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5 Voorwoord

In 2011 wees het bestuur van de (toen nog HBO-Raad 
hetende) Vereniging Hogescholen contactpersonen aan 
om de liaison tussen het HBO en de Human Capital 
Agenda’s van het topsectorenbeleid van de overheid te 
bewerkstelligen. Men vroeg mij het contact met de Topsector 
Creatieve Industrie waar te nemen. Met steun van enkele 
collega’s is dat toen opgepakt door een platform te vormen, 
waar betrokkenen van binnen en buiten het HBO elkaar 
ontmoeten, informatie en ervaringen uitwisselen en 
gezamenlijk aan een agenda werken.

De Hogeschool Rotterdam stelde een uitvoerend secretaris 
voor het Platform ter beschikking en HKU, Artez, Saxion en 
HvA ondersteunden het Platform facilitair, organisatorisch 
en door deelname aan de programmacommissie. Na de 
oprichtingsbijeenkomst, waarin het terrein is verkend en 
de lijnen voor het Platform zijn uitgezet, volgden in de twee 
jaar daarna een viertal thematische bijeenkomsten, waarin 
verschillende aspecten van met name de Human Capital 
Agenda aan de orde kwamen.

Het voornemen was steeds de resultaten van de 
platformdagen vast te leggen in een rapportage. De 
voorliggende publicatie lost deze belofte in. Daarmee wordt 
een eerste fase in het bestaan van het Platform HBO-CI 
afgesloten en wordt gestart met een nieuwe periode, waarin 
een aantal platformbijeenkomsten zal worden gerealiseerd. 
Het Topteam Creatieve Industrie heeft inmiddels voor 
de toekomst middelen ter beschikking gesteld voor een 
ondersteunend medewerker. 

We kijken terug op een pionierende periode, waarin op 
allerlei fronten gezocht werd naar manieren waarop de 
ontsluiting van het innovatief en economische potentieel 
van de creatieve industrie in Nederland het best kon 
worden gediend. Daarin beginnen nu lijnen zichtbaar te 
worden, waaraan het Platform HBO-CI door de inzet 
van trouwe ondersteuners van het eerste uur een bijdrage 
heeft geleverd.
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In het voorjaar van 2012 werd het Platform HBO Creatieve Indus-
trie opgezet om de onderlinge dialoog over de topsector Creatieve 
Industrie in en met het HBO te faciliteren. Anderhalf jaar en een 
aantal bijeenkomsten verder, is het Platformbestand uitgegroeid 
tot ruim 270 contacten en wordt de initiële fase van het Platform 
afgerond met deze publicatie. 

We staan hierin stil bij de reden waarom het initiatief voor het 
Platform in 2011 is genomen, wat de activiteiten zijn geweest en wat 
dit heeft opgeleverd. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd 
van de inventarisatie die in 2013 - 2014 heeft plaatsgevonden naar 
de huidige activiteiten binnen het HBO t.a.v. de vier thema’s van de 
Human Capital Agenda (HCA), zoals opgesteld door het topteam 
Creatieve Industrie:
a. Ondernemerschap
b. Vraag en Aanbod
c. Alumni 
d. Internationalisering 

In deze rapportage wordt geschetst op welke wijze de HCA-thema’s 
omarmd zijn en reeds tot nieuwe ontwikkelingen hebben geleid; wat 
belemmeringen zijn geweest en wat wenselijk is voor verdere ont-
wikkeling. Deze notitie wordt als momentopname en handreiking 
vanuit het Platform aangeboden aan de deelnemende hogescholen 
en de Vereniging Hogescholen.

Inleiding 1
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In het najaar van 2011 werd Jules van de Vijver door de HBO-raad 
gevraagd aanspreekpunt te zijn voor het HBO voor de Human 
Capital Agenda van de Topsector Creatieve Industrie. Het leek 
hem een goed idee om een platform op te starten om “binnen het 
HBO opgedane kennis uit te wisselen en prioriteiten te benoemen 
en dit niet in isolement te doen, maar transparant en in de geest van 
co-makership met het bedrijfsleven en overig onderwijs in de keten”. 

Heel nadrukkelijk benoemde hij doelen als: inspireren, ken-
nis uitwisselen, initiëren van onderzoek en het opstellen van een 
agenda voor de komende jaren, die het HBO ruimte zou geven om 
daadwerkelijk een bijdrage te leveren op het gebied van creativiteit 
en innovatie.

Het Platform werd gedefinieerd als een licht orgaan, waar naast 
partijen vanuit het KUO, ook het bedrijfsleven en overige betrokken 
partijen (denk aan lokale overheden) elkaar zouden ontmoeten 
om elkaar op basis van solidariteit te informeren, inspireren en te 
co-creëren: “op het snijvlak van technische, business en creatieve 
innovatie komt de creatieve industrie echt tot bloei”. 

Besloten werd om tweemaal per jaar studiebijeenkomsten 
te organiseren, waarin inspiratie, informatie, kennisuitwisseling, 
agendering een rol zouden spelen. Een klankbordgroep werd gefor-
meerd, die, aangevuld met een secretaris, de bijeenkomsten van de 
jaren daarna heeft voorbereid en vormgegeven.

Terugblik 2
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3.1 
Samenwerking en 
Financiering
6 juli 2012  
Allereerst werd gesproken over het opstarten van de platform- 
organisatie. Jules van de Vijver zette de lijnen uit waarlangs het 
Platform zou opereren. Vervolgens is door Geleyn Meijer gesproken 
over de stand van zaken met betrekking tot het topteam en de 
CLICK-netwerken.

De eerste presentatie betrof de SIA-publicatie Thematische 
Impuls Creatieve Industrie, vooral de daarin uitgewerkte thema’s 
als samenwerking en financiering. Dit punt werd toegelicht door 
Ignace Karthaus. Aansluitend deelde Ben Schouten zijn ervaringen 
vanuit de praktijk waar het samenwerking en positionering van het 
HBO betreft, zowel in relatie tot het bedrijfsleven als het Weten-
schappelijk Onderwijs.

In het ‘Open Space’-onderdeel van de bijeenkomst sprak Bas 
Olde Hampsink, (Saxion), over een project vanuit de samenwerking 
tussen HU en Saxion: ‘Future Store’. Een concreet voorbeeld van 
het inzetten van creatief talent in een meer commerciële setting, 
zoals die ook bij andere Hogescholen gevonden worden.

De opbrengst van de middag bestond uit een heldere schets van 
het landschap waarin het Platform zich bevond, grote bereidheid 
van de aanwezige partijen om bij te dragen aan de doelen van het 
Platform, informatie over initiatieven op het gebied van innovatie en 
de ervaren knelpunten. In de discussie werd gesproken over zaken 
als vraagarticulatie vanuit het bedrijfsleven en een meer actieve 
rol van het HBO waar het de samenwerking met het bedrijfsleven, 
met HBO-instellingen onderling en de samenwerking met het 
WO betreft.

3
Bijeen-
komsten

In de twee jaren 
die volgden zijn er 
vier bijeenkomsten 
georganiseerd. 
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3.2
Alumni en 
Permanente 
Educatie
15 maart 2013 
Jocé Bloks gaf een uiteenzetting over de structuur van de bijeen-
komsten en het voornemen om een inventarisatie te maken van de 
concretisering van de HCA thema’s binnen het HBO.

Anne Mieke Eggenkamp gaf een toelichting op het topsector-
beleid en de CLICK-netwerken.

Prof. Ir. Kasper Boon sprak over innovatieve wegen om alumni 
bij het onderwijs te betrekken en van onderwijs te voorzien, aan de 
hand van de visie van HEMA academie op lerende organisaties en 
de wijze van leren van professionals. Vervolgens vond een werk-
sessie plaats waarbij aan de hand van de vier reeds geformuleerde 
vragen met betrekking tot ‘Alumni en Permanente Educatie’ in drie 
groepen samengewerkt.

Resultaat van de werksessie:
De deelnemers geven allen aan doordrongen te zijn van de ver-
plichting en de noodzaak om alumnibeleid te concretiseren. De 
realiteit blijft echter ver achter bij dit besef. De uitvoering wordt 
in handen van alumni zelf gelegd, het blijft bij een alumniborrel 
of – op zijn minst – het onderhouden van een database. Slechts 
enkele succesvolle initiatieven worden genoemd. Het gaat dan om 
het betrekken van alumni bij het huidige onderwijs, als docent, 
onderzoeker of ambassadeur, maar ook als waardevolle bron en 
meedenker met betrekking tot onderwijsinnovatie. Alumni worden 
gezien als de schakel naar de beroepspraktijk. 

Permanente educatie komt ook moeilijk van de grond: slechts 
één instituut heeft al jaren een uitgebreid programma specifiek 
gericht op alumni: cursussen, masterclasses, seminars en Incom-
pany trainingen. Verder worden onderdelen genoemd die open staan 
voor alumni zoals Studium Generale trajecten en bijeenkomsten 
rond belangwekkende thema’s. De noodzaak van permanente 
educatie wordt onderkend. Dit onderwijs zou door co-creatie met 
alumni zelf tot stand kunnen komen: alumni hebben behoefte aan 

een eigen curriculum. Als service aan alumni op het gebied van 
opdrachten en werk worden zaken genoemd als: het uitgeven van 
een promotieblad over alumni, het plaatsen van vacatures op de 
website van het instituut, het onderhouden van een Business Centre 
en een samenwerkingsproject tussen twee instituten en een bank 
om alumni een financiële lift off te kunnen geven. De wens om 
tezamen met meerdere instituten alumni-onderwijs te organiseren 
wordt uitgesproken.

Het problematisch karakter van het alumnibeleid kent ver-
schillende redenen: zo wordt over de alumnus gezegd dat hij geen 
geld (over) heeft voor educatie (de zzp-er heeft het op dit moment 
erg moeilijk). Hij zou ook niet gewend zijn om te betalen voor 
onderwijs aan het oorspronkelijk opleidingsinstituut. Heel specifiek 
wordt de remigratie van buitenlandse studenten als problematisch 
ervaren en het verhuizen van alumni vanuit meer perifere regio’s 
naar de Randstad. 

Concrete zaken die worden genoemd zijn: het ontbreken van mid-
delen om alumnibeleid te ontwikkelen en uit te voeren, met als 
gevolg het ontbreken van een goed functionerende infrastructuur. 
Het gebrek aan contact met de alumnus leidt tot een gebrekkig 
inzicht met betrekking tot zijn scholingswens. 

Onderliggende zaken die genoemd worden zijn: overbelasting 
van de instituten, er worden hoge eisen gesteld aan het onder-
wijs. Het is lastig om privaat onderwijs op te starten vanuit een 
publieke organisatie. Het verschil in bekostiging met de daarmee 
samenhangende financiële administratie wordt expliciet genoemd.  
Noodzakelijk voor ontwikkeling en uitvoering van goed alumni- 
beleid is: geld, menskracht, motivatie, binding en structureel contact 
met alumni, een helder curriculum afgestemd op alumni-wensen en 
vrije keuzeruimte in het bestaande reguliere curriculum waarbinnen 
met alumni samengewerkt zou kunnen worden.

Aanbevelingen:
• Start landelijk initiatief voor bij-
eenkomsten voor alumni in creatieve 
industrie via CLICKNL; bijvoorbeeld 
rond thematiek als ‘Grand Challen-
ges’ of ondernemerschap.

• Ontwikkel landelijk een format 
voor alumni-activiteiten dat hoge-
scholen kunnen adapteren.

• Zet in op cohesie tijdens de studie.
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• Verbind certificaten aan alumni- 
onderwijs.

• Zet communicatiegelden om in 
alumnigelden.

• Organiseer cross-over-onderwijs 
met andere sectoren.

• Dring aan op het handhaven van 
innovatievouchers, zoals SIA Raak.

3.3 
Ondernemerschap 
12 april 2013 
Leo van Loon gaf een presentatie over het ontstaan, doelen en resul-
taten van de Creative Factory, Rotterdam. Vele startende bedrijven 
uit de Creatieve sector werken vanuit dit bedrijfsverzamelgebouw, 
komen tot samenwerking en versterken elkaar in ondernemerschap 
en handelen. Daarnaast sprak hij over het Dutch Creative Residency 
Network en het European Creative Business Network.

Tamara Rookus presenteerde de ArtEZ minor ‘Creatief succes 
en geld verdienen’. In deze minor verdiepen studenten zich in 
een inspirerend en succesvol bedrijf. Studenten krijgen inzicht in 
bedrijfs- en verdienmodellen. Ze ontwikkelen aan de hand van het 
‘Canvas Business Model’ hun eigen bedrijfsmodel. 

Arend-Jan Majoor introduceerde de ‘voor en door-filosofie’ 
achter Frismakers, dat de aanpakkers en strategische vooruitdenkers 
binnen bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen brengt in 
een eigen hoogkwalitatieve community. Dit geeft richting aan het 
denken over innovatie en levert direct partners op.

Jeroen Everaert sprak over de rol die The Mothership speelt in 
het advies en de bemiddeling bij kunstproducties en over het tekort 
aan Sales-kennis en –ervaring dat hij signaleert bij creatieve pro-
fessionals. Tot slot, is in een korte werksessie met elkaar gesproken 
over de wijze waarop het thema Ondernemerschap gestalte krijgt 
binnen het onderwijs.

• Ontwikkel gezamenlijke alumni-
modulen (bijvoorbeeld Ondernemer-
schap, misschien in samenwerking 
met HEMA, bijvoorbeeld interactief) 
los van opleidingsinstituut (kosten-
besparend/netwerkvorming.)

• Organiseer kortdurende inter- 
disciplinaire projecten vanuit maat-
schappelijke problematiek: Pressure- 
cookers met bedrijfsleven, alumni, 
opleidingen en overheid. Wendelien Ordelman

Alumni Officer  
Hogeschool Van Hall 
Larenstein

“Door betrokkenheid 
en trots tijdens de studie 
volgt de inzet erna bijna 
als vanzelfsprekend, mits 
je als instelling je alumni 
blijft steunen in hun 
ontwikkeltraject.”
“Haar bestaansrecht ontleent een HBO-instelling zoals 
Hogeschool Van Hall Larenstein mede aan kennisontwik-
keling en innovatie. Binnen en buiten onze kennisinstelling 
werken lectoren, ondernemers, studenten en docenten aan 
de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, aan het 
uitwisselen van kennis en aan het verhogen en waarborgen 
van de creativiteit. Een wisselwerking dus tussen afgestu-
deerden (alumni) en anderen in onze maatschappij. Deze 
wisselwerking krijgt vorm wanneer je als instelling weet 
waar jouw afgestudeerden terecht komen. Wanneer mensen 
binnen je organisatie belang hechten aan relaties met (bijna) 
afgestudeerden en wanneer je weet waar je huidige studen-
ten en afgestudeerden blij en trots van worden. 

Bij Hogeschool Van Hall Larenstein zijn we daarom 
druk bezig met het leggen van contacten met onze natio-
nale en internationale studenten, met vragen waarom een 
student bij onze instelling studeert en hoe hij of zij zich in de 
toekomst wil blijven inzetten en wat daar vanuit onze instel-
ling voor nodig is. Daar ligt de kern van een goed alumnibe-
leid. Daarnaast willen we, voordat studenten onze instelling 
verlaten, natuurlijk weten waar we ze in de toekomst kunnen 
bereiken, in welke werkomgeving ze terecht komen en hoe 
we de kennis die zij in het werkveld verder ontwikkelen 
kunnen blijven inzetten voor de hogeschool.” 

“Door betrokkenheid en trots tijdens de studie volgt de 
inzet erna bijna als vanzelfsprekend, mits je als instelling 
je alumni blijft steunen in hun ontwikkeltraject. Van Hall 
Larenstein zet hiervoor onder andere digitale communities, 
trainingen en cursussen, onderzoek en bijeenkomsten in.”
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Resultaat van de werksessie:
De deelnemers zijn het met elkaar eens dat ondernemerschap een 
regulier onderdeel moet worden van de curricula. De zaken die 
binnen de HCA beschreven worden, worden door de aanwezigen 
onderkend. Er zijn vele initiatieven. Zo worden studenten gesti-
muleerd om bijvoorbeeld eigen bedrijven op te starten, waar ze in 
hun afstudeerfase ook daadwerkelijk mee kunnen afstuderen. Bij 
veel opleidingen is ook sprake van het werken met externe, reële 
opdrachten. In veel gevallen werken studenten samen met externe 
partijen, zoals opdrachtgevers en/of ondernemers en presenteren 
zij hun werk extern.

Veelal wordt ondernemerschap ingebed in een specifieke 
organisatie. Zo is er het Centre of Expertise Creatieve Industrie 
binnen HU, een Art Business Centre bij ArtEZ, een ondernemers- 
lab bij HKU. Er zijn ook specifieke studie-onderdelen binnen de 
opleidingen, zoals minoren bij HU en ArtEZ, HR en het Business-
station bij WdKA. Soms is het aanbod nog beperkt. De ambitie 
is echter om het ondernemerschap volkomen te integreren in het 
onderwijsaanbod. 

Bij HAS en ArtEZ worden vouchers aan alumni verstrekt, 
waarmee zij recht hebben op begeleiding. Ook zijn er daar specifieke 
masterclasses op het gebied van ondernemerschap voor alumni. 
Gastdocenten zijn vaak ondernemers vanuit de Creatieve Industrie.
Steeds vaker is er sprake van samenwerking tussen studenten 
van creatieve opleidingen en van andere (bijvoorbeeld commer-
ciële) opleidingen. Bij HU en HvA, bijvoorbeeld, worden steeds 
meer groepen media-, communicatie- en commerciële studenten 
gemengd. Een ander voorbeeld is het project Threesome bij WdKA, 
uitgevoerd door The Mothership. Er worden onderwijsgebonden 
knelpunten genoemd, maar ook het, al dan niet, bestaand verschil 
tussen ondernemerschap en creatief talent. 

Zo wordt er gezegd dat vier jaar eigenlijk te kort is om zowel 
ondernemerschap op te doen als te werken aan artistieke ontwik-
keling; dat er wel aandacht is voor ondernemerschap binnen het 
onderwijs, maar geen continuïteit; dat docenten nog steeds niet 
geselecteerd worden omdat ze uitstekende ondernemers zijn, maar 
veeleer op basis van vakinhoudelijk belang; dat het lastig is om het 
bedrijfsleven te koppelen aan studenten; dat het nog maar helemaal 
de vraag is of vakkennis en ondernemerschap tegelijkertijd verwor-
ven kunnen worden en dat de bureaucratie van de opleidingen een 
ondernemende houding in de weg staat. 

Er wordt daarnaast nadrukkelijk gesproken over het verschil in 
uitwerking van de relatie ondernemerschap-creatief werk binnen 
verschillende creatieve disciplines. Bij de ene discipline ligt de 
combinatie ondernemerschap-creatief talent veel meer voor de 
hand dan bij de andere. Of is het vanuit de discipline zo geregeld 
dat de taken juist gescheiden zijn (Bijvoorbeeld bij film of theater: 
zakelijk en creatief management). Daar waar deze zaken niet zo 
duidelijk gescheiden zijn valt op dat de aandacht van een creatief 
talent doorgaans minder gericht is op het commerciële effect van 
zijn praktijk. De motivatie van een ondernemer en een creatief 
talent is anders gericht. Daar waar de ondernemer kansen ziet om 
ergens business van te maken, ziet het creatief talent veeleer kansen 
om iets te creëren. Tot slot wordt ook nog aandacht gevraagd voor 
het verschil tussen ZZP-ers en ondernemers: een ondernemer is 
iemand die wil groeien en bereid is daarvoor risico’s te nemen.

Er zal goed nagedacht moeten worden over de gevolgen van 
de noodzaak van ondernemerschap voor de opleidingen: wat zijn 
de definities en op welke wijze kan het onderwijs worden vorm- 
gegeven? Ondernemerschap kan alleen dan breed worden ingezet 
als men binnen onderwijsorganisaties ècht open staat voor dit 
thema. 

Aanbevelingen:
• Aandacht voor de behoefte van 
de individuele student met betrek-
king tot dit thema

• Samenwerking zoeken tussen 
Universiteiten en HBO

• Aandacht binnen opleidingen 
voor Sales en Marketing: leren pro-
duceren en aan de man brengen! 
Ècht Hoger Beroeps Onderwijs!

• Samenwerking met incubators

• Naar buiten treden: niet louter 
samenwerken in eigen netwerken

• Integreren in ‘andere’ wereld: 
buiten de opleiding

• Confrontatie met ondernemers

• Er lijkt een overvloed aan 
dezelfde minoren op dit gebied: 
interessant om dit te onderzoeken 
en samen te verbeteren

• Niet alleen globaal opleiden met 
betrekking tot ondernemerschap, 
maar daarna ook toetsen aan lokale 
situatie.
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“De ervaring die we opdoen in 
Arnhem is dat de natuurlijke 
partners er gewoon zijn, hun 
rol spelen en wisselwerking 
met elkaar aangaan als dat 
wederzijds winst oplevert.”

“ArtEZ maakt onderdeel uit van ‘het ecosysteem’ Creatieve 
Industrie in Oost Nederland. Een eco systeem bestaat uit een 
biotisch deel (planten en dieren) en een abiotisch deel (regen, 
temperatuur, bodem). In een goed werkend ecosysteem is er 
een vruchtbare wisselwerking tussen de verschillende enti-
teiten, die alle functioneel nodig zijn om het totale systeem 
in stand te houden. As we deze metafoor toepassen op de 
Creatieve Industrie dan is het van belang om de natuurlijke 
partners de ruimte te gunnen. Voor het biotisch deel betreft 
het hier dan vooral de ondernemers (creatief/bedrijfsleven). 
Voor het abiotisch deel betreft het de natuurlijke partners 
die voor het goede ‘klimaat’ zorgen of de voedingsbodem zijn 
waar alles op groeit. Denk hierbij aan de kennisinstellingen 
( ArtEZ), de events (Mode biënnale), de horeca (Modehotel 
Modez), gebieden (Modekwartier Klarendal), de finan- 
cieringsmogelijkheden (Oost NV), de overheden enz. 

De creatieve industrie is daarmee een geheel dat meer is 
dan de delen. Kunsthogeschool ArtEZ speelt in dat eco systeem 
een rol die van levensbelang is voor het totale systeem. En 
tegelijk is het totale systeem van levensbelang voor ArtEZ. De 
interessante vraag is: kun je een dergelijk systeem ‘maken’ of is 
‘ruimte geven ‘ aan de natuurlijke partners genoeg? De erva-
ring die we opdoen in Arnhem is dat de natuurlijke partners 
er gewoon zijn, hun rol spelen en wisselwerking met elkaar 
aangaan als dat wederzijds winst oplevert. Daar waar ‘open 
plekken’ in het eco systeem ontstaan, komt vanzelf een nieuwe 
natuurlijke partner op.  Als we een handje willen helpen om het 
ecosysteem sterker te worden moet dat vooral gebeuren vanuit 
het abiotische deel. Bijvoorbeeld de overheid die een gunstige 
financieringsregeling kan uitzetten of ArtEZ die een master-
class Personal Branding kan aanbieden voor jonge alumni.”

Bart Huydts                                                                                                                                  
Directeur Art Business 
Centre
ArtEZ Hogeschool voor 
de Kunsten

3.4 
Vraag & aanbod en 
Internationalisering 
6 juli 2013 
 
In een zeer korte werksessie werd met elkaar gesproken over de 
wijze waarop beide thema’s gestalte krijgen binnen het onderwijs. 
Gohar Sargsyan presenteerde het How To Grow Platform, waarin 
businessontwikkeling in de creatieve industrie binnen Europa 
wordt ondersteund. 

Daarna presenteerde Bart Huydts: Oost Nederland, de kracht 
van de samenwerking tussen maak- en creatieve industrie, de 
infrastructuur, waarin een prachtig netwerk werd getoond van 
alle partijen die betrokken zijn bij de Creatieve Industrie en de 
wijze waarop ze een rol spelen in de sector. Aan het eind van het 
programma werd de tentoonstelling in het kader van de Mode- 
biënnale bezocht.

Resultaat van de werksessie:
Deelnemers discussiëren over het thema: aansluiten bij de vragen 
uit de regio. Een andere benadering van dit thema zou namelijk 
kunnen zijn, dat de onderwijsinstellingen zich bezinnen op hun 
rol en de vraag waar zinvolle crossovers gemaakt kunnen worden. 
Zo kan worden aangesloten bij maatschappelijke vraagstukken 
die uitstekend door studenten kunnen worden opgelost. De deel- 
nemers geven aan dat vanuit hun instellingen nadrukkelijk wordt 
aangesloten bij de speerpunten in de regio (mode, human tech-
nology, media, de haven, enz.). Utrecht doet veel samen met 
gezondheidzorg. Windesheim kijkt naar landelijk werken, (breder 
dan regionaal). Gemeente Eindhoven richt zich voornamelijk op 
design en technologie en heeft in samenwerking tussen verschil-
lende scholen/universiteiten en bedrijven een programma opgezet 
(leren tot 2030). Dit geeft veel stimulans en goede sfeer. In de 
regio Oost Nederland bevindt zich de maakindustrie en de food 
in Wageningen. Dit zijn een aantal topsectoren die heel richting- 
gevend zijn voor crossovers. Studenten moeten onderzoek gaan 
doen en hun rol daarbinnen ontdekken. Daarin moet gezocht 
worden naar samenwerking met scholen die qua thema en uitgangs- 
punten bij elkaar passen. De kracht zit daarbij heel erg in het doen.  
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Culturele klimaat is voedingsbodem om te blijven. Dat is dan weer 
belangrijk voor de regio als vestigingsplaats.

Hoe past Internationalisering hier dan in?
Scholen moeten regionaal en internationaal gaan combineren 
(lokaal internationaal). Dat maakt het interessant. Internationalise-
ring moet ingezet worden op basis van inhoud. Wat het interessant 
maakt voor studenten is dat ze uit kunnen vliegen. Dit is waar veel 
studenten gemotiveerd van worden. Het moet echter niet alleen 
inspiratie voor studenten zijn, maar een breder perspectief krijgen. 

Het is een wens om projecten in het buitenland op te starten 
in samenwerking met buitenlandse onderwijsinstellingen. Stu- 
denten in te zetten voor vraaggestuurd onderzoek. Het grootste 
probleem is het inpassen in het curriculum. Binnen het curriculum 
moet daarvoor vrije ruimte georganiseerd worden. Studenten 
kunnen daarin samenwerken, door de jaren heen en interdisciplinair. 
Studenten worden hierdoor ook meer verantwoordelijk voor hun 
eigen traject. De belemmering is vaak het ontbreken van middelen 
voor het opzetten van gezamenlijke projecten. Het koppelen van 
middelen van samenwerkende instellingen zou een oplossing bieden.

Het goed beheersen van de Engelse taal is een belangrijk 
aandachtspunt. Daarnaast vormt regelgeving in relatie tot, met 
name, de accreditatieprocedures, een belangrijk struikelblok. 

Aanbevelingen:
• Samen optrekken

• Ruimte creëren in curricula

• Internationalisering op inhoud

“Dat wil zeggen dat het 
curriculum voor àlle  
studenten van de WdKA  
een internationaal karakter 
heeft,...”
“Nederland beschikt over een hoogwaardige creatieve indus-
trie, die ondanks haar geringe omvang erkend is als een van 
de negen topsectoren. In eigen land is de werkgelegenheid in 
delen van deze sector sterk gekrompen. Om internationaal 
het werkterrein te vergroten is een gezamenlijke inspanning 
noodzakelijk. De Willem de Kooning Academie (WdKA) leidt 
studenten op voor de beroepspraktijk, die internationaal van 
aard is. Wij zien het als onze missie onze studenten op te leiden 
tot de creating pioneers en creating producers waar de eco-
nomie om vraagt en bereiden hen voor op een internationale 
beroepspraktijk. In het verlengde van bovenstaande is het 
evident dat de WdKA haar onderwijs internationaliseert. De 
WdKA is al decennia internationaal actief, aanvankelijk vooral 
door studentenmobiliteit maar de laatste jaren ook door stra-
tegische allianties, internationale projecten, en andere samen-
werkingsvormen. Daarnaast biedt zij twee volledig Engelstalige 
opleidingen aan: Graphic Design en Lifestyle.

Internationalisering binnen de WdKA houdt in dat er 
sprake is van integrale inspanning vanuit alle niveaus van het 
instituut. Exchange ervaringen van studenten en deelname 
aan internationale conferenties zijn ‘slechts’ een onderdeel 
van deze gezamenlijke inspanning. Minstens zo belangrijk is 
realisatie van ‘Internationalisation at home’. Dat wil zeggen 
dat het curriculum voor alle studenten van de WdKA een 
internationaal karakter heeft, onder meer dankzij internati-
onale projecten, de inzet van internationale (gast)docenten, 
gebruik van virtuele mobiliteit en realisatie van een gemengde 
populatie van studenten binnen de WdKA. 

Om de internationale reputatie van de WdKA te optima-
liseren streeft zij er naar om met een select aantal partners tot 
intensievere samenwerking te komen. Selectie van de strate-
gische partners geschiedt op basis van inhoud en reputatie. 
Zij kiest primair partners die bij zullen dragen aan verdere 
innovatie van het onderwijs en die voorlopers zijn binnen de 
domeinen van de WdKA.”

Cora Santjer 
Policy Advisor  
Internationalisation 
and Finance
Willem de Kooning 
Academy
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In aanvulling op de verslagen van de themabijeenkomsten van het 
Platform was er de wens om een bondige schriftelijke inventarisatie 
te maken van de concretisering van de Human Capital Agenda 
thema’s binnen het HBO: wat gebeurt er nu daadwerkelijk, wat niet, 
welke keuzes worden gemaakt, wat zijn belemmeringen?

Daartoe zijn een viertal vragenlijsten opgesteld. Deze  
vragenlijsten zijn verstuurd naar functionarissen binnen de onder-
wijsinstellingen die volgens het desbetreffend College van Bestuur 
verantwoordelijk zijn voor beleid en uitvoering van de bepaalde 
thema’s binnen het onderwijs. Zo zijn deze vragen beantwoord door 
medewerkers van de International Offices, opleidingscoördinatoren, 
medewerkers praktijkbureaus, projectcoördinatoren en hoofden 
van opleidingen.

Deze inventarisatie pretendeert slechts een momentopname weer 
te geven van de stand van zaken in 2014, met de bedoeling een 
mogelijke aanscherping te kunnen geven op de zaken die tijdens 
de werksessies al naar voren zijn gebracht.

In dit verslag zullen dan ook alleen de conclusies worden weer- 
gegeven die tegelijkertijd worden vergeleken met de uitkomsten 
van de werksessies. Voor het volledige rapport verwijzen wij naar 
het secretariaat van het Platform.

4

De 
inven-
tarisatie
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4.1
Alumni en 
permanente 
educatie
De relatie met de alumni kenmerkt zich vooral door tijdelijkheid: 
zij is gebaseerd op losse evenementen, zoals alumnibijeenkomsten 
en symposia. Voor de communicatie wordt veel gebruik gemaakt 
van Social Media. Er wordt niet vaak ingezet op het opbouwen van 
een langdurige relatie. Opvallend is het beperkte contact tussen de 
onderwijsinstellingen en de beroepsorganisaties en de Federatie 
Dutch Creative Industry. Ook lijken er nog meer mogelijkheden 
tot samenwerken met Incubators te zijn, dan nu worden benut. 
Als knelpunten voor alumnibeleid worden vooral praktische zaken 
genoemd: financiën en het ontbreken van een goed functionerend 
Relatie Beheer Systeem. Wat betreft het thema permanente educatie, 
is het leveren van maatwerk voor de uiteenlopende scholingswensen 
van alumni een struikelblok.

Deze zaken komen overeen met hetgeen in de werksessies (15-
03-2014) is besproken: het bewustzijn en de wens is er, maar het 
ontbreekt aan een goede infrastructuur om tot een solide alumni-
beleid en uitvoering daarvan te komen. Hierin zou het Platform 
mogelijk een rol kunnen spelen door in werkgroepen de geformu-
leerde aanbevelingen om te zetten in daadwerkelijke activiteiten, 
zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van formats, alumnimodulen 
en kortdurende interdisciplinaire projecten: Pressurecookers met 
bedrijfsleven, alumni, opleidingen en overheid.

4.2 
Ondernemerschap
Het lijkt er op dat Ondernemerschap wel als een zeer belangrijk 
thema wordt gezien, maar nog niet echt is ingedaald in de curricula: 
het is geen vast aspect binnen de onderwijsonderdelen, maar het 
wordt wel als een specifiek afzonderlijk onderdeel behandeld. Het 
contact met het bedrijfsleven vindt plaats op allerlei manieren. Zo 
hebben docenten in de meeste gevallen ook een beroepspraktijk in 

de creatieve sector, worden er gastcolleges gegeven door professio-
nals vanuit het bedrijfsleven, worden zij ingeschakeld bij examens en 
kunnen studenten door stages en meelooptrajecten ten volle ervaren 
hoe de beroepspraktijk werkt. Het werken in multidisciplinaire 
teams, waardoor studenten van elkaars benadering en expertise 
zouden kunnen leren vindt nog niet in ruime mate plaats. Er is 
zeker zicht op de mogelijkheden om Ondernemerschap binnen het 
curriculum beter te positioneren. Struikelblokken zijn volgens de 
respondenten: regelgeving en druk op het programma.

Ook in de werksessie (12-04-2013) werd Ondernemerschap 
als een zeer belangrijk thema benoemd. En het prikkelt de ambitie 
van de betrokkenen. Het ten volle benutten van de aanwezige 
expertise en het inbedden in het onderwijs lijkt nog in ontwikkeling.

4.3 
Vraag en Aanbod 
Heel overtuigend is de reactie van de respondenten op de vragen 
met betrekking tot dit thema: er is gestructureerd contact met zowel 
het lokale bedrijfsleven, als met de lokale overheid. Er wordt overlegd 
over lokale thema’s die een rol kunnen spelen in het onderwijs. 
Dit vindt soms plaats in gestructureerd overleg met bijvoorbeeld 
regionale initiatieven, zoals een Economic Board, maar veelal ook 
binnen werkveldcommissies geïnitieerd door de onderwijsinstelling. 
Heel expliciet is dit lokaal en wat minder regionaal. Het bedrijfs-
leven wordt ingezet binnen het onderwijs als opdrachtgever, in 
kwaliteitszorg, in praktijkopdrachten, in examencommissies. Er 
wordt samengewerkt in de Centres of Expertise en er wordt door 
het onderwijs daadwerkelijk aangesloten bij speerpuntprogramma’s 
van de regio en lokale overheid. Wat betreft de studentenkant van het 
thema ‘vraag en aanbod’, worden er meerdere voorbeelden gegeven 
van de wijze waarop studenten daadwerkelijk zelf hun programma 
kunnen aanpassen op de vraag van buiten. Knelpunten die hier 
genoemd worden zijn: financiën, flexibiliteit van het programma, 
het consolideren van de samenwerking en het kunnen waarmaken 
van verwachtingen.

Deze punten sluiten nauw aan bij de zaken die uit de werkses-
sie (05-07-2013) naar voren komen. Het lijkt er op dat de ‘gouden 
driehoek’: onderwijs, overheid en bedrijfsleven, goed functioneert 
binnen dit thema.
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4.4
Internationalisering
Internationalisering is een onderwerp dat binnen de kennis- 
instellingen een duidelijke positie inneemt. Deze is vooral gericht 
op uitwisseling en stages. Minder op projecten met buitenlandse 
bedrijven of op het presenteren van internationale businesscases. De 
focus ligt in het algemeen vooral op Europese contacten. Opvallend 
is de onbekendheid en onervarenheid met de beschikbare Europese 
fondsen. Het onderzoek naar interessante buitenlandse partners 
vindt voornamelijk plaats door uitwisseling en het bezoeken van 
internationale evenementen, zoals beurzen en internationaal overleg. 
Veel minder groot is het aandeel in internationale projecten. Wat 
daarnaast in het oog springt, is de geringe mate, waarin de Neder-
landse instellingen zich actief en direct binnen de internationale 
markt profileren. De ambitie om binnen het internationale aanbod 
samen te werken en te werken aan kennisontwikkeling is groot. Als 
hindernissen worden hier zaken genoemd als: financiën, regelgeving 
en bureaucratie. 

Tijdens de werksessie (05-07-2013) is gesproken over de 
ambitie om op basis van internationale projecten samen te werken. 
Het samen optrekken van kennisinstellingen in een dergelijk proces 
lijkt een waardevol punt om te exploreren.
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In de context van het Platform is inmiddels veel veranderd. Sinds de 
overheid de Creatieve Industrie in 2011 tot één van de topsectoren 
benoemde, is er onder aanvoering van het topteam veel tot stand 
gebracht. De sector heeft zich in hoog tempo georganiseerd. Het 
bewustzijn dat de benoeming ‘topsector’ heeft teweeg gebracht, is 
hiervoor van groot belang geweest. Vanuit een grote hoeveelheid 
organisaties die allen hun eigen koers hadden, is gezocht naar een 
structuur, waarin samengewerkt wordt en die de energie richting 
geeft. Creatieve Industrie wordt Creatieve Economie en is de snelst 
groeiende sector. Binnen de gouden driehoek: overheid, bedrijfsle-
ven en onderwijs weet men elkaar steeds beter te vinden.

Om welke nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de sector 
gaat het dan?
• CLICKNL, inmiddels hèt kennis- en innovatienetwerk 

van de creatieve industrie, dat onderzoek en innovatie 
stimuleert.

• De Dutch Creative Council, onafhankelijk sectorbreed 
strategisch adviesorgaan.

• Het Nieuwe Instituut, samengesteld vanuit verschillende 
sectorinstituten en sinds januari 2013 gevestigd in 
Rotterdam.

• Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, gevormd 
vanuit verschillende fondsen.

• De Federatie Dutch Creative Industries, georganiseerd 
vanuit acht branche- en beroepsverenigingen.

5
Heden &
toekomst



32 33 Heden & toekomstHeden & toekomst

Ook wat de Human Capital Agenda betreft, zijn flink wat  
bewegingen gemaakt:
• Het bewustzijn van de waarde van creatie is binnen creatieve 

opleidingen versterkt, Creatief ondernemerschap is een 
centraal thema.

• Centers of Expertise zijn opgestart bij HU en in de 
samenwerking tussen HvA, AHK en Hogeschool Inholland, 
waarin gewerkt wordt aan praktijkgericht onderzoek en 
onderwijsvernieuwing. Hierbinnen ook directe samenwerking 
tussen onderwijs en industrie.

• Incubators zijn opgezet en doorontwikkeld.
• Techniekpact is opgezet: samenwerking tussen creatieve en 

technologische kennis en vaardigheden binnen het domein 
Creative Technology.

• Het Platform HBO Creatieve Industrie organiseerde de  
dialoog over onderwijsvernieuwing, ondernemerschap en  
de waarde van creatie.

Inmiddels heeft het topteam, waarbinnen Désirée Majoor (vice-
voorzitter CvB HKU) als vertegenwoordiger voor de opleidingen 
optreedt, ten aanzien van de Human Capital Agenda een drietal 
werkgroepen ingesteld, die zich in de komende tijd gaan bezighouden 
met de volgende prioriteiten:
1. Verbetering van de overstap van opleiding naar bedrijfsleven: 

de ondernemende afgestudeerde MBO/HBO/WO
2. Ontwikkeling van creativiteit als competentie integraal in het 

onderwijs gericht op MBO/HBO/WO
3. Stimulering van permanente educatie in de creatieve industrie

De slotvraag van de inventarisatie van het Platform HBO Creatieve 
Industrie betrof de wijze waarop de betrokkenen het voortbestaan van 
het Platform ingevuld wilden zien. Vanuit de opleidingen bestaat heel 
duidelijk de wens om op structurele basis elkaar te blijven ontmoeten 
en met elkaar in gesprek te blijven. Het topteam heeft dit inmiddels 
ook al verder opgepakt door bovengenoemde prioriteiten op te 
voeren als hoofdthema’s van drie platformbijeenkomsten tijdens het 
studiejaar 2014-2015. Bovendien is er aansluiting gezocht bij het 
MBO, dat actief zal aanhaken bij de bijeenkomsten.

Hiermee gaat het Platform HBO Creatieve Industrie een nieuwe 
fase in, waarin haar positie vanuit het topteam ondersteund wordt 
en de waardevolle dialoog gewaarborgd blijft. 

Arlette Kerkhof
Directeur expertise- 
centrum Creatief 
Ondernemerschap
HKU

“Met vereende krachten zijn 
we hard bezig om de kracht 
van het creatieve potentieel 
ook in ondernemende zin te 
tonen.”

“Er zijn veel mensen met goede ideeën, maar er zijn er 
maar weinig die in staat zijn ze echt te verwezenlijken.”

“Een weliswaar algemeen geldende uitspraak die heel 
herkenbaar is voor de creatieve sector. Er ligt hier name-
lijk een grote focus op het creatieve idee; het bedenken 
van nieuwe diensten en producten die zich onderscheiden 
van wat we al kennen, terwijl kennis en kunde over het in 
de markt zetten en ten gelde maken van die innovaties 
nog achterblijft.  De Creatieve Industrie verwezenlijkt nog 
onvoldoende de impact die het daadwerkelijk zou kunnen 
hebben op de economie. Met vereende krachten zijn we 
hard bezig om de kracht van het creatieve potentieel ook 
in ondernemende zin te tonen. 

HKU vindt het belangrijk om binnen het eigen 
opleidingsinstituut ondernemerschap naar een hoger 
plan te tillen. Sinds kort is er een expertisecentrum voor 
Creatief Onderrnemerschap: een platform waar kennis 
ontwikkeld en uitgewisseld wordt over (nieuwe vormen 
van) ondernemerschap, businessmodels en nieuwe ver-
dienmodellen ten behoeve van onderwijs, professionals en 
externe partijen. Het centrum functioneert in de kern als 
een ontmoetingsplek voor mooie werkrelaties, business-
cases en creatieve uitvoerbare resultaten. De opgedane 
kennis en ervaring vinden hun weg naar het onderwijs en 
het onderwijs vindt zo ook een weg naar de buitenwereld.
HKU ondersteunt hierin op concrete wijze studenten en 
alumni bij het opzetten van eigen ondernemingen.”
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Personen 
betrokken bij 
de platform- 
bijeenkomsten:
Nicole Bakker
beleidsmedewerker HKU

Jocé Bloks
secretaris Platform HBO Creatieve Industrie, WdKA

Prof. Ir. Kasper Boon
hoofd opleidingen van de HEMA academie

Anne Mieke Eggenkamp
lid van de Dutch Creative  Industries Council

Jeroen Everaert
eigenaar van The Mothership
 

Bart Huydts
directeur Art Business Centre, ArtEZ

Prof. Dany Jacobs
lector Kunst, Cultuur en Economie,  ArtEZ

Ignace Karthaus
Projectleider RAAK-PRO bij  Syntens

Johan Kolsteeg
Lector Kunst en Economie, HKU
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Bronnen en 
verwijzingen:
ArtEZ minor ‘Creatief succes en 
geld verdienen’
www.artez.nl/Ondernemen/Onderwijs

Creative Factory, Rotterdam
www.creativefactory.nl

Dutch Creative Residency 
Network
www.dcrnetwork.nl

Frismakers
www.frismakers.com

HEMA academie
www.hema-academie.nl

How To Grow Platform: 
www.howtogrow.eu

Human capital Agenda Topteam 
Creatieve Industrie:   
www.nicis.platform31.nl/dsresource?objectid=257229

SIA-publicatie Thematische 
Impuls Creatieve Industrie

Leo van Loon
eigenaar van the Creative Factory,
Rotterdam

Arend-Jan Majoor
initiator van Frismakers

Geleyn Meijer 
domeinvoorzitter Media, Creatie en Informatie, HvA

Bas Olde Hampsink 
Innovatie regisseur, Saxion

Tamara Rookus
docent ArtEZ

Gohar Sargsyan
How To Grow Platform,  European/International programme 
director IIP CREATE 

Ben Schouten
Hoogleraar Playful Interaction  TU Eindhoven, Lector Ambient 
Intelligence and Design, Fontys

Jules van de Vijver
voorzitter College van Bestuur HKU, voorzitter van het Platform 
HBO  Creatieve Industrie

http://www.artez.nl/Ondernemen/Onderwijs
http://www.creativefactory.nl
http://www.dcrnetwork.nl
http://www.frismakers.com
http://www.hema-academie.nl
http://www.howtogrow.eu
http://www.nicis.platform31.nl/dsresource?objectid=257229
https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=European%2FInternational+programme+director&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=European%2FInternational+programme+director&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=IIP+CREATE&trk=prof-exp-company-name
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Colofon:
Ontwerp: 
Evers + de Gier, Rotterdam

Druk:
Veenman+, Rotterdam

Deze publicatie kwam tot stand in opdracht 
van het Platform HBO Creatieve Industrie 
aan Jocé Bloks, secretaris van het Platform 
en is gerealiseerd met financiële steun van 
HKU en WdKA, HR, september 2014.

Topsector Creatieve Industrie een 
tussenbalans 20011-2013:
http://www.clicknl.nl/wp-content/uploads/2014/05/topsector-cre-
atieveindustrie-A4definitief.pdf

Topteam Creatieve Industrie 
Human Capital Agenda 
Werkgroepen
01-09-2014, Vera de Jong

The Mothership
www.enterthemothership.com

Threesome
www.enterthemothership.com/threesome

http://www.clicknl.nl/wp-content/uploads/2014/05/topsector-creatieveindustrie-A4definitief.pdf
http://www.clicknl.nl/wp-content/uploads/2014/05/topsector-creatieveindustrie-A4definitief.pdf
http://www.enterthemothership.com
http://www.enterthemothership.com/threesome


“Op het snijvlak van 
technische, business 
en creatieve innovatie 
komt de creatieve 
industrie echt tot bloei”.


