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Alleen het gesproken woord telt 
    
De geschiedenis van Flevoland gaat ver terug. ‘Eens ging de zee hier tekeer’, dat weten we allemaal. 
Maar daarvóór – zo’n 6000 jaar geleden – was er ook al land. Dat land werd in de 20e eeuw 
terugveroverd op het water. 
 
Het oudste plan daarvoor dateert uit 1667 en is te vinden in een boek van  Hendric Stevin: het 
Twaalfde boek van zijn Wisconstich Filosofisch Bedrijf. Een boek waarvan de titel mij erg aanspreekt, 
want waar wiskunde en filosofie, logica en verbeelding met elkaar worden verbonden kan groots werk 
ontstaan. 
 
Stevin stelde voor om ‘het geweld en vergif van de Noordzee uit het Verenigd Nederland te verdrijven’. 
Maar in de zeventiende eeuw ontbrak de technische kennis om het plan uit te voeren. Pas toen 
ingenieur Lely in 1891 na grondig onderzoek kwam met een plan voor de gedeeltelijke drooglegging 
van de Zuiderzee, waren er voldoende technische inzichten en middelen om die oude droom te 
verwezenlijken. 
 
Het zou overigens nog een paar decennia duren voor Lely’s plan werd neergelegd in de Zuiderzeewet 
(1918). Ook toen al stokte een veelbelovend infrastructureel project op gebrek aan geld. Ook toen al 
kwam er weer gang in het proces toen de economische voordelen duidelijk werden, voordelen zoals 
voedselproductie en werkgelegenheid. 
 
Zoals land wordt ontgonnen en tot ontwikkeling gebracht, zo gaat het ook met de bevolking, de 
mensen. Ontwikkeling is een tijdrovend proces en het vraagt veel investeringen, maar daarna kunnen 
de opbrengsten dan ook groot zijn. Bovendien: ontwikkeling is noodzakelijk, want stilstand is 
achteruitgang. 
 
Grondstof voor een ontwikkelingsproces is kennis. Deze grondstof heeft een bijzonder karakter: het 
vermindert niet, maar vermeerdert in gebruik; het is nooit op; wordt meer door het te delen; en het 
wordt door intensief gebruik meer waard in plaats van dat het slijt. 
In deze lezing gaat het over de waarde van kennis en de voorwaarde voor kennisontwikkeling. Kennis 
is onmisbare grondstof voor het ontginnen, ontplooien en ontwikkelen van individuen en 
samenlevingen. In een kenniseconomie geldt dit nog meer dan voorheen. 
 
Om deze stelling te onderbouwen, ga ik in op: 

• De sociaaleconomische betekenis van kennis voor de ontwikkeling van de samenleving; 

• De betekenis van kennis voor de ontplooiing van het individu; 

• De cruciale rol van onderwijs als voorwaarde voor ontginnen van de ‘talentenpoel’ 

• Tenslotte geef ik u een aantal aandachtspunten mee vanuit de SER, waar hoger onderwijs 
steevast een belangrijk onderwerp op de agenda is. 

 
 
Kennis, economie en samenleving 
Eerst een prachtige zin uit een studie van het Centraal Planbureau: ‘Knowledge has mattered, 
knowledge continues to matter and knowledge will matter even more in the future’ (CPB-studie The 
Netherlands in 2040). 
 
Waarom doet kennis er toe: nu en nog meer in de toekomst? Verschillende ontwikkelingen zijn 
daarvoor van belang. De mondialisering, de vervlechting van economieën, de toenemende 
concurrentie in de wereldeconomie vragen kennis om internationaal mee te kunnen concurreren. 
Daarnaast vergrijst en ontgroent onze samenleving; dat maakt een hogere arbeidsdeelname nodig en 
een grotere arbeidsproductiviteit, zeker als Nederland het huidige welvaartsniveau wil handhaven. 



Een hogere arbeidsproductiviteit kan niet zonder kennis. Kennis is bovendien essentieel voor de 
houdbaarheid van Nederland als kennisland; voor Nederland als vestigingsland voor innovatieve 
bedrijven. Kennis ten behoeve van betere, slimmer geproduceerde producten en diensten. 
Natuurlijk kan innovatie niet zonder creativiteit en pionieren. Daar weet u als Flevolanders alles van! 
Wat dat betreft is de sociaal-culturele context voor Flevoland als kennisprovincie-in-wording gunstig. 
Innoverend ontginnen is een kernopdracht voor Flevoland. 
 
Ook elders in de wereld zijn landen en regio’s bezig zich te ontwikkelen naar een kenniseconomie. 
Wat zijn daar de gunstige voorwaarden? Welke drempels en hindernissen hebben ze moeten 
overwinnen? Daar kunnen we van leren. Eén van de volgende sprekers, de heer Frencken, heeft 
goed zicht op de manier waarop Chinese onderwijsinstellingen bijdragen aan de ontwikkeling naar 
een kenniseconomie en op cultuurbepaalde factoren die daarbij een rol spelen. Zijn inleiding belooft 
dan ook waardevolle inzichten. 
 
 
Kennis en individu 
Nieuw land geeft nieuwe mogelijkheden. Zo werd er ook over Flevoland gedacht. Er was alle ruimte 
voor moderne vorm en inhoud. Dat was te zien aan de architectuur van de eerste steden in de 
Flevolandse polder, die in de jaren twintig van de vorige eeuw volgens Het Nieuwe Bouwen werden 
ontworpen. Architecten zoals Rietveld en Van Eesteren zorgden voor huizen met een moderne, 
strakke, frisse uitstraling en veel licht. 
 
Ook van de nieuwe bewoners werd verwacht dat ze fris, modern en ondernemend zouden zijn. Deze 
kolonisten zouden onder het motto ‘een nieuw land, een nieuwe geest’ samen een nieuwe 
maatschappij opbouwen. Maar dat gaat niet vanzelf. Zoals er voor de droogmaking van het land 
hoogwaardige kennis nodig is, zo is kennis ook broodnodig voor de mensen die het land bewonen en 
tot een samenleving moeten maken. 
 
En kennis heeft mensen veel te bieden. Kennis geeft meer kans op interessant en plezierig werk en 
daarmee het gevoel ertoe te doen en mee te doen in de samenleving. Het geeft een gevoel van 
eigenwaarde. En vervolgens heeft werk ook een reeks van positieve effecten. In werk kun je – als het 
goed is - eigen talenten verder ontwikkelen. Daarnaast draagt werk bij aan sociale cohesie en sociale 
relaties. Mensen die werken zijn gezonder (het houdt ook de kosten van gezondheidszorg laag). 
 
Kennis heeft ook economisch rendement voor individuen: een jaar extra onderwijs biedt extra 
rendement van 7 tot 12 procent. Daar kan geen spaarrekening tegenop! 
 
 
Onderwijs als cruciale voorwaarde 
Kennis moet je aangereikt krijgen. Dat gebeurt in belangrijke mate in het onderwijs. Onderwijs is een 
cruciale voorwaarde voor het helpen ontdekken en ontwikkelen van talenten; ook bij volwassen 
‘studenten’/ werkenden. Onderwijs is niet alleen iets voor kinderen. Onze samenleving vraagt om 
levenlang leren. Daarmee versterken we de duurzame inzetbaarheid van werkenden. 
 
Daarom zijn kennisinstituten van groot belang. Als het gaat om Flevoland niet alleen voor de 
individuele ontplooiing van burgers, maar ook voor de vestiging van kennisintensieve bedrijven en 
organisaties. Dat heeft positieve effecten voor werkgelegenheid, regionale ontwikkeling, innovatie. 
Gelet op de ervaring met pionieren kunnen we wat innovatie van Flevoland betreft veel verwachten. 
 
Kennisinstituten kunnen door hun uitstraling ook de aantrekkelijkheid van Almere voor studenten 
vergroten. Meer studenten in de stad leidt indirect tot een groter aanbod van allerlei voorzieningen. 
Daarmee neemt ook de kwaliteit van leven en wonen toe. De stad wordt aantrekkelijker en dat 
betekent weer behoud van hogeropgeleiden voor de stad. Ook is uit onderzoek gebleken dat 
studenten een economische impuls aan de stad geven; iedere student draagt gemiddeld 25000 euro 
bij aan de economie van een stad. 
 
Almere lijkt een goede uitgangspositie te hebben om voor studenten een aantrekkelijke stad te zijn. 
Joost van der Veen, tijdelijk werkzaam bij de SER, deed vorig jaar in het kader van zijn studie 
planologie zijn afstudeeronderzoek voor de gemeente Almere. Daaruit blijkt dat de woonwensen van 
toekomstige Almeerse studenten in het verlengde liggen van wat ze in de vinexwijk rond hun 



ouderlijke huis gewend waren: ruimte, groen en water en daarnaast winkels en openbaar vervoer in 
de buurt. Betaalbare studentenhuisvesting die aan deze eisen voldoet, kan nog meer studenten, ook 
uit de regio, naar de stad trekken. 
 
 
Belangrijke aandachtspunten 
Bij de SER staat het hoger onderwijs regelmatig op de advies-agenda. Zo heeft de raad twee weken 
geleden (15 april) het advies Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek vastgesteld. Twee 
punten die in de SER-adviezen over hoger onderwijs vaak worden benadrukt, zijn: 1) versterk de 
arbeidsmarktgerichtheid van het onderwijs; 2) stop de talentverspilling in het onderwijs. 
 
Wat betreft arbeidsmarktgerichtheid van opleidingen pleit de Raad voor meer samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven, met name in de regio. Dat betekent afstemming van het onderwijs op 
opleidingsbehoeften en ontwikkelingen bij bedrijven en een overlegstructuur waarin opleidingen aan 
tafel zitten met werkgevers in de regio. Verder is er ‘kruisbestuiving’ nodig: docenten die zich op de 
hoogte stellen van de praktijk in bedrijven en bedrijven die hun kennis in de school en de klas laten 
zien en horen. 
 
Gelet daarop is het goed dat HBO Flevoland een ‘ondernemende hogeschool’ wil zijn. Studenten 
lopen er geen stage – heb ik begrepen – maar werken als praktische oefening aan een concrete 
opdracht van een bedrijf. De heer Huizinga van Mitsubishi vorkheftrucks, ook één van de sprekers van 
vanmiddag, heeft veel ervaring met het samenwerken met opleidingen. Ik ben benieuwd van hem te 
horen wat zulke samenwerkingsverbanden aan moois tot stand kunnen brengen. 
 
‘Campusvorming’ kan de uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijs ook bevorderen. Daarmee 
bedoel ik: het op één locatie bijeen brengen van bedrijven, onderwijsinstellingen en studenten om 
onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis en onderzoek te bevorderen. Ook voor hbo-
instellingen groeit het belang van onderzoek. Praktijkgericht onderzoek is bijvoorbeeld onmisbaar voor 
innovatie in bedrijven. Een sterkere samenwerking tussen hbo en universiteit kan daarbij behulpzaam 
zijn. Flevoland heeft daarvoor goede kansen, want Amsterdam en Utrecht, twee belangrijke 
academische centra, liggen heel dichtbij (op circa 30 km afstand). 
 
Wat betreft het stoppen van talentverspilling pleit de SER voor  het verminderen van het aantal 
opleidingen in mbo en hbo. Minder versnippering van aanbod, stelt de SER, kan de ‘keuzestress’ voor 
jongeren verminderen. Het grote aantal studie-switchers in Nederland laat zien dat jongeren 
regelmatig verkeerde keuzes maken. Een of meerdere keren van studie veranderen in het hoger 
onderwijs kost de samenleving jaarlijks 6 miljard euro! Minder versnippering van het 
opleidingenaanbod zorgt er ook voor dat werkgevers beter de waarde van een opleiding kunnen 
inschatten. 
 
Het streven naar 37 opleidingen bij Windesheim Flevoland baart me om deze redenen wat zorgen. 
Ook omdat ik me nog goed herinner wat de commissie Veerman vorig jaar omstreeks deze tijd 
adviseerde over de toekomstbestendigheid van het hoger onderwijs. Deze commissie pleitte juist voor 
een duidelijke opleidingsfocus voor hoger onderwijsinstellingen, een profiel waarmee ze zich van 
andere instellingen onderscheiden. 
 
Om talentverspilling tegen te gaan is het ook van belang dat de studie-uitval wordt teruggebracht. 
Volgens de HBO-raad levert 5 procent minder uitval 1,2 miljard op. Maar het risico op uitval zal hier in 
Flevoland waarschijnlijk wel meevallen: waar een opleidingsschip met zoveel enthousiasme wordt 
bestuurd, zullen studenten graag binnen boord willen blijven. De vestiging van een hogeschool draagt 
in belangrijke mate bij aan de stad. Almere wordt steeds meer een ‘complete stad’ die bewoners en 
bedrijven veel te bieden heeft. 
 
Tot slot; de Canon van Nederland geeft via 50 vensters een blik op de vaderlandse geschiedenis. 
Flevoland heeft zijn eigen canon met 16 vensters. Die geven heel veel informatie over de historie van 
Flevoland van de Hunebedden tot heden. 
 
Misschien is het tijd om een 17e venster toe te voegen, Na het venster ‘maakbare samenleving 1942 
tot heden’ past denk ik een nieuw venster met de titel ’Flevoland: kennissamenleving van 2011 tot ver 
in de toekomst’. 


