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De krapte op de arbeidsmarkt en de verhoging van de pensioen-
gerechtigde leeftijd hebben onder andere als effect dat veel volwassenen 
zich op een goed moment in hun loopbaan herbezinnen op hun werk-
zame leven. De maatschappij en de werkomgeving veranderen en na 10 
of 20 jaar in dezelfde functie of organisatie voelt het voor velen goed om 
weer eens rond te gaan kijken naar een nieuwe uitdaging. Dat betekent 
soms dat volwassenen zich daarvoor willen scholen of omscholen, en 
ook om plezier in het werk te houden en zich persoonlijk te ontwikke-
len. Vanuit de D66 richtingwijzer ‘Vertrouw op de eigen kracht van men-
sen’ kan ik dat natuurlijk volledig onderschrijven. Vanuit het ministerie, 
de wetgever, en dus ook, waar het mijzelf aangaat, de eerste kamer zullen 
we dat moeten faciliteren. Om de volwassen beroepsbevolking langdurig 
vitaal in het werk te laten functioneren zullen we de mogelijkheden voor 
scholing verder moeten verruimen, drempels wegnemen en de kwaliteit 
van het volwassenenonderwijs vergroten. 

Hoewel er een bestaande behoefte aan volwassenenonderwijs is, blijkt 
dat in Nederland vergeleken met OESO-landen betrekkelijk weinig, 
slechts 6% van de volwassenen, een bekostigde bacheloropleiding volgt. 
Onderwijs voor volwassenen is al in 2014 onderzocht in het rapport 
‘Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen’. Dit rapport is opgesteld 
omdat er een dalend aantal deelnemers in het volwassenenonderwijs 
werd geconstateerd terwijl er toch door velen behoefte gevoeld werd om 
onderwijs te volgen en de arbeidsmarkt ook vroeg om instroom. In het 
rapport zijn een tiental aanbevelingen opgenomen om tot een stimulatie 
van volwassenenonderwijs te komen en meer flexibiliteit te realiseren. 
Deze aanbevelingen betreffen financiering, toegankelijkheid, flexibilise-
ring en aanbod. Er zijn op basis van dit rapport in hbo-instellingen een 
drietal experimenten gestart: het experiment vraagfinanciering, experi-
ment leeruitkomsten en het experiment flexstuderen. Het experiment 
vraagfinanciering voorziet in vouchers die kunnen worden gebruikt 

om delen uit opleidingen te volgen. Dit experiment kijkt of een andere 
financiering, middels vouchers, van volwassen deelnemers zinvol is. 
In het experiment waarin leeruitkomsten centraal staan, is de manier 
om die uitkomsten te bereiken variabel. Hierin is flexibiliteit van de 
onderwijsinstellingen en ook van de docenten belangrijk. Daarnaast is 
het experiment flexstuderen een onderzoek naar de aanpassing van de 
hoogte van het collegegeld aan het aantal studiepunten dat gekoppeld 
is de vakken die worden gevolgd. De experimenten zijn in verschillende 
stadia van ontwikkeling maar waar al resultaten bestaan, zijn die posi-
tief op de gestelde eindpunten. Al dan niet door deze initiatieven, is er 
tussen 2016 en 2018 een stijging van instroom in de bekostigde deeltijds 
studies gezien, zoals beschreven in de brief aan de Tweede Kamer van 19 
april 2019 van de minister van OCW. Dat zijn mooie resultaten maar mijn 
inschatting is dat er meer nodig is om in de vraag naar volwassenenon-
derwijs te voorzien, bekostigd en niet-bekostigd.

Recent is door het ministerie van OCW de ‘Strategische agenda hoger 
onderwijs en onderzoek Houdbaar voor de toekomst’ gepubliceerd. 
Hierin wordt de ambitie uitgesproken om zowel volwassenen als initiële 
studenten meer regie over hun eigen studie-pad te geven. Een flexibel 
aanbod (in tijd en locatie) en digitalisering zijn hierin sleutelbegrippen. 

Voor het ontwikkelen van meer en beter op volwassenen toegesneden 
wetenschappelijk onderwijs is het voor mij niet vanzelfsprekend dat 
universiteiten hiervoor op dit moment de meest geschikte instellingen 
zijn. Het valt mij op dat universiteiten veel nadruk op onderzoek leggen. 
Flinke innovaties in onderwijs zijn echter nodig voor een modern en 
passend aanbod, zeker als het om volwassenenonderwijs gaat. Daar zal 
vanuit de universiteit dan ook expliciet voor gekozen moeten worden 
maar dit zou spanning kunnen geven in de verhouding tussen onder-
zoek en onderwijs. Daarbij komt dat volwassenenonderwijs andere di-
mensies kent dan initieel onderwijs aan jonge studenten. De universitei-
ten zijn nu voornamelijk ingesteld op dit initiële onderwijs. Het is mijn 
ervaring dat het lesgeven aan volwassenen met hun (levens)ervaring en 
kennis anders is dan het initieel onderwijs aan jonge studenten die een 
beperkte expositie hebben gehad aan vraagstukken uit de praktijk. De 
‘ouderen’ hebben eigen meningen gevormd op basis van praktijkervaring 
en praktijkkennis. Zij hebben, zonder het vaak te weten, zogenaamde ‘ta-
cit knowledge’, onbewuste kennis op basis van ervaring die ook waarde 
gebonden is. In het onderwijs aan volwassenen maken de deelnemers op 
grond van deze ‘tacit knowledge’ een ander perspectief op de lesstof die 
aangeboden wordt in vergelijking tot studenten uit het initiële onder-
wijs. Er is in het algemeen bij volwassenen meer behoefte aan inter-
actie waarin dit perspectief met andere leerlingen en de docent wordt 
getoetst op relevantie en betekenis. Dit alles vraagt daarmee ook een 
andere houding van docenten. De docent is hierin meer sparringpartner 
en degene die open vragen stelt om het reflecteren op het aanwezige 
perspectief te bevorderen, dan dat de docent degene is met kennis die 
overgedragen wordt. Ik heb zelf ook een paar jaar nodig gehad om deze 
vorm van lesgeven te gaan beheersen. Het is de vraag of dezelfde docen-
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ten die het initiële onderwijs verzorgen het meest geschikt zijn om het 
volwassenenonderwijs te verzorgen. Het onderwijzen van volwassenen 
vraagt daarnaast in zekere zin ook van de docent een kwetsbare opstel-
ling. De docent is immers niet primair de autoriteit. Sterker, de input van 
de volwassen deelnemers leert de docent ook om tot verdere verfijning 
te komen. De docent is meer coachend bezig dan met kennisoverdracht. 
Dat coachen komt goed van pas in de bredere betekenis van de opleiding 
in het leven van de volwassen leerling. Het doen van een opleiding later 
in het leven is voor sommige deelnemers een soort cadeau aan zichzelf 
om de behoefte tot persoonlijke ontwikkeling invulling te geven. Nogal 
eens hebben mensen eerder in hun leven niet de rust of niet de gelegen-
heid gehad om al hun kwaliteiten voor wat betreft scholing te benutten. 
Daarnaast zijn sommigen zogenaamde ‘laatbloeiers’ en blijken zij pas op 
latere leeftijd behoefte te voelen om zich te ontwikkelen. Weer anderen 
zijn in een organisatie doorgegroeid naar een positie waarvoor toch meer 
theoretische basis gewenst is. Deze aspecten zijn van belang om aan de 
opleiding accenten te geven die ervoor zorgen dat de opleiding voor de 
specifieke volwassen leerling maximaal rendeert.

Leven lang ontwikkelen is het adagium dat door velen omarmd wordt. 
Onderwijs voor volwassenen is daarvoor noodzaak alsook om op de-
arbeidsmarkt te beschikken over werknemers met kennis en ervaring. 
Daarnaast is het volgen van een opleiding voor volwassenen een manier 
om het eigen leven te verrijken, de individuele ontwikkelbehoefte te 
vervullen en een carrièreperspectief te bouwen. Dit zorgt waarschijnlijk 
voor grotere levensvreugde en productiviteit. Daarmee leidt onderwijs 
voor volwassenen tot een individuele en publieke waarde creatie die 
relevant is. Het erkennen hiervan door de politiek is een belangrijke  
stap naar het praktisch invullen van deze behoefte. Onze D66 minister 
heeft hierin belangrijke stappen gezet. Toch denk ik dat er in het maken 
van beleid omtrent volwassenenonderwijs en de snelheid hiervan nog 
wel een schepje bovenop kan. Daarbij is experimenteren in de uitvoe- 
ring goed maar de doorontwikkeling van volwassenenonderwijs zal  
vast met vallen en opstaan gepaard gaan. Dat is op zichzelf geen reden 
voor terughoudendheid. In feite is het onderwijs zelf een leven lange 
ontwikkeling. 1

Peter van der Voort is hoogleraar Intensive Care Geneeskunde aan de Rijks-
universiteit Groningen, hoogleraar Health Care aan de TIAS School for Busi-
ness & Society van Tilburg University, intensivist en afdelingshoofd Intensive 
Care Volwassenen aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en Eerste 
kamer lid voor D66.

Er staan bijna 10.000 schoolgebouwen voor basis- en voortgezet on-
derwijs in Nederland. De verantwoordelijkheid voor deze gebouwen ligt 
bij 1.500 schoolbesturen en 355 gemeenten. Per jaar beschikken zij sa-
men over ruim 2,5 miljard euro voor onderhoud, uitbreiding en vernieu-
wing van hun schoolgebouwen. Het geld komt van het Rijk en belandt 
via de VNG bij gemeenten en schoolbesturen in het basisonderwijs, en 
rechtstreeks bij schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. De gebou-
wen bieden een onderkomen aan 2,5 miljoen leerlingen en 250.000 per-
soneelsleden. Wie eindexamen aan de middelbare school doet, heeft in 
zijn leven al gauw 12.000 uur in schoolgebouwen doorgebracht, oftewel 
het equivalent van 1.500 achturige werkdagen, en dat is meer tijd dan op 
enige andere plaats behalve het ouderlijk huis. 1 

Het schoolgebouw is een grote en sterk bepalende invloed op de kwali-
teit en de beleving van het onderwijs, en we weten er verrassend weinig 
van. Veel onderwijskundigen hebben slechts een oppervlakkige belang-
stelling voor het schoolgebouw en het schoolerf. Zelfs bevlogen opvoe-
ders en wethouders spreken vaak neerbuigend over ‘stenen stapelen’. 

Onderwijsdiscussies besteden doorgaans weinig  
aandacht aan de betekenis van het schoolgebouw. 
Onderwijshuisvesting wordt vaak denigrerend  
‘stenen stapelen’ genoemd, en gezien als louter  
technische en financiële kwestie. Wilma Kempinga 
en Tjeerd Wessel betogen dat dit het onderwijs te 
kort doet. Een goed schoolgebouw is van grote waar-
de voor leerlingen: als derde pedagoog, als tweede 
thuis, en mogelijk als architectonische schoonheids-
beleving. De huidige gang van zaken schiet schrome-
lijk te kort, maar het kan anders. Bijvoorbeeld in de 
aanpak van de duizenden bestaande schoolgebou-
wen die nu de grootste huisvestingsopgave vormen. 
Door Wilma Kempinga & Tjeerd Wessel 
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1 | De cijfers zijn hier afge-
rond. Bron voor gebouwen: 
Algemene Rekenkamer, 
Schoolgebouwen primair 
en voortgezet onderwijs: de 
praktijk gecheckt, Den Haag 
2016 (het aantal gemeenten 
is geactualiseerd). Bron voor 
normuren en personeels-
sterkte: onderwijsincijfers.nl
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