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Dames en heren, 

 

Op 10 oktober 2014 ben ik getrouwd. Getrouwd met de wetenschap. Ik kreeg er zelfs een PhD titel mee. De 

letterlijke vertaling van PhD is ‘liefde voor de wijsheid’. Maar wat mij betreft is trouwen met de wetenschap 

veel meer dan dat. Het heeft iets te maken met een continue ontdekkingsreis naar nieuwe inhoud, meer 

diepgang en vooral meer nieuwe vragen. Aan de hand van een aantal verhalen wil ik u laten 

kennismaken met die reis.   

 

Laat ik beginnen in het leslokaal. Een van mijn favoriete momenten in het studiejaar is de collegereeks over 

strategisch human resource management, die ik samen met collega Harry Wagter mag verzorgen. Harry, 

een door mij en studenten zeer gerespecteerde praktijkman heeft altijd een zeer uitgesproken mening over 

het belang van strategisch handelen voor hrm studenten. Hoezeer ik het ook met hem eens ben, ik vind het 

mij taak als onderwijzer om traditionele denkbeelden ter discussie te stellen (zie Corporaal & Morssink, 

2013; Corporaal & Morssink, 2014). Het gevolg is dat Harry en ik elk jaar een fanatiek en oprecht inhoudelijk 

gevecht met elkaar voeren voor de klas. Dat gevecht gaat door tot diep in de avond, in de kroeg met de 

gehele groep studenten erbij. Studenten vinden dat altijd vreemd, “waarom vertellen ze niet gewoon hoe het 

zit?” en “wat is nu de waarheid?”, “moeten we nu doen wat Harry of Stephan zegt?”. Ze zijn wat meer 

rechtlijnigheid, heldere visies en kant-en-klare modellen gewend. We zien de studenten op zon avond dus 

stuk voor stuk verward weglopen. We genieten. Want die verwardheid zet aan tot denken. 

 

Ook ik word aan het denken gezet. Tijdens dit soort bijeenkomsten stelt Harry mij aan de studenten voor als 

“een vreemde onderzoeker, die altijd van alles leest en denkt, maar nooit met praktische 

oplossingen komt, te weinig voor de klas staat en nog nooit heeft leiding gegeven aan een 

tuinkabouter”. Bijna alles wat Harry zegt klopt, en ik zal u straks uitleggen waarom. Erger vind ik de dingen 

die studenten vervolgens associëren met onderzoekers als mij. Ik moet hen altijd duidelijk maken dat 

onderzoek natuurlijk niet gaat over statistische toetsen, transcripten en zeker niet over randvoorwaarden als 

APA stijl en een uitlijning van 0,88 cm in de bronnenlijst. Ik vertelde dat onderzoek iets te maken heeft met 

een continue behoefte aan inhoud en diepgang in plaats van gesprekken over mooie vrouwen, auto’s en 

voetbal. Dat het gaat over avonturen ondernemen. Over dingen ontdekken waarvan we van te voren 

niet hadden kunnen voorspellen dat we ze zouden kunnen ontdekken. En het op zoek gaan naar 

levensverhalen van mensen of medewerkers waarvan we van tevoren niet hadden kunnen bedenken 

dat ze ons zouden kunnen inspireren. 



 
 
 

 
Na die uitleg is de verwarring onder studenten vaker nog groter dan na het inhoudelijk gevecht van Harry en 

mij in de kroeg. Gelukkig zijn er altijd wel wat studenten die nieuwsgierig zijn en zichzelf bij mij thuis 

uitnodigen om te komen praten over “de avonturen” en “de toekomst”. We hebben het dan altijd over dingen 

als de overeenkomsten tussen liefde en hebzucht volgens Nietzsche, de afschrikkende werking van vrijheid 

volgens Kierkegaard een af en toe gooi ik plotseling een glas wijn tegen de muur om de kracht van de 

zwarte zwaan te illustreren. Op dat moment, van absolute verwarring, start ik met een uitgebreid 

vragenvuur. Wat is je grootste mislukking tot nu toe? Wat is het meest vreemde wat je ooit hebt gedaan? 

Waarom ga je akkoord met zo’n saai en voorspelbaar leven zoals je nu hebt? Een certificaat als 

studieloopbaanbegeleider levert dit type gesprekken niet op. Wel veel nieuwe en mooie avonturen. 

De traditie is namelijk om zo’n avond met studenten te eindigen met de vraag: wat doe jij over drie weken 

op vrijdag om 14.15? Het was Nick die vervolgens tot zijn schrik naar Egypte ging om in te discussie te 

gaan met revolutieleiders, Sohret en Hasher die op filosofische wandeling gingen bij het Nietzsche 

Huis in Zwitserland, Luc die plotseling met ons bleef overnachten tussen de Boeddhisten en Sjoerd 

die met paard en wagen door de binnenlanden van Cuba trok. 

 

Voor mij zijn dit type avonturen met studenten een essentieel onderdeel van het onderwijs dat we 

verzorgen. Onderwijs, zo zegt Biestra (in Boele, 2014), heeft drie doelen: kwalificatie (je moet iets kennen 

en kunnen), socialisatie (je moet je leren voegen in allerlei sociale verbanden) en persoonsvorming 

(je moet juist onafhankelijk van die verbanden kunnen denken en doen). Juist die vormingsfunctie 

onderscheid het hoger beroepsonderwijs van bijvoorbeeld het mbo. Zeker in tijden waar professies 

razendsnel veranderen. Want het is natuurlijk vrij onzinnig om te denken dat we kunnen voorspellen welke 

kennis en vaardigheden een student, die nog een loopbaan van 45 jaar heeft te gaan, zou moeten 

ontwikkelen. Veel relevanter is het vormen van jongeren tot professionals die zelf nieuwsgierig zijn naar 

nieuwe ontwikkelingen en de vaardigheden hebben om te kunnen gaan met onvoorspelbare situaties 

waarvan onduidelijk is wat er gedaan moet worden. Deze 21th century skills hebben te maken met de skills 

die sinds de Academie van Plato eeuwen lang het onderwijs hebben gedomineerd: persoonsvorming, 

onafhankelijk nadenken, creatief nadenken, moraal enzovoorts (Boele, 2014).  

 

Het vormen van studenten en het aanwakkeren van nieuwsgierigheid is een lastige klus. Mijn eigen ervaring 

is dat het in ieder geval niet goed lukt in een klaslokaal met dertig studenten die een glasheldere uitleg 

verwachten middels een PowerPoint presentatie. Wat ook niet echt meewerkt zijn al die zekerheden die 

we de afgelopen jaren hebben ingebouwd in het onderwijs: lange lijsten met toetscriteria, tot in detail 

uitgewerkte onderwijsplannen en bij een van de opleidingen waarvoor ik werk tot een detail uitgeschreven 

college met meer dan veertig sheets. Al die zekerheden hebben in ieder geval als grote voordeel dat het 



 
 

voorziet in de grote behoefte aan duidelijkheid en structuur van studenten. Onderwijs wordt ook 

voorspelbaar en dus relatief makkelijk te beheersen. Maar hoe zit het met nieuwsgierigheid, als al tot in 

de detail is vastgelegd wat, wanneer en hoe studenten en docenten hun werk moeten doen? 

 

In een tijd waar zekerheden steeds sneller verdwijnen zie ik het als mijn taak om die zekerheden te 

doorbreken. Ik heb een paar weken terug aan een groep studenten een halfuur lang zitten voorlezen wat de 

toetscriteria van een opdracht waren en ik heb hen per alinea uitgelegd hoe het werkstuk het beste 

opgebouwd kon werken. Het was doodstil en iedereen schreef mee. Als ik na afloop van die uitleg een 

“formulier evaluatie leerwerkpakket” had uitgedeeld, hadden we extreem hoog gescoord. Na een korte 

pauze zei ik echter tegen de studenten: “hoe meer je aan deze criteria voldoet en hoe meer je paper 

overeenkomt met de opbouw die ik net uitlegde, hoe lager je cijfer is.  

Een andere groep studenten vroegen me om over een paar mee te gaan op reis naar Auswitch. Ik dacht 

meteen aan allerlei deadlines en ingeplande college’s. Maar wie ben ik het om deze vraag te weigeren? Ik 

probeer regels, tradities en opvattingen voor mijzelf en studenten weg te vagen en de vrijheid te bieden om 

studenten zelf te leren denken. Een school is namelijk geen bedrijf, maar een institutie, die mensen vormt. 

Het woord ‘school’ gaat daarom terug op het Griekse skholḗ, dat oorspronkelijk ‘vrije tijd’ betekent 

of ‘vrijplaats’, ook vrij van de markt (Boele, 2014). 

 

Voor mij verandert de rol van docent dus. Studenten kunnen zichzelf kwalificeren. Maar ze vórmen zichzelf 

niet. Je wórdt gevormd (Boele, 2014). De docent is in dat perspectief niet de expert of de 

vertegenwoordiger van de waarheid. Hij is 'slechts' de expert in een tijdelijke waarheid en hij 

moedigt de studenten aan om zijn kennis en ervaringen binnen de professie 'meedogenloos' te 

bevragen: “Wat heb ik eigenlijk beleefd? Wat gebeurde er toen in mij en om mij heen? Was mijn rede wel 

helder genoeg?” (Nietzsche, 1999). De ontdekkingsreizen of experimenten die ik met studenten doe hoeven 

op zich niet te lukken aangezien de uitkomst van een dergelijk experiment niet bij voorbaat vast staat. Het 

gaat om het experiment zelf. Een mislukkig is opzichzelf een antwoord en een teken van vooruitgang 

(Nietzsche, 1999).  

 

Begrijp me niet verkeerd, het meenemen van studenten op nachtwandelingen, naar het buitenland of naar 

een nacht met boeddhisten is niet genoeg. Het is slechts een startpunt om studenten wakker te 

schudden, te inspireren met allerlei bijzondere ervaringen en om hun ontdekkingsreis op gang te 

brengen. Een student is echter niet lang geboeid met allerlei leuke avonturen en activiteiten, hoe creatief en 

buitengewoon die ook zijn. Die activiteiten zullen gekoppeld moeten zijn aan inhoud. Het gaat er 

namelijk niet alleen om dat een student met allerlei bijzondere ervaringen ontdekt wie hij is, maar juist ook 



 
 
 

 
om het vervolg: de vorming tot professional. Het gaat om een student die inzicht verkrijgt over zichzelf ten 

opzichte van de professie en de manier waarop hij bij wil dragen aan de ontwikkeling van die professie. Dat 

vereist nogal wat van de docent. De jongere van nu is zo vrij geworden dat hij juist mu behoefte heeft 

aan iemand die hem de weg kan wijzen door de informatie-obesitas (Boele, 2014). De docent zal hem 

de weg moeten wijzen in de meest actuele ontwikkelingen in het vakgebied en de meest interessante 

vakgenoten in het vakgebied. En dat betekent meer dan sporadisch het vakgebied bijhouden, gastdocenten 

uitnodigen of werkveldcontacten via stagebezoeken onderhouden. Hij of zij zal steeds meer een echte 

netwerker moeten zijn die continu opereert in zowel werkveld, wetenschap als het onderwijs.  

 

Er zijn veel manieren om als docent de wegwijsfunctie voor studenten te vervullen. Mijn manier omdat te 

doen is met onderzoek. Onderzoek is voor mij niet zozeer het oplossen van problemen die organisaties 

hebben, daarvoor hebben we consultants. Het is ook niet het toetsen of ontwikkelen van nieuwe theorieën 

of het vaststellen van correlaties, daarvoor hebben we wetenschappers op de universiteit. Onderzoek is 

voor mij het inhoudelijke deel van de ontdekkingsreis, die ik zo graag met studenten onderneem. Het 

gaat om verkenning en beschrijving van wat er in organisaties gebeurt. Die kennis bundel ik en zit ik samen 

met studenten om in praktische artikelen, cases voor het onderwijs of congrespresentaties voor bedrijven. 

Niet om pasklare oplossingen te bieden voor de praktijk, maar om kennis aan te reiken waarmee studenten 

en werkveld aan het denken worden gezet om zelf de beste oplossing te formuleren.  

 

Ik had geluk dat ik vanaf het eerste begin een (co)promotor ontmoette die zag dat ik allerlei bijzondere 

dingen deed met studenten en die zo slim was om dat te koppelen aan een actueel vraagstuk in het 

bedrijfsleven, namelijk ‘hoe kom ik aan jongeren’. Over jongeren is genoeg onderzoek gedaan en het was 

onderzoekstechnisch voor de hand liggend geweest als ik dat onderzoek had verruimt met bijvoorbeeld een 

studie naar verschillen in werkwaarden tussen generaties, met bestaande vragenlijsten en allerlei complexe 

statistische berekeningen. De visie van mijn promotor Kluijtmans was echter vrij duidelijk: juist een hbo 

onderzoeker als ik zou afstand moeten durven te nemen van spss-achtig onderzoek, waar altijd wel 

een getal uitrolt, maar dat weinig praktische inzichten geeft. In plaats daarvan stelde hij een meer 

kwalitatief onderzoek voor naar de voorkeuren van jongeren. Veel toegankelijker en relevanter voor 

bedrijven en ook interessanter voor studenten die in dat type onderzoek eenvoudig kunnen participeren. Ik 

heb overigens zelfs niks tegen kwantitatief onderzoek op het hbo en denk zelfs dat dit beter past bij een 

gemiddelde student van de AMA, maar ik ben zelf iets te constructivistisch om in de kracht van SPSS te 

geloven. 

 

 



 
 

Die kwalitatieve verkenning heb ik gedaan (Corporaal, Van Riemsdijk, Kluijtmans & Van Vuuren, 2012). 

Voor studenten een prachtige ontdekkingsreis naar wie zij zelf ten opzichte van de rest van hun generatie. 

Dankzij de inzet van tientallen studenten konden we meer dan vierhonderd jongeren in focusgroepen 

bevragen. Daarin kwam naar voren dat jongeren helemaal niet zo nieuw zijn als vaak wordt 

verondersteld. De baan en organisatiekenmerken die zij belangrijk vinden zijn dezelfde kenmerken als de 

afgelopen decennia in onderzoek onder baanzoekers en medewerkers van een andere generaties naar 

voren zijn gekomen. Wat ze wel anders maakt, is de manier waarop zij begrippen invullen. Flexibiliteit 

betekent voor hen tijdige duidelijkheid over werktijd of over roosters zodat ze zelf hun privé afspraken 

daarom heen kunnen plannen. Autonomie is niet, zoals mensen boven de vijftig dat zouden zeggen vrijheid, 

maar betekent voor hen juist duidelijkheid over wanneer en hoe het werk moet worden gedaan zodat er 

zelfstandig gewerkt kan worden. Als ik goed kijk hoe zij de relevante kenmerken definiëren zie ik dat de 

nieuwe generatie op zoek is naar duidelijkheid, structuur en ontwikkeling. U kunt de uitgebreide beschrijving 

van de voorkeuren en verwachtingen van jongeren bekijken in mijn proefschrift of in een van de artikelen die 

we hebben geschreven. Uiteraard zijn die allemaal openbaar op onze website te vinden.  

 

Mijn tweede en derde studie ging over de verschillen tussen jongeren en bedrijven (Corporaal 2014; 

Corporaal et al., 2015). We vergeleken de voorkeuren van een groep van tweeduizend jonge baanzoekers 

met de kenmerken van het werk dat wordt aangeboden door bedrijven in de techniek, zorg en overheid. Een 

dergelijke vergelijking is praktisch relevant (we hebben zo’n 90 bedrijven betrokken bij het onderzoek) en 

ook nog eens toegankelijk voor studenten (we hebben meer dan 150 studenten betrokken bij het 

onderzoek). Het probleem is echter wel dat het nogal wat methodologische beperkingen met zich mee 

brengt (Corporaal, Van Vuuren & Van Riemsdijk, 2015). Ik ging het risico aan om praktijkrelevantie voorop 

te stellen aan methodologische kwaliteit. Ik zal u niet vermoeien met de details, maar ik kan u verzekeren 

dat dit heeft geleid tot wat slapeloze nachten voor zowel mijzelf als mijn andere promotoren en de lector. Ik 

probeer hen er van te overtuigen dat het geen risico is maar dat wij juist op een hbo instelling moeten staan 

voor onderzoek waar praktijkrelevantie tenminste evenveel meeweegt dan methodologische grondigheid en 

relevantie voor onze studenten. Minister Bussemaker was daar laatst in haar hoger onderwijs tour 

glashelder over. Hbo is onderwijs, onderwijs en nog eens onderwijs. Wat nooit mag gebeuren is dat 

het hbo universiteitje gaat spelen en daarmee probeert onderzoek los te koppelen van onderwijs. 

Waar het wel om gaat is dat er docenten zijn die praktijkgericht onderzoek met professionals en 

daarbij studenten betrekken.  

 

In de vergelijking van jongeren met bedrijven viel op dat organisaties in de techniek, zorg en overheid zijn 

niet klaar voor de nieuwe generatie baanzoekers. Het werk dat zij aanbieden sluit onvoldoende aan op de 



 
 
 

 
voorkeuren van jongeren op het gebied van werkinhoud en werkomgeving. Vooral de technische sector 

zal veel moeten doen om aantrekkelijker te worden (Corporaal et al., in press). Het lijkt erop dat 

technische organisaties werk aanbieden dat precies het tegenovergestelde is als het werk dat jongeren 

zoeken: weinig afwisseling en ontwikkeling in het werk en zelfs randvoorwaarden als de fysieke werkplek en 

sfeer zijn niet op orde. Weliswaar zijn er ook veel overeenkomsten tussen wat jongeren willen en wat 

organisaties bieden, maar organisaties benadrukken die sterke punten niet of nauwelijks in hun 

wervingscommunicatie. Kortom, de wervingskracht van organisaties voor jonge baanzoekers is te beperkt. 

De grote toegevoegde waarde van ons onderzoek is dat we een scan hebben ontwikkeld waarmee 

organisaties heel precies inzichtelijk hebben in hoeverre het werk dat zij aanbieden overeenkomt met wat 

jongeren willen en hoe zij t.o.v. de rest van de branche staan. Veel organisaties en studenten hebben dat 

onderzoeksinstrument gebruikt en de kennis die daaruit voortvloeit hebben vertaald in flink wat publicaties 

en congrespresentaties zodat we de kennis actief hebben kunnen verspreiden.  

 

Met name in de technische sector was er een enorme belangstelling voor het onderzoek. Het was dan ook 

logisch dat we verder gingen met het onderzoek. Aan directeur van een onderzoeksinstelling mailde ik kort 

na mijn promotie om één minuut voor twaalf ‘s nachts, de deadline van het indienen onderzoeksvoorstellen, 

dat ik en onze hrm studenten klaar stonden voor een ontdekkingsreis naar hoe technische bedrijven 

aantrekkelijker kunnen worden voor jonge technici. “Welkom”, mailde hij tien minuten later terug, “maak de 

begroting rond controller”. Dat heb ik meteen gedaan en inmiddels ben ik met een flink aantal studenten 

bezig met vervolgonderzoek naar de aantrekkelijkheid van werk in de technische sector. Met een leger aan 

studenten ga ik ontdekken hoe jonge technici hun eerste jaren in de techniek ervaren en verkennen 

we welke verbetersuggesties zij zelf hebben om werk aantrekkelijk te maken. De uitkomsten van de 

interviews analyseren we, bundelen en zetten we om in een ebook vol met praktische tips, tools en 

instrumenten voor bedrijven. Vanzelfsprekend laten we ook zien dat het onderzoek methodologisch op een 

goede manier in elkaar zit en daarvoor schrijven we een congrespaper.  

 

Naast mijn ontdekkingsreis over hoe bedrijven aantrekkelijker kunnen worden voor (technici) jonge 

medewerkers, doe ik samen met mijn collega’s in het lectoraat onderzoek naar de omgekeerde 

onderzoeksvraag. Oftewel: hoe kunnen we zorgen voor medewerkers en studenten die aantrekkelijk 

zijn voor organisaties? Uit mijn verhaal van zojuist begrijpt u dat het bijvoorbeeld gaat over studenten en 

nieuwsgierig zijn naar vernieuwingen in plaats van dat eng dat vinden. Veranderingen van organisaties zijn 

van alle tijd. Het punt is echter dat die veranderingen steeds onverwachter en fundamenteler zijn. 

Afgelopen week had ik de eer om samen met vijfhonderd ondernemers de aftrap bij te wonen van het 

project ‘smart industries’. Groepen van bedrijven die steeds sneller innoveren door slim gebruik te maken 



 
 

van technologie. U kent de voorbeelden uit onze regio wel. Timberland die nu al een heel leger aan robots 

heeft rondlopen en  Ten Cate, die textiel radicaal gaat innoveren met allerlei technische hoogstandjes. Dat 

betekent nogal wat voor ons onderwijs en de professie waarvoor we opleiden. Neem bijvoorbeeld de nieuwe 

HoloLens van Microsoft. Deze radicaal nieuwe techniek is op zeer korte termijn al beschikbaar en de 

holografische techniek wordt standaard in Windows ingebouwd. Niemand begreep de afgelopen jaren 

waarom Microsoft allerlei vreemde bedrijfjes overnam. Zelfs de meest kritische technici waren verbijsterd 

over deze ontwikkelingen. Bedrijven gebruiken soortgelijke technologie nu al om inwerkperiodes voor nieuw 

personeel dramatisch te verkorten of om werk wat tot voor kort complex was, toegankelijk te maken voor 

lager opgeleiden.  

 

Tijdens de meeting over Smart Industries van afgelopen week verzorgde collegevoorzitter Boomkamp de 

HRM sessie, die ging over de gevolgen die deze technologische ontwikkelingen hebben voor medewerkers 

en studenten die wij afleveren op de arbeidsmarkt. Het pleidooi van Boomkamp en de aanwezige 

ondernemers was dat bedrijven behoefte hebben aan medewerkers en studenten met nieuwe type skills. Hij 

is daarin ook erg innovatief. Hij eist van het onderwijs dat we bestaande tradities doorbreken en eist 

dynamiek van docenten. Hij pleit ook voor een expertisecentrum over de skills die de snel veranderende 

smart industries met zich meebrengen. Natuurlijk gaan we er alles aan doen om Saxion daarin mee te laten 

spelen.  

 

De komende jaren starten we in samenwerking met andere economische lectoren een verkennend en 

beschrijven onderzoek naar wat de technologische ontwikkelingen in onze regio precies zijn en welke 

gevolgen die ontwikkelingen betekenen voor de benodigde skills van medewerkers. Dat is de ‘de smart 

industries monitor’, waarbij studenten van allerlei opleidingen als onderdeel van een vak of stage 

directeuren van bedrijven gaan bevragen over welke technologische ontwikkelingen er precies zijn en 

welke gevolgen dat heeft voor medewerkers in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin. We laten hen 

dus kennismaken met en inspireren door de ontwikkelingen die er allemaal plaatsvinden in organisaties. Dat 

leidt nu al tot bijzondere ontdekkingen. Collega’s en studenten van de opleiding fiscale economie ontdekten 

in dit onderzoek dat in het bedrijfsleven aangiftewerk óf is geautomatiseerd óf onderdeel is van de 

werkzaamheden van de accountant. De traditionele hbo fiscalist is nu al niet meer nodig. Wij leiden echter 

op Saxion nog steeds elk jaar 25 fiscalisten op als traditioneel aangiftemedewerker… 

Specifiek voor de HRM professie zijn op dit moment derdejaars aan de slag met de hr monitor, een 

interview en vragenlijst waarmee studenten snel en diepgaand inzicht krijgen in de ontwikkelingen in de hr 

professie. Door die kennis vervolgens te bundelen hebben we evidenced-based inzich in hoeverre ons 

onderwijs curriculumprofiel nog up-to-date is met het werkveld.  



 
 
 

 
We doen nog veel maar onderzoek op het terrein de impact van technologie op werk en de aansluiting 

tussen onderwijs en bedrijfsleven, maar het gaat te ver om dat nu allemaal te benoemen. Mijn boodschap 

is echter dat onderzoek niet alleen gaat om de resultaten die dat onderzoek oplevert. Het gaat ook 

niet alleen om methodologische grondigheid van het onderzoek. Het gaat vooral om de spanning, 

nieuwsgierigheid, de contacten en de creativiteit die ontdekkingsreis naar nieuwe kennis met zich 

meebrengt. Het is een manier van leven.  

 

Om mijzelf te dwingen om die ontdekkingsreis steeds te vernieuwen en niet terug te vallen op allerlei 

tradities en gewoonten probeer ik grenzen en regels te doorbreken, bij meerdere academies te werken en te 

verschuilen voor vergaderingen over planningen en procedures. Op één ding kunt mij altijd aanspreken en 

herinneren: het meenemen van studenten in de ontdekkingsreizen. Dat is de kern waarom wij 

onderzoek doen op het hbo.  

 

U moet mijn verhaal niet opvatten als advies hoe onderwijs zou moeten, maar zien als een pleidooi voor 

meer nieuwsgierigheid. Nieuwsgierige studenten vereisen nieuwsgierige docenten. Er zijn veel 

manieren om die nieuwsgierigheid tot uitdrukken te brengen. Soms laten we ons tegenhouden door allerlei 

discussies over takenplaatjes, reglementen en arbeidsvoorwaarden. Saxion biedt de ruimte en stimuleert 

het zelfs om ontdekkingsreis te gaan. Om over de academie te kijken, om naar het werkveld te gaan 

en om te experimenteren met vernieuwend onderwijs. Ik hoop dat steeds meer van ons de tijd nemen 

om die vrijheid te benutten en nieuwsgierig te blijven naar vernieuwing. Ik ben blij dat we daarin de 

afgelopen maanden wat geholpen worden. Bijvoorbeeld door onze nieuwe teamleider HRM, die ervoor kiest 

om ons als team uit te dagen om meer zelfsturend te worden. Zij kiest ervoor om de tijd die ze bespaart met 

managen met allerlei onzinnige details te gebruiken voor netwerken en op zoek gaat naar ontwikkelingen bij 

bedrijven. En daar vervolgens zo enthousiast over is dat ze docenten aanjaagt om dat ook te doen. Of een 

andere teamleider met wie ik laatst sprak, die een kampvuurbijeenkomst gaat organiseren, waar we ritueel 

takenplaatjes gaan verbranden. Of onze bestuursvoorzitter Boomkamp, die onderwijs uitdaagt om tradities 

te doorbreken en meer dynamiek eist.  

 

Ik ben erg blij dat ik voor Saxion werk. Getrouwd met de wetenschap, maar verliefd op het hbo. Op een 

of andere manier kom ik altijd weer met studenten en collega’s in situaties terecht die ik van te voren nooit 

had kunnen bedenken en blijft de ontdekkingsreis gelukkig spannend en onvoorspelbaar.  


