017. Het Persoonlijk 
Ontwikkelingsplan is een proces dat de student in staat stelt te reflecteren op zijn of haar 
leergedrag en –prestaties. Het helpt hen om zelfsturende competenties te ontwikkelen en 
in de praktijk te brengen om een persoonlijk onderwijs- en carrièrepad te plannen, rekening 
houdend met kennis, vaardigheden en houding. Het gaat uit van een actieve rol van de 
student op basis van een intrinsieke motivatie om na te denken over zijn of haar persoonlijke 
ontwikkeling en de wens om zijn eigen toekomst vorm te geven. Hierbij wordt de student 
ondersteund door mentoren en trainers van het Educational Support Team en het Student 
Career Centre. Van een student die deelneemt aan het PDP-programma wordt verwacht dat 
hij/zij deelneemt aan de volgende activiteiten:

• een korte informatiesessie als onderdeel van de introductieweek voor alle studenten;
• een kick-off sessie georganiseerd door de mentoren;
•  trainingssessies: één sessie over studievaardigheden en één sessie over zelfreflectie. Het 

doel van deze sessies is om studenten te helpen bij het schrijven van hun persoonlijke 
ontwikkelingsevaluatie en om na te denken over de vooruitgang die zij hebben geboekt.

•  beoordelingssessies: dit zijn twee bijeenkomsten (in november 2017 en februari 
2018) waar de studenten werken aan zelfevaluatie en de formulering van hun 
persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen door middel van een schriftelijk Persoonlijk 
Ontwikkelingsplan;

•  feedback sessies: de mogelijkheid om feedback en persoonlijke begeleiding te krijgen van 
de mentoren.

Het PDP-programma nodigt studenten uit om lange termijn doelstellingen met behulp van 
hun mentor vast te stellen. Daartoe behoren ook de noodzakelijke voorwaarden om hun 
doelstellingen te bereiken. De student wordt eerst verondersteld om na te denken over zijn/
haar huidige situatie; zijn/haar eigen waarden en overtuigingen, om vervolgens doelen te 
stellen en aspiraties voor de opleiding die daarmee overeenstemmen.

De ondersteuning van het PDP-programma is als volgt opgebouwd. Het omvat achtendertig 
mentoren; zes academische en zestien paren van twee studentenbegeleiders. De mentoren 
krijgen trainingssessies over hoe je met studenten kunt praten, hoe je kunt coachen en 
feedback kunt geven, en hoe om te gaan met crossculturele verschillen. De mentoren komen 
regelmatig samen met de studenten, evalueren hun PDP-projecten en bieden spreekuren 
aan om de studenten op koers te houden. Meer specifiek wordt van de mentoren verwacht 
dat ze de studenten coachen in hun individuele ontwikkeling, hen motiveren en helpen 
met studiegerelateerde activiteiten en het studentenleven, studievoortgangproblemen 
identificeren, hen onder de aandacht van de academische mentor brengen en activiteiten 
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verbeteren – twee elementen die het succes van studenten sterk beïnvloeden – kwam voort 
uit de zoektocht om het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen en de tijd die nodig 
is om een diploma te behalen te verkorten (dimensies van de prestatieafspraken tussen 
de universiteit en de Nederlandse overheid). Nog een andere reden was om de perceptie 
van de student van de kwaliteit van de onderwijsinstelling (zoals die bijvoorbeeld blijkt uit 
de jaarlijkse Nationale Studentenenquête, die een invloedrijke informatiebron vormt voor 
aankomende studenten) te vergroten, en om Tilburg University meer te profileren volgens 
de onderwijsvisie en de principes van de oprichter Martinus Cobbenhagen (zie de Regt en 
Van Lenning, 2017). De recente groei van het aantal inschrijvingen van studenten heeft de 
leiding van de universiteit ertoe aangezet om te proberen te voorkomen dat studenten zich 
verloren voelen als onderdeel van steeds grotere groepen en het potentiële risico van lager 
studiesucces en meer ontevredenheid onder studenten aan te pakken.

2. Creëer een leidende coalitie/leiderschapsteam
De vice-decanen onderwijs waren de zichtbare pleitbezorgers van TEP binnen de universiteit, 
en gaven presentaties op onderwijsbijeenkomsten (bijvoorbeeld de Education Bazaar), 
voor de opleidingsdirecteuren in hun faculteit, op facultaire strategiebijeenkomsten en voor 
faculteitsraden. Een belangrijke voorstander van het plan was de opleidingsdirecteur van 
het bachelorprogramma International Business Administration, die al eerder een ander 
plan ontwikkelde om een mentor-/persoonlijk ontwikkelingsplan in zijn programma te 
introduceren.

3.  Creëer een veranderingsvisie en strategie om de visie te realiseren
De waarde van mentoring werd benadrukt als een haalbare manier om voor elke Tilburgse 
bachelorstudent een gevoel van samenhorigheid te creëren, en werd gezien als een essentieel 
onderdeel van de Tilburgse onderwijsvisie. Het radicaal reduceren van alle colleges tot kleine 
groepssessies van 40 studenten was eenvoudigweg niet haalbaar. Er werd een taskforce 
ingesteld (opleidingsdirecteur, ondersteunend personeel en studenten) om concrete plannen 
te ontwikkelen voor het organiseren van mentorsessies, het aanstellen van mentoren en het 
toewijzen van voldoende middelen aan het project.

4. Communiceer de veranderingsvisie
Het voorstel voor het mentorprogramma werd ter stemming voorgelegd aan de faculteitsraad 
en goedgekeurd. Het Marketing & Communicatie team van de universiteit introduceerde de 
TEP-elementen (inclusief mentoring) op de website van de universiteit, op de programma-
websites en in het promotiemateriaal. Er werd een dashboard geïntroduceerd om de 
voortgang van de TEP-implementatie te laten zien, en de interne communicatie binnen de 
universiteit was gericht op TEP-kwesties met nieuwsbrieven, video's en workshops.

5. Anderen in staat stellen om op de visie in te spelen
Een zeer belangrijke beslissing in de veranderingsvisie was het introduceren van een 
goed ontworpen pilot project in een van de zes bacheloropleidingen van de faculteit 
om zo de voordelen van mentoring aan studenten, academisch personeel en andere 

Voor deze pilot was het belangrijk om bewustwording en implementatie succesvol 
te combineren. Bewustwording legt de nadruk op het ontwikkelen van een goed 
mentorprogramma en het bekend maken aan medewerkers en studenten, onder andere 
door zich te richten op opinieleiders (bv. opleidingsdirecteuren) en beslissers (faculteits- en 
universiteitsbestuur, faculteits- en universiteitsraden). Communicatie is essentieel voor 
de bewustwording. Aan de andere kant wordt bij de implementatie de nadruk gelegd op 
passende monitoring, feedback en ondersteuning tijdens het implementatieproces. Eerst 
beschrijven we het proces dat we de Kotter-aanpak hebben genoemd, om mentoring te 
implementeren. Vervolgens beschrijven we in detail de experimentele aanpak om het effect 
van mentoring te evalueren.

De Kotter-aanpak
We gebruikten de 8 stappen in de Kotter-aanpak voor veranderingsmanagement zoals 
hiervoor beschreven om mentoring in de bacheloropleidingen te introduceren.

1. Creëer een gevoel van urgentie
Een jaar na de introductie van vaardigheidstrainingen in het bachelorcurriculum 
(12 van de 180 studiepunten) is de vice-decaan onderwijs in gesprek gegaan met de 
opleidingsdirecteuren van de bachelorprogramma’s over de introductie van mentoring 
in de school. Dit was het element in TEP dat elke student het gevoel zou geven tot een 
academische gemeenschap te behoren met een passend niveau van persoonlijke aandacht 
van een goed georganiseerd mentorteam, bestaande uit zowel docenten als studenten. 
Mentoring is vooral belangrijk in het eerste jaar wanneer binnenkomende studenten 
cursussen volgen in grote collegezalen met 300 of 400 medestudenten. Tegelijkertijd werden 
er gesprekken gevoerd over de uitvoering van het TEP met de faculteits- en universiteitsraad, 
die bestaan uit personeel en studentenvertegenwoordigers, en die essentieel zijn in het 
bestuur van de universiteit. Het doorvoeren van veranderingen vereist een herverdeling en 
investering van faculteitsgelden en dus goedkeuring van deze raden. Van alle TEP-elementen 
was mentoring het meest omstreden. Enkele opmerkingen waren: "Echt academisch 
onderwijs mag niet vereisen dat de hand van eerstejaarsstudenten wordt vastgehouden", 
"Mentoring is geldverspilling", "De faculteit beschikt niet over gekwalificeerde en voldoende 
mensen om als mentor op te treden". De noodzaak om mentoring te beschouwen als 
een manier om de academische prestaties en psychologische ervaring van studenten te 

initiëren en ondersteunen om een gezond 'wij gevoel' en een coöperatieve sfeer te creëren. 
Van de academische mentoren wordt verwacht dat zij de studentenmentoren leiding 
geven, begeleiden en motiveren, de voortgangsvergaderingen met de studentenmentoren 
en bachelor studenten voorzitten, de voortgang van de studenten bespreken met de 
opleidingsdirecteur en/of de programmacoördinator, en in geval van studiegerelateerde 
problemen overleggen met de individuele studenten in nauwe samenwerking met de 
opleidingscoördinator.
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5). Een dergelijke gerandomiseerde aanpak is nodig omdat de identificatie van een geldige 
controlegroep niet eenvoudig is. Deelname aan het PDP-programma is vrijwillig, maar het 
vergelijken van de prestaties van de studenten die besluiten deel te nemen aan het PDP-
programma met de prestaties van degenen die dat niet deden, zou geen betrouwbare 
schatting van de impact van het programma opleveren. Studenten die besloten hebben om 
deel te nemen aan het programma zullen waarschijnlijk op vele manieren – waarneembaar 
en niet-waarneembaar – verschillen van degenen die besloten hebben om niet deel te nemen. 
PDP-deelnemers kunnen bijvoorbeeld ambitieuzer zijn dan hun collega's, of ze kunnen een 
hogere intrinsieke motivatie hebben voor hun IBA-studie. Stel dat de groep PDP-deelnemers 
hogere cijfers in het IBA-programma blijkt te hebben. Is hun succes het resultaat van hun 
deelname aan het PDP-programma, of is het te danken aan het feit dat ze gemiddeld meer 
gemotiveerde en ambitieuzere studenten zijn? Studenten die besloten hebben om niet deel 
te nemen aan het programma zijn geen geldige controlegroep voor degenen die besloten 
hebben om deel te nemen.

Figuur 5. Illustratie van de identificatie van de verschillende soorten studenten, gegeven de 
uitkomst van het programma. Studentenparticipatiebeslissingen in de Aangemoedigde en Niet-
Aangemoedigde Groepen (van Soest et al, 2018)

Om een onbevooroordeelde inschatting van de impact van het programma te verkrijgen, 
werd de volgende methodologische benadering gevolgd. Alle studenten van het IBA cohort 
2017 werden op de hoogte gebracht van het bestaan van het mentor programma en van de 
voordelen die het programma waarschijnlijk zal opleveren. Naast deze informatie kreeg een 
willekeurig gekozen subgroep van studenten extra aanmoediging om deel te nemen in de 
vorm van extra gerichte en gepersonaliseerde PDP-reclame. Dit hield onder andere in dat 

opleidingsdirecteuren te tonen. De faculteitsraad was het eens met deze aanpak, omdat 
een directe introductie van mentoring in alle bacheloropleidingen als te riskant en niet 
haalbaar werd beschouwd (onvoldoende middelen, risico's van mislukking en algemene 
ontevredenheid). De opleidingsdirecteur IBA werd aangesteld als projectleider van 
het pilotproject, die verslag zou uitbrengen over de voortgang en alle activiteiten zou 
coördineren. Daarnaast werden twee toponderzoekers in de experimentele economie, Daan 
van Soest en Eline van der Heijden, gevraagd om een veldexperiment op te zetten om de 
impact van het project te evalueren. Daarnaast zouden ook een uitgebreide enquête en 
interviews met alle belanghebbenden worden gehouden.

6. Creëer kortetermijnoverwinningen
Het zeer zichtbare pilot programma in de BSc International Business met duidelijke 
evaluatie-instrumenten was ideaal om binnen enkele maanden verslag uit te brengen over de 
impact van mentoring. Na 4 maanden werden de eerste resultaten van het veldexperiment 
verkregen (zie hieronder voor details) en breed gecommuniceerd binnen de faculteit en 
naar de leiding van de universiteit. Het wetenschappelijk bewijs gaf veel geloofwaardigheid 
aan de impactmeting en maakte de besluitvorming voor andere programma's aanzienlijk 
gemakkelijker. De studieresultaten werden ook vermeld in de nieuwsbrief van de decaan en 
uiteraard gepresenteerd aan de opleidingsdirecteuren en de faculteitsraad.

7.  Voer een formele evaluatie uit, onderzoek de sterke en zwakke punten van de implementatie
Op basis van het veldexperiment en de enquête werden verbeteringen voorgesteld aan het 
mentorprogramma bij de implementatie ervan in de resterende 5 bacheloropleidingen in 
het volgende academisch jaar. Er werden voldoende middelen en personeel ter beschikking 
gesteld, evenals opleidingssessies voor de mentoren. De diepte-interviews met de 
stakeholders (studenten, mentoren, ondersteunend personeel) waren zeer nuttig om 
corrigerende maatregelen te nemen. In deze fase bestaat immers altijd het risico om te vroeg 
de overwinning uit te roepen.

8. Institutionaliseer de nieuwe aanpak
Alle andere opleidingsdirecteuren van bachelorprogramma’s introduceerden mentoring in 
hun programma's. Hiervoor werden verbeterde implementatieplannen gebruikt. Er zullen 
nieuwe evaluaties worden uitgevoerd om na te gaan of de impact van mentoring in deze 
programma’s vergelijkbaar is met die van het pilot programma. We kunnen nu zeggen dat 
mentoring deel uitmaakt van de bachelorervaring.

Evaluatie via een veldexperiment…
Tijdens het eerste semester werd de pilot met het PDP-programma onderworpen aan een 
wetenschappelijk rigoureuze evaluatie met behulp van de modernste technieken uit de 
experimentele economie (van Soest et al., 2018). Er werd een zogenaamde gerandomiseerde 
gecontroleerde studie (RCT) uitgevoerd, die de effectiviteit van het programma meet door 
de studieprestaties en persoonlijke ontwikkeling van de groep studenten die deelnamen 
aan het PDP-programma te vergelijken met die van een geldige controlegroep (zie figuur 
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tentamens van elke cursus blijkt dat het effect van het PDP op het tentamen voor drie van 
de vier cursussen kleiner is dan het effect op de tussentijdse toets. Voor het vierde vak 
(Wiskunde 1, een van de meest uitdagende vakken in het eerste semester van het IBA-
programma) wordt de impact zelfs sterker (zie figuur 6).

Het PDP-programma veranderde ook de opvattingen van studenten over een aantal 
belangrijke aspecten en over de manier waarop ze hun studie organiseren en plannen. De 
studenten in de aangemoedigde groep krijgen meer vertrouwen in het afronden van hun 
studie binnen drie jaar, ze geloven vaker dat het eerder hard werken is dan geluk of toeval wat 
bepalend is voor de resultaten in het leven, en ze verwachten dat ze hun inkomensaspiraties 
eerder bereiken dan de niet-aangemoedigde groep, ook al hebben beide groepen vergelijkbare 
aspiraties. De studenten in de aangemoedigd groep rapporteerden vaker dat ze zich in 
het recente verleden een academisch doel hadden gesteld in vergelijking met de niet-
aangemoedigde groep. Van Soest e.a. veronderstellen dat het met name het stellen van 
academische doelen is dat leidt tot betere studieprestaties.

Figuur 6. Illustratie van het effect van mentoring in de wiskundecursus tussen de aangemoedigde 
en niet-aangemoedigde groep

zij werden uitgenodigd om een marketingvideo te bekijken over de voordelen van deelname 
aan het programma. Willekeurige selectie houdt in dat een verschil in gemiddelde prestaties 
tussen de twee groepen alleen kan worden toegeschreven aan de extra aanmoediging die 
ertoe heeft geleid dat er meer studenten aan het PDP-programma hebben deelgenomen in de 
aangemoedigde subgroep dan in de rest van het cohort. Dit verschil is dus een nauwkeurige 
en onbevooroordeelde schatting van de impact van het PDP-programma op de prestaties 
van de studenten die door de extra willekeurige aanmoediging naar deelname aan het 
programma zijn verhuisd. Het is belangrijk op te merken dat deze experimentele aanpak het 
niet mogelijk maakt om de impact van het PDP-programma op de studenten die het meest 
enthousiast zijn om deel te nemen aan het programma in te schatten. Voor deze studenten 
was de standaard marketing al voldoende aantrekkelijk om zich in te schrijven voor het 
programma en is het niet mogelijk om de impact van het PDP-programma te onderscheiden 
van alle andere factoren die hun prestaties bepalen. Het is duidelijk dat de experimentele 
aanpak ons ook niet toestaat om in te schatten hoe effectief het PDP-programma zou zijn 
geweest voor de studenten die besloten hebben om niet deel te nemen. Daarom zijn de 
gerapporteerde resultaten voor de groep "matig geïnteresseerde" studenten – degenen in de 
aangemoedigde groep die besloten hebben om deel te nemen aan het programma, terwijl 
hun medestudenten in de niet-aangemoedigde groep dat niet deden. Vanuit onderwijskundig 
perspectief kan dit een zeer belangrijk (zo niet het belangrijkste) segment in het cohort zijn: 
de groep studenten die het meest baat kunnen hebben bij het programma.

…en de resultaten
Uit een vergelijking van de participatiecijfers blijkt dat de stimuleringsactiviteiten succesvol 
waren in die zin dat de participatiegraad van 52% van de gestimuleerde studenten aanzienlijk 
hoger ligt dan de participatiegraad van 29% van de studenten die niet het standaard PDP-
marketing materiaal hebben ontvangen. Dit is niet alleen belangrijk vanuit het perspectief 
van het onderzoek; het geeft ook inzicht in de algemene interesse bij studenten naar het PDP 
– tussen een derde en de helft van de studenten is geïnteresseerd in vrijwillige deelname aan 
het programma.

De resultaten van deze analyse tonen aan dat het PDP-programma een aanzienlijke impact 
heeft op de studieprestaties van "matig geïnteresseerde" studenten, maar meer op de korte 
termijn dan op de middellange termijn. Voor de zes vakken die in de eerste helft van het 
najaarssemester werden getoetst, varieert de geschatte impact van het PDP-programma op 
de toetsresultaten van "matig geïnteresseerde studenten" tussen een volledig cijferpunt en 
bijna drie volledige cijferpunten. De nulhypothese van geen impact kan worden verworpen 
(op het niveau van 10%, of beter) voor vijf van de zes tussentijdse toetsen. De resultaten in 
de tweede helft van het najaarssemester liepen echter meer uiteen. Van de vier cursussen 
met een afsluitend tentamen aan het einde van het semester varieert de geschatte impact 
van het PDP-programma op de prestaties van "matig geïnteresseerde studenten" op de 
tentamenresultaten tussen een halve en drie punten. Voor twee van de vier tentamens 
kan de nul-impact hypothese worden verworpen (op het niveau van 10%, of beter). Uit 
een vergelijking van de geschatte impact tussen de tussentijdse toetsen en de afsluitende 
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De centrale vraag in dit essay is hoe innovatie in het universitair onderwijs 
gestimuleerd kan worden. In het eerste deel hebben we betoogd dat 
innovatie onontkoombaar is: Als de universiteit niet innoveert is zij niet 
langer in staat studenten goed voor te bereiden op hun rol in de snel 
veranderende maatschappij. In het tweede deel hebben we laten zien dat 
innovatie in het universitair onderwijs niet alleen moet, maar ook kan. 
Universiteiten kunnen leren van ervaringen in andere organisaties en 
van de organisatietheorie over hoe innovatie georganiseerd kan worden, 
waarbij vanzelfsprekend rekening gehouden moet worden met het 
speciale karakter van de universiteit. Mits op de juiste wijze aangepakt, 
kan dus een klimaat worden gecreëerd dat onderwijsvernieuwing 
aan een universiteit stimuleert en voedt. En gaat dat ook lukken aan 
Tilburg University? In het volgende en laatste deel van dit essay kijken 
we vanuit de lessen die we in het tweede deel hebben getrokken naar 
een recent initiatief om de onderwijsinnovatie aan Tilburg University te 
stimuleren: de opzet van het Tilburg Education Innovation Laboratory 
(EDUiLAB) als onderdeel van DEEP. Is de verwachting dat het tempo van 
onderwijsvernieuwing hierdoor versneld zal worden gerechtvaardigd?

 



HOE KAN TILBURG 
EEN INNOVATIE-
CULTUUR CREËREN  
EN VASTHOUDEN?

DEEL III
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Vijf kernactiviteiten 
Het EDUiLAB staat onder leiding van een academisch directeur en heeft een kleine eigen staf. 
Daarnaast is het verbonden met andere partijen die zich bezighouden met innovatie, waarbij 
de innovatiecoördinatoren uit elke faculteit een prominente plaats innemen.

Het lab focust op vijf kernactiviteiten:

1. Training
Een team van onderwijsinnovatiecoaches brengt nieuwe (digitale) vaardigheden bij docenten 
door middel van workshops en individuele begeleiding. Professionele ondersteuning is 
essentieel om docenten nieuwe technologieën aan te leren of nieuwe onderwijsruimtes 
te leren gebruiken. Vaak ondervinden docenten een zekere mate van angst om nieuwe 
methoden of omgevingen te gebruiken. Dat wordt nog meer duidelijk wanneer grootschalig 
een nieuwe technologie wordt ingevoerd die impact heeft op alle docenten, zoals een 
nieuwe digitale leeromgeving (learning management system of LMS). Heel veel nieuwe 
mogelijkheden van een LMS blijven onderbenut wanneer er niet voldoende coaching 
plaatsvindt, waardoor docenten vaak heel inefficiënt werken of nieuwe leervormen in het LMS 
niet benutten. Een ander voorbeeld is de invoering van de “connected classroom” (verbonden 
collegezaal), waarbij geavanceerde connectie- en videotechnologie het mogelijk maken om 
simultaan groepen studenten te doceren op verschillende locaties. Wanneer deze technologie 
voor het eerst werd gebruikt op de TiU campus, was een voltijdse ondersteuning noodzakelijk 
om docenten over te halen samen met collega’s in het buitenland simultane colleges op te 
zetten. Technologische componenten, zoals de correcte en betrouwbare verbinding en de 
bediening van camera’s en geluid, maar ook het ontwerp van de colleges en de flexibiliteit 
in collegeplanning (zeker wanneer er grote verschillen zijn in tijdszone) zijn noodzakelijke 
voorwaarden om deze geconnecteerde colleges tot een goed resultaat te brengen. Maar één 
van de belangrijkste trainingsopdrachten heeft betrekking op blended learning, die wij in deel 
1 van dit essay hebben gedefinieerd als combinatie van online en meer traditionele, offline 
onderwijsvormen. Trainingen zijn er dan op gericht docenten te coachen in opnames van 
videocolleges en kennisclips en het flexibel vermengen met frontaal onderwijs en groepswerk 
in dezelfde onderwijsruimte.

2. Experimenteren
Eerder hebben we aangegeven dat een innovatiecultuur ruimte moet bieden aan 
experimenteren met nieuwe leervormen of technologieën. Daarbij kan het uitblijven van 
verwachte resultaten de docent niet kwalijk worden genomen: het is okay om te mislukken, 
maar deel alstublieft ervaringen. Deze activiteit van het EDUiLAB is erop gericht om docenten 
te helpen met het opzetten van een implementatiemethode die toelaat de effecten van de 
innovatie op een wetenschappelijk manier te meten en te evalueren. Eerder in deel 2 hebben 
we het voorbeeld gegeven van de invoering van mentoring bij eerstejaars bachelorstudenten, 
waarbij een evaluatie uit de experimentele economie werd toegepast. Het is van belang te 
weten wat werkt, en vooral ook wat niet werkt en waarom dat zo is. Het EDUiLAB verleent 
advies, maar stelt ook samen met de faculteiten financiële middelen ter beschikking om de 
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Het Education 
Innovation Lab
In dit derde deel illustreren we hoe Tilburg University zich profileert als 
een adaptieve organisatie op het vlak van onderwijs, en hoe ze inspeelt 
op de veranderende vragen vanuit de student en de samenleving. We 
beschrijven hoe Tilburg University met de invoering van het Education 
Innovation Lab (EDUiLAB) een ambidextere organisatie creëert om een 
cultuur van onderwijsinnovatie te stimuleren en vast te houden, zonder 
bestaande onderwijsprocessen in het gedrang te brengen.

Tijdens de ontwikkeling van de Tilburgse Onderwijsvisie werd duidelijk dat 
onderwijsinnovatie niet kon uitblijven (de Regt en van Lenning, 2017). De Kotter-
aanpak van verandermanagement zoals beschreven in deel 2 van dit essay is hiervoor 
toegepast. Een werkgroep met 10 collega’s uit de universiteit (6 docenten, 2 studenten, 
2 beleidsmedewerkers) onder leiding van een vice-decaan onderwijs adviseerde dat 
onderwijsinnovatie best gestimuleerd wordt vanuit een aparte eenheid, die de werktitel 
Education Innovation Lab of kortweg EDUiLAB meekreeg (Joos, 2016). Daarmee werd 
tegemoet gekomen aan de structurele ambidexteriteitsgedachte om naast de organisatie van 
bestaande onderwijsprocessen en programma’s een aparte innovatie eenheid te creëren met 
een eigen budget, locatie en middelen. Het EDUiLAB werd in september 2018 opgestart.

Het EDUiLAB is een essentieel onderdeel van de algemene veranderingsstrategie 
om alle docenten te stimuleren hun onderwijs te innoveren. Dat wordt contextuele 
ambidexteriteit genoemd. Dit wil zeggen dat er wordt gestreefd naar een situatie dat elke 
docent onderwijseffiëntie combineert met innovatie, en dus manifesteert ambidexteriteit 
zich in elke persoon en niet alleen in de organisatiestructuur. Het EDUiLAB wordt gezien 
als transformatief om die innovatiecultuur te creëren en vast te houden. Het bedient 
direct de aanbodzijde van het onderwijs: docenten en onderwijsmanagement zoals o.a. 
opleidingsdirecteuren, vice-decanen onderwijs en het universiteitsbestuur. Via deze partijen 
voorziet het EDUiLAB uiteindelijk in de behoeften van studenten en de samenleving. Die zijn 
immers de ultieme toetssteen voor de onderwijsinnovatie van de universiteit.
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onderwijsinnovatie. Nieuwe mogelijkheden en innovaties worden breed gedeeld met 
alle docenten en personen betrokken bij onderwijsmanagement via een online portaal, 
maandelijkse nieuwsbrieven, en Teacher Technology Updates. De dialoog wordt dan weer 
beter gestimuleerd via lunchmeetings, workshops en een Education Bazaar. Dit laatste is 
een groot jaarlijks onderwijsevenement dat docenten en studenten verbindt en in staat 
stelt best practices en innovaties met elkaar uit te wisselen. Essentieel is dat bottom up 
initiatieven vanuit eigen docenten voldoende aandacht krijgen en dat andere docenten 
worden aangemoedigd om te luisteren. De facultaire innovatiecoördinatoren spelen hier 
een belangrijke rol in samenspraak met het facultair bestuur. Niet onbelangrijk is de centrale 
zichtbaarheid van de fysieke locatie van het EDUiLAB in het nieuwe onderwijsgebouw, CUBE, 
dat de deuren opende in september 2018 (zie afbeelding). Het is een locatie waar heel veel 
docenten en studenten dagelijks binnenlopen.

Samenvattend gaat het EDUiLAB (1) zelf innovaties initiëren op basis van een eigen 
verantwoordelijkheid in het identificeren van ontwikkelingen in hoger onderwijs die van vitaal 
belang zijn voor Tilburg University, (2) initiatieven die ontplooid worden in de universiteit 
(in het bijzonder de faculteiten) accelereren en (3) dienen als hub waar interne en externe 
stakeholders informatie op het gebied van onderwijsinnovatie kunnen delen en vinden.

Nieuw onderwijsgebouw CUBE

docent voldoende tijd te geven voor het opzetten en uitvoeren van een vernieuwingsproject. 
Extra tijd is immers een noodzakelijke voorwaarde om docenten te laten innoveren. Het lab 
schakelt ook expertise in die aanwezig is op de campus om experimenten op te zetten en uit 
te voeren.

3. Learning Analytics
Vernieuwers willen meer inzicht krijgen in het onderwijsproces door data te verzamelen over 
studentengedrag en leerbehoeften. Er is bijvoorbeeld een immense set data beschikbaar 
in een datawarehouse over de mate waarop en wanneer studenten online cursusmateriaal 
gebruiken. Daarmee kan een docent – naast eigen observaties en evaluaties - ontdekken 
dat bepaalde leerstof als moeilijk ervaren wordt, of dat verdere uitdieping van specifieke 
onderwerpen nodig is. De gegevens verzameld met learning analytics stellen de docent 
ook in staat gerichte feedback te geven, uiteraard in overeenstemming met de juridische 
randvoorwaarden met betrekking tot privacy. Concreet ondersteunt het EDUiLAB de docent 
door data te verzamelen en te analyseren. Naast de docent zijn er nog andere gebruikers 
van learning analytics te onderscheiden: studenten, opleidingsdirecteuren en hoger 
onderwijsmanagement. Learning analytics kan leiden tot evidence-based teaching en heeft 
mogelijk ingrijpende gevolgen voor het geven en managen van onderwijs. Op basis van 
een goede analyse van data kunnen aanpassingen immers veel sneller doorgevoerd worden 
in cursussen en programma’s, nog voordat deze zijn afgerond. Het lab maakt ook gebruik 
van de onderzoeksexpertise binnen de universiteit en JADS (Jheronimus Academy of Data 
Science). Via het EDUiLAB neemt Tilburg University deel aan één van de punten van het 
vierjarige nationale “Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT” dat betrekking heeft op 
learning analytics (Surf, 2018).

4. Innoveren
Het EDUiLAB initieert en coördineert innovatieprojecten, en geeft advies bij het 
opzetten en financieel ondersteunen van onderwijsprojecten. Door de inzet van experts, 
financiële middelen, technologiëen en de aangepaste onderwijsruimten (in het nieuwe 
onderwijsgebouw CUBE – zie foto) kan het onderwijsinnovatie gevoelig versnellen en kenbaar 
maken. Het lab zal zich in eerste instantie richten op incrementele innovaties, dit is het 
optimaliseren van bestaande onderwijsprogramma’s voor bestaande studentendoelgroepen. 
Echter, zal het zal ook meer radicale innovaties gaan ontwikkelen, zoals nieuwe programma’s 
en methoden voor eventueel nieuwe doelgroepen. Het lab is daartoe ideaal gepositioneerd 
aangezien het haar verantwoordelijkheid is om vitale externe ontwikkelingen te detecteren, 
die een bedreiging zouden kunnen vormen voor bestaande onderwijsprocessen.

5. Communicatie
Succesvol innoveren kan niet zonder goede communicatie. Communicatie en actief luisteren 
naar elkaars behoeften en oplossingen zorgen algemeen voor een betere samenwerking en 
voor vlotter opstarten en uitvoeren van nieuwe projecten. Het EDUiLAB is een soort van 
“hub” waar iedereen op de hoogte gehouden wordt van interessante onderwijsontwikkelingen 
binnen of buiten de campus, subsidies en andere financieringsmogelijkheden voor 
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Hoe kunnen we innovatie vasthouden?
Het EDUiLAB is een belangrijke stap in de realisatie van een ambidextere organisatie, 
waarbij voldoende aandacht gaat naar onderwijsinnovatie, naast de efficiënte inrichting 
van de bestaande onderwijsprocessen. Maar het ultieme succes wordt pas behaald als 
onderwijsinnovatie breed gedragen wordt binnen de universitaire gemeenschap, en 
uiteindelijk onze studenten evenals de samenleving ten volle voordeel halen uit de innovatie.
Succesvolle structurele ambidexteriteit vergt een voldoende lange evaluatiecyclus waarbij 
innovatieprojecten kunnen worden geëvalueerd en breder worden uitgerold. Het EDUiLAB 
ondersteunt hierbij dit proces.Vaak worden pilot projecten gebruikt om een vernieuwend 
element in één vak of programma door te voeren, waarna bij positieve evaluatie de vernieuwing 
wordt doorgetrokken naar andere vakken of programma’s. Daardoor neemt het al snel 
minstens twee volledige academische jaren in beslag om een innovatie breder in te voeren. Een 
versnelling kan leiden tot afbreukrisico en onvoldoende draagvlak voor een innovatie.

Vervolgens is er voldoende steun nodig vanuit het senior leiderschapsteam van de 
universiteit, d.i. het college van bestuur en de facultaire decanen en vice-decanen. De steun 
voor het EDUiLAB vertaalt zich niet alleen in inhoudelijke goedkeuring van de activiteiten, 
maar ook in het beschikbaar stellen van de nodige financiële middelen en menskracht. De 
aanloop tot het EDUiLAB viel samen met de nieuwe strategische planningscyclus van Tilburg 
University voor de periode 2018-2021. Het EDUiLAB geniet daarom de volle steun van het 
universitaire leiderschap en de brede universitaire gemeenschap die bij de strategievorming 
betrokken was. Het onderbrengen van het EDUiLAB in CUBE is trouwens een heel sterk 
signaal dat onderwijsinnovatie blijvend is, net zoals het nieuwe gebouw. Ook is de verbinding 
met de nieuwe onderwijsruimten (connected en collaborative classrooms en het DAF 
augmented reality lab) heel zichtbaar en herkenbaar.

Maar een brede innovatiebeweging bij elke docent kan pas gerealiseerd worden als er 
voldoende waardering is voor onderwijs binnen de universiteit. Het strategisch plan 
voor 2018-2021 voorziet acties om onderwijswaardering te verhogen. Vaak nog wordt 
de benoeming en promotie van wetenschappelijk personeel hoofdzakelijk bepaald op 
onderzoekscriteria. Daar komt nu verandering in. Voorbeelden hiervan zijn de vereiste 
van een basiskwalificatie onderwijs (BKO) voor elke docent, het promoten van een traject 
voor senior kwalificatie onderwijs (SKO) waarbij innovatie een essentiële component 
is en de mogelijkheid van een tijdelijke voltijdse onderwijspositie van 4 jaar waarin 
onderwijsontwikkeling een rol krijgt. Maar afstemming van facultair beleid met deze 
universitaire strategie heeft tijd nodig.

We hebben het volste vertrouwen dat met de komst van het EDUiLAB een belangrijke eerste 
stap gezet is om een duurzame onderwijsinnovatiecultuur te crëeren die de Tilburgse 
onderwijsvisie (kennis, kunde en karakter) ondersteunt. Daarmee zal Tilburg University op 
een innovatieve manier de student omvormen tot de TiU-shaped professional. Een duurzame 
onderwijsinnovatie zal het immers mogelijk maken dat Tilburg University haar studenten 
voorbereidt op de uitdagingen die de samenleving van vandaag en morgen aan hen stelt.

Wij danken Herman de Regt, Alkeline van Lenning, Jean-Malik Dumas, Aswin van Oijen voor hun commentaar en suggesties 

op een eerdere versie van dit essay. Daarnaast willen we het College van Bestuur, vice-decanen onderwijs, leden van de 

studentenfracties, DEEP program board en in het bijzonder Corno Vromans danken voor hun nauwe betrokkenheid in het DEEP 

project en de steun voor het opzetten van het EDUiLAB. Tevens danken we de leden van de werkgroep digitalisering van het 

onderwijs (Riet Bettonviel, Gerwin Pols, Stephanie van Gulijk, Seger Breugelmans, Bob van den Brand, Arnold Smeets, Petra 

Heck, Bas Veldhuizen, Iris Wester en Tim Gijsbers) die begin 2016 de start hebben gegeven voor de onderwijsinnovatie die in dit 

essay is beschreven. We danken Vincent Wiegerinck, Tamar Jonkman, Bart Vos, Michael Doove, Daan van Soest en Eline van der 

Heijden voor het opzetten en evalueren van het mentoring programma, en Max Louwerse voor zijn essentiële rol bij het DAF 

Augmented Reality lab beschreven in deel 2. Tot slot zijn we al onze collega’s erkentelijk die met hun onderwijsinnovatie ons hebben 

geïnspireerd bij het schrijven van dit essay.
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