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Op weg naar beter onderwijs 
Inaugurele rede Prof. Dr. Jan Riezebos, Rijksuniversiteit Groningen, 21 maart 2017  

Leden van het College van Bestuur, zeer geachte aanwezigen, 
 
Het is geen vanzelfsprekendheid dat er een leerstoel onderwijsinnovatie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen gevestigd is binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.  
Allereerst betreft dit een nieuwe structurele leerstoel. Ik volg niemand op die eerder deze leerstoel 
heeft bekleed, maar de omschrijving van het leergebied is niet toegesneden op één persoon. Ten 
tweede is deze leerstoel niet gevestigd in de faculteit waarin de opleiding onderwijskunde wordt 
aangeboden, maar binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. En ten derde is er niet een 
onderwijskundige, maar een econometrist en bedrijfskundige benoemd op deze leerstoel. U bent dus 
vast benieuwd hoe deze leerstoel onderwijsinnovatie invulling gaat krijgen. Het zal u misschien 
verbazen, maar ik ook. Later in deze lezing kom ik hierop terug, maar eerst vertel ik u hoe ik vanuit 
mijn vakgebied invulling ga geven aan deze leerstoel, zowel in onderzoek als onderwijs.  
 
Is het niet vreemd om vanuit de Faculteit Economie en Bedrijfskunde onderzoek te gaan doen naar 
onderwijsinnovatie? Dat lijkt misschien het geval, maar de faculteit is hierin niet uniek in de wereld. 
Andere onderzoeksgedreven business schools in Europa geven ook aandacht aan dit vakgebied. 
Denk aan University of St Andrews, Schotland, en Copenhagen Business School, Denemarken. Wij 
behoren tot de top in Europa en dat vraagt dat we ons blijven ontwikkelen, ook in onderwijs. Dat we 
nadenken over hoe onderwijs aan toekomstige generaties studenten economie en bedrijfskunde 
vorm moet krijgen.  
 
Er speelt nog een tweede overweging om binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aandacht 
te geven aan onderwijsinnovatie. Onderzoekers in deze faculteit zijn niet enkel gericht op 
commerciële bedrijven en economische systemen, maar bestuderen bijvoorbeeld ook 
gezondheidszorg, milieuvraagstukken, en juridische processen. Toch zijn deze onderzoekers niet 
ondergebracht in faculteiten als Medische Wetenschappen, Ruimtelijke Wetenschappen, of 
Rechtsgeleerdheid die deze onderwerpen tot hun domein van expertise rekenen. Onderzoekers naar 
onderwijsinnovatie kunnen dus heel goed vanuit de Faculteit Economie en Bedrijfskunde werken, 
zolang zij open staan voor samenwerking en toegevoegde waarde bieden door middel van kennis en 
onderzoeksmethoden uit het eigen vakgebied.  
 
Een voorbeeld van de toegevoegde waarde die bedrijfskundig onderzoek kan bieden aan 
onderwijsinnovatie is het gebruik van computersimulatie. We hebben veel ervaring met 
simulatieonderzoek om logistieke processen te herontwerpen, maar deze onderzoeksmethode 
behoort niet tot het gebruikelijke arsenaal van onderwijskundigen. Met computersimulatie kunnen 
we beoogde veranderingen in de organisatie van het onderwijs bestuderen voordat de verandering 
wordt ingevoerd. We kregen een vraag van een middelbare school die leerlingen aan het begin van de 
dag zelf wil laten kiezen of ze een toets willen afleggen en van welke vakken ze instructie of 
begeleiding willen krijgen. Dat kantelt de onderwijsorganisatie en heeft gevolgen voor docenten, 
leerlingbegeleiding en zaalcapaciteit. Een onderzoeksteam van onze faculteit heeft vorig jaar een 
simulatiemodel gebouwd om deze school te adviseren over de gevolgen van de beoogde verandering1. 
Met behulp van simulatieonderzoek kunnen we de gevolgen van veranderingen in onderwijs 
vroegtijdig in beeld krijgen, met de diverse betrokkenen bespreken, en maatregelen voorstellen die 
problemen voorkomen. Zo kan bedrijfskundig onderzoek van waarde zijn bij onderwijsinnovatie.  
 
Het is dus niet vreemd dat de Faculteit Economie en Bedrijfskunde kiest voor een leerstoel 
onderwijsinnovatie. Maar hoe zou dit door mij vorm en invulling moeten krijgen? Het eerste dat u 
daarbij misschien al is opgevallen betreft de vorm die ik heb gekozen voor deze lezing. Want vandaag 
krijgt u van mij geen powerpoint presentatie, maar een klassiek betoog. U heeft voorafgaand geen 
huiswerkopdrachten of videotutorials hoeven voor te bereiden. Bij binnenkomst in deze zaal heeft u 

                                                        
1 Spronk, C., Alvarez, J.L., Dam, J., Hahn, J., Vermeulen, R., Riezebos, J., Kokx, W., Vis, I., (2016). Lean in het 
voortgezet onderwijs: een overzicht van eerste projectresultaten, Onderzoeksrapport Rijksuniversiteit 
Groningen. 
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geen toets gekregen waarmee ik uw voorkennis had kunnen peilen. Er is geen sprake van een flipped 
classroom. Ook toon ik vandaag geen videoverbinding met een buitenlandse universiteit, gebruik 
geen team based learning en evenmin een spelomgeving om u iets te leren. Misschien had u daarop 
gehoopt, want op al deze gebieden ben ik actief, soms als docent, soms als aanjager, soms binnen 
facultaire werkgroepen of universitaire commissies. Maar het gebruiken van nieuwe vormen en 
technologie is volgens mij niet de kern van onderwijsinnovatie.  
 
Wat is dan de essentie van onderwijsinnovatie? Beseffen dat het beter moet! Dat we kritisch naar ons 
huidige onderwijs en onderwijsproces moeten kijken, omdat…  
 
Ja, waarom eigenlijk? Waarom zouden we niet eerst met waardering kijken naar ons huidige 
onderwijs en degenen die dat met hart en ziel verzorgen? Met waardering kijken naar wat mensen 
drijft is de eerste stap in een proces van onderwijsinnovatie zoals ik dat vorm wil geven binnen deze 
leerstoel. Ondanks de toegenomen druk op onderzoek en valorisatie verzetten docenten enorm veel 
werk om onderwijs te verzorgen en te verbeteren. Zij werken vaak aan problemen die nergens in 
beleidsstukken genoemd staan, omdat zij zien waar hun studenten tegenaan lopen en omdat zij hart 
hebben voor hun vak. Als we onderwijsinnovatie vorm zouden willen geven zonder oog te hebben 
voor problemen die docenten constateren, dan is er geen sprake van werkelijke 
onderwijsvernieuwing, maar slechts van een opleuking. Daarmee bereiken we niets.  
 
Onderwijsinnovatie begint dus met luisteren; met vragen stellen en verbinding zoeken. Luisteren is 
in termen van mijn vakgebied klantwaarde identificeren. Dat is nodig voordat je begint te 
construeren, produceren, of instrueren. Luisteren is contact zoeken met de klant. Maar de klant 
bestaat niet. In dienstverlenende processen zijn er klanten die specificeren, beoordelen, of de 
behandeling ondergaan. Behoeften van de klant in kaart brengen moet dus met verschillende 
klanten vanuit een pluriforme invalshoek. In gesprekken met docenten, studenten en andere 
belanghebbenden kom je zo op het spoor waar verbeteringen nodig zijn in het leerproces van de 
student.  
 
Een voorbeeld van een facultair innovatieproject waarin we dit hebben gedaan betreft het 
ondersteunen van heel praktische onderzoeksvaardigheden die studenten nodig hebben in hun 
afstudeertraject. Veel studenten moeten datasets uit verschillende bronnen samenvoegen voordat ze 
deze kunnen gaan analyseren. Doordat de bronnen andere formaten hanteren moet de student 
beschikken over de vaardigheid om te werken met database technieken binnen spreadsheet software 
ter voorbereiding op de analyse. Sommige studenten verloren veel tijd in deze fase van het 
onderzoek, doordat ze niet meer over voldoende vaardigheden op dit vlak beschikten. In gesprek met 
afstudeerbegeleiders kwamen frustraties boven tafel en werd duidelijk dat er allerlei 
reparatieactiviteiten plaats vonden die de begeleiders veel tijd kostten. Vanuit mijn vakgebied zijn 
frustraties en reparatieactiviteiten indicatoren om op zoek te gaan naar procesverbeteringen. Met de 
afstudeerbegeleiders hebben we vaak-voorkomende problemen geïdentificeerd en besloten om een 
online trainingsomgeving te ontwikkelen, zodat studenten ook deze onderzoeksvaardigheden 
kunnen trainen. Begeleiders kunnen hen gericht verwijzen naar modules die aansluiten bij het 
afstudeertraject en het vaardighedenniveau van de student. Deze trainingsomgeving wordt 
momenteel ontwikkeld. 
 
In het voorgaande heb ik aangegeven wie bepaalt of onderwijs beter kan en moet. Dat gebeurt 
namelijk primair in samenspel tussen student en docent. Andere belanghebbenden, zoals 
programmadirectie, vakgenoten, inspecties, onderwijskundigen, financiers, en het afnemende veld 
hebben allen hun inbreng, maar het zijn de student en docent die daadwerkelijk zien wat er gebeurt 
in het leerproces dat de student doorloopt. Zij zien waar problemen ontstaan, waar verspilling van 
tijd of energie optreden, waar er meer uitgehaald had kunnen worden. Alleen: dan moet je wel 
kijken! Liefst samen: student en docent. En dat gebeurt in mijn ogen veel te weinig. Als 
wetenschappers trainen we anderen hoe ze tot verantwoorde conclusies kunnen komen en te 
wachten met implementeren totdat er steekhoudend bewijs is verzameld. Zonder 
probleemidentificatie geen verantwoorde methodologiekeuze, zonder methodologie geen 
experimenteel ontwerp, zonder experimenteel ontwerp geen data verzameling, zonder data geen 
analyse, zonder analyse geen conclusies. Maar doen we het zelf als we ons eigen onderwijs 
verbeteren? Vaak slaan we de eerste stap van probleemidentificatie al over en vergeten we samen 
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met de student te kijken naar wat er beter kan. Onze mening over wat er aan de hand is belet ons om 
samen te verkennen. Laat staan dat we experimenten op een verantwoorde manier opzetten zodat 
we er conclusies aan kunnen verbinden. En soms menen we dat als de cursus door studenten goed 
wordt gewaardeerd we niets hoeven te verbeteren. Terecht wordt door docenten geklaagd dat 
cursusevaluaties geen goed beeld geven van benodigde verbeteringen. Ze zijn anoniem, waardoor er 
geen gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt genomen. Waar ik voor pleit is dat docenten open in 
gesprek gaan met studenten over hun leerproces in het vak en hoe dat leerproces kan verbeteren. 
Van docenten en studenten vraagt dit een onderzoekende houding. Zo’n onderzoekende houding 
verwachten we van onze studenten als het gaat om hun onderzoek. Mijns inziens moeten we zo’n 
onderzoekende houding ook van onszelf gaan verwachten als we onderwijsverbetering nastreven. 
Research-driven education betekent niet alleen een standaard voorhouden aan studenten, maar deze 
standaard ook zelf hanteren om ons onderwijs te verbeteren. Als onderzoekers daar al geen tijd voor 
nemen, hoe kunnen we dan van studenten en bedrijven verwachten dat ze research-driven te werk 
gaan in hun dagelijkse activiteiten?  
 
Onderwijsinnovatie zie ik als een verbeterproces. Kenmerkend voor een proces is dat het op een 
gegeven moment in gang wordt gezet en dat het tijd kost om het te doorlopen. Je moet derhalve op 
weg gaan, in beweging komen, om verbetering te realiseren. Je hoeft het uiteindelijke doel niet 
bereikt te hebben om voortgang te kunnen zien.  
 
Vandaar ook de titel van mijn betoog: “Op weg naar beter onderwijs”.  
 
In het Grieks heeft men voor “Op weg naar” de termen μετά ὁδός (metá hodós). Daarin herkennen 
we ons woord methode. Op weg naar beter onderwijs kunnen we dus vormgeven door in beweging te 
komen en methodisch te werk te gaan. Volgens de Grieken is metá hodós echter ook achter of verder 
dan de weg blijven kijken. Methodisch werken is geen doel op zich, het gaat om het bereiken van 
beter onderwijs. Als we ons enkel baseren op onze methodekennis, vakmanschap, ervaring of 
intuïtie, dan lopen we gevaar van de weg te raken.  
 
De zinsnede “Op weg naar” uit de titel van deze oratie bergt ook een logistieke metafoor in zich. 
Logistiek is het vakgebied waarin ik al meer dan 25 jaar les geef. Het omvat de organisatie en 
aansturing van de processen die leiden tot de gewenste klantwaarde. Die klantwaarde heeft niet 
enkel betrekking op levering van de gewenste producteigenschappen (het juiste product), maar ook 
op andere leveringsdimensies, zoals levering op het juiste moment, op de juiste plaats, in de juiste 
hoeveelheid, tegen de juiste kosten, etc. Of in termen van de lesbrief logistiek voor lagere scholen die 
collega Iris Vis heeft gemaakt2: “Logistiek omvat alle handelingen die moeten worden verricht om 
producten en diensten te kunnen leveren aan klanten. Je kunt denken aan het kopen van onderdelen 
die je nodig hebt om een product in elkaar te zetten, aan het plannen van de productie, het bewaren 
van producten, het uitwisselen van informatie en het afleveren van producten aan klanten. (…) 
Logistiek is overal.”  
 
Overal. Dus ook in het onderwijs. Bij onderwijslogistiek zou u kunnen denken aan de distributie van 
studieboeken. Recent onderzoek van mijn hand3 laat zien dat maar liefst 75% van de implementaties 
van onderwijslogistiek zich beperken tot de administratieve en ondersteunende processen in 
onderwijsorganisaties. Heel belangrijk, maar niet de essentie! Onderwijslogistiek betreft allereerst 
de inrichting en het monitoren en bijsturen van het leerproces dat een student doorloopt. Zijn de 
schakels in de keten op elkaar afgestemd zodat we voorkomen dat de leeropbrengst van de student 
onnodig terugloopt? Zijn er ongewenste wachttijden? Of is het proces een black box waar met een 
bepaalde toevalskans iemand slaagt?  
 
Afgelopen jaar heb ik hierover workshops verzorgd voor onder andere MBO-docenten en 
leerkrachten van lagere en middelbare scholen. Deze docenten vonden het een verademing om zo 
naar hun onderwijsproces te kijken. Te zien dat de manier waarop we met elkaar het systeem hebben 

                                                        
2 Vis, I.F.A., (2017). Lesbrief Logistiek Dinalog Dutch Institute for Advanced Logistics, Les 1: Fabriek, 
Rijksuniversiteit Groningen. http://www.rug.nl/cope/docs/les_1_fabriek_leerlingen.pdf 
3 Riezebos, J. (2017). Lean schools, Chapter 38, 435-448 in: The Routledge companion to lean management, 
ed. T.H. Netland, D.J. Powell, Routledge, New York, ISBN 978-1-138-92059-0 
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ingericht onbedoeld leidt tot verspillingen voor scholier en organisatie, ook al doet iedereen enorm 
zijn best. Samen met Kennisnet zijn we bezig om deze workshops uit te werken naar een methode die 
teams van docenten kunnen gebruiken om samen op zoek te gaan naar verbeteringen. 
 
Ik merk dat een logistieke bril op onderwijs bij sommigen ook angstbeelden oproept. Angst voor 
onderwijs als een industrieel proces, als een leerfabriek. Die angstbeelden zijn mijns inziens 
onterecht. Ze zijn gebaseerd op het beeld van een fabriek uit de dagen van de stoommachine of de 
lopende band, op massaproductie en onpersoonlijke systemen die leidend worden. Wat men niet 
doorziet is dat waar men bang voor is momenteel feitelijk realiteit is in veel klassiek ingerichte 
onderwijsorganisaties. Veel van ons huidige onderwijs is namelijk ingericht volgens principes die te 
herleiden zijn tot de industriële revolutie. Voor de industriële revolutie vond productiearbeid 
voornamelijk plaats in werkplaatsen aan huis en vond de beroepsopleiding plaats in het kader van 
gildes, waarna de gezel een meesterproeve kon afleggen. Kwaliteitsbewaking vond eveneens plaats 
vanuit de gildes. Maar de komst van centrale aandrijving bracht een centralisatie van de werkplek en 
arbeidsorganisatie teweeg. Zo ontstonden grote ruimtes waar allerlei fasen van het productieproces 
samen kwamen. Dergelijke ruimtes zien we nog steeds in onderwijsland met zones waar vakgroepen 
of faculteiten lessen verzorgen. De overgang naar pauzes of naar een volgende stap in het 
productieproces dat de werkorder of student doorloopt, wordt centraal aangestuurd door de 
stoomfluit of schoolbel. En de roosteraar en onderwijsdirecteur bepalen voor de student wanneer en 
hoe vaak deze les krijgt in bijvoorbeeld wiskunde. Budgetten zijn leidend en bepalen het aantal uur 
dat een docent per student in een vak kan besteden. Ziet u de parallel met de tijd van de industriële 
revolutie? Herkent u de ontkoppeling van meester en gezel doordat systemen leidend zijn geworden? 
De centrale aansturing lijkt te zorgen voor efficiency, maar is dat wat we beogen met onderwijs? Is 
dat de klantwaarde die we nastreven?  
 
Mijn pleidooi is dat we in onderwijsland kunnen leren van bedrijven die met behulp van intelligente 
logistiek in staat zijn hun klanten snel te bedienen, ook al is de variatie tussen wat klanten vragen 
enorm groot geworden. Angstbeelden van een leerfabriek beletten ons juist om te leren van anderen. 
De responsiviteit van moderne bedrijven is zoveel malen groter dan van onderwijsorganisaties. Hoe 
doet men dit? Het begint met een radicale keuze om de klant centraal te stellen. Klantgericht werken 
betekent dat de klant bepaalt wat de gewenste kwaliteit is. En als je duizenden klanten hebt, dan 
betekent dit dat je onderscheid moet maken naar verschillende klantwensen. Niet de eigen 
organisatie staat centraal, maar waarde leveren aan de klant. Een tweede radicale keuze heeft wel te 
maken met de eigen organisatie. Organisaties dienen gericht te zijn op snel reageren op de markt. 
Een snelle respons zorgt dat je ook snel feedback krijgt uit de markt, waardoor je je product en 
proces kunt verbeteren. Bovengenoemde radicale keuzes zijn de essentie van Quick Response 
Manufacturing4 en soortgelijke benaderingen, zoals Lean, Agile, en Scrum. Ze streven naar het 
continue verbeteren van de eigen processen door teams op de werkvloer, maar zonder daarbij terug 
te vallen op een vergadercircuit met gedetailleerde plannen en weinig vooruitgang. Men gebruikt 
juist een hoge frequentie van probleemanalyse en voortgangsrapportage. Korte dagstarts en sprints 
begeleiden het experimenteren met verbeteringen, en helpen om met elkaar snel een beter resultaat 
neer te zetten. Heeft dat wat er gebeurt nog waarde voor de huidige klanten? Of is hun behoefte aan 
ondersteuning, hun voorkennis, hun gedrag intussen veranderd? Als we dit soort principes binnen 
onderwijs gaan toepassen, dan zijn het geen leerfabrieken meer, maar echte leerwerkplaatsen. 
Leerwerkplaatsen waar samen geleerd wordt om grenzen te verleggen. Ervaringen met deze 
concepten in het onderwijs via initiatieven als leerKRACHT5, eduScrum6, Zo.Leer.Ik!7, en Lean Six 
Sigma in Higher Education8, zijn veelbelovend en verdienen aandacht vanuit wetenschappelijk 
onderwijs en onderzoek. 
 
Aan universiteiten is niet al het onderwijs op de oude fabrieksidee gestoeld. Onderzoekslaboratoria 
ademen de sfeer van teamwerk, waar staf en studenten samenwerken aan nieuwe kennis. Ook 
binnen grotere opleidingen zijn we op zoek naar die ambiance: flexibele organisaties zoals Learning 

                                                        
4 http://www.qrmcenter.eu/ 
5 https://stichting-leerkracht.nl/ 
6 http://eduscrum.nl/ 
7 http://conceptzoleerik.blogspot.nl/ 
8 http://www.leanhehub.ac.uk/ 



5 › 7 

 

Communities en projectonderwijs waarin studenten multidisciplinair werken aan 
onderzoeksopdrachten van externe organisaties. Dat zie ik als leerwerkplaatsen waarin staf en 
studenten samen leren. Waarin docenten niet gericht zijn op het laten reproduceren van kennis, 
maar op het proces van verwerven van kennis, vaardigheid en inzicht door vooral vragen te stellen. 
Goede vragen nodigen uit tot zoeken, niet tot snelle antwoorden. Daarmee komt ook een vorm van 
enthousiasme terug die veel docenten ervaren voor hun eigen onderzoek. Zij vinden onderzoek doen 
boeiend omdat ze nieuwsgierig zijn naar de antwoorden en het proces niet als repetitief ervaren. 
Datzelfde kan gelden voor onderwijs. Dus niet elk jaar nagenoeg dezelfde opdracht gebruiken, maar 
zorgen dat je als docent ook zelf nieuwsgierig bent naar de antwoorden en samen gaan zoeken met 
de studenten. Misschien ook eigen resultaat aan de studenten laten zien en hen om feedback vragen. 
Heel transparant en prachtig uitdagend onderwijs.  
 
Vanuit mijn rol in de faculteit als wetenschappelijk directeur Career Services and Corporate 
Relations werk ik met programmadirecteuren en docenten aan het aanbieden van dit soort 
vernieuwend onderwijs binnen en buiten de huidige curricula. Ik werk met een geweldig team van 
collega’s aan mooie projecten zoals Master Internship, Business Research & Consulting, Business 
Challenges, Research Projects in Emerging Markets, en Learning Communities. We willen onze 
studenten, van wie veel een internationale achtergrond of oriëntatie hebben, al tijdens hun studietijd 
in aanraking brengen met het werkveld. Daardoor krijgt hun opleiding een goed referentiekader en 
stimuleren we studenten om relevant onderzoek te doen. Het mooie van dit onderwijs is dat het 
drijft op de motivatie van studenten en staf. Er zijn meestal geen examens. Soms krijgen ze er niet 
eens studiepunten voor die ze binnen hun programma kunnen opvoeren. Maar ze leren enorm veel 
en zijn hier enthousiast over. Samen met stafleden werken ze aan maatschappelijke en 
wetenschappelijke uitdagingen. Een mooi voorbeeld is de Business Challenge die geleid wordt door 
collega Henk Faber. Deze Business Challenge vindt plaats bij Kentalis, een organisatie voor mensen 
met een auditieve of communicatieve beperking. Kentalis wordt geholpen om inclusief onderwijs 
binnen reguliere scholen anders vorm te gaan geven, waarbij zowel zorg als ambulante 
dienstverlening nauw betrokken zijn. De workshops en locatiebezoeken worden door studenten, staf 
en medewerkers van Kentalis bijgewoond. Een prachtig voorbeeld van inspirerend onderwijs!  
 
Ik beleef de Careers Company als een speeltuin waardoor ik met allerlei ideeën van bedrijven, 
docenten, studenten en bestuur in aanraking kom en daar medewerking aan mag geven! Wat speelt 
en bruist er veel: new business development in Africa, computer programmeren, overname van 
familiebedrijven, inzet van reservisten bij defensie, bedrijvigheid rond zeehondencentrum 
Pieterburen, enzovoorts. Innovatief werk vergt veel van de docenten en ondersteunende 
medewerkers. Zij moeten open staan voor nieuwe ideeën, tegenvallers incasseren, durven 
experimenteren. Ik ben blij dat velen actief meehelpen om dit tot stand te brengen: career company 
medewerkers, onderwijskundigen, studenten van de EBF en onderverenigingen zoals TeMa, en 
centers of expertise. Alleen spelen in een speeltuin is toch minder leuk.  
 
U merkt uit bovenstaand overzicht dat er voldoende uitdagingen op onderwijsgebied liggen vanuit 
deze leerstoel. Dat gaat zelfs verder dan de eigen faculteit, want ook op universitair niveau zijn er 
belangrijke ontwikkelingen waaraan ik wil bijdragen. Denk aan de Teaching Academy Groningen, 
docentprofessionalisering en e-learning. Het is niet mijn ambitie om vanuit de leerstoel een nieuw 
keuzevak aan te gaan bieden. Wel begeleid ik graag studenten op onderwijsinnovatieprojecten 
tijdens hun honourstraject of afstudeerfase in bachelor en master.  
 
Qua onderzoek vanuit deze leerstoel richt ik mijn aandacht op de volgende drie hoofdgebieden.  
 
Ten eerste innovatie in kernprocessen van onderwijs vanuit een logistieke invalshoek. Ik combineer 
daarbij mijn onderzoeksexpertise in logistiek en wiskundige modelbouw met mijn ervaring rondom 
procesverbeteringen in bedrijven als directeur van het European Quick Response Manufacturing 
Center. Ik wil werken aan betere ondersteuning van processen in onderwijsorganisaties door kennis 
te benutten over reactiesnelheid, planning, en groepsvorming, gebieden waarop ik belangrijke 
publicaties tot stand heb gebracht. Dit type onderzoek wil ik publiceren in een breed scala aan 
academische tijdschriften, waaronder ook de specialistische tijdschriften op het gebied van 
Manufacturing and Service Operations Management. Ik werk hierin nauw samen met Iris Vis. 
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Ten tweede richt het onderzoek vanuit deze leerstoel zich op internationalisering in het hoger 
onderwijs. Dat thema staat onder hoge belangstelling, maar er is nog veel wetenschappelijk 
onderzoek nodig om de implementatie van concepten zoals international classroom voor te bereiden 
en te evalueren. Vanuit het bedrijfskundige vakgebied zijn er tal van modellen ontwikkeld voor 
globaliserende bedrijven. Vanuit de leerstoel gaan we de toepasbaarheid van dergelijke modellen op 
internationalisering in het hoger onderwijs bestuderen. Franka van den Hende voert op dit gebied 
promotieonderzoek uit, dat ik samen met Albert Boonstra begeleid. 
 
Ten derde richt het onderzoek zich op het begeleiden en bestuderen van onderwijsinnovaties binnen 
de faculteit. Een team van onderzoekers uit de faculteit bestudeert dit jaar bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om studenten in eerstejaarsvakken met wel 350 studenten gepersonaliseerde feedback 
op toetsen te geven. We zijn geïnteresseerd in de ervaring van studenten en docenten en het effect 
van die persoonlijke feedback op het studiegedrag. Daartoe hebben we in drie cursussen een 
gerandomiseerd experiment uitgevoerd met controlegroepen en treatmentgroepen. Het proces van 
genereren en toesturen van de persoonlijke feedback verloopt nagenoeg automatisch, zodat 
studenten heel snel goede feedback krijgen en hun studiegedrag kunnen bijstellen. Dit project is een 
mooi voorbeeld hoe we onderzoek naar onderwijsinnovaties binnen de faculteit vorm geven. 
 
Ik heb u nu een beeld gegeven van hoe ik onderwijs en onderzoek vanuit de leerstoel 
onderwijsinnovatie vorm en invulling wil geven. Maar met deze lezing daag ik ook u uit. Docenten 
daag ik uit om met een onderzoekende houding onderwijs te ontwerpen en te verzorgen. Studenten 
daag ik uit om met een onderzoekende houding het onderwijs te doorlopen en na te gaan hoe uw 
leerproces hierin verder kan worden gebracht. Anderen daag ik uit om na te gaan hoe de aansluiting 
tussen onderwijs en samenleving kan worden verbeterd. 
 
Daarmee pleit ik voor een verdieping van wat we in deze universiteit onder research-driven 
education zijn gaan verstaan. We hebben ons vooral gebaseerd op Hodson9, die onderscheid maakt 
tussen leren van onderzoek, leren over onderzoek, en leren door onderzoek. Daarbij bepaalt de 
docent wat de student moet leren. Healey10 heeft het onderscheid tussen vormen van research-based 
learning verder uitgewerkt door verschillende rollen van docent en student in het leerproces te 
benoemen. Maar in beide benaderingen van research-driven education ontbreekt de dimensie die ik 
in deze lezing naar voren heb gebracht: doen we ook onderzoek naar de effectiviteit van het 
onderwijs dat we zelf aanbieden? En doen we dat samen met studenten, of doen we het als docent 
alleen? Research-driven education wordt geloofwaardiger en waardevoller als we met een 
onderzoeksbril naar ons vak kijken, op zoek naar verbeteringen.  
 
Er is een gezegde: van onderwijs heeft iedereen verstand. We zijn immers allen ervaringsdeskundige, 
of u er later uw werk van heeft gemaakt of niet. Mijn hoofdpunt van betoog vandaag is:  
laten we dan ook ons verstand ten volle gebruiken als we naar ons onderwijs kijken.  
Laten we dat doen met de methoden en grondhouding die we aan de universiteit hoog houden. Dus: 
open voor tegengeluiden, kritisch in plaats van vooringenomen, conclusies gebaseerd op data, niet 
op meningen, pluriform kijkend vanuit alle belanghebbenden in plaats van alleen de eigen positie, 
samen met studenten in plaats van alleen als staf. 
 
Als dit het hoofdpunt van mijn betoog is, dan begrijpt u nu ook dat de taak van onderwijsinnovatie 
niet bij één persoon belegd kan zijn, maar betrokkenheid van iedereen met hart voor en verstand van 
onderwijs vergt. Onderwijsinnovatie behoort tot de kerntaak van het wetenschappelijk personeel.  
 
Bij het begin van deze lezing gaf ik aan dat u niet de enige bent die benieuwd zal zijn hoe deze 
leerstoel invulling gaat krijgen binnen deze faculteit. Ik ook. U begrijpt na de uiteenzetting van mijn 
visie dat ik nu vooral benieuwd ben hoe u invulling gaat geven aan deze uitdaging. Zelf wil ik daar 
graag bij ondersteunen, met enthousiasme en vakmanschap vanuit mijn wetenschappelijke 
discipline. Want op weg gaan naar beter onderwijs, dat doen we samen!  

                                                        
9 Hodson, D. (1992). In search of a meaningful relationship: an exploration of some issues relating to 
integration in science and science education. International Journal of Science Education, 14 (5), 541-562. 
10 Healey, M. (2005), Linking research and teaching to benefit student learning, Journal of Geography in 
Higher Education 29 (2), 183-201. 
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In deze gedrukte versie van de inaugurele rede ben ik in de gelegenheid om enkele dankwoorden te 
richten tot mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan mijn loopbaan en ontwikkeling.  
 
Allereerst dank ik mijn studenten en student-assistenten. Ik geniet van de samenwerking om 
onderwijs tot een gezamenlijke leerervaring te maken. En als dat gepaard gaat met een plezierige en 
uitdagende leeromgeving en een open communicatie, dan geniet ik van mijn werk. Bedankt voor 
jullie bijdrage door de jaren heen. Het heeft mij gevormd. 
 
Ten tweede dank ik mijn collega’s in onderzoek, onderwijs, bestuur en ondersteuning. Het is een 
groot goed om te mogen werken in een sfeer van onderlinge saamhorigheid aan de faculteit en 
universiteit van morgen. We zijn ambitieus, stimuleren elkaar om grenzen te blijven verleggen, maar 
hebben daarbij toch steeds weer oog voor de menselijke maat en elkaars welbevinden. In de faculteit 
en vakgroep maken we soms ook moeilijke tijden door. Juist dan ervaar ik dat we een gemeenschap 
vormen die elkaar steunt. Daar wil ik jullie voor bedanken. 
 
Ten slotte dank ik mijn familie en vrienden. Het gezin waarin ik ben opgegroeid betekent enorm veel 
voor mij. Dank voor jullie steun door de jaren heen! Mijn schoonfamilie dank ik voor jullie interesse 
en betrokkenheid. Mijn vrienden voor de gesprekken over geloof en leven die ik zo waardeer. En 
mijn gezin voor de warme band en het onderlinge vertrouwen. Lucia in het bijzonder wil ik danken 
voor haar liefde en onze verbondenheid. Zonder jullie had ik niet geleerd wat ik nu weet en door kan 
geven. 
 
Ik heb gezegd. 
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