
 

  

  

Trends in de maatschappij en samenleving   

(informatie)Technologisering en 

groei/opkomst van ICT en alle 

toepassingen die daarop gebaseerd zijn 

brengt onvoorspelbare snelle 

veranderingen met zich mee  

Globalisering/internationalisering 

Impact financiële crisis en 

vergrijzing kan mogelijk leiden tot 

lagere budgetten voor onderwijs 

(1) Vergrijzing in het onderwijs (1) 

Toenemende ongelijkheid in de 

samenleving, nieuwe migranten 

en meer diversiteit  Moeilijker om 

gekwalificeerde 

docenten te vinden (1) 

 Grotere etnische, linguïstische en 

culturele diversiteit in de klas (1)    

Grotere ongelijkheid, met name 

aan de onderkant van de 

samenleving  (1) 

kennis en vaardigheden voor 

wereldburgerschap worden van 

steeds groter belang (1) 

Verdieping, versnelling en verbreding 

van interacties over de grenzen van 

Nederland (1) 

Toename van seculier-rationele en zelf 

expressie waarden (1) 

Individuele vrijheid, non-

conformiteit, zelfexpressie en 

autonomie worden sterker 

gewaardeerd (1)    

Mensen zijn minder gevoelig 

voor autoriteit, hechten grotere 

waarde aan vrijheid en 

zelfexpressie (1)    

Meer dynamische arbeidsmarkt  

Vereist vakoverstijgend denken 

en werken: multidisciplinaire 

aanpak (4) 

Samenleving wordt complexer, 

complexiteit van maatschappelijke 

vraagstukken neemt toe 

Vergt gedegen (vakoverstijgende) 

kennis, creativiteit, analytische 

vaardigheden en een 

grensverleggende instelling (4) 

Landen raken steeds meer met elkaar 

verknoopt, ook economisch, meer 

mondiaal karakter grenzen tussen 

landen nemen in betekenis af (2) 

Naar een lerende economie  (6) 

Vraagt mensen die zich kunnen 

aanpassen aan nieuwe 

omstandigheden en zich nieuwe 

competenties snel eigen kunnen 

maken  (6)    

Individualisering zet door en 

maatschappelijke verbanden worden 

losser waardoor verbanden en 

verhoudingen in de samenleving 

veranderen. (6) 

Mensen hechten er waarde aan 

hun eigen leven vorm te geven, 

sociale media maakt het creëren 

van netwerken makkelijker (6) 

Voorwaarde: 

beheersen van 

basisvaardigheden, 

rekenen en taal en 

digitale geletterdheid 

(6) 

Bronnen:  

1: Theisens, H. (2014). De toekomstbestendigheid van het Nederlandse Onderwijssysteem. Een startdossier: zes belangrijke 

trends, vijf risico’s en vier conclusies. Den Haag: Haagse Hogeschool.  

2: Onderwijsraad (2015). Meerjarenagenda 2015-2020 Werkprogramma 2016. Den Haag: onderwijsraad.  

4: Onderwijsraad (2014). Een eigentijds curriculum. Den Haag: Onderwijsraad 

6: Dekker, S. (2014). Toekomstgericht funderend onderwijs. Kamerbrief, referentie 690041. Den Haag: ministerie van OCW.  

 



  

Meer dynamische arbeidsmarkt  

Doet een groter beroep op 

(leer)vaardigheden door 

verschillende typen werk in een 

loopbaan, belang van een brede 

toerusting met algemene 

vaardigheden stijgt (4) 

Vraagt flexibele werknemers en 

zzp-ers met de bereidheid en 

bekwaamheid om te blijven 

leren, vernieuwingsgezind zijn en 

initiatief tonen (4,6) 

Doordat routinematig werk (deels) zal 

verdwijnen, wordt meer zelfsturing en 

een groter oplossend vermogen 

verwacht (4,8) 

Vraagt 21e eeuwse 

vaardigheden (4) 

Toename werkgelegenheid in de 

dienstverlenende sector (4) 

Grotere nadruk op sociale en 

communicatieve vaardigheden (4)  

Netwerken gaan een steeds grotere 

rol spelen (4) 

Toenemend belang van samenwerken 

en digitale geletterdheid (4) 

Ondernemerschap  (4) 

Flexibilisering van arbeid; minder 

vaste contracten, vaker 

baanwisselingen (8) 

Vervaging van verschillen tussen 

branches, bedrijfstakken en 

sectoren, nieuwe beroepen, 

beroepen die verdwijnen (4) 

Werk zal in de toekomst verbonden 

zijn met een internationale context 

en de arbeidsmarkt wordt 

internationaler (6) 

Bronnen:  

4: Onderwijsraad (2014). Een eigentijds curriculum. Den Haag: 

Onderwijsraad 

6: Dekker, S. (2014). Toekomstgericht funderend onderwijs. Kamerbrief, 

referentie 690041. Den Haag: ministerie van OCW.  

8: MBO raad (2015). Het mbo in 2025, manifest voor de toekomst van het 

middelbaar beroepsonderwijs. Woerden: MBO raad. 

 

 



  

21e eeuwse vaardigheden  

Samenwerken  

Gezamenlijk realiseren 

van een doel en anderen 

aanvullen en 

ondersteunen(4,5) 

Communicatie  

Effectief en efficiënt overbrengen en 

ontvangen boodschap(4,5) 

Kritisch denken  

Formuleren van 

een eigen, 

onderbouwde 

visie of mening 

(4,5) 

Creativiteit 

bedenken van 

nieuwe ideeën en 

deze uitwerken en 

analyseren  (4,5)  

Burgerschap (4) 

Sociale 

vaardigheden 

(4,5)  

Ict-geletterdheid  

/ digitale 

geletterdheid  

Effectief, efficiënt 

en verantwoord 

gebruik van ICT 

(4,5) 

Probleem-

oplossend 

vermogen  

(h)erkennen 

probleem en 

komen tot een 

plan voor 

oplossing (4,5) 

(Denk)Vaardigheden (4) 

Sociale competenties (4) 

Culturele 

sensitiviteit (4,5) 

Metacognitie Kennis van het eigen 

cognitief functioneren en 

vaardigheid om het eigen leren 

ook te sturen (4) 

Complexe en hogere denkvaardigheden die nodig zijn om deel te nemen 

aan de snel veranderende maatschappij (5) 

Noodzakelijk in het 

ondernemend onderwijs 

(ondernemerschap) (7) 

Digitaal denkend, digitaal vaardig 

en digitaal verantwoordelijk (5) 

Basiskennis ICT, 

informatievaardigheden en 

mediawijsheid (5) 

Onderzoekende en ondernemende 

houding, kunnen denken buiten de 

gebaande paden en nieuwe samenhangen 

kunnen zien, kennen van creatieve 

technieken en durven nemen van risico’s 

en fouten zien als leermogelijkheden (5) 

Effectief kunnen redeneren en 

formuleren, informatie kunnen 

interpreteren, analyseren en 

synthetiseren, hiaten in kennis kunnen 

signaleren, stellen van betekenisvolle 

vragen, kritisch reflecteren, open staan 

voor alternatieve standpunt (5) 

Problemen kunnen signaleren, analyseren 

en definiëren, kennen van strategieën om 

met onbekende problemen om te gaan, 

oplossingsstrategieën genereren, 

analyseren en selecteren, creëren 

patronen en modellen, nemen van 

beargumenteerde beslissingen (5) 

Doelgericht uitwisselen van informatie met 

anderen, omgaan met verschillende 

communicatieve situaties, omgaan met 

verschillende communicatiemiddelen, inzicht in 

mogelijkheden ICT (5)  

Rollen bij jezelf (h)erkennen, hulp vragen, geven 

en ontvangen, positieve en open houding t.a.v. 

andere ideeën, respect voor culturele 

verschillen, onderhandelen en afspraken maken, 

functioneren in heterogene groepen, effectief 

kunnen communiceren (5)  

Effectief kunnen leren, werken 

en leven met mensen met 

verschillende etnische, culturele 

en sociale achtergronden (5)  

Constructief communiceren in verschillende sociale situaties, 

eigen gevoelens herkennen en uiten, (h)erkennen van 

gedragscodes, tonen van inlevingsvermogen en belangstelling 

voor anderen, bewustzijn van individuele en collectieve 

verantwoordelijkheid als burger in een samenleving  (5)  

Zelfregulering 

kunnen realiseren van doelgericht 

en passend gedrag 

 (5) 

Stellen van realistische doelen en 

prioriteiten, doelgericht handelen 

en monitoren van het proces, 

reflectie op handelen en feedback 

op eigen gedrag, inzicht in 

ontwikkeling van competenties, 

verantwoording nemen voor eigen 

handelen (5) 

Noodzakelijk in een lerende 

economie (6) 

Bronnen:  

4: Onderwijsraad (2014). Een eigentijds curriculum. Den Haag: 

Onderwijsraad 

5: Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse 

vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs: een 

conceptueel kader. Enschede: SLO.   

7: Breed, N., Kok, J. (2015). Ondernemend onderwijs, uitgangspunt voor het 

onderwijs van de toekomst. RVO 

 



Ondernemerschap   

Ondernemend onderwijs is gericht op het 

ontwikkelen van een ondernemende mindset die 

natuurlijke nieuwsgierigheid en de onderzoekende 

drang van mensen stimuleert en die ervoor zorgt dat 

mensen zichzelf en hun kennis en vaardigheden weer 

willen verbeteren. (7) 

 

Ondernemerschap volgens de Europese Unie: 

iemands vermogen om ideeën in daden om te zetten, 

het omvat creativiteit, innovatie en het nemen van 

risico’s, het vermogen om te plannen en om projecten 

te beheren. (7) 

Uitdagend, ervaringsgericht, zelfsturend, 

contextrijk, werelds, multidiciplinair, risicovol 

(7) 

 

Vraagt een dynamische onderwijsomgeving 

waarin jongeren moeten leren zich adequaat en 

zelfsturend te bewegen. (7) 

Vraagt 21e eeuwse vaardigheden (3, 4, 7) 
 

Ondernemend onderwijs vindt idealiter plaats in een 

doorlopende leerlijn met een vroege start in het po (7) 

Bronnen:  

3: SLO (2015). Curriculumspiegel Deel A: Generieke trendanalyse. Enschede: 

SLO. 

4: Onderwijsraad (2014). Een eigentijds curriculum. Den Haag: 

Onderwijsraad 

7: Breed, N., Kok, J. (2015). Ondernemend onderwijs, uitgangspunt voor het 

onderwijs van de toekomst. RVO 

 



  

Trends in het onderwijs 

MBO 

Meer instroom 

leerlingen special 

onderwijs (8) 

Vanuit vmbo een roep om 

maatwerk, versnelling en vloeiende 

overgangen naar mbo (8) 

Toenemende instroom 

gestrande havo-

leerlingen die succesvol 

zijn (8) 

Vanuit hbo behoefte aan 

breed opgeleide mbo’ers 

met voldoende algemene 

vaardigheden (8) 

Mogelijke veranderingen in het onderwijsstelsel (8) 

 

Toekomstgerichte curricula waarin de transfer van 

vakkennis tussen domeinen optimaal plaatsvindt, 

de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden 

expliciete aandacht krijgt en basis wordt geboden 

voor zelfredzaamheid, zelfsturing en een leven 

lang leren (4) 

Funderend onderwijs 

Curriculumontwikkeling van onderaf: taak 

van leraren, schoolleiders, team- en 

afdelingsleiders en besturen. De overheid 

is verantwoordelijk voor de contouren van 

het curriculum. (4) 

Kennisoverdracht blijft, maar meer 

in balans met persoonlijke 

ontwikkeling en voorbereiding op 

deelname aan de maatschappij (9) 

De globaliserende maatschappij 

vraagt onderwijs dat de creativiteit 

en nieuwsgierigheid van leerlingen 

prikkelt (9) 

Ondernemerschap, ondernemend 

onderwijs 

De toenemende culturele 

diversiteit vraagt van het 

onderwijs dat het leerlingen leert 

om te gaan met vrijheid en 

verantwoordelijkheid, maar ook 

sociale vaardigheden en kennis 

en begrip van andere culturen. (9) 

De groeiende 

technologisering vraagt 

van toekomstgericht 

onderwijs dat het 

leerlingen digital 

vaardig en mediawijs 

maakt. (9) 

HBO 

Maatwerk en ruimte voor 

talentontwikkeling (9), 

gepersonaliseerd leren (10) 

Onderwijs dat past bij belevingswereld 

en actuele vragen (9) 

Samenhangend onderwijs 

waarin leerlinge een solide 

gemeenschappelijke basis 

krijgen die ze op grond van 

hun persoonlijke capaciteiten 

en interesses verdiepen en 

verbreden; flexibiliteit voor 

scholen (9) 

De maatschappij vraagt professionals 

die beschikken over actuele kennis, 

die kritisch, ondernemend en 

onderzoekend zijn en internationale 

oriëntatie hebben. Tevens beschikken 

ze over een moreel kompas om in de 

complexe samenleving te kunnen 

leven en verantwoordelijkheid te 

dragen: wendbaar en weerbaar! (11) 

Meer intensieve 

samenwerking met het 

voorbereidend 

onderwijs op het 

terrein van 

inhoudelijke 

aansluiting, het komen 

tot een goede 

studiekeuze en 

inspelen op een ander 

studieklimaat (11) 

Studenten zijn co-creators 

van het onderwijs en hun 

eigen beroepsontwikkeling 

(11) 

Docenten bieden 

persoonlijke aandacht en 

begeleiding en daarmee 

persoonlijk maatwerk (11) 

Gepersonaliseerd leren 

door blended onderwijs 

(meer tijdflexibel en 

plaatsonafhankelijk binnen 

grenzen van 

organiseerbaarheid) (11) 

Open 

onderwijsklimaat, 

samenwerking met 

buitenlandse 

instellingen en 

faciliteren van stages 

en uitwisseling (11) 

Student moet leren 

omgaan met 

interculturele en 

interreligieuze 

verschillen (11) 

Meer 

professionele 

masters (11) 

Praktijkgericht onderzoek 

meer Delen en toepasbaar 

maken (11) 

Professionele 

netwerkomgeving (11) 

Bronnen:  

4: Onderwijsraad (2014). Een eigentijds curriculum. Den Haag: Onderwijsraad 

8: MBO raad (2015). Het mbo in 2025, manifest voor de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs. 

Woerden: MBO raad.  

9: Platform Onderwijs 2032 (2015). Hoofdlijn advies: een voorstel. Gevonden op 7 oktober 2015 op 

http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2015/09/Hoofdlijn-advies-Een-voorstel-

Onderwijs2032.pdf 

10: Marquenie, E., Opsteen, J., Ten Brummelhuis, A., Waals, J. van der (2014).Elk talent een kans. 

Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT, Onderzoeksnotitie ten behoeve van project Leerling 

2020, in opdracht van Schoolinfo voor de vo raad.  

11: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De waarde(n) van weten. Strategische Agenda 

Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025. Den Haag: ministerie van OCW. 

http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2015/09/Hoofdlijn-advies-Een-voorstel-Onderwijs2032.pdf
http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2015/09/Hoofdlijn-advies-Een-voorstel-Onderwijs2032.pdf


  

Toekomstgerichte curricula in het funderend 

onderwijs  

Curricula waarin de transfer van vakkennis tussen domeinen optimaal plaatsvindt, de 

ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden expliciete aandacht krijgt en basis wordt 

geboden voor zelfredzaamheid, zelfsturing en een leven lang leren (4) 

 

Leraren en scholen moeten in staat gesteld 

worden om het curriculum op een eigentijdse 

manier vorm te geven in de klas: dat vraagt 

professionaliteit van onderwijsteams en een 

richtinggevende koers voor het curriculum op 

schoolniveau. (6) 

De OESO denkt dat het Nederlandse stelsel voor 

funderend onderwijs aan kracht kan winnen door 

te komen tot breed gedragen, concreet 

geformuleerde onderwijsdoelen die de basis 

vormen voor curricula. (6) 

Doorlopende leerlijnen en goede aansluiting tussen 

onderbouw en bovenbouw, po naar vo, vmbo naar mbo 

en havo/vwo naar hbo of wo (6, 13) 

Kerndoelen moeten fungeren als richtinggevende 

basis: concreter en met een duidelijke ambitie 

voor de te bereiken beheersingsniveaus. (6) 
Eigenaarschap is een belangrijke 

voorwaarde! (6) 

Vernieuwingen in onderwijs moeten meer 

in samenhang plaatsvinden: afstemming 

tussen vakgebieden en onderwijssectoren 

(6) 

Toekomstgericht 

onderwijs biedt scholen 

flexibiliteit om aanbod zo 

in te richten dat het past 

bij hun leerlingen en 

onderwijsvisie, hun wijk en 

regio en om het aanbod 

van organisaties en 

professionals buiten de 

school optimaal te 

benutten. (9) 

Leerlingen in po en vo ... 

- werken aan persoonlijk ontwikkeling; 

- leren een vaste kern aan basiskennis en  

-vaardigheden;  

- verdiepen of verbreden die kennis en 

vaardigheden op basis van eigen 

mogelijkheden en interesses; 

- denken, leren en werken vakoverstijgend. 

(6) 
Het onderwijs moet adaptiever worden 

en sterker meebewegen met en 

anticiperen op veranderingen die zich in 

de samenleving voltrekken (13) 

Uitdagender en betekenisvoller 

onderwijs (13) 

Eigenaarschap en de 

zeggenschap over 

inhoud van het 

onderwijs moet 

versterkt worden in de 

school, de 

lerarenkamer , de klas 

en bij de leerlingen zelf 

(13) 

Vraagt curriculumbewustzijn en ruimte en 

organisatievormen voor docenten en 

scholen om schooleigen invulling vaan het 

curriculum te geven (13) 

Curriculum dat vanuit een ketenvisie 

is opgesteld, recht doet aan de 

plaats van het vo in de 

onderwijsketen en waarin 

doorlopende leerlijn naar het 

vervolgonderwijs optimaal 

gewaarborgd worden (13) 

Curriculum dat recht doet 

aan de pluriformiteit van het 

vo (13) 

Goede balans tussen cognitieve 

ontwikkeling, sociale ontwikkeling en 

persoonsontwikkeling (13) 

Evenwicht tussen de 

economische waarde en Bildung 

als eigenstandige waarde van het 

onderwijs (13) 

Balans tussen 

aandacht voor kennis 

en vaardigheden in 

alle leerwegen (13) 

Curriculum dat recht doet aan 

verschillende leerstijlen en 

talenten van leerlingen en 

leerlingen motiveert en 

uitdaagt (13) 

Mogelijkheden bieden om te 

versnellen, verdiepen of verbreden: 

gepersonaliseerd leren (13) 

Vormen van toetsing 

en examinering die 

recht doen aan 

domein overstijgende 

en vakoverstijgende 

programma’s (13) 

Onderscheid tussen 

landelijke geëxamineerd 

kerncurriculum en 

examen op schoolniveau 

(13) 

Bronnen:  

4: Onderwijsraad (2014). Een eigentijds curriculum. Den Haag: Onderwijsraad 

6: Dekker, S. (2014). Toekomstgericht funderend onderwijs. Kamerbrief, referentie 690041. Den Haag: ministerie van OCW. 

9: Platform Onderwijs 2032 (2015). Hoofdlijn advies: een voorstel. Gevonden op 7 oktober 2015 op 

http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2015/09/Hoofdlijn-advies-Een-voorstel-Onderwijs2032.pdf 

13: VO-raad (2015). Het onderwijs van de toekomst staat midden in de samenleving, bijdrage van de VO-raad aan de discussie 

over het curriculum 2032. Utrecht: VO-raad.   

http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2015/09/Hoofdlijn-advies-Een-voorstel-Onderwijs2032.pdf


 

  

Gepersonaliseerd leren 

Leerprocessen die, waar mogelijk door de 

inzet van ICT, tegenmoet komen aan 

individuele verschillen tussen leerlingen en 

die efficiënt zijn georganiseerd (10) 

Door mogelijkheden van ICT zijn  nieuwe 

vormen van differentiatie en maatwerk 

mogelijk (10) 

Voor zelfstandig en zelfgeorganiseerd 

leren zijn 21e eeuwse vaardigheden 

nodig (10) 

Draagvlak voor persoonlijke afstemming 

van onderwijs groeit (10) 

Vraagt balans tussen de twee 

uitersten: standaardisatie en 

differentiatie (10) 

Leersituaties die zijn afgestemd op 

zowel (kern)doelen van onderwijs 

als op individuele kenmerken en 

responses van leerlingen (10) 

Gepersonaliseerd studeren  in het hbo 

door de inzet van blended onderwijs 

binnen de grenzen van 

organiseerbaarheid om meer aan 

persoonlijke leerstijlen te 

beantwoorden. (11) 

Het sectorakkoord vo houdt een pleidooi voor aansluiten bij individuele (zorg)behoeften en 
talenten, flexibelere vormen van onderwijs, passende leerarrangementen en 

gepersonaliseerd leren. (3) 

Leerlingen vragen om onderwijs dat past bij 

hun behoeften, juist in de heterogene 

klassen (11) 

Bronnen:  

3: SLO (2015). Curriculumspiegel Deel A: Generieke trendanalyse. Enschede: 

SLO. 

10: Marquenie, E., Opsteen, J., Ten Brummelhuis, A., Waals, J. van der 

(2014).Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT, 

Onderzoeksnotitie ten behoeve van project Leerling 2020, in opdracht van 

Schoolinfo voor de vo raad.  

11: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De waarde(n) van 

weten. Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025. Den 

Haag: ministerie van OCW. 

 



 

Het mbo in 2025  (8) 

Beroepsvaardigheden:  

generieke vaardigheden met een langer, 

duurzaam karakter 

Vakkennis/beroepscompetenties die sneller 

kunnen worden aangepast aan nieuwe 

ontwikkeling en waar ruimte is voor eigen 

invulling door de regio  

Versnelling van de gehele keten is nodig om als 

mbo responsief te kunnen blijven op de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

Pijlers waar het mbo op rust blijven de 

drievoudige kwalificatie (voorbereiden op 

beroep, burgerschap en doorstroming) en het 

civiel effect 

Bedrijfsleven wordt ingezet om de essentie 

van beroepen en toekomstige ontwikkelingen 

in het beroep te omschrijven in globalere 

competentieprofielen 

Globalere en brede 

kwalificatiedossiers die 

eigen invulling, aansluiting 

bij regionale 

ontwikkelingen en het 

bieden van meer flexibele 

maatwerktrajecten 

mogelijk maken 

Meer variatie met gestandaardiseerde of 

niet gestandaardiseerde opleidingen, 

smalle of brede opleidingen, kortere of 

langere opleidingen, volledige opleidingen 

of (combinaties) van delen van opleidingen, 

in een permanente dialoog met het  

regionale bedrijfsleven  

Vrij aanbieden en 

combineren van delen van 

opleidingen binnen het 

initiële beroepsonderwijs 

en een leven lang leren 

(bijvoorbeeld door 

modularisering) (8) 

Veel aandacht voor 

loopbaanoriëntatie 

en –begeleiding om 

passende leerroutes 

uit te stippelen 

Randvoorwaarde: 

borging civiel effect 

Kwaliteit van examens is gegarandeerd door 

centrale examens voor de algemene kennis en 

vaardigheden en gestandaardiseerde, 

gezamenlijk ontwikkelde examens voor 

beroepscompetenties 

Effectieve voorselectie op het 

beroepsonderwijs: wenselijk is om vmbo en 

havo meer aan elkaar te verbinden zodat 

beiden kunnen voorsorteren op zowel mbo als 

hbo 

Meer gedifferentieerde trajecten, 

flexibele doorstroommogelijkheden 

naar mbo en hbo om aansluiting tussen 

funderend onderwijs en 

beroepsonderwijs te verbeteren 

Meer samenhang in 

stelsel mbo en hbo 

Andere rol voor 

docenten  

Naast overdrager van 

kennis begeleider van 

leertrajecten van 

zelfstandige lerenden en 

ondernemende studenten 

Flexibel inzetbaar, tijdelijke 

aanstellingen, combi-

aanstellingen 

(uitwisselingsmogelijkhede

n vmbo/havo of mbo-hbo  

Lerarenregister als 

kwaliteitsinstrument voor 

het vastleggen en 

honoreren van de 

bekwaamheidseisen   

Verplichte stages in 

het bedrijfsleven   

Werken in onderwijsteams die 

verantwoordelijk zijn voor  programmering, 

onderwijsproces, didactische aanpak. 

Lesmethoden en kwaliteit van het onderwijs 

Bronnen:  

8: MBO raad (2015). Het mbo in 2025, manifest voor de toekomst van het 

middelbaar beroepsonderwijs. Woerden: MBO raad. 

 


