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D
e vraag naar IT’ers van HBO-niveau blijft groot, doordat 
voor steeds meer beroepen IT-kennis vereist is. Dat bleek 
dit voorjaar uit het onderzoek Digitaal Vakmanschap in op-
dracht van onder meer Nederland ICT. Het onderwijs in  
Nederland is daar echter niet goed voor ingericht, vindt  

Jeroen Versteeg. De CEO van Capgemini Nederland is ook  
portefeuillehouder Onderwijs & Arbeidsmarkt in het bestuur van  
Nederland ICT. 

Wat kan er aan de mismatch gedaan worden?
“Computational thinking moet opgenomen worden in de eisen van het 
Centraal Schriftelijk Examen. Daarin lopen wij achter op veel landen 
zoals de VS, Duitsland en Scandinavië. Op het HBO en het WO gaat het 
goed, maar in het middelbaar onderwijs niet. We moeten ervoor zorgen 
dat we als land de kennis hebben.
Nu al werkt 70 procent van de IT’ers buiten de IT. Dat zullen er alleen 
maar meer worden door trends als robotisering en verdergaande digita-
lisering. Techniek zit in alle sectoren. Het belang van goede kennis en 
goede IT-vaardigheden is cruciaal voor de economie en de welvaart. 
We moeten wegblijven van het doemscenario dat alle banen gaan ver-
dwijnen door IT, computers en robots. Er liggen voor Nederland veel 
kansen als door robotisering technische kennis in de economie de door-
slag gaat geven in plaats van lage lonen. Wanneer lagelonenwerk ver-
vangen wordt door robots, wordt technische kennis veel interessanter 
dan goedkoop personeel. Dan ook krijgen we weer meer fabrieken. En 
die bieden niet alleen aan hooggeschoolde technici kansen. Die fabrie-
ken moeten ook worden gebouwd, onderhouden, schoongemaakt. 
Neem NedCar, dat is heel sterk gerobotiseerd, maar er werken nu meer 
mensen dan ooit. “

Krijgt u hiervoor genoeg bijval in het onderwijs?
“We vinden steeds meer gehoor, maar zijn nog niet tevreden over waar 
we nu staan. Er moet meer aandacht worden gegeven aan goede IT-vaar-
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digheden. Het is van cruciaal belang. De achterstand tot andere landen 
is te groot. Dan heb ik het niet over het gebruik van tablets op scholen, 
maar om echte technische skills. Dáár blijven we in achter. 
Het is gunstig dat het onderwerp computational thinking in het advies 
staat dat voorzitter Paul Schnabel van het Platform Onderwijs 2032 in 
januari presenteerde. Maar IT is geen aparte topsector. De overheid zou 
op dit gebied harder mogen lopen. Er moet nu doorgezet worden om de 
veranderingen binnen het onderwijs op het gebied van IT te  omarmen.”

Hoe moet het onderwijs worden ingericht voor IT?
“Het is niet aan ons om het onderwijs te vertellen wat het moet bieden. 
We zijn wel in gesprek en geven aan welke behoeftes en trends er zijn. 
Of dat helpt? De conversatie is beter geworden. Het moeilijke is dat wij 
in het bedrijfsleven een grotere vraag naar technische profielen zien, 
terwijl de technologieën elkaar steeds sneller opvolgen. 
De precieze impact daarvan is niet volledig te duiden. Je zet niet zo snel 
een nieuwe HBO-opleiding in elkaar. Dat zijn vierjarige opleidingen, die 
zeker twee jaar voorbereiding vergen en dan minstens twee keer moe-
ten worden gegeven. Dan hebben we het over een traject van minimaal 
negen jaar. Vervolgens moet je nog docenten zien te vinden, wat ook 
niet makkelijk is. Ik snap dat dat bij elkaar moeilijk is.  
Tegelijkertijd pleiten we voor basisvaardigheden in het middelbaar on-
derwijs. Wij zitten in een sector waarin technische platformen blijven 
veranderen. Een status quo is er niet. Dat is wat je noemt uitdagend.”

In welke richting zou het onderwijs zich moeten ontwikkelen?
“Nederland moet kunnen anticiperen. Het is moeilijk te voorspellen 
wat de dominante ontwikkelingen zullen zijn op technisch gebied.  
Van virtual reality bijvoorbeeld weten we dat het nu in de kinderschoe-
nen staat, maar dat het grote impact zal krijgen, al zijn er nog niet  
veel toepassingen voor. Of kijk naar 3d-printing, wordt dat mainstream? 
Ja, maar wanneer en wat voor banen levert dat op? Dat is moeilijk te 
voorspellen.
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Als je niet weet wat de toekomst precies brengt, is het belangrijk dat de 
samenleving flexibel is. Dus moeten we ons concentreren op de breed-
te. Er zijn trends in de skills waar behoefte aan is. Zo is er nu veel vraag 
naar technici, naar Java-ontwikkelaars, naar scrummers en zien we een 
afname in de MBO-functies. 
Inzoomen wordt erg moeilijk. Er wordt nu veel van virtual reality ver-
wacht, maar moet een school dan een opleiding virtual reality opzet-
ten? Nee, daar moet ze zich niet aan wagen. Het onderwijs moet anders, 
op een hoger aggregatieniveau.”

Wat is in elk geval essentieel voor het onderwijs?
“Zorg voor technische basis-skills en kennis van specifieke business-
sectoren. Het moet niet te specifiek, maar zeker ook niet te generiek, 
dan zou ik mijn kinderen ook niet naar zo’n opleiding sturen. Het gaat 
om vaardigheden, niet meer om beroeps profielen.“

Wordt het belang van IT nu duidelijker voor de maatschappij?
“Wat helpt is dat steeds meer andere sectoren zich realiseren dat goed 
opgeleid IT-personeel van cruciaal belang is om concurrerend te kunnen 
zijn. Het is daarom goed dat in dit rapport is benoemd dat 70 procent 
van de IT-banen buiten de IT-sector liggen. Dat is veel. Nederland ICT 
staat voor de belangen van de sector en ook voor het belang van IT in de 
samenleving en de economie – voor de digitale economie. Nederlandse 
bedrijven hebben baat bij een sterke IT-sector, dat geeft een goede 
 wisselwerking.”

Welke stappen moeten nog gezet worden?
“We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet en we zijn daar 
zeker niet tevreden over. Informatica heeft nu de status van een vak als 
maatschappijleer, het is een keuzevak. Ik hoop echt dat computational 
thinking als eis wordt opgenomen in het Centraal Schriftelijk Examen 
voor het middelbaar onderwijs. Dat zal ook leiden tot een grotere aan-
was voor de bètastudies. Over een jaar zijn de verkiezingen achter de 

rug en dan hopen we dat dit in het regeerakkoord is opgenomen. 
Daarnaast maken we ons zorgen om de tekorten aan IT-docenten.  
We proberen dat op te lossen door gastlessen door IT’ers aan te bieden  
– ik doe dat zelf ook –, door geld voor opleidingen te zoeken en door  
publiek-private samenwerkingen.
De norm moet zijn dat informaticaonderwijs fantastisch is. Je ziet nu de 
trend van Technasia op middelbare scholen en dat werkt in de praktijk. 
Maar het is nog niet formeel geregeld en dat moet wel gebeuren.
Positief is dat dit onderwerp nu breed meer aandacht krijgt dan vier jaar 
geleden. Het staat meer op de politieke agenda dan toen. Er is bijvoor-
beeld in de Topsectoren Techniek veel gebeurd om bij aan te 
 haken. Dat is de verdienste van veel partijen. Daar zijn wij er   
één van.”
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NEDERLAND ICT: 
‘NEDERLANDSE 

BEDRIJVEN 
HEBBEN BAAT  

BIJ EEN STERKE 
IT-SECTOR.’


