
 

 

 

 Inspiring generations 

Opening Academisch Jaar 2017  

 

Geachte aanwezigen, beste medewerkers en studenten, 

 

Van harte welkom bij deze start van het nieuwe academisch jaar. Een speciaal welkom voor 

Jan Lintsen, die vanaf afgelopen vrijdag deel uitmaakt van het College van Bestuur. Ik hoop 

dat je met volle teugen gaat genieten van al het moois dat de UvA heeft te bieden. 

 

Passie. Veel kennis. Humor. De vaardigheid om studenten verder te laten kijken dan de 

boeken. Dat zeggen onze studenten als ze een écht goede docent moeten beschrijven. En 

iemand zei erbij: ‘Ik heb één docente die mij speciaal zal bijblijven, omdat wat zij mij leert, 

bepalend is voor de professional die ik wil worden.’   

Collega’s,  

Zó inspirerend willen wij zijn. Niet voor niets hebben wij voor ons 77
e
 lustrum als motto 

gekozen: ‘Inspiring Generations’. Met dit motto vieren we dat de UvA 385 jaar bestaat. 

Vanwege deze viering hebben we lustrumbeurzen uitgekeerd aan jonge onderzoekers en 

kreeg de jaarlijkse Universiteitsdag een extra feestelijk tintje. Deze maand verzorgen onze 

wetenschappers pop-up colleges op de pont over het IJ en in de transferhal van Schiphol. 

En gisteren gaf Robbert Dijkgraaf in Tuschinski de aftrap van de reeks ‘Challenging 

Society voor studenten, medewerkers en Amsterdammers. 

 

Het lustrumthema ‘Inspiring Generations’ staat voor wat we als universiteit willen zijn: 

voor onze studenten én voor de samenleving. Maar vandaag de dag is waar wij voor staan, 

niet vanzelfsprekend. Studenten, overheid, wetenschappers: allemaal doen ze meerdere 

beroepen op de universiteit. Studenten vragen om inspiratie, om stimulansen voor hun 

persoonlijke ontwikkeling – en tegelijkertijd om goede voorbereiding op een complexe 

arbeidsmarkt. De overheid laat niet na de intrinsieke waarde van de universiteit te 

benadrukken – zeker na de studentenprotesten van twee jaar terug – maar roept óók op tot 

meer rendement en maatschappelijke opbrengst. Wetenschappers zitten diep in het eigen 

vakgebied zodat ze individueel kunnen excelleren, maar zoeken ook samenwerking met 

anderen om tot inspirerende resultaten te komen. 

 

In deze opening van het academisch jaar 2017-2018 richt ik de blik op het wetenschappelijk 

onderwijs. Hoe gaan we om met de spanning tussen de maatschappelijke en persoonlijke 

betekenis van ons onderwijs? En hoe geven we daarbij inhoud aan ‘Inspiring Generations’? 

Robbert zal straks spreken over onderzoek.  

 

Beste aanwezigen, 

Heeft de academische wereld voldoende verbinding met de samenleving?  

Deze vraag duikt vaak op in discussies over de universiteit. De meningen lopen uiteen van 

‘we zijn te politiek correct’ tot ‘we zijn te afzijdig in het publieke debat’. Vanuit de 

overheid komen signalen dat we als universiteit te weinig waarde creëren uit 
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wetenschappelijke kennis. We zouden te weinig ‘valorisatiekracht’ hebben. Sterrenkundige 

Vincent Icke nomineerde ‘valorisatie’ ooit als het meest vreselijke woord van het jaar, een 

begrip dat onmiddellijk moest verdwijnen omdat het symbool staat voor de continue druk 

op universiteiten om geld op te leveren.
1
 Ik vind ook dat het woord geen schoonheidsprijs 

verdient. Maar ik verbaas me vooral over het gemak waarmee sommigen pleiten voor een 

grotere maatschappelijke opbrengst van de universiteit – voor meer valorisatie dus – zonder 

dat ze kijken naar het onderwijs. Want juist het opleiden van de nieuwe generatie is van 

grote waarde. Het is een scheppende kracht die bijdraagt aan innovatie en aan een 

veerkrachtige samenleving die mensen insluit en niet uitsluit.  

 

Toch is enkel hiernaar verwijzen onvoldoende. Daarmee beargumenteren we niet genoeg de 

maatschappelijke legitimiteit van onze instelling. Daarvoor zijn discussies over 

rendementen te indringend. Net als discussies over initiatieven als ‘venture labs’, de 

broedplaatsen van ondernemerschap op de campussen, of over de arbeidsmarktrelevantie 

van opleidingen. Daarvoor is ook de klacht van verschillende studenten dat hun 

persoonlijke motieven niet matchen met de leerdoelen van hun opleiding, te belangrijk.  

 

Als universiteit moeten we, kortom, goed laten zien wat de waarde is van ons onderwijs. 

Uiteraard willen we voldoen aan onze kernopdracht: studenten opleiden die met 

wetenschappelijke bagage een bijdrage kunnen en willen leveren aan de samenleving. Voor 

mij betekent dit dat we drie dingen doen. In en op het snijvlak van disciplines helpen we 

studenten in de eerste plaats bij hun academische vorming, in de tweede plaats bij hun 

persoonlijke ontwikkeling, en in de derde plaats bij de voorbereiding op de arbeidsmarkt.  

 

Met het eerste, de academische vorming, lijkt het aan de UvA goed te zitten. Tenminste, als 

we naar de resultaten van de Nationale Studenten Enquête kijken. Dit verrast u misschien, 

gezien de veel geuite kritiek dat de hedendaagse universiteit stuurt op rendement en niet op 

‘academische vorming’. Studenten in vrijwel al onze opleidingen zijn positief over leren 

samenwerken met anderen, over de aandacht voor probleemoplossend vermogen, 

communicatieve vaardigheden, analytisch denken en argumenteren. Ze zijn ook positief 

over het aanleren van een kritische houding, een belangrijk aspect van ‘bildung’. Maar met 

academische vorming hebben we slechts een deel van de gewenste vorming te pakken. 

 

De ruimte voor het tweede opleidingselement, persoonlijke ontwikkeling, zit niet expliciet 

in de Nationale Studenten Enquête. Studenten stellen dit punt wel regelmatig aan de orde in 

gesprekken die ik samen met rector Karen Maex met ze voer. Er is grote behoefte aan 

persoonlijke zingeving. Wie ben ik, wie wil ik worden, wat kan ik, wat wil ik kunnen? 

Studenten willen kunnen twijfelen. Ze vragen om onderwijs dat een beroep doet op hun 

verbeeldingskracht om ze te helpen voorbij de grenzen van het ‘nu’ te kijken. En ze willen 

meer aandacht voor morele en culturele dilemma’s waarmee ze kampen.  

 

De stand is één-één, zou je denken: academische vorming is goed, persoonlijke vorming 

kan beter. Maar dan komen we bij het derde opleidingselement: de beroepsvoorbereiding. 

                                                      
1
 De Wereld Draait Door, 21-11-2013, https://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/304621. 
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Nu staan we in de ogen van studenten achter. Zij vinden de beroepsvorming bij vrijwel alle 

studierichtingen ‘onder de maat’. Eigenlijk doen alleen tandheelkunde en geneeskunde het 

hier goed. Het overgrote deel van de studenten ziet nauwelijks of onvoldoende relatie 

tussen wat ze leren en de beroepspraktijk. Dit los je niet op met een introductie op het 

beroepenveld, met een sollicitatietraining of met een werkveldcommissie. We maken 

onvoldoende zichtbaar wat wetenschappelijke kennis en vaardigheden te maken hebben met 

maatschappelijke uitdagingen en hoe je daar als toekomstig professional aan kunt bijdragen. 

Dàt je wetenschappelijke kennis en vaardigheden moet leren gebruiken als ‘tool’ om 

betekenisvolle doelen te bereiken, is geen nieuw inzicht. Sterker: het is een fundamenteel 

principe van cultuurhistorische benaderingen van leren en onderwijzen.2 
Dit principe is 

belangrijker dan ooit en heeft een eigentijdse invulling nodig. De samenleving stelt steeds 

hogere en ook andere eisen aan professionals. De VSNU benadrukt de vergaande 

digitalisering en de universiteiten werken samen aan het project De Digitale Samenleving.
3
 

In vrijwel iedere publicatie over de taak van de universiteit in de 21
e
 eeuw wordt de 

samenleving gekenschetst als complex, wanordelijk, diffuus, niet-lineair, 

contextafhankelijk, en onvoorspelbaar.
4
 Simpele oplossingen, zo ze er ooit waren, volstaan 

niet langer. Het is een ‘must’ om over de grenzen van de afzonderlijke disciplines te kijken 

en te werken. Daarbij moet de nieuwe generatie professionals beschikken over een goed 

ontwikkelde morele antenne om een nieuwe koers te kunnen bepalen. Professionals moeten 

zich door andersdenkenden kunnen laten uitdagen en zich kunnen engageren aan 

maatschappelijke vraagstukken.  

 

Ook de studenten zelf zijn veranderd. Voor de ‘new generation’ is identiteitsontwikkeling 

(meer) ‘werk’ geworden. Door sterke individualisering en toenemende diversiteit in de 

samenleving is de ‘standaardbiografie’ overgegaan in een ‘keuzebiografie’. Jongeren 

construeren hun identiteit in lichte, flexibele gemeenschappen, waarbij nieuwe 

technologieën een grote rol spelen. De persoonlijke leefwerelden functioneren als maatstaf 

in alle levenssferen, zo liet de Duitse filosoof en pedagoog Thomas Ziehe al in 2004 zien.
5
 

De stijl van omgang met elkaar en met docenten is losser en informeler geworden, de 

leerroutes flexibeler met meer gebruik van digitale vormen. Tegelijkertijd doen studenten 

een groter beroep dan ooit op de universiteit als bron voor persoonlijke zingeving en 

identiteitsontwikkeling. Een cafetariamodel van losse MOOC’s helpt dan niet.  

 

Beste aanwezigen,  

 

Ik vertelde u dat de valorisatiekracht van de universiteit niet alleen voortkomt uit 

onderzoek, maar juist ook uit onderwijs. Ik betoogde dat wij de ‘waarde’ van onderwijs 

zichtbaarder kunnen maken. Met de academische vorming gaat het goed, maar op de punten 

                                                      
2
 Zie bijv. Daniels, H. (2001). Vygotsky and pedagogy. London: Routledge Falmer. 

3
 VSNU (2016). De Digitale Samenleving. Nederland en zijn universiteiten: internationale pioniers 

in mensgerichte informatietechnologie. VSNU: Den Haag. 
4
 Bijv. Elkana, Y., & Klöpper, H. (2016). The university in the twenty-first century. Teaching the new 

enlightenment in the digital age. Budapest/New York: CEU Press. 
5
 Ziehe, T. (2004). Pädagogische Professionalität und zeittypische Mentalitätsrisiken. Key-note address at the 

CSP Conference, OSLO, June 2004. 
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persoonlijke ontwikkeling en beroepsvoorbereiding valt winst te behalen. Deze winst 

móeten we ook behalen, omdat de buitenwereld vraagt om professionals die over veel meer 

beschikken dan wetenschappelijke vakkennis en -vaardigheden. Daarnaast vragen studenten 

zelf om meer aandacht voor zingeving. Ik beschouw de persoonlijke en maatschappelijke 

doelen van opleiden als twee kanten van dezelfde medaille. Het kan schuren, maar het is de 

kunst om de motieven van de opleiding te verbinden met de motieven van studenten, en 

vice versa. Alleen dan heeft het onderwijs échte betekenis voor zowel de student als de 

samenleving. 

 

Hoe brengen we deze verbinding tot stand?  

Betekenisvol onderwijs ontstaat als studenten al tijdens hun opleiding kunnen participeren 

in maatschappelijke praktijken. Als ze leren verantwoordelijkheid te nemen, als ze kritisch 

en creatief waarde kunnen creëren. We helpen studenten een professionele identiteit te 

ontwikkelen door hen in aanraking te brengen met activiteiten van academisch geschoolde 

beroepsbeoefenaren. Een professionele identiteit is immers niet ‘wat je nu eenmaal hebt’ –  

of niet. Je ontwikkelt deze al doende in relatie tot het vakgebied en de daar heersende 

mores. Daarom is het ook zo belangrijk dat juist UHD’s en hoogleraren zichtbaar zijn in 

ons bachelor- en masteronderwijs. Zij beschikken over hoogwaardige wetenschappelijke 

kennis én kunnen rolmodellen zijn voor studenten. Een onlangs uitgevoerde reviewstudie
6
 

benadrukt het belang van exploratieve leerervaringen voor de ontwikkeling van de 

identiteit, net als de beschikbaarheid van concrete ‘tools’ daarvoor. 

 

Het zijn deze elementen die u terugziet in de onderwijsvernieuwingen hier aan onze 

universiteit. Ik geef twee voorbeelden. Vanaf dit academisch jaar loopt de verbinding met 

de beroepspraktijk als een rode draad door het nieuwe bachelor programma 

rechtsgeleerdheid. Week 1 start met het vak ‘Zicht op de rechtspraktijk’, met advocaten en 

rechters als sprekers. In het virtuele advocatenkantoor de ‘Amsterdam Law Firm’ krijgen 

studenten daarna de gelegenheid de tanden te zetten in realistische zaken, begeleid door 

professionele juristen. Ook is er een speciale moot court room ingericht waarin studenten in 

een rechtbank-setting leren te pleiten en een juridisch betoog op te bouwen. Een ander 

voorbeeld komt uit de opleiding onderwijskunde. Studenten krijgen in het derdejaarsvak 

‘Onderwijsinnovatie’ theorie over veranderingsprocessen in scholen. Daarbij werken ze in 

twee- of drietallen aan een echte vernieuwingsvraag van een school. Dit moet een 

theoretisch en empirisch onderbouwd advies opleveren dat bijvoorbeeld antwoord geeft op 

de vraag: hoe kan een school de onderbouw inrichten voor vwo-plusleerlingen? Toen ik 

zelf dit vak gaf, viel mij op hoe hoog de motivatie van studenten was en hoe goed de 

resultaten die ze boekten. Niemand wilde de school teleurstellen, het vraagstuk werd 

gaandeweg van de studenten zelf, net als de bijbehorende theorie. Bovenal gingen studenten 

zichzelf als onderwijskundigen zien.  

 

In de vernieuwde onderwijsvisie van de UvA maken we meer werk van het uitwisselen van 

dergelijke ‘good practices’. Het moet vanzelfsprekender worden om te leren ván en mét 

                                                      
6
 Verhoeven, M., Poorthuis, A. M.G., & Volman, M. (2017). Exploreren kun je leren. De rol van onderwijs in de 

identiteitsontwikkeling van leerlingen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Research Institute Child 
Development and Education. 
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elkaar, zodat we goed en betekenisvol onderwijs kunnen geven. We willen ook dat 

studenten kennis en informatie delen, en discussiëren over ideeën, perspectieven en de 

betekenis ervan. Het is bovendien gekoppeld aan het belang van diversiteit en de 

‘international classroom’. Nieuwe ideeën en inzichten ontstaan vaak in een gemêleerd 

gezelschap. 

 

We richten ons daarbij expliciet op de student die wil studeren, op de ambitieuze student. 

Denkt u nu niet: ‘studenten met hoge cijfers dus’. De UvA wil er zijn voor alle studenten 

die een universitaire opleiding aankunnen: voor vroeg-piekers én voor laatbloeiers, voor 

eerste-, tweede- of derdegeneratie studenten, voor Nederlandse en buitenlanders, voor wie 

zich hier vestigt of teruggaat naar het land van herkomst. Maar we houden de eisen aan 

inhoud en hoeveelheid leerstof en aan kwaliteit van de eindproducten hoog.  Studenten 

moeten bereid zijn daadwerkelijk te investeren in hun studie en in een community of 

learners. Binnen die grenzen willen we iedereen maximaal ondersteunen, met een extra 

uitdagend honoursprogramma of met extra taal- en schrijflessen.  

 

Onderwijsvernieuwing vereist tijd om te experimenten en al doende beter, eigentijds 

onderwijs te maken. De werkdruk aan de universiteit is al hoog en wij maken ons daar als 

college zorgen om. Vernieuwingen als ‘blended learning’ of ‘flipping the classroom’ kosten 

bij aanvang meer tijd dan ze opleveren. Hetzelfde geldt voor het benodigde teamwerk en in 

praktijk brengen van academisch leiderschap. Hoe inspirerend ook, het gaat slecht samen 

met een overvol hoofd. We hebben hierop geen pasklaar antwoord, maar we zullen dit de 

komende maanden prioriteit geven. We gaan ons bezinnen op de benodigde uren, op meer 

professionele ruimte en het terugdringen van regels en administratie. 

 

Beste aanwezigen,  

 

Met mijn betoog tot nu toe heb ik hopelijk een meer sophisticated antwoord gegeven op de 

vraag naar valorisatiekracht van de universiteit. Waarde creëren we vooral via studenten, 

door de nieuwe generatie te inspireren. Door ze te laten zien wat voor soort academische 

professional ze kunnen worden. Een goed uitgangspunt daarvoor is studenten uit te nodigen 

om te participeren in de maatschappelijke praktijk – of die praktijk nu imaginair is of 

bestaand. Het maakt leren betekenisvol en daagt studenten maximaal uit. Het levert 

hoogopgeleide burgers op met oog voor context, complexiteit en sociale rechtvaardigheid, 

die kunnen bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen. En dus aan een 

betere samenleving. Het hoort bij onze maatschappelijke rol om de  verbeeldingskracht te 

voeden die daarvoor nodig is.  

 

Wie wil dat de (hele) samenleving profiteert van de kennis en kunde van de universiteit 

moet de pijlers dus vooral richten op het opleiden van studenten nu – en trouwens ook 

verderop in hun levensloop. In dat licht zijn de bezuinigingen van de afgelopen jaren op het 

hoger onderwijs dom en contraproductief. Ik hoop van harte dat het nieuwe kabinet een 

eind maakt aan het gepruttel over de studievoorschotmiddelen en investeert in de kwaliteit 

van het hoger onderwijs. Wij zullen die kwaliteit zorgvuldig bewaken en ontwikkelen, en er 

verantwoording over afleggen.  



 

Pagina 6 

Ik kom tot slot terug op de toegankelijkheid van onze universiteit. Ik gaf al aan dat we er 

zijn voor alle slimme en ambitieuze studenten. Maar we weten dat onze universiteit minder 

toegankelijk is voor jongeren die niet over het sociaal kapitaal beschikken dat een 

academische opleiding ‘gewoon’ maakt. Om hier iets aan te doen, doen we een appel op de 

ervaringen en kennis van onze eigen studenten. We spreken jullie aan – en wel als 

beginnende professionals. Wie van jullie heeft een goed idee om de toegankelijkheid van de 

UvA te vergroten? Voor elk van de drie beste ideeën stellen we een prijs beschikbaar van 

750 euro en een startbudget van 5000 euro om dat idee uit te werken met ondersteuning van 

onze staf. Vanaf morgen is hierover meer informatie te vinden op onze website. 

 

Ik sluit af. 

 

Ik wens u veel plezier tijdens deze feestelijke middag en ook bij de andere 

lustrumactiviteiten, die tot januari duren. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.  

 

 

 


