
  

Doorlopende leerlijnen  
in een ondernemende  
•  
omgeving   
De Automotive Campus in Helmond is een parel van kennis. Burgemeester Elly Blanksma  

en Maarten Steinbuch, hoogleraar Systeem en Tegeltechniek, zijn er trots op. Vooral op  

het grote belang van de campus voor de regio Zuidoost-Brabant. 'Aanpassen vraagt om  

een leven lang leren, maar ook een doorlopende leerlijn in een ondernemende omge-  

ving is een vereiste voor de nieuwe arbeidsmarkt.'  
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Het belang van doorlopende leerlijnen moet niet onderschat  

worden. Maarten Steinbuch, universiteitshoogleraar aan TU  

Eindhoven, ziet dagelijks in de samenleving evenals in de indus-  

trie dat een combinatie alle opleidingsniveaus nodig is.  

"Ingenieurs, opgeleid aan de TUle, moeten kunnen samenwer-  

ken met hbo'ers die op hun beurt weer moeten samenwerken  

met mbo'ers. Om elkaar beter te leren begrijpen is het belang-  

rijk dat er doorlopende leerlijnen ontstaan, waardoor een mix  

ontstaat van mensen met verschillende intellectuele achter-  

gronden.ln dat kader hebben we een studententeam, Inmation  

geheten, dat werkt aan een elektrische racewagen. Het team is  

gehuisvest op de Automotive Campus. Het is het eerste  

Eindhovense studententeam dat in Helmond zit. Wat het geheel  

zo bijzonder maakt, is dat het hbo en het mbo ook meedoen.  

Die samenwerking heeft een gunstig aspect: jonge mensen  

kunnen doorgaan om het volgende intellectuele stapje te doen.  

Maar ik zeg er tegelijkertijd bij dat het bedrijfsleven allerlei soor-  

ten mensen nodig heeft. Mbo'ers op niveau 4 moeten niet per  

se het gevoel hebben dat ze moeten doorleren. Nee, we hebben  

gewoon veel goede mbo'ers en hbo'ers nodig. Daarom pleit ik  

ervoor dat we erkenning houden voor de waarde van het mbo-  

en hbo-niveau."   

Elly Blanksma onderschrijft deze visie. "Onze Automotive  

Campus laat zien hoe nuttig een doorlopende leerlijn is. Maar  

wél in combinatie met ondernemend leren, dat vind ik essenti-  

eel. Het is belangrijk om het onderwijs vanuit een onderne-  

mend klimaat in te richten. Daarbij is een doorlopende leerlijn  

wezenlijk, want je hebt in bijna elke onderneming al die grada-  

ties nodig."  
 

Kameleon  
 
Blanksma ziet de maatschappij steeds sneller veranderen. Dat  

heeft consequenties voor ons onderwijs maar vooral voor de  

jongeren van nu. In haar optiek is het goed als jongeren zich als  
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een kameleon kunnen aanpassen aan steeds veranderende  

omstandigheden. "Aanpassen vraagt om een leven lang leren,  

maar ook een doorlopende leerlijn in een ondernemende  

omgeving is een voorwaarde voor de nieuwe arbeidsmarkt die  

op ons af komt. De Automotive Campus is een perfecte plaats  

waar alle studenten kunnen excelleren. Het onderwijs richt zich  

daar op innovatie en smart mobilty. Dus geen conglomeraat  

waar duizenden studenten algemeen onderwijs ondergaan,  

maar een plaats waar je de voordelen van een campus maxi-  

maal benut. Ondernemerschap en onderwijs breng je bij elkaar  

om vervolgens excellentie na te streven op rnbo-. hbo- en uni-  

versitair niveau. Die kruisbestuiving heb je nodig."  

Steinbuch waarschuwt wel dat niet alles idealiter samengaat.  

"Dat kan natuurlijk niet. Het zijn toch aparte onderwijssoorten,  

maar je hebt wel duidelijk ontmoetingsmomenten. Zo'n stud en-  

tenteam is er een goed voorbeeld van. Daar komen zaken bij  

elkaar. In het normale curriculum zijn er weliswaar uitwisselin-  

gen, maar het curriculum blijft in tact. Die doorlopende leerlij-  

nen betekenen in de eerste plaats afspraken tussen onderwijs-  

instellingen, wat zijn de condities waarop studenten kunnen  

doorgaan naar een volgend niveau. Daar moet je echt goed  

over praten en blijven doorpraten om zo de condities te schep-  

pen waarop dat kan. Het gaat niet altijd om doorgaan naar een  

hoger niveau. Soms merken studenten dat een academische  

studie net iets te hoog gegrepen is en moet er een weg terug  

zijn. Die studenten kunnen dan beter eerst naar een hogeschool  

gaan. Door goede afspraken te maken zorgen wij dan dat er  

geen tijdverlies optreedt bij de overstap van wo naar hbo. En na  

hun hbo-bacheropleiding kunnen ze via een schakelpro-  

gramma weer terugkomen voor de master."  
 

Ecosysteem  
 
Ooit was er in Helmond de grote Volvo Car industrie, later over-  

genomen door Benteler Engineering. De Automotive Campus  



   

 
kreeg een versnelling met de komst van TNO Automotive. Nu  

vestigen zich steeds meer bedrijven, waaronder ook kleinere  

start-ups op de campus en is de koppeling gelegd met de  

onderwijsinstellingen TUle, Fontys, Summa College en ROCTer  

AA. Voor Helmond is automotive dus geen vreemde eend in de  

bijt. Blanksma: "We hebben de spelers die zich richten op auto-  

motive bij elkaar gezet op de campus. De campus wordt vooral  

gedragen door kennisinstellingen en het bedrijfsleven, door  

grote partijen als DAF, NXP en VDL. Als gemeente zijn wij mede-  

eigenaar van de campus en hebben we vooral een faciliterende  

rol. Anders gezegd: wij dienen het ecosysteem door onderwijs  

en bedrijfsleven dicht bij elkaar te zetten en het geheel aantrek-  

kelijk te maken. Als je in een ondernemende omgeving direct in  

de praktijk zaken kunt realiseren, dan gaat kennis leven. Dat  

trekt studenten. Dat is mooi om te zien."  

Steinbuch: "Vanaf het begin hebben we de vraag gesteld: waar  

gaat het hier om? Het antwoord luidt: het gaat om de toekomst,  

om innovatie bij het bedrijfsleven en om jonge mensen. Wij  

hebben aandacht voor het aspect hoe je het onderwijs embed-  

ded. Dat is de toegevoegde waarde. Voor bedrijven is een van  

de grootste uitdagingen de slag om menselijk kapitaal: hoe  

komen ze aan goede mensen. De combinatie van kennisinstel-  

lingen, studenten en industrie op dezelfde campus is uniek."  

Nieuwe generatie  

De automotive-industrie zet in Nederland ongeveer 15 miljard  

euro om. Geen kleine speler dus in het economische krachten-  

veld. Maar om de toekomst goed aan te kunnen, is er behoefte  

 

eurs. Daarom heeft Fontys een nieuwe automotive-opleiding  

ontwikkeld en heeft de TUle een nieuwe bachelor- en een  

nieuwe masteropleiding, alsmede een nieuwe post-masterop-  

leiding ontwikkeld op het gebied van automotive. Steinbuch:  

"De unieke bacheloropleiding Automotive in Eindhoven heeft  

nu een jaarlijkse instroom van 85 studenten en de opleiding  

groeide het afgelopen jaar met vijftig procent. De masteroplei-  

ding zit op zestig studenten Daarmee komen er straks jonge  

talenten op de arbeidsmarkt die op een geheel nieuwe manier  

zijn opgeleid. Al tien jaar geleden hebben wij aan het bedrijfsle-  

ven gevraagd wat zij voor soort ingenieur willen hebben in de  

automotive-industrie. De gemeenschappelijke noemer was dat  

een auto hoe langer hoe meer een systeem is. De nieuwe inge-  

nieur moet dus denken in systemen. Daarom is de opleiding  

vormgegeven rond systeemdenken. We hebben de bachelorop-  

leiding ondergebracht in de faculteit Elektrotechniek. Dat is  

uniek in de wereld. Dat hebben we heel bewust gedaan."  

Punaisemodel  

Brede studies vinden steeds vaker hun weg in de academische  

wereld. "Bij de TUle hebben we het bachelorcollege. Daar zit  

verbreding in, dat vind ik heel goed. Maar er zit ook nog steeds  

specialisatie in.lk geloof heel erg in het punaisemodel. Hoe  

komt dat hoedje erop bij die punaise? Door ten eerste in de  

bachelor al een stukje verbreding te geven. Ons bachelorcol-  

lege bestaat voor de helft uit de discipline, voor een kwart uit  

algemene basisvakken die iedereen heeft: wiskunde, natuur-  

kunde, ontwerpen en een kwart uit ondersteunende vakken   
 aan een soort nieuwe ingenieur en vooral aan véél meer ingeni-  als: user society, ondernemerschap en ethiek. Mijn conclusie:  IElII  

Onderwijsinnovatie maart 2016  

 

9
  



   
 

 
10  

 

een stuk verbreding is goed, maar alles een algemene gene-  

rieke bachelor? Daar geloof ik niet in. Dan kom je nooit aan het  

masterniveau waar de bedrijven zo'n enorme behoefte aan  

hebben."   

Blanksma is ervan overtuigd dat competenties wezenlijk zijn  

voor een goed functioneren. "In deze snel veranderende wereld  

hebben mensen een adaptief vermogen nodig. Ook voor jonge-  

ren staat de basiscompetentie om zichzelf te kunnen innoveren  

voorop. Daar waar ooit de wetenschap jonge mensen vooral  

opleidde in hun vakgebied en minder op competenties, is het  

nu essentieel dat je de kennis ook kunt vertalen."   

Steinbuch: "Het hbo zit inderdaad heel sterk op competenties.  

Wij als TU/e zeggen als je de basis in het academisch denken  

niet aanlegt, is het heel moeilijk om dat er nog bij te trekken. je  

moet toch echt kennis van een vak hebben om een bijdrage te  

leveren. Als je die niet kunt vertalen, dan kun je die stap ook niet  

zetten. Uiteindelijk gaat het om het trainen van het academisch  

vermogen, in de bètawetenschap betekent dat het trainen van  

het exacte brein."   

Brightlands Chemelot levert veel materialen aan die op de  

Automotive Campus worden gebruikt. Steinbuch:" De materi-  

aalontwikkeling zit met name in Chemelot en via de kennislijnen  
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komt die kennis dan op andere plaatsen, zoals bij ons, terecht.  

We proberen allemaal echt focus te houden. Er is nauwelijks  

overlap en dat is goed."  
 

Triple helix  
 
Blanksma haalt het sterke punt van de regio Eindhoven/  

Helmond aan: de Triple Helix Samenwerking (overheden, ken-  

nisinstellingen en bedrijfsleven). "We zijn nu aan het uitbreiden  

naar de Quadruple Helix: we betrekken de bewoners er ook bij.  

Als het onderwijs blijft denken dat het een gesloten systeem is  

dan gaan het de wereld niet veroveren. De overheid speelt een  

belangrijke rol in het hele systeem waar we met elkaar de plus-  

sen maken. De hele wereld is horizontaal georganiseerd maar  

onze ministeries zijn helaas nog verticaal georganiseerd. Mijn  

oproep naar het ministerie van OCW is om zichzelf veel nadruk-  

kelijker in de horizontale wereld te organiseren. Het betekent dé  

facto dat OCW geen bestaansrecht heeft als je het niet ziet in de  

economie, in ruimtelijke ordening en andere domeinen. Er moe-  

ten dwarsverbanden zijn. De minister van OCW zou een rniniste  

van innovatie moeten zijn, van talent van de toekomst. Ik mis op  

landelijk niveau nog een slag die de samenleving wel aan het  

maken is. Wij proberen zoveel mogelijk in netwerkverbanden te  



  

 

werken, waarin onderwijs een schakel is maar niet de enige  

schakel. En zeker geen doel op zich."   

Doordat technologische ontwikkelingen razendsnel voortschrij-  

den, is het voor het hoger onderwijs moeilijk te bepalen wat  

precies nodig is voor beroepen van de toekomst. Volgens  

Steinbuch kan dat goed worden opgelost: je moeten jongeren  

leren leren. Dat is volgens hem de kern van de zaak. Blanksma  

ziet de oplossing in een leven lang leren. "De tijd van baanzeker-  

heid is voorbij, het is werkzekerheid. Dat zit in jezelf. Werkzeker-  

heid betekent dat je op die manier aan je competenties werkt,  

dat je jezelf kunt aanpassen aan veranderende omstandighe-  

den. Het gaat om de investeringen die je doet in jezelf."  

Steinbuch: "Veel mensen die kiezen voor het beroep van leer-  

kracht, blijven dat de rest van hun leven. Ik zou het goed vinden  

als zij zouden wisselen en mixen. De hybride docent. Dat geldt  

ook voor mensen die op een universiteit werken. Investeer in  

jezelf en blijf dat ook doen."   

Blanksma: "je groeit als persoon enorm als je in verschillende  

keukens kijkt."  
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