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Samenvatting (Dutch summary)  

 

Het afgelopen decennium hebben veel hogescholen het principe van vraaggestuurd onderwijs 

omarmd. Echter, door de jaren heen is niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar 

vraaggestuurd onderwijs in het HBO. Deze studie heeft geprobeerd deze leemte (gedeeltelijk) 

te vullen. 

 Om meer inzicht te verkrijgen in de praktijk van vraaggestuurd onderwijs is een 

casestudy uitgevoerd naar vraaggestuurd onderwijs zoals gepraktiseerd binnen Christelijke 

Hogeschool Windesheim te Zwolle. Dit deel van het onderzoek spitste zich met name toe op 

het keuzeproces van de student in vraaggestuurd onderwijs. Daarnaast heeft deze studie ook 

getracht (de opkomst van) vraaggestuurd onderwijs te begrijpen en nader te duiden. Op deze 

wijze is geprobeerd antwoord te vinden op volgende onderzoeksvragen: 

 

 Hoe kan vraaggestuurd onderwijs worden begrepen vanuit onderwijskundig, historisch 

en sociologisch perspectief? 

 

 Hoe wordt vraaggestuurd onderwijs gepercipieerd en gepraktiseerd binnen Christelijke 

Hogeschool Windesheim?  

 

 Wat is kenmerkend voor het keuzegedrag van studenten in vraaggestuurde onderwijs? 

 

Methodiek 

 

Om antwoord te krijgen op bovenstaande onderzoeksvragen zijn zeven verschillende, maar 

gerelateerde deelstudies uitgevoerd. De eerste drie studies hadden tot doel (de opkomst van) 

vraaggestuurd onderwijs te duiden en te begrijpen. Daarvoor is een analyse van 

onderwijsliteratuur uitgevoerd, is de overgang van aanbodgestuurd onderwijs naar (meer) 

vraaggestuurd onderwijs gerelateerd aan de overgang van Moderniteit naar Post-moderniteit 

en is getracht de massale omarming van vraaggestuurd onderwijs te verklaren vanuit 

sociologisch perspectief. 

Daarnaast is een casestudy uitgevoerd naar vraaggestuurd onderwijs zoals dit wordt 

gepraktiseerd binnen Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Deze casestudy bestond 

uit vier deelstudies. Het doel van de eerste studie was om uit te vinden hoe vraaggestuurd 

onderwijs wordt gepercipieerd door Schools en individuele docenten en studenten. De tweede 

studie werd uitgevoerd om uit te vinden hoe vraaggestuurd onderwijs plaats vindt en te 

achterhalen welke factoren een rol spelen bij het keuzeproces van studenten. Studie drie werd 

uitgevoerd om uit te vinden in hoeverre het keuzeproces van studenten kan worden 

gekarakteriseerd als autonoom en rationeel, welke factoren van invloed zijn op de autonome 

en rationaliteit van het keuzeproces en welke effecten worden gegenereerd door autonoom en 

rationeel kiezen. De vierde studie trachtte uit te vinden welke waarden ten grondslag liggen 

aan keuzes van studenten en of en in hoeverre de factor macht een rol speelt in het 

keuzeproces  



 

Bevindingen  

 

Vraaggestuurd onderwijs in onderwijskundig perspectief 

In de verschillende onderwijsliteratuur wordt vraaggestuurd onderwijs gezien als die vorm 

van onderwijs die studenten of leerlingen in staat stelt om invloed uit te oefenen op, of 

inspraak te hebben in: welke leeractiviteiten plaats vinden, de inhoud hiervan en de volgorde 

waarin deze activiteiten plaats vinden. Verder hebben studenten en leerlingen invloed op, of 

inspraak in, de gehanteerde didactiek en welke vakken en projecten zij wel of niet volgen. 

Ook hebben leerlingen en studenten in vraaggestuurd onderwijs invloed op de wijze van 

toetsing en worden zij betrokken bij het interpreteren van toetsresultaten.  

Vraaggestuurd onderwijs wordt in de literatuur vaak aangeduid als die vorm van 

onderwijs die leerlingen en studenten in staat stelt om te bepalen wat, waar en hoe er geleerd 

wordt. De leerkracht of docent verwordt hierbij tot een manager, contactpersoon en motivator.  

Bij vraaggestuurd onderwijs is het van belang dat leerlingen en studenten duidelijke en 

specifieke informatie kunnen in zien over activiteiten en lesmethoden en dat ze voldoende 

begeleid worden bij het maken van keuzes.   

In de verschillende literatuur over vraagsturing wordt de opkomst van vraaggestuurd 

onderwijs verklaard door te wijzen op de noodzaak van deze vorm van onderwijs in een 

voortdurend veranderende en dynamische samenleving. Het ‘oude’ aanbodgestuurde 

onderwijs wordt daarbij gezien als ontoereikend en ongeschikt mede ook omdat leerlingen en 

studenten deze vorm niet langer zouden wensen of zelfs tolereren.  

 

Vraaggestuurd onderwijs in historisch perspectief 

Vanuit breder historisch perspectief, blijkt het principe van vraaggestuurd onderwijs een 

archetypische manifestatie van de Postmoderne obsessie met complexiteit, veranderlijkheid 

en de mogelijkheid om het eigen leven zelf vorm te geven.  

Het principe van vraaggestuurd onderwijs verschilt sterk van Moderne concepten zoals 

gepromoot door bijvoorbeeld Maria Montessori, John Dewey, Rudolf Steiner and Célestin 

Freinet. Sterk beïnvloed door de Verlichtingsidealen streefden zijn naar autonomie voor de 

individuele leerders om deze te vormen tot een actief, competent en kritisch individu en om 

hen een passie voor leren bij te brengen. Ditzelfde geldt voor concepten zoals de ‘liberal arts’ 

en het ‘open curriculum’.  

 In tegenstelling tot Moderne concepten streeft vraaggestuurd onderwijs naar het 

individualiseren van de verantwoordelijkheid voor (een deel van) het curriculum als doel op 

zich omdat wordt verondersteld dat alleen op deze wijze leerlingen en studenten kunnen 

worden voorbereid op onze huidige Postmoderne en supercomplexe samenleving.  

 

De opkomst van vraaggestuurd onderwijs in het HBO in sociologisch perspectief  

Een sociologische beschouwing van de opkomst van vraaggestuurd onderwijs in het HBO 

toont dat deze ontwikkeling verband houdt met een bredere internationale trend. Een trend 

ingezet rond het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw.  



In deze periode omarmden veel westerse landen het neoliberalisme. Dit resulteerde in 

de toepassing van nieuwe vormen van governance in de publieke sector, beter bekend als New 

Public Management (NPM).  

Het toepassen van NPM leidde in diverse landen tot de introductie van 

markmechanismen en vrije markt principes. In Nederland resulteerde dit eind 1980 in onder 

meer de introductie van vraagsturing in de publieke sector.  

Op soortgelijke wijze hebben hoger onderwijsinstellingen de afgelopen jaren NPM 

principes omarmd. Dit leidde onder meer tot de opkomst van concepten zoals ‘personalized 

learning’, ‘tailor-made education’ en ‘customized learning’.  

In Nederland lijkt deze ontwikkeling te hebben geresulteerd in de opkomst van 

vraaggestuurd onderwijs in het HBO. Deze stelling wordt onderbouwd door het feit dat de 

argumenten voor de introductie van vraaggestuurd onderwijs opvallend veel overeenkomsten 

vertonen met argumenten voor de introductie van vraaggestuurde publieke diensten in 

Nederland en soortgelijke concepten in omringende landen.  

 

Perceptie en uitvoering van vraaggestuurd onderwijs binnen Windesheim  

De uitkomsten van de casestudy laten zien dat binnen Christelijke Hogeschool Windesheim 

vraaggestuurd onderwijs op institutioneel niveau wordt gezien als het principe dat studenten 

in staat stelt minimaal de helft van het curriculum zelf vorm te geven. Studenten worden in 

staat gesteld om het curriculum te ‘personalizeren’ door te bepalen hoe competenties worden 

verworven, door minoren te kiezen, door keuzes te maken voor beroepsrollen, door keuzes te 

maken over toetsvormen  en door te bepalen in welke volgorde modules worden 

aangeboden.  

Voor de geïnterviewde studenten en docenten blijft onduidelijk wat vraaggestuurd 

onderwijs precies inhoudt en welke mogelijkheden het concept biedt. Volgens studenten gaat 

vraagsturing vooral om zelfsturing terwijl volgens docenten vraagsturing met name gaat om 

inhoudelijke verbreding. Zowel studenten als docenten geven aan te verwachten dat veel 

studenten moeite zullen hebben met de vrijheid die vraaggestuurd onderwijs biedt. De 

verwachting is dan ook dat begeleiding en coaching voor veel studenten erg belangrijk zal 

zijn.   

De vorm van vraaggestuurd onderwijs die binnen de tien Schools van Windesheim het 

meest en op grote schaal wordt gepraktiseerd is die waarbij de individuele student in staat 

wordt gesteld om op een gegeven ogenblik uit een aantal keuzemogelijkheden te kiezen welk 

onderwijs tijdens een semester aan hem of haar zal worden aangeboden.  

 

Het keuzeproces van de Student 

De uitkomsten van de casestudy laten zien dat het keuzeproces van studenten wordt 

gekenmerkt door een sterke mate van rationaliteit en een behoorlijke mate van autonomie.  

De rationaliteit van het keuzeproces van de student wordt met name beïnvloed door de 

kwaliteit van de informatie en de mate waarin de student deze informatie weet te vinden. In 

mindere mate wordt de rationaliteit van het keuzeproces ook beïnvloed door 

persoonskenmerken als self-efficacy, zelfkennis, en de bereidwilligheid om keuzes te maken. 

Verder blijkt dat de mate waarin de studieloopbaanbegeleider het keuzeproces van de student 

faciliteert (e.g. helpen met het vinden van informatie) ook een bescheiden invloed heeft op de 



rationaliteit van het keuzeproces. De autonomie van het keuzeproces wordt het sterkst 

beïnvloed door de bereidwilligheid van de student om keuzes te maken, zijn of haar self-

efficacy, de kwaliteit van de informatie en de mate waarin de student deze informatie weet te 

vinden en ook, zij het in mindere mate, door de keuzestructuren van de verschillende Schools.  

Wat opvalt, is dat leeftijd, geslacht, vooropleiding, ervaring van studenten, de cultuur 

van de School, kennis van hun toekomstige beroep en conflicten met significante anderen 

geen rol lijken te spelen waar het de rationaliteit en de autonomie van het keuzeproces betreft.  

Uit het vragenlijstonderzoek blijkt verder dat studenten meer tevreden zijn over hun 

onderwijs wanneer hun keuzes meer autonoom zijn terwijl de betrokkenheid bij het onderwijs 

wordt beïnvloed door de rationaliteit van de keuze. Tevens blijkt dat betrokkenheid bijdraagt 

aan de tevredenheid over het aangeboden onderwijs.  

 

Waarden die Keuzegedrag Beïnvloeden 

Door een zogenaamde mixed-method benadering is ook getracht te achterhalen welke 

waarden leidend zijn bij de keuzes van studenten. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Theory 

of Consumption Values.  

Uitkomsten laten zien dat in vrijwel alle gevallen epistemologische functionele en 

emotionele waarden leidend zijn bij keuzes van studenten. Keuzes van studenten zijn 

ingegeven door een zekere interesse of intellectuele nieuwsgierigheid (epistemologisch), 

omdat verwacht wordt dat een bepaalde keuze hen in hun later beroep of op de arbeidsmarkt 

van pas zal komen (functioneel) en/of door een bepaalde voorkeur of verbondenheid met een 

specifiek onderwerp/specifieke inhoud van een bepaalde onderwijseenheid. Zogenaamde 

conditionele (voorwaarde voor het doen van een andere cursus of minor) en sociale waarden 

(vrienden maken dezelfde keuze, gepusht worden door anderen) blijken nauwelijks een rol te 

spelen bij de keuzes van studenten.  

Een analyse van de uitkomsten op basis van het werk van Pimentel Bótas toont aan dat 

studenten zeer enthousiast zijn over de mogelijkheid om zelf te kiezen waarover zij zullen 

leren omdat dit lijkt te resulteren in een vorm van ‘empowerment’. Zij hechten daarbij zeer 

sterk aan het maken van autonome keuzes. Resultaten tonen echter aan dat instituten en 

personeel, op bewust en onbewust niveau, hun macht en invloed aanwenden om de keuzes 

van studenten te beïnvloeden. De keuzevrijheid van de student wordt onder meer beperkt door 

het adviseren van standaardroutes, het verstrekken van een geringe hoeveelheid informatie, 

het achterhouden van informatie, de structuur van het curriculum, groepsgrootte en andere 

institutionele en bureaucratische beperkingen. 


