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Veranderen van Onderwijsorganisatie(s) 

Nieuwe concurrenten in het hoger onderwijs? 

 

Grote veranderingen in het hoger onderwijs 

In veel sectoren zijn in de afgelopen decennia nieuwe marktleiders ontstaan die de oude snel hebben 

verdrongen. Voorbeelden uit de auto-industrie, telecom, toerisme, logistiek, media, IT, en financiële 

dienstverlening zijn onder anderen Tesla, Skype, Zoom, AirBnB, Uber, Amazon, Alibaba, Google en Adyen. 

Deze nieuwe marktleiders kenmerken zich doordat ze innovatiever en goedkoper zijn dan de oude 

aanbieders, ze beter kunnen inspelen op veranderende behoeften, en ze hun diensten beter kunnen 

integreren met andere diensten. 

 

Dit soort grote veranderingen noemen we systeemdisrupties. Die ontstaan onder twee voorwaarden: 

1. Nieuwe aanbieders: nieuwe aanbieders worden niet gehinderd door hun organisatiecultuur, 

verleden, verplichtingen, of regelgeving. Zij combineren onderdelen van de bestaande producten 

en diensten met nieuwe en klantvriendelijke technologieën.  

2. Nieuwe vraag: nieuwe aanbieders zorgen voor nieuwe vraag, waardoor de vraagkant van de 

markt verandert. Dat gebeurt veel sneller dan de oude aanbieders doorhebben. Hierdoor blijven 

zij achter in hun snel krimpende markten, en staan ineens buitenspel 

 

In dit artikel kijken we hoe het hoger onderwijs er voor staat. Staan we aan de vooravond van zo’n 

disruptie, en zo ja, kan de pandemie de opmars van onze nieuwe concurrenten versnellen? Tot slot kijken 

we hoe ons hoger onderwijs hierop zou moeten anticiperen.  

 

Systeemdisrutpties in het hoger onderwijs:  

Een snelle check op de twee belangrijkste voorwaarden  

Voorwaarde 1: Nieuwe aanbieders 

Er ontstaan steeds meer commerciële aanbieders van hoger onderwijs. Er zijn genoeg redenen om aan te 

nemen dat onze universiteiten en hogescholen last van deze nieuwe aanbieders gaan krijgen. Enkele 

voorbeelden van nieuwe commerciële aanbieders van hoger onderwijs zijn: 

- Bedrijven als Coursera en edX hielpen vroeger universiteiten en hogescholen met het maken en 

marketen van MOOCs. Maar sinds kort bieden zij volledige BSc- en MSc- programma’s aan. 

Soms kopen ze die in bij universiteiten, maar dat is niet strikt noodzakelijk.  

- Microsoft, de University of Cambridge en Imperial College London hebben samen het Learning 

Passport ontwikkeld. Dit biedt onderwijs op afstand en lesmateriaal voor docenten. De 

infrastructuur is ook makkelijk over te zetten naar het hoger onderwijs. 

- Uitgevers van studiemateriaal ontwikkelden zich in de afgelopen twee jaar tot zelfstandige hoger 

onderwijsinstellingen. Voorbeelden zijn het succesvolle Pearson College London en WileyNXT. 

Pearson College London is genoteerd aan de London Stock Exchange. De koers is met 50% 

gestegen sinds mei. 

- Masterclass koppelt inspirerende docenten rechtstreeks aan studenten, en doet dat sinds een jaar 

via zijn spin-off Outlier ook voor geaccrediteerd universitair onderwijs. Outlier huurt docenten in 

bij gerenommeerde instellingen MIT, UCL, NASA, Harvard en Yale. Niet geslaagd? Geld terug.  

https://hbr.org/2013/03/big-bang-disruption
https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2020/september/higher-education-covid-disruption.html
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- Modern States Education Alliance is een ander voorbeeld. Het huurt docenten in van Ivy League-

universiteiten en laat ze online volledig geaccrediteerd onderwijs verzorgen. Inmiddels hebben 

zich ruim 210.000 studenten ingeschreven. 

- Georgia Tech heeft een paar jaar geleden, samen met Udacity en AT&T, haar gerenommeerde 

master opleiding Computer Science volledig online gezet. Het collegegeld daalde van USD 70.000 

naar USD 7.000, de kwaliteit bleef op het niveau van Georgia Tech. De opleiding levert inmiddels 

10% van de informatici in de V.S. (Goodman et al., 2019). 

 

Deze nieuwe aanbieders gedragen zich als typische disruptors. Ze zijn niet gehinderd door hun verleden, 

verplichtingen, of regelgeving. Zij kunnen hierdoor vernieuwend zijn op verschillende vlakken. Zo 

combineren zij conventioneel hoger onderwijs, slimme ICT, en een studentgerichte dienstverlening. 

Bovendien wordt hun onderwijs vaak verzorgd door internationale topdocenten, of instellingen die hoger 

in de rankings staan dan Nederlandse universiteiten. Collegegelden zijn vaak lager. Tot slot is hun 

onderwijs voor een groter deel digitaal, en dus enorm schaalbaar. Op deze manier creëren zij een nieuwe 

markt voor hoger onderwijs.  

 

Voorwaarde 2: Nieuwe vraag 

De vraag naar hoger onderwijs kan op veel manieren worden gedefinieerd. Wij kijken naar de behoeften 

van de maatschappij, de behoeften van de arbeidsmarkt, en de behoeften van de studenten in het hoger 

onderwijs. Deze veranderende vraag wordt hieronder toegelicht. 

 

De maatschappij: veel meer dan voorheen, verwacht de maatschappij direct maatschappelijk rendement 

voor de investeringen in hoger onderwijs en onderzoek (zie ook: AWTI, 2019). Zo noemt de Strategische 

Agenda Hoger Onderwijs (OCW, 2019) de energietransitie, vergrijzing en migratie als grote 

maatschappelijke uitdagingen waar het hoger onderwijs aan moet bijdragen. Dat geldt minstens zozeer 

voor de klimaatcrisis, schaarste van hulpbronnen, de biodiversiteitscrisis, geopolitieke spanningen, en het 

stijgende zeeniveau. Dat betekent ook andere leerdoelen voor ons hoger onderwijs: problemen doorzien 

en interdisciplinair kunnen denken en handelen. Van universiteiten en hogescholen wordt bovendien 

verwacht dat zij, liefst als aanjager, goed moeten kunnen samenwerken met andere maatschappelijke 

partijen. 

 

De arbeidsmarkt: het hoger onderwijs moet opleiden voor de arbeidsmarkt van de komende 40 jaar: 

een arbeidsmarkt die we nog niet kennen, en waar de veranderingen radicaal zullen zijn. Uitleg van de 

impact van die verandering: OECD, McKinsey, STT, en Nesta. Veel nauwere banden met de arbeidsmarkt 

zijn dus echt noodzakelijk.  

 

Studenten: omdat voor studenten ‘online’ overal is, zullen zij steeds meer goede alternatieven voor de 

traditionele universiteiten ontdekken. De markt voor het hoger onderwijs wordt mondiaal en volstrekt 

transparant. Studenten zullen zoeken naar instellingen (publiek of commercieel) waar zij het grootste 

rendement op de door hen geïnvesteerde tijd en geld krijgen. Die druk zal alleen maar groter worden als 

de kosten van studeren aan de Nederlandse instellingen verder groeien.  

 

https://www.oecd.org/employment/Employment-Outlook-2019-Highlight-EN.pdf
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce/
https://stt.nl/wp-content/uploads/2018/11/Trendanalyses-Economie-vooruitkijken-naar-2050.pdf
https://media.nesta.org.uk/documents/the_future_of_skills_employment_in_2030_0.pdf
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Dus op de middellange tot lange termijn zullen zowel studenten, arbeidsmarkt, als de maatschappij 

significant andere eisen stellen aan het hoger onderwijs. Buitenlandse bedrijven ontwikkelen, niet 

gehinderd door wetgeving en gebrek aan kapitaal, in rap tempo alternatieve waardeproposities. Zij spelen 

snel in op nieuwe maatschappelijke behoeftes en vormen -ook zonder coronapandemie- een potentiële 

bedreiging voor ons hoger onderwijs.  

 

Grote structurele veranderingen door coronapandemie 

De coronapandemie heeft het hoger onderwijs in het afgelopen jaar al veranderd. Maar de grote, blijvende 

veranderingen zullen nog komen. Deze zien we bij drie relevante partijen: bij commerciële EdTech-

bedrijven die zich kunnen ontwikkelen tot nieuwe aanbieders van hoger onderwijs, bij studenten, en bij 

traditionele hoger onderwijsinstellingen.  

 

Aanbieders hoger onderwijs: investeringen van durfinvesteerders in commerciële EdTech-bedrijven 

groeien razendsnel. In 2014 investeerden durfinvesteerders USD 1,8 miljard in EdTech. In 2018 was dat 

ruim vier keer zo veel. Sinds de coronapandemie groeien de investeringen nog veel sneller. In 2020 

investeerden durfinvesteerders tot november USD 11 miljard in nieuwe EdTech bedrijven (HolonIQ, 

2020b). Let op: dat is aanzienlijk meer dat de totale investeringen in het hele Nederlandse hoger 

onderwijs.  

 

Met andere woorden, de EdTech markt groeit de laatste jaren exponentieel. Door de coronapandemie zal 

deze groei alleen maar harder gaan. We moeten ons realiseren dat dit commerciële bedrijven zijn die hun 

investeerders een zo groot mogelijk rendement willen bieden. Daarvoor hebben zij systeemdisrupties 

nodig.  

 

Studenten: veel meer dan voor de pandemie zijn (potentiële) studenten zich bewust van de meerwaarde, 

maar ook van de beperkingen van traditioneel hoger onderwijs. Ze zijn over het algemeen tevreden met 

online onderwijs, veel meer dan we voor de coronapandemie zouden hebben verwacht (e.g. LSVB, 2020; 

ClassCentral 2020).  

 

Studenten waarderen dat ze hun docenten beter kunnen bereiken, en noemen de online colleges 

‘laagdrempelig en toegankelijk’. Ook niet onbelangrijk, aldus de LSVB: ‘Een groot gedeelte van de 

studenten geeft aan het prettig te vinden dat zij de opgenomen hoorcolleges op een voor hun geschikt 

moment kunnen terugkijken. Hierdoor kunnen studenten studeren op hun eigen tempo.’ De markt groeit 

enorm: het aantal nieuwe deelnemers aan MOOCs was met 46,8 miljoen meer dan drie keer zo groot als 

in 2019.  

 

Hoger onderwijsinstellingen: allereerst is er natuurlijk de tendens naar meer blended onderwijs en 

onderzoek. Blended onderwijs en onderzoek zullen blijven, ook na de coronapandemie. Wereldwijd maken 

hoger onderwijsinstellingen zich daarbij steeds meer afhankelijk van Online Programme Management 

aanbieders (OPMs). Inmiddels hebben meer dan 1000 universiteiten en hogescholen partnerschappen met 

ongeveer 60 OPMs gesloten. Dat aantal is sinds de coronapandemie flink gestegen. Dit opent de deur naar 

volledige ‘platformificatie’ van het hoger onderwijs. De voorwaarden zijn doorgaans niet goed, aldus 

universiteitshoogleraar media en digitale samenleving José van Dijck: ‘Deelnemende universiteiten 

https://www.scienceguide.nl/2020/07/universiteiten-moeten-nu-de-regie-nemen-anders-staan-ze-straks-buitenspel/
https://www.scienceguide.nl/2020/07/universiteiten-moeten-nu-de-regie-nemen-anders-staan-ze-straks-buitenspel/
https://www.classcentral.com/report/the-second-year-of-the-mooc/
https://www.holoniq.com/news/anatomy-of-an-opm/
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moeten zich voegen naar de onderliggende techno-commerciële logica van de onderwijsplatformen’ (Van 

Dijk et al., 2018). 

 

Nieuwe richtingen na de pandemie: opgaven voor ons hoger onderwijs  

Er verandert veel in de omgeving van het traditionele Nederlandse hoger onderwijs. Door wet- en 

regelgeving hebben we deze veranderingen lang buiten de deur gehouden (Enders et al., 2013; 

Schophuizen & Kalz, 2020). Maar dat betekent niet dat er achter de dijken niks gebeurt. Daarom moeten 

we vanuit onze eigen kracht doorgaan met de doorontwikkeling van ons hoger onderwijs. Dat kunnen we 

doen met behulp van de volgende opgaven: 

 

A. Bouwen aan nieuwe waardenproposities voor ons hoger onderwijs  

Onze nieuwe waardenproposities moeten draaien om onze studenten, en ze moeten onderscheidend zijn 

van wat commerciële en disruptieve aanbieders doen. Bijvoorbeeld door gepersonaliseerd onderwijs zeer 

nauw te verweven met ons onderzoek. Of door online te combineren met community, geborgenheid en 

kleinschaligheid. Of door unieke eigenschappen van individuele universiteiten (zoals schitterende 

campussen, binnenstadslocaties of onderzoeksinfrastructuren) beter met elkaar te combineren zodat we 

gezamenlijke en sterke waardeproposities ontwikkelen. 

 

B. Stimuleren van samenwerking in Europese Universiteiten.  

Het European Universities Initiative is bij uitstek geschikt om veilig te experimenteren met het hoger 

onderwijs van de toekomst. Het biedt nieuwe partnerschappen met universiteiten en maatschappelijke 

organisaties. Terecht doen veel Nederlandse universiteiten en hogescholen inmiddels mee. Met name 

European Universities als YUFE (geleid door de Universiteit Maastricht) en ECIU University (geleid door de 

Universiteit Twente) lopen voorop. Zij praten intensief met de Europese Commissie over de toekomst van 

het European Universities Initiative. Maar om te zorgen dat dit echt tot mooi nieuw onderwijs leidt, moeten 

we ook in Nederland de zaken op orde hebben. Dat betekent: kunnen experimenteren met 

competentiepaspoorten, microcredentials, en andere soorten kwaliteitszorg. Daarvoor hebben de 

Nederlandse instellingen echt meer flexibiliteit van de overheid nodig. 

 

C. Beter faciliteren van nieuwe soorten onderwijs met bedrijven en maatschappelijke organisaties 

Wanneer we willen dat universiteiten en hogescholen hun maatschappelijke rol beter oppakken, dan 

moeten zij beter kunnen samenwerken met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Voorbeelden zijn: 

post-initieel en post-academisch geaccrediteerd onderwijs, onderwijseenheden die door bedrijven worden 

ontwikkeld, summercourses, incompany trainingen en Hoger Onderwijs voor Ouderen (VSNU, 2019). Dit 

is nu juridisch vaak te ingewikkeld. Immers, de overheid let nu primair op de financiële rechtmatigheid 

(beheersing risico’s), en niet op de doelmatigheid (goed hoger onderwijs, met een groot bereik, voor een 

redelijke prijs). Gevolg: samenwerking tussen hoger onderwijs en maatschappelijke organisaties loopt 

onnodig vaak stuk. De overheid zou universiteiten en hogescholen beter moeten stimuleren bij het bouwen 

van nieuwe typen van onderwijs met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat betekent ook: 

experimenteren met flexibele financieringsmodellen van onderwijs.  

 

D. Beter leren samenwerken met private partijen en met EdTech 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
https://yufe.eu/
https://www.eciu.org/
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Dit artikel laat duidelijk zien hoe hard de ontwikkelingen rond EdTech-bedrijven gaan. Ons hoger onderwijs 

is in rap tempo aan het digitaliseren, platformiseren en privatiseren. De financiële mogelijkheden van de 

EdTech sector zijn inmiddels enorm. We weten eenvoudigweg niet wat voor consequenties dit gaat hebben, 

maar in het meest waarschijnlijke geval zijn dat disrupties waar wij ons niet aan kunnen onttrekken.  

Het Nederlandse hoger onderwijs kan zich tot die tijd achter de dijken verschuilen, maar het is de vraag 

of dat handig is. Het is beter om gecontroleerd te experimenteren met de potentiële disrupties, en dat te 

doen met borging van onze publieke waarden. Ook daarvoor hebben de instellingen meer ruimte om te 

experimenteren nodig.  
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Dit essay werd geschreven ter gelegenheid van het NRO Symposium Hoger Onderwijs: Nieuwe 

richtingen na de pandemie? dat op 15 januari 2021 heeft plaatsgevonden. Dit essay valt binnen het 

thema Veranderen van onderwijsorganisatie(s).  
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