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Op een regenachtige dag komen 50 
mensen bij elkaar in het 
Koningsberger gebouw van de 
Universiteit Utrecht. Ze laten zich 
niet weerhouden door de regen en 
willen andere deelnemers 
ontmoeten die zich bezig houden 
met kansen en uitdagingen in het 
onderwijs. Het doel van de middag is 
om in beeld te brengen wat de 
deelnemers aan Utrecht Smart 
Education (USE) doen op het terrein 
van onderwijsinnovatie, zo geeft 
dagvoorzitter Gonneke Leereveld de 
deelnemers mee. Verder hoopt ze 
dat de bijdragen inspireren en 
aanzetten tot samenwerking.  
 
Hoe Utrecht Smart Education werkt 
laat Toine Pieters, directeur 
Freudenthal Instituut van de 
Universiteit Utrecht zien. De pijlers 
overheid, bedrijfsleven en onderwijs 
– alle vandaag vertegenwoordigd – 
kijken samen naar maatschappelijke uitdagingen en onderwijs. In de regio met de hoogste 
dichtheid aan onderwijsinstellingen en veel activiteit op het gebied van 
onderwijsvernieuwing wil Utrecht Smart Education deze initiatieven bundelen. 
Samenwerking tussen onderwijsinstellingen ligt niet voor de hand, benadrukt Pieters. MBO, 
HBO en WO werken niet vanzelf samen. En al helemaal niet samen met het bedrijfsleven. 
Utrecht Smart Education staat in het teken van cross-over leren en samenwerken en de inzet 
van digitale technologie om dit te faciliteren: samen met studenten en docenten van 
verschillende disciplines en opleidingsniveaus oplossingen bedenken voor 
praktijkproblemen. Om studenten beter voor te bereiden op een passende functie in een 
sterk veranderende arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, onderwijs, verkeer 
of klimaat. Vandaag gaat het over oplossingen om docenten vast te houden en aan te 
trekken. Denk mee over uitdagingen rond het lerarentekort. Op dat vlak zijn er al veel 
initiatieven, vandaag richten we ons op de bijdrage van digitale technologie in 
onderwijsinnovatie.  
 
Ook Ineke Lemmen van het Ministerie van EZK sluit zich hierbij aan: samenwerking klinkt 
eenvoudig maar ‘het doen’ is een vervolgstap. Het talentenprogramma ‘Verzilver je talent’ 
speelt daarop in. Uit het nulmetingonderzoek van de talentenprogramma’s van EZK blijkt dat 
iedereen de relevantie hiervan in ziet. Maar wat bij de talentenprogramma’s nog verder 
ontwikkeld moet worden  is het ontwikkelen van een gezamenlijke cultuur, visie en missie, 
met concrete resultaten. Talentenprogramma’s streven naar een cultuur waarin de 
deelnemers gedreven zijn om te innoveren.  Meer studenten (en docenten) aan de slag is 
immers het motto van verzilver je talent. 

Het programma ‘Verzilver je talent’ van het Ministerie 
van EZK verbindt talentenprogramma’s waarin 
studenten, docenten en bedrijfsleven samen werken 
aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke 
opgaven. In deze talentenprogramma’s wordt gewerkt 
aan complexe maatschappelijke vraagstukken, die 
alleen oplosbaar zijn door samen te werken tussen 
disciplines, sectoren en partijen. Het programma maakt 
zichtbaar wat er gebeurt in deze talentenprogramma’s, 
stimuleert samenwerking en brengt inspirerende 
voorbeelden onder de aandacht én helpt de 
talentenprogramma’s zich verder te ontwikkelen.  
 
Vijf onderwijsinstellingen in de regio Utrecht hebben 
het initiatief genomen om hun krachten op het gebied 
van onderwijsinnovatie te bundelen in Utrecht Smart 
Education om met elkaar en met bedrijven en 
overheden fysieke en virtuele learning communities 
met elkaar te verbinden en daarin innovatieve 
werkvormen te introduceren door de inzet van nieuwe 
technologie. Daarmee willen we studenten, docenten, 
werknemers en werkgevers uit verschillende 
opleidingsniveaus en disciplines beter toerusten op een 
veranderende arbeidsmarkt. 
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Persoonskenmerken zoals lef en enthousiasme dragen bij aan succes. Altijd is een 
organisatie of individu de trekkende actor. In de 0-meting zien we dat de ontwikkeling van 
de student kernwaarde nummer 1 is. De kennisontwikkeling voor het bedrijf komt vaak op 
de 2e plaats. Toch is  het een uitdaging om het leren van student en kennisontwikkeling van 
het bedrijf gelijktijdig te laten plaatsvinden. De belangrijkste activiteiten zijn dan het met 
elkaar doen en beleven, zien en ervaren, en creëren en leren 
 
Keynote! 
Natuurkunde docent en musicus Ralph Meulenbroeks gooit direct de knuppel in het  
hoenderhok. Eerst zet hij live de toon met een klassiek muziekstuk op zijn viola da gamba, 
waarin als het ware de hartstocht en vertwijfeling van de onderwijzer al in doorklinkt. Om 
zich vervolgens af te vragen waarom hij dat ook niet online had kunnen doen. Sterker nog, 
alles wat we vandaag laten zien en doen 
staat ook online. Toch nemen we de moeite 
om ondanks de regen allemaal samen te 
komen in één ruimte. Waarom? Om elkaar 
diep in de ogen te kunnen kijken, uit 
nieuwsgierigheid maar ook om het 
onverwachte te ontmoeten. Dat zijn 
essentiële redenen voor mensen om samen 
te komen. Gaandeweg zullen meer en meer 
beroepen verdwijnen als gevolg van 
automatisering. Ook in het onderwijs rukt 
de digitale technologie op. Maar aan 
docenten van vlees en bloed zal voorlopig 
nog behoefte zijn. Technologie kan helpen, 
maar contactmomenten blijven belangrijk 
en moeten hoogwaardig zijn, en dus moet 
de kwaliteit van docenten hoog zijn. 
Meulenbroeks beschrijft dat hij zich bij de 
voorbereiding van iedere les afvraagt of het 
voor studenten de moeite waard is om 
fysiek aanwezig te zijn. Zo niet, dan verzorgt 
hij de les met behulp van online middelen. 
 
Wat iedere docent drijft om voor de klas of de collegezaal te staan is intrinsieke motivatie. 
En dat is ook wat scholieren en studenten absorberen en overnemen. Gaat die omhoog, dan 
stijgt ook de performance en dus de kwaliteit van het onderwijs. Motivering van mensen kan 
op drie gebieden, zo laat onderzoek zien. Vertaald naar de docent zijn dit: 

1. Autonomie: maak de docent verantwoordelijk voor wat er in de les gebeurt;  
2. Competentie: docenten moet toegerust zijn om hun taken goed uit te voeren; 
3. Relatie: docenten moeten zich gezien en gewaardeerd voelen.  

Digitale technologie in het onderwijs kan alleen de kwaliteit van het onderwijs bevorderen 
als het de intrinsieke motivatie van de docent versterkt. Het louter opleggen van 
vernieuwing van buitenaf of bovenaf werkt niet. 
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Stop met innoveren 
Marijn de Geus, CEO Faculty Of Skills, trekt de lijn van Ralph Meulenbroeks verder door: 
onderwijsinnovatie als doel op zich, daar moeten we direct mee stoppen. Een snel rondje 
hand opsteken laat zien dat iedereen in de zaal open staat voor innovatie; wij zijn allemaal 
innovators en early adaptors. Maar de werkelijkheid is dat de meeste mensen behoudend 
zijn: velen hebben liever de zekerheid van ellende dan de ellende van onzekerheid. Dat 
verklaart waarom mensen moeite hebben met veranderingen die van buiten op ons af komt. 
 

 
 
Ondanks dat we steeds grotere innovatieprogramma’s opzetten is er doorgaans toch weinig 
resultaat. Er is geld, er zijn kansen, er is animo, waarom lukt het dan toch niet? Innovatie 
gaat over een veranderproces. Om hiervoor open te staan is een goede grondhouding nodig. 
We moeten kunnen omgaan met onbekendheid, onzekerheid, afhankelijkheid, gebrek aan 
eigenaarschap. Bedenk dat wanneer je in een systeem één element verandert alles kan gaan 
schuiven. Met één innovatie verandert er veel mee wat we niet kunnen overzien. Voor 
innovatie, ook in het onderwijs, moeten we onszelf de volgende essentiële vragen stellen: 

- Kan ik de oplossing gemakkelijk implementeren?  
- Is er een goede reden om de oplossing toe te passen? 
- Is de oplossing geloofwaardig? 
- Neemt de oplossing echt de pijn weg? 

Pas als op deze vragen een bevredigend antwoord is te geven gaan gebruikers en hun 
leidinggevenden om. Zijn advies is om een innovatie vooral niet te groot te maken: vergeet 
de term onderwijsinnovatie, ga met professionals aan de slag, zet kleine stapjes om 
uiteindelijk grote successen te boeken. 
 
Terugkoppeling uit de workshops 
Na de plenaire keynotes volgden een drietal parallelle workshops waarin voorbeelden 
werden besproken hoe digitale technologie de docent kan ondersteunen en wat de kansen 
en uitdagingen zijn om deze concepten te implementeren.  
In de workshop digitaal toetsen en nakijken stonden Revisely en Remindo centraal. Revisely 
is een platform voor het online nakijken van verslagen en essays en tegelijkertijd een 
potentieel uitwisselplatform van nakijkwerk tussen docenten en instellingen onderling.  
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Remindo is een online omgeving voor het afnemen van toetsen. Beide toepassingen zijn al in 
gebruik binnen het voortgezet en hoger onderwijs en nemen docenten werk uit handen of 
kunnen het nakijkwerk beter verdelen. Zo stelt Revisely docenten die thuis zitten of in 
regio’s wonen met een docentenoverschot in staat om scholen in regio’s waar een 
docententekort is te ondersteunen. Docenten in opleiding van HBO en WO kunnen hier ook 
een bijdrage aan leveren waarbij ze ook worden getraind in het nakijken. Een cruciaal aspect 
is wel dat bij de introductie van een dergelijk systeem goed gecoördineerd en getest wordt: 
studenten houden niet van onzekerheid. Een systeem dat niet aan de verwachtingen voldoet 
wordt direct afgedankt. Voor Remindo kunnen instellingen samenwerken om een 
gezamenlijke vragenbank op te stellen voor tentamenvragen. Vertegenwoordigers van 
docentenopleidingen in het HBO en WO zullen samen met Revisely de totstandkoming van 
een gezamenlijke vragenbank verder exploreren. 
 
In de workshop kennisclips konden deelnemers zelf een korte clip ontwerpen en deze, 
achter het lightboard staand, presenteren. Er was ook een mobiele versie van het lightboard 
beschikbaar. De ervaringen waren zeer positief en de belangrijkste vraag was dan ook hoe 
het gebruik van het mobiele lightboard kan worden opgeschaald. De Universiteit Utrecht is 
bereid om de technologie van het lightboard te delen, om daarmee ook het niveau van het 
gebruik ervan te verhogen. Afgesproken wordt dat een werkgroep bestaande uit 
vertegenwoordigers van verschillende kennisinstellingen met de verdere ontwikkeling en 
implementatie van het lightboard aan de slag gaat. 
 



Verzilver je talent met Smart Education | 14 maart 2019 6 

 
 
In de workshop over de inzet van Virtual Reality in het onderwijs werden door Rico en 
Communicate voorbeelden gegeven van een virtueel klaslokaal, virtueel samenwerking, en 
het gebruik van virtual reality om communicatievaardigheden te oefenen. Verschillende 
instellingen, waaronder de Open Universiteit (OU) en Saxion hebben al de nodige ervaring 
met afstandsonderwijs. Zo kunnen studenten van de OU online met elkaar communiceren. 
Belangrijk leerpunt is dat colleges vaak beter als clip dan als live webinar kunnen worden 
ingezet. Daarnaast werkt de combinatie van campusonderwijs en online leren goed: 
studenten komen eerst korte tijd bij elkaar en gaan dan online verder. De tool 
DialogueTrainer van Communicate wordt al breed binnen de Universiteit Utrecht ingezet. 
Het is een tool waarmee een breed spectrum van gespreksvaardigheden kan worden 
geoefend. Daarmee wordt de kostbare inzet van live en opgenomen acteurs vermeden en is 
er meer interactie mogelijk. 
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Veel vraagstukken rond afstandsonderwijs hebben te maken met organisatie: hoe 
organiseer je bijvoorbeeld een opleiding Spaans met een universiteit in Spanje? En hoe 
combineer je de verschillende vormen van online en virtueel onderwijs met 
contactmomenten? Voor het voortgezet onderwijs geldt dat scholen geen geld hebben voor 
licenties op allerlei online tools. Wellicht moeten we streven naar een soort Spotify-model, 
waarbij een instelling eenvoudig toegang krijgt tot een breed scala aan tools. 
 
Feedback Gemeente Utrecht 
Ingeborg Bekker van Gemeente Utrecht brengt in dat de gemeente groeit, maar dat 
tegelijkertijd arbeidstekorten ontstaan in zorg, bouw, ICT en onderwijs. Daarom is de 
aansluiting van opleiding en arbeidsmarkt zo belangrijk, niet alleen in het onderwijs maar 
ook in het bedrijfsleven. Ze wil de lijn van de dag graag doortrekken naar de dealmakers dag 
van 15 april. Op die dag zullen bestaande en nieuwe initiatieven gericht op het oplossen van 
arbeidstekorten meer zichtbaar worden gemaakt, gedeeld, opgeschaald en verbreed, 
uitmondend in een serie te sluiten deals.  
 
Friso Smit van stichting Utrecht Science Park, een van de initiatiefnemers van Utrecht Smart 
Education, gaat in op de follow up van deze middag. De deals die tijdens de workshops zijn 
gemaakt zullen samen met de betrokken partners worden uitgewerkt. Daarnaast zullen ook 
andere onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden in de regio betrokken worden bij 
Utrecht Smart Education. Om bestaande initiatieven te verbinden en samen nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen waarmee scholieren, studenten, docenten en werknemers 
vaardigheden ontwikkelen waardoor ze beter voorbereid zijn op de veranderingen in de 
arbeidsmarkt.  
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Ineke Lemmen sluit af met het verwijzen naar de subsidieregeling MKB!dee van het 
ministerie van EZK gericht op projecten die barrières wegnemen voor MKB ondernemers om 
te investeren in menselijk kapitaal. Dit kan in samenwerking met onderwijsinstellingen en 
onder andere gericht op digitalisering (voor meer informatie en aanmelden zie: 
(https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/informatiebijeenkomst-mkb-idee-2019). 
Tenslotte geeft ze aan dat deze middag ook het startsein vormt voor het een nieuw 
talentenprogramma in Utrecht gericht op EduTech. Dit betekent dat binnenkort samen met 
Utrecht Smart Education nieuwe activiteiten worden georganiseerd gericht op het 
verzilveren van talent. Meer informatie volgt spoedig.  
 
 
Colofon 
Voor informatie over Utrecht Smart Education: 
Stichting Utrecht Science Park 
Friso Smit, new business development manager 
Heidelberglaan 11, Utrecht 
Friso.smit@utrechtsciencepark.nl 
06 5433 2941 
 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
in samenwerking met Utrecht Smart Education  
Drs. Ineke Lemmen,  
programmamanager talentenprogramma ‘Verzilver je talent’  
www.verzilverjetalent.org 
 
Maart 2019 
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