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Executive Summary
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met 
verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te 
gedragen. Artikel 1 van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens

Vooraf
De ‘Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties’ (Ombudspersoon) van het Lab 
Toekomstige Generaties (Lab TG) spreekt zich uit over kwesties die het welzijn van toekomstige 
generaties raken. Om tot een uitspraak te komen volgt de Ombudspersoon de door het Lab 
TG ontwikkelde ‘Weg van de Kwestie’. Voor deze kwestie werd door het Lab TG een Quickscan 
geschreven, inclusief een stakeholders-analyse op basis van deskresearch en interviews, een  
ToekomstRaad georganiseerd en werd juridisch onderzoek gedaan naar de institutionele context.

Wens Lab TG
Het Lab TG wenst een inclusieve samenleving voor toekomstige generaties te borgen, waarin 
iedereen tot zijn/haar/hun recht komt en talenten kan ontplooien, daarvoor respect ontvangt, 
gelijk wordt behandeld en dat verschillen worden gewaardeerd. Iedereen die leidinggeeft aan 
anderen, in welke vorm of rol dan ook, gedraagt zich in die samenwerking als een ‘inclusieve 
leider’ zodat een menswaardige samenleving wordt gerealiseerd. Deze wens is actueel en 
urgent en mag geen wensgedachte blijven. De Onderwijsraad onderschrijft dit waar hij stelt dat 
onderwijs en inclusie: ‘een principiële opdracht [is] die nauw verwant is met de identiteit van 
democratische samenlevingen. Deze hanteren het uitgangspunt dat alle mensen - ongeacht 
hun sekse, leeftijd, uiterlijke kenmerken, beperkingen, afkomst, achtergrond en geloofsopvattingen 
– op een gelijkwaardige manier kunnen meedoen.’ 

Belang van deze uitspraak
Het hoger onderwijs (HBO en WO) speelt een sleutelrol in de vormgeving van een inclusieve 
maatschappij, omdat de studenten van nu later banen en maatschappelijke posities zullen 
innemen waarin zij - letterlijk en figuurlijk - gaan bepalen hoe de maatschappij eruit ziet en welke 
toon er heerst. Daarom onderzoekt het Lab TG de vraag hoe de studenten van nu de ‘inclusieve 
leiders’ van morgen kunnen worden. Met het woord ‘leiders’ doelen wij op beslissers op alle 
niveaus van de samenleving. Indien deze toekomstige leiders zich bewust zijn van hun plek in 
de samenleving met de daarbij horende verantwoordelijkheid en in staat zijn het belang van de 
ander en de samenleving als geheel te dienen, dan profiteren toekomstige generaties daarvan.

Vraagstelling van het Lab TG 
“Hoe kan het hoger onderwijs studenten een inclusief wereldbeeld meegeven, alsook de 
overtuiging en vaardigheden die zij nodig hebben om dat inclusief wereldbeeld als ‘inclusieve 
leiders’ in de praktijk toe te passen?”

Vertrekpunt voor de beantwoording van deze vraag: wet, zelfregulering,  
best practices en implementatie

De wet
Artikel 1.3 lid 5 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) stelt:  
“De universiteiten, levensbeschouwelijke universiteiten, hogescholen en de Open Universiteit 
schenken mede aandacht aan de persoonlijke ontplooiing en aan de bevordering van 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.” Op nationaal niveau wordt door middel van het 
nieuwe Nationaal Actieplan Diversiteit & Inclusie, dat in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap is opgesteld (2020), gewerkt aan het inclusiever maken van het hoger 
onderwijs. 

https://labtoekomstigegeneraties.nl/ombudspersoon/
https://labtoekomstigegeneraties.nl/
https://labtoekomstigegeneraties.nl/
https://labtoekomstigegeneraties.nl/inclusief-leiderschap/
https://drive.google.com/file/d/1QsD6ZSGWcmbrRFZCSTAjMPmLRvpYIoe0/view
https://labtoekomstigegeneraties.nl/2021/06/03/toekomstraad-inclusief-leiderschap/
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2020/06/23/steeds-inclusiever
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2020/06/23/steeds-inclusiever


Zelfregulering
De Nederlandse hogescholen en universiteiten hanteren ieder een code goed bestuur: de 
Branchecode Goed Bestuur Vereniging Hogescholen en de Code Goed Bestuur Universiteiten. De 
eerste code gaat vooral over bestuur en toezicht, maar besteedt geen aandacht aan persoonlijke 
ontplooiing of de bevordering van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in de zin van art. 
1.3 lid 5 WHW. De tweede code heeft als doel ‘goed bestuur ten dienste van de maatschappelijke 
opdracht van de universiteiten’. Hoewel ook deze code niet expliciet invulling geeft aan de 
wettelijke taak, bevat hij wel meerdere hoopgevende en inspirerende voornemens. 

Best practices
Best practices van hogescholen en universiteiten zijn ook van belang voor deze thematiek. Het 
door het Lab TG uitgevoerde stakeholdersonderzoek (Quickscan) laat zien dat diversiteit en 
inclusie op verschillende universiteiten en sommige hogescholen steeds iets hoger op de agenda 
staan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit meerdere, recente initiatieven bij universiteiten tot het aanstellen 
van ‘Diversity’ functionarissen. De tijd zal leren of zij het beoogde effect sorteren. Cruciaal zal zijn 
of deze functionarissen steun krijgen van het instituut als geheel om echte veranderingen te 
bewerkstelligen.

Implementatie: hoe staat het hoger onderwijs ervoor?
De feedback van studenten naar aanleiding van de vraag of zij vinden dat hun onderwijsinstelling 
genoeg aandacht besteedt aan persoonlijke ontplooiing en de bevordering van maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsbesef is hierbij van belang. Het rapport van de Onderwijsinspectie, ‘De 
Staat van het Onderwijs 2021’ laat het volgende zien: Meer dan 50% van de studenten kan 
niet onderschrijven dat ze door de opleiding/instelling bewust worden van verschillende 
mogelijkheden en talenten en om zich daarbij verder te ontwikkelen. En: Minder dan 50% van 
de in 2020 ondervraagde studenten onderschrijft dat binnen de opleiding/instelling wordt 
gediscussieerd over maatschappelijke verantwoordelijkheid van hoger opgeleiden. 

Er gebeuren dus van overheidswege en in het hoger onderwijs wel goede dingen, maar het Lab 
TG ziet onbenutte kansen waar nog een wereld te winnen valt.
 
Rechtvaardiging
Het hoger onderwijs heeft een sturende rol in het meegeven van een inclusief wereldbeeld aan 
studenten: de mensen die er studeren en werken vormen een community, waaruit de student 
onbewust rolmodellen zal kiezen en waarin de student het gevoel zal ontwikkelen er wel of 
niet bij te horen; de vakken waaruit de student kan kiezen en de wijze waarop deze worden 
ingevuld, zullen voor een groot deel bepalend zijn voor de kennis en vaardigheden die de student 
meeneemt in het latere leven en werk; en het onderzoek dat op de hoger onderwijsinstelling 
wordt uitgevoerd zal effect hebben op het toekomstbeeld dat de student tijdens de opleiding 
ontwikkelt. Deze vier dimensies zullen mede bepalen hoe de huidige student later met de 
belangen van anderen zal omgaan. Onderwijs en onderzoek dat gericht is op de toekomst 
is onderwijs en onderzoek dat leert rekening te houden met anderen, de maatschappij als 
geheel, de planeet, en toekomstige generaties. Dit bewustzijn moet over de gehele linie in het 
Nederlandse hoger onderwijs indalen en in gerichte, praktische en realiseerbare acties worden 
vertaald. 

Om de nodige veranderingen te implementeren is actie nodig rond deze vier dimensies. In de 
uitspraak doet de Ombudspersoon een aantal aanbevelingen daarvoor. Teneinde materieel 
effect te bewerkstelligen, zouden deze aanbevelingen op  brede schaal moeten worden omgezet 
in actie en beleid. Een indicatie van de aanbevelingen volgt hierna, de volledige tekst staat in de 
uitspraak.

https://drive.google.com/drive/folders/1__9R_C_uZoUSMtbWGshwzmT1KS1tZDzg


Dimensie 1: Populatie (community en rolmodellen) 
Slechts door inclusief leiderschap te integreren binnen alle lagen van een onderwijsinstelling 
is het mogelijk een inclusieve organisatiecultuur te creëren. Hierbij is het van belang dat de 
student en elke medewerker van een hoger onderwijsinstelling zich bewust wordt en blijft van de 
eigen vooroordelen. Dergelijke bewustwording is kansrijker in een heterogene omgeving waarin 
vooroordelen niet als vanzelfsprekend worden bevestigd. Daar kunnen hoger onderwijsinstellingen 
op sturen in hun aannamebeleid van studenten en personeel.

Dimensie 2: Inhoud (curricula: verbreding kennis en richten op ontplooiing) 
In de vormgeving van de curricula staat tegenwoordig prestatie voorop, gekoppeld aan het 
doelgericht leren van bepaalde kennis en vaardigheden. Er is weinig ruimte voor experimenteren, 
alternatieve manieren van leren, diverse leefstijlen of zelfs diverse onderwerpen. Een concreet 
voorbeeld hiervan is de geringe (of soms geheel afwezige) blootstelling aan niet-westerse 
wereldbeelden in het Nederlands hoger onderwijs, die in grote mate door een eurocentrisch 
wereldbeeld wordt gekenmerkt. Voor een inclusief wereldbeeld is nodig dat in elk curriculum van 
elke studie een inhoudelijke en holistische connectie wordt gemaakt met de maatschappelijke 
werkelijkheid en de uitdagingen waarmee elke beroepsgroep in de praktijk te maken zal krijgen. 
Voorts kan daarbij helpen om het aanleren van sociale vaardigheden (soft skills) in basiscurricula 
op te nemen.  

Dimensie 3: Onderzoek (thematiek en verborgen onderwerpen)
Het onderzoek dat door en op hoger onderwijsinstituten wordt verricht heeft invloed op 
de maatschappij. De onderwerpen die de meeste aandacht krijgen zullen de toekomstige 
maatschappij beïnvloeden. Dat geldt zowel voor technische, ecologische, medische als sociale 
en culturele aspecten. Idealiter zou elk onderzoeksthema vanuit een holistisch perspectief 
worden bezien: van verleden via het heden naar de toekomst. Waar willen we uitkomen, wat voor 
maatschappij ontwerpen we hier? Daarnaast is het van belang om in het onderzoeksdesign 
meerdere wereldbeelden en wijsheden mee te nemen. Tot slot, ook de minder ‘tastbare’, of zelfs 
onzichtbare, problematiek verdient aandacht en kan op positieve wijze door onderzoek worden 
beïnvloed. Bij onderzoek moet men zich bewust zijn van ‘tunnel vision’, waarbij te denken valt 
aan eurocentrische, antropocentrische of puur economisch gedreven wereldbeelden, en deze 
proberen te voorkomen.

Conclusie
Willen wij in Nederland studenten straks helpen de poort te verlaten met een inclusief wereldbeeld 
en de vaardigheden en bereidheid om dat wereldbeeld als inclusieve leiders in de praktijk toe 
te passen, dan moeten er nu stappen worden genomen. Het hoger onderwijs kan en moet veel 
meer doen om studenten op een meer inclusieve wijze op te leiden, zodat zij gemotiveerd en 
capabel zijn om een menswaardige samenleving te kunnen borgen. Dit is in het belang van 
onze leiders van morgen, de samenleving als geheel, onze planeet en daarmee toekomstige 
generaties. Het zou goed zijn als er een taskforce zou worden opgericht die de aanbevelingen in 
concrete acties omzet.


