
MBO over 10 jaar



https://www.youtube.com/watch?v=lpet4TJi41A






En over 10 jaar

• Onethisch dat mensen zelf nog rijden
https://www.zest-magazine.nl/futuroloog

• Een blik in de toekomst vanuit groen
https://www.youtube.com/watch?v=uuGx3iMuYh4

• Vertical farming
https://dezwijger.nl/programma/tegenlicht102

• De betekeniseconomie
http://dezaakvanbetekenis.nl/de-betekeniseconomie/

https://www.zest-magazine.nl/futuroloog
https://www.youtube.com/watch?v=uuGx3iMuYh4
https://dezwijger.nl/programma/tegenlicht102
http://dezaakvanbetekenis.nl/de-betekeniseconomie/


Nu is Connie er al – de receptionist



En de rekenrobot in het basisonderwijs



Wat brengt ons de toekomst van morgen en 
overmorgen
• We zitten in een maatschappelijk transitie: de 4e Industriële 

Revolutie "Digitalisering/ robotisering“
• De motor van de economie wordt niet meer bepaald door de 

traditionele bedrijven, maar door innoverende en 
producerende consumenten

• Bewustwording consumenten stijgt
• De verwachting is dat bedrijfsleven, onderwijs en overheid 10 

jaar tijd hebben voor deze transitie. 



Eindgebruiker Onderneming Overheid  

De prijsgevoelige 

eindgebruiker 

 Kiloknaller 

 

De efficiënte onderneming 

 Plukrobots 

 Meerlagenteelt 

 Dutch Flower Group 

De autonome overheid 

 Voedsel- en Waren 

Autoriteit 

De bewuste kiezende 

eindgebruiker 

 Jumbo: wij zijn de 

grootste apotheek van 

NL 

 Streekgebonden 

producten 

 Heel Holland bakt 

 

De afnemergeoriënteerde 

onderneming 

 Red Bull Media House 

 War on Sugar 

 Markthal Rotterdam 

De pragmatische overheid 

 Alliantie stop 

Kindermarketing 

De productieve 

eindgebruiker 

 Koken voor je buren 

 Eten bij de hobbykok 

 Particuliere telers 

De platformonderneming 

 Veiling 

 UberEats 

De participerende overheid 

De innovatieve 

eindgebruiker 

 Cognitief koken met 

Watson 

 Starters  

 

De ecosysteem 

georiënteerde onderneming 

 CRISPR-Cas9 innovatie 

De innovatieve overheid 

 Topsector Agro & Food 

 Regelgeving GEN-

technologie 

 



Strategische onderwerpen 

• Robotisering: efficiëntie in productie en logistiek

• Koopkrachtdaling en prijsdaling

• Personalisering: preventie en smaak

• Platformontwikkeling

• Technologische revolutie

• Overheid en onderwijs gaan faciliteren (i.p.v. bepalen)



In het nieuws 2017

• Betonnen brug met 3D-printer
http://nos.nl/video/2178528-tu-eindhoven-print-betonnen-brug.html

• Autoaccu voor thuisenergie
http://www.lombox.nl/nieuws/lombok-autos-aan-zonnepanelen-als-
batterijen-voor-de-wijk

http://nos.nl/video/2178528-tu-eindhoven-print-betonnen-brug.html
http://www.lombox.nl/nieuws/lombok-autos-aan-zonnepanelen-als-batterijen-voor-de-wijk


Besteding aan duurzaam voedsel stijgt
• Consumenten besteedden in 2016 

voor 3,8 miljard euro aan duurzaam 
voedsel, een stijging van 26% ten 
opzichte een jaar eerder. 

• Het aandeel duurzaam voedsel 
binnen de totale voedselbesteding is 
daarmee gestegen van 8% in 2015 
naar 10% in 2016. 

• Aan de keurmerken Biologisch en 
Beter Leven wordt het meest besteed.







Mercedes: autonoom bezorgen met drones 



Investering: € 562 miljoen in de komende 5 jaar



Beste kok ter wereld



Gepersonaliseerde zelftest: 
Consumenten maken met een app een 
gestructureerd portret van zichzelf



Toepassingen van chatbots in consumenten 
marketing

• Vragen beantwoorden over producten

• Over allergieën

• Over bereiding

• Over relatie met gezondheid

• Ondersteunen bij het opstellen van menu’s in de vorm van 
een vraag-antwoord spel

• Zoeken naar geschikte winkels in databases



Platform: meest winstgevende ondernemingsvorm



Platform voor de creatieve ondernemer en 
particulier als gratis kennis



Platform: creatieve burger als gratis ontwerper



Het begint met visie



Onze missie is dat vanaf 2020 niemand meer 
overlijdt of ernstig gewond raakt in een Volvo



Bewegingen voor de toekomst

• Wat is de toegevoegde waarde van onderwijs
• Concreet maken voor instellingen in de regio
• Leven Lang Ontwikkelen
• Door de grenzen van sectoren heen
• Duidelijker maken dat 10 jaar na nu:

• 4 tot 5 jaar de tijd om onze keuzes te maken
• 2030 outcome (i.p.v. 2025 output)
• Conclusies voor bekostiging
• Gevolgen voor mbo-scholen (belangen)



Regionale learning community



Arbeidsmarkt van morgen

• Digitale geletterdheid
• Big data
• Productieve consument
• Waardepropositie van arbeid
• Denken vanuit eindproduct
• Platforms/ netwerken
• Hoe het werk gaat veranderen (beroepen verdwijnen) 
• Context waarin we ons met elkaar bewegen
• Duurzame inzetbaarheid 
• Duurzaamheid van diploma’s en certificaten
• Skills is belangrijker (bijv. 21st century) dan kennis. 



Vraaggestuurd leren

• Ontschoten van onderwijs kolom / goede doorstroom 
• Domein indeling  bedrijfsleven
• Nieuwe contexten benoemen
• Portfolio vanuit curriculum opbouw
• Aansluiten bij keuzes van studenten (studentenstromen)
• Niveau 2 onderscheid tussen keuze reeds gemaakt en 

verder oriënterend
• Arrangementen/ bijsturen/ regio
• Duale leerroute en BBL als volwassen route
• Erkennen ervaringen.



School als hotspot

• Hotspot waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten
• Community’s in de regio
• Coalities/ platforms/ netwerken
• Herontwerp gebouw
• Andere business-model
• MOOC’s/ digitale modulen/ e-learning
• Praktijk als start van leren 
• Leerbehoefte on demand
• Portfolio met diverse waarderingen vullen.





Toekomst van het onderwijs 

• Peter van der Wel 
https://www.youtube.com/watch?v=Rd7K7PD3pCA

• Vaardigheden die belangrijk zijn voor het succes in het leven:
creativiteit, samenwerken, probleem oplossen, integriteit, 
vastberadenheid, passie, empathie, loyaliteit, nederigheid, 
uithoudingsvermogen, compassie, leiderschap.

(nb. vaardigheden waar je op school niet op wordt beoordeeld)

https://www.youtube.com/watch?v=Rd7K7PD3pCA


Goed onderwijs volgens studenten

1. Laat het mijn onderwijs zijn (gepersonifieerd onderwijs)

2. Niet online (dat doen we thuis wel), school is om te leren

3. Geen vakleraar, maar een coach/ inspirator

4. Echte dingen doen

5. Nuttige dingen/vaardigheden leren

6. Help om te willen leren.



Robuuste doelstelling: beroepsonderwijs is 
alleen voor mensen met een passie onderwijs

• We leiden niet op voor een vak, maar voor het realiseren van een 
ideaal

• Je leert het mooiste menu klaar te maken

• Je leert bijzondere planten te kweken en in de mooiste omgeving uit te 
zetten

• Ik wil het gezondste restaurant van Nederland leiden

• Ik wil toeristen een topbeleving bieden

• Ik wil dat het haar zo kappen dat het model precies bij die persoon 
past



https://www.youtube.com/watch?v=e9zd2Tj8GjQ


Fouten maken hoort bij het innovatieproces


