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Hoe ziet ons onderwijs er over 25 jaar uit? 

• Twitter, ipads, apps, social bookmarking, MOOC, 
learning analytics, serious gaming, …. ? 

 

• Actief leren, competentiegericht, levenslang, online, 
blended, flipping the classroom, ….? 

 

• Korte workshop a.d.h.v. toekomstscenario’s;        
met dank aan M. Dankbaar, P. de Jong, M. Ballieux 
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Scenario methode 
 
• Methode: 

– Verplaatsen naar de toekomst 

– Belangrijke onzekerheden/drijvende krachten benoemen 

– Twee drijvende krachten gebruiken als assen 

– Vier scenario’s uitwerken als extreme voorbeelden 

– Uitgaand van het hele (levenslange) opleidingstraject 

 

• Doel: 

– Scenario’s niet bedoeld als voorspellingen van de toekomst 

– Concreet maken wat zou kunnen gebeuren 

– Aanleiding voor discussie 

– Handvat voor koersbepaling 



Department 4 

Twee dimensies – vier scenario’s 

Individueel 

Collaboratief 

Globaal Lokaal 

Scenario A 

Scenario B 
Scenario C 

Scenario D 



Department 5 

Scenario A: Sara 

• Globaal & individueel 

• Plaatsonafhankelijk 

• Wereldwijd aanbod modules (betaald of niet) 

• Student stelt zelf opleiding samen 

• Inhoud en tijdspad variëren 

• Bevoegdheden verleend door 
beroepsverenigingen op basis van portfolio 

• Levenslang leren 
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Scenario B: Gabor 

• Globaal & samenwerkend 

• Wereldwijd geldende eisen bepalen inhoud 

• Afspraken over manier van opleiden 

• Student kiest opleidingsinstituut ‘anywhere’ 

• Onderwijs grotendeels op afstand 

• Internationale groepen studenten 
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Scenario C: Wim 

• Lokaal & samenwerkend 

• Opleiding voornamelijk op de universiteit 

• Inhoud aangepast aan lokale context 

• Samenwerkend leren met verschillende 
beroepsgroepen samen 
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Scenario D: Binur 

• Lokaal & individueel 

• Hele opleiding op de werkplek 

• Aanbod afhankelijk van werkplek en context 

• Student stelt zelf opleiding samen 

• Inhoud en tijdspad variëren 

• Bevoegdheden worden verleend door de 
werkgever 
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Werk de scenario’s verder uit: 

1. wat zijn de belangrijkste voordelen en kansen? 
 

2. Welke barrières en nadelen zien we? 
 

3. Welke keuzes zouden onderwijsinstellingen 
moeten maken? 

 

4. Wat betekent dit scenario voor docenten en 
studenten?  


