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INLEIDING: WE GAAN OP REIS

“Onderwijs is niet het vullen van een emmer, 

maar het ontsteken van een vuur”

– W.B. Yeats

“Het is arrogant en aanmatigend te veronderstellen dat 

studenten lege vaten zijn die volgegoten moeten worden”

– Ontwikkelaar van ‘Avontuurlijk leren’

ACHTERGROND

In het najaar van 2016 werd ik door enkele docenten van de Academie voor 

Algemeen en Financieel Management (AAFM) van Avans Hogeschool in 

Breda benaderd om een boekje te schrijven over een nieuwe benadering 

van onderwijs die men de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld en toege

past in twee minors (HR Advies en Business 2030). De Academie heeft 

besloten de uitgangspunten van deze benadering de komende jaren 

op bredere schaal in het onderwijs toe te passen. Vanaf het studiejaar 

20162017 worden ze integraal toegepast in het curriculum van de oplei

ding HRM (Human Resource Management).

DOEL EN DOELGROEP VAN DIT BOEK JE

De totstandkoming van dit boekje dient twee hoofddoelen: in de eerste 

plaats het systematiseren en (daarmee) overdraagbaar maken van de erva

ringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan met de nieuwe werkwijze. 

In de tweede plaats wordt beoogd een gesprek op gang te brengen over 

1
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hoe (hoger) onderwijs er ook uit kan zien. De benadering van onderwijs 

waarover hier verslag wordt gedaan, roept tal van vragen op, over onder

wijs en  leerprocessen, over de rol van studenten en docenten, en over de 

wijze waarop onderwijs wordt georganiseerd. De docenten die in de afge

lopen jaren aan de wieg hebben gestaan van ‘Avontuurlijk leren’ willen met 

dit boekje hun collega’s en andere betrokkenen bij het (hoger) onderwijs 

sti muleren over deze vraagstukken mee te denken en ze uitnodigen zelf 

ook mee op reis te gaan en nieuwe wegen in het onderwijs te ontdekken.

DE AANLEIDING: 21ST CENTURY SKILLS

“studenten komen het lokaal binnen,

houden hun jas aan,

zetten hun tas op tafel,

vallen daarachter in slaap

en je maakt ze drie kwartier later weer wakker”

– Docent over regulier onderwijs

In het onderwijsveld is een discussie gaande over de vraag of traditio

nele onderwijsvormen wel voldoende aansluiten op de veranderingen in 

de samenleving. Sluit de wijze waarop studenten leren wel voldoende 

aan op waar in de praktijk behoefte aan is: professionals die bijvoorbeeld 

zelfstandig en zelfsturend kunnen functioneren, die creatief en kritisch 

zijn en die kunnen opereren in grootschalige, complexe en snel verande

rende omgevingen. Aan de andere kant is de vraag of 

het onderwijs voldoende aansluit op wat studen

ten tegenwoordig nodig hebben om zich deze 

competenties eigen te maken. 21st Century 

skills is een term die de competenties aanduidt 

die professionals in de 21e eeuw nodig heb

ben. Het gaat om competenties zoals hiervoor 
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genoemd, maar inmiddels bestaan er vele definities en uitwerkingen van 

dit begrip (Van den Oetelaar 2012, 21stcenturyskills 2017, Kennisnet 2017).

De docenten die ‘Avontuurlijk leren’ hebben ontwikkeld zijn hiermee 

begonnen, omdat ze aan den lijve de aansluitingsproblemen ervoeren 

tussen onderwijs en praktijk enerzijds en tussen onderwijs en studenten 

anderzijds. Hun ervaringen in het onderwijs, en die van veel van hun col

lega’s, motiveerden hen op zoek te gaan naar een vorm van leren die niet 

alleen de aansluitingsproblemen oplost, maar die ook alle betrokkenen 

inspireert en motiveert om het maximale uit het leerproces te halen. De 

directie van AAFM gaf hen de ruimte om binnen twee minors hiermee 

ervaringen op te doen.

DE WERKWIJZE: BOTTOM-UP, OUT-OF-THE-BOX EN 
FUNDAMENTELE KEUZES

“We wisten wel wat we niet meer wilden,

maar we wisten nog niet wat we wel wilden”

– Docent over ontwikkeling van ‘Avontuurlijk leren’

‘Avontuurlijk leren’ is bottom-up ontwikkeld, dat wil zeggen dat er vooraf 

geen onderwijskundige uitgangspunten zijn geformuleerd. Zoals een 

docent het uitdrukt: “we wisten wel wat we niet meer wilden, maar we 

wisten nog niet wat we wel wilden”. Werkende weg is men dit gaan ont

dekken. Deze ontwikkeling is niet ten einde, omdat ‘Avontuurlijk leren’ een 

manier van leren behelst, ook voor de ontwikkelaars, die altijd doorgaat.

Een belangrijk aspect was dat de directie de docenten in staat stelde om 

het onderwijs volledig ‘vrij van context’ te ontwikkelen. Het uitgangspunt 

was: als je het onderwijs helemaal naar eigen inzicht zou willen inrich

ten, zonder vooraf rekening te houden met bestaande randvoorwaarden, 

regels e.d., hoe zou dit onderwijs er dan uitzien? Dit heeft de betrokkenen 

in staat gesteld om werkelijk out-of-the-box te denken.

Rovers.indd   15 16 Nov 2017   09:43:16



16 | ALS HELDEN OP REIS

Hierdoor zagen de ontwikkelaars zich geconfronteerd met fundamen

tele vragen over onderwijs, leren en leerprocessen en hoe daarmee om 

te gaan. Dit heeft ertoe geleid dat men keuzes heeft gemaakt die soms 

radicaal  afwijken van wat we in traditioneel onderwijs gewend zijn. Met 

andere woorden, ‘Avontuurlijk leren’ gaat niet om een andere werkwijze 

binnen bestaande uitgangspunten, het gaat om andere uitgangspunten.

WAAR ‘AVONTUURLIJK LEREN’ OVER GAAT…

Bij een avontuurlijke reis zoeken mensen automatisch een 

avontuur op dat bij hen past en waarvan ze kunnen leren. 

De held op reis krijgt altijd het avontuur waar hij klaar voor is.

– Joseph Campbell, vrij vertaald

Als we het leerproces beschouwen als een reis, kunnen we de vraag stel

len wat voor soort reis de student wordt geboden. In het huidige onder

wijs wordt de student vooral een georganiseerde groepsreis aangeboden. 

Van tevoren is bepaald wat de eindbestemming zal zijn, hoe de student 

naar deze bestemming gaat reizen en wat er onderweg te zien is. In dit 

beeld stappen studenten ‘in de bus’ en worden naar de belangrijkste 

attracties van het nieuwe land geleid. De docenten zijn de reisleiders of 

gidsen die de student vertellen waar hij vooral op moet letten, zodat er 

niets belangrijks wordt gemist. Het huidige onderwijs vertoont veel ken

merken van een all-inclusive reis voor de student.

Bij ‘Avontuurlijk leren’ lijkt het leerproces meer op een avontuurlijke reis. 

In dit beeld is de student zelf verantwoordelijk voor zijn reis, hij is een 

back packer die rondreist en onbekende werelden verkent. Het onderweg 

zijn krijgt hier meer nadruk dan het bereiken van de bestemming. Met 

andere woorden, er komt meer focus op het leerproces. De avontuur

lijke reis verloopt minder voorspelbaar, de reizigerstudent krijgt te maken 

met onverwachte en onbekende situaties en er is geen reisleider (docent) 

die alles al weet.
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