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DE TOEKOMSTIGE CARRIÈRE VAN  
UW KIND: VRAGEN, VRAGEN, VRAGEN!
Kijken werkgevers en jonge werkzoekenden nu 

heel anders aan tegen werk en carrière dan vijftien 

of dertig jaar geleden? Verandert de arbeidsmarkt 

drastisch? In welke sectoren is er in 2030 of 2035 

nog werk? Welke taken neemt de automatisering 

over, en welke nieuwe rollen brengt ze voort? Kan 

ik er nog vanuit gaan dat mijn zoon of dochter een 

vaste baan voor het leven vindt? 

Wanneer u als ouder nadenkt over de 

toekomstige carrière van uw kind komen er 

heel wat vragen naar boven. Vragen waarop 

in onze snel veranderende, onvoorspelbare 

wereld niet altijd een pasklaar antwoord te 

vinden is. Vast staat dat we de komende 

decennia te maken hebben met veranderende 

werk- en carrièreomstandigheden. Maar hoe 

die verandering er precies uit zal zien, weet 

niemand. Hoe kunt u zich dan, samen met 

uw schoolgaande zoon of dochter, goed 

voorbereiden op zijn of haar toekomst als 

professional? 

Wij bieden u een scala aan inzichten die u 

richting en houvast geven. Zo nemen we u 

mee in wereldwijde ontwikkelingen waarbij u zult 

zien dat vernieuwing ook veel kansen biedt. We 

bespreken de verwachtingen van trendwatchers 

over nieuwe beroepen, zoals Vertical Farm 

Consultant en Flying Car Developer. We staan 

stil bij de veranderende perspectieven op werk 

en het groeiende belang van ‘soft skills’. En we 

kijken naar de overtuigingen van Generatie Z, 

de digital natives die innovaties zo makkelijk 

omarmen. Lees verder en werp samen met ons 

een blik in de mogelijke toekomst van uw kind…
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VIJF TRENDS 
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VIJF TRENDS WAARDOOR  
WERK VERANDERT
Veranderingen zijn er altijd in de wereld. Toch is de tijd waarin wij leven in dat 

opzicht een bijzondere. Er verandert véél en dat gebeurt snel. Maar wát verandert 

er? Moet dat ons onzeker maken, of enthousiast? En wat betekent het voor de studie 

en toekomstige baan van uw kind? We gaan daar dieper op in door vijf specifieke 

veranderingen uit te lichten.

1. Technologie is overal

2. Een steeds kleinere wereld

3. Robots

4. Meer aandacht voor het klimaat 

5. Flexibel werken en spullen delen

5
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TECHNOLOGIE IS OVERAL 
Werk van nu lijkt niet meer op het werk van 100 jaar geleden. Technologische 

vooruitgang is daarvan een belangrijke oorzaak. Wereldwijd hebben drie 

industriële – en technologische – revoluties al veel verandering voortgebracht: 

van mechanisering en massaproductie tot de ontwikkeling van computers en 

internet. 

In onze samenleving neemt digitalisering zelfs een steeds hogere snelheid 

aan. Zo waren er tien jaar geleden 500 miljoen apparaten verbonden 

met internet, terwijl er in 2020 al vijftig miljard zijn en over tien jaar naar 

verwachting een biljoen. We bevinden ons midden in de Vierde Industriële 

Revolutie, waarin artificiële intelligentie, robotisering en het ‘Internet Of 

Things’ een steeds belangrijkere rol spelen. En waardoor, over een aantal 

decennia, ons werk er weer heel anders uit zal zien.

TIP!

ZIN IN EEN KORT LESJE GESCHIEDENIS  
OVER DE VIER INDUSTRIËLE REVOLUTIES? 

Bekijk deze Engelstalige video van het World 
Economic Forum (WEF).
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TECH EN MENS VERWEVEN 

Wearables, van de Fitbit en smartwatch tot 

Google Glasses. Nieuwe productiemogelijkheden, 

zoals 3D- en 4D-printen. Big Data. Apps en sociale 

media die we dagelijks gebruiken, zoals Facebook 

en WhatsApp. Zomaar een aantal voorbeelden 

waaraan u kunt zien dat we leven in een steeds 

verder digitaliserende en technologische 

samenleving. Er ontstaan nieuwe vormen van 

samenwerking tussen mens en machines. En 

tegelijk zijn we volgens de Trendrede 2020 – een 

overzicht waarin Nederlandse toekomstdenkers 

de belangrijke thema’s in ons land schetsen – op 

zoek naar de juiste verbinding met technologie. 

Zolang we de mens voorop stellen, rekening 

houdend met de privacy, zijn data niet onze 

vijand. Ook hoogleraar en opleidingsdirecteur 

van de masteropleiding Public Management 

aan Universiteit Twente (UT) René Torenvlied 

wijst erop dat de Vierde Industriële Revolutie 

zaken anders maakt. ‘Tech en mens raken meer 

en meer met elkaar verweven. Bij UT zijn we 

daarom echt gericht op de integratie van tech in 

de samenleving en vinden we het belangrijk dat 

studenten goed voorbereid zijn op de toekomst.’ 

Tegen de tijd dat uw zoon of dochter gaat werken 

is 3D-printing niet meer weg te denken uit de 

productiewereld. Heeft u een beeld bij de functie 

ervan? Promovendus Alexander Blass legt uit 

waarom 3D-printen zoveel toevoegt.

TECH EN DE ARBEIDSMARKT

Er is hoe dan ook veel aan het veranderen door 

technologisering. Wat zien we daarvan terug aan 

gevolgen voor de arbeidsmarkt? Daar verschillen 

de meningen en de cijfers over. Er is een overvloed 

aan rapporten en onderzoeken. Zo zegt  het rapport 

‘The Future Of Jobs 2018’ van het World Economic 

Forum (WEF) dat wereldwijd in 2025 meer dan de 

helft van ons huidige werk uitgevoerd zal worden 

door programmeerbare machines. Terwijl Mc Kinsey 

& Company verwacht dat in 2030 maar 11% van de 

banen in Nederland een ‘digital job’ is. Dat is minder 

dan de voorspelling van het WEF, maar nog steeds 

een verdubbeling van de 5% in 2016. 

De Sociaal Economische Raad (SER) stelt in het 

rapport Effecten van technologisering op de 

arbeidsmarkt (2019) dat er geen duidelijkheid is, 

doordat er zoveel factoren meespelen: de snelheid 

van veranderingen, de economische situatie, 

wereldwijde politieke ontwikkelingen, enzovoort. 

Het schrikbeeld dat de banen van de komende 

generaties stuk voor stuk worden overgenomen 

door robots mag u in perspectief plaatsen. De 

verwachting dat steeds meer banen een technische 

component krijgen is wel reëel, net zoals de 

verwachting dat automatisering en robotisering 

veel nieuwe soorten banen zullen creëren. 

Bekijk de verwachtingen voor de arbeidsmarkt 

over tien jaar. 
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VIER UNI’S BUNDELEN  
HUN KRACHTEN 
De vier technische universiteiten in Nederland ontwikkelen en 

onderzoeken constant nieuwe technologieën. In 4TU bundelen de 

universiteiten Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen hun kennis 

en creativiteit. Samen met het internationale bedrijfsleven zoeken 

ze naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Zo werd 

de innovatiecompetitie 4TU Impact Challenge in 2019 gewonnen 

door de Twentse start-up ECsens met hun gevoelige sensoren om 

kanker sneller te diagnosticeren. Een goed voorbeeld van hoe tech 

mensenlevens kan redden! Overweegt uw kind een studie aan een 

technische uni? Dan kan hij of zij aan dit soort innovaties meewerken.
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EEN STEEDS KLEINERE WERELD
Een andere, niet meer weg te denken ontwikkeling is 

internationalisering. Grenzen vervagen. Regio’s op aarde raken 

meer met elkaar verbonden. Het onderscheid tussen leefwerelden, 

culturen en economieën wordt minder. Zo lijkt de wereld eigenlijk 

steeds kleiner. Denk aan alle wereldwijde handel en transport. 

Of aan jongeren die online via Twitter, Facebook, TikTok of 

de PlayStation zonder moeite communiceren en gamen met 

leeftijdsgenoten aan de andere kant van wereld. 

Daarnaast worden kennis, onderzoeksresultaten en nieuw ideeën 

steeds meer internationaal gedeeld. Grote kans dat uw zoon of 

dochter later terecht komt in een arbeidsmarkt waar kenmerken die 

kort geleden nog vreemd leken de normaalste zaak van de wereld zijn. 

Bijvoorbeeld: 

• Virtuele internationale bedrijven

• Netwerkorganisaties

• Engelstaligheid 

UT-STUDENTEN ZIJN GLOBAL CITIZENS 

Een op de drie UT-studenten komt niet uit Nederland.  
Bijna al onze opleidingen zijn Engelstalig en onlangs 
is Engels ingesteld als officiële voertaal van UT. Zo 
leiden we onze studenten op tot Global Citizens, oftewel 
wereldburgers: ze zijn goed voorbereid op de internationale 
werk- en studieomgeving waarin ze terecht komen. 

Onze ervaring leert dat studeren en werken in een 
internationale omgeving sowieso tot betere resultaten leidt. 
Als het goed gaat, wordt uw kind er flexibeler, ruimdenkender 
en creatiever van. Een mooie ontwikkeling dus!
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ROBOTS
De kans dat uw kind straks ‘samenwerkt’ met robots is groot. Steeds meer bedrijven 

zetten robots in. Simpel gesteld is robotisering de versmelting van mens en machine. 

Tot nu toe voeren de robots die wij kennen vooral routinematig werk uit. Denk aan 

de robotstofzuiger of -grasmaaier. Maar gecombineerd met kunstmatige intelligentie 

ontstaan er ook zelflerende robots. Op basis van algoritmes kunnen machines of 

software ‘zelfstandig’ problemen oplossen, leren en beslissingen nemen. Zo kunnen 

ze mogelijk meer taken overnemen die nu nog door mensen gedaan worden. 

Maar voor werk dat een hogere mate van creativiteit en flexibiliteit vraagt,  

blijven mensen nodig. Én diezelfde robotisering levert allerlei nieuwe banen op,  

met name in de ICT-sector. In de komende jaren zijn dat er naar schatting maar liefst 

133 miljoen (WEF). 

VOETBAL-, MEDISCHE  
EN RESTAURANTROBOTS
•  Wie voetbalt er beter, de mens of een robot? Dat ziet 

u in deze video van de Amerikaanse luchtmacht. 

•  Het Twente Robotics Programme aan UT houdt zich 
bezig met internationaal leidend onderzoek naar onder 
andere interactie tussen mens en robot, medische en 
servicerobots. Er komt zelfs een heel Robot Centre op 
de campus! 

•  Sinds kort is er ook in Nederland een restaurant 
met robots in de bediening. Komende jaren 
wellicht het toekomstbeeld in de horeca gezien de 
coronamaatregelen.
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MEER AANDACHT VOOR HET KLIMAAT
Klimaatverandering is een hot item. Met het klimaatakkoord van Parijs in 2015 

hebben 171 landen afgesproken om samen de wereldwijde temperatuurstijging 

tegen te gaan. Dat betekent een zoektocht naar andere energiebronnen, zoals 

de wind of de zon, en nieuwe technologieën zoals slimme elektriciteitsmeters. 

Langzaam veranderen bedrijven hun productieprocessen en is er een overgang naar 

de circulaire economie: grondstoffen worden steeds opnieuw benut en afval wordt 

hergebruikt als grondstof. 

Generatie Z, de jongeren geboren tussen 1995 en 2012, is zich erg bewust van de 

klimaatverandering en zet zich daar, nog meer dan oudere generaties, veel voor in.

DUURZAME UT-CAMPUS
Binnen UT zijn er veel initiatieven om onze universiteit 
te verduurzamen. Denk aan wegen van Grasfalt – een 
asfaltvariant die met lagere CO2-uitstoot gepaard gaat –, 
grasmaaiers op zonne-energie, het gebruik van gerecyclede 
materialen en aandacht voor de biodiversiteit op de campus. 

Zo werken we aan ons doel om in 2030 een volledig 
duurzame, energiezuinige campus te realiseren, onder andere 
door onze CO2-uitstoot met 15% te verminderen. De Green 
Hub wordt het centrale punt waar we binnen UT al onze 
vragen, ideeën en kennis rondom duurzaamheid verzamelen.
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FLEXIBEL WERKEN EN SPULLEN DELEN
Niet alleen de wereld om ons heen verandert, 

ook de manier waarop we werken is anders. 

We zien een verschuiving van vastheid en 

continuïteit naar een meer flexibele arbeidsmarkt. 

Zo hebben veel bedrijven een flexibele schil van 

medewerkers en groeit het aantal flexwerkers 

en zzp’ers jaarlijks. Vooral jongeren hebben vaak 

tijdelijke contracten, starten hun eigen bedrijf of 

werken in deze ‘gig-economie’ van opdracht naar 

opdracht. Soms omdat er minder mogelijkheden 

voor een vast contract zijn, soms omdat ze de 

vrijheid prettig vinden en niets liever doen dan 

van de ene uitdagende klus naar de andere te gaan.

Mensen wisselen anno 2020 vaker van baan  

en baaninhoud dan 15 of 30 jaar geleden, maar 

blijven vaak wel in dezelfde sector. Dat is goed 

om te weten als u uw kind wilt helpen bij het 

kiezen van zijn of haar studie! Voor meer tips 

en inzichten over het studiekeuzeproces, raden 

we u aan onze whitepaper over studiekeuze te 

bekijken. 

VAN BEZIT NAAR GEBRUIK 

Bezit van spullen is minder belangrijk geworden 

dan het vroeger was, zeker voor jongeren. Want: 

waarom zou je iets kopen als je het ook kunt 

huren of lenen? Platformorganisaties als Airbnb en 

SnappCar – die je rechtstreeks bij de eigenaar een 

kamer of auto laten huren – spelen daar goed op 

in. Volgens de Deeleconomie Monitor 2018 maken 

vooral twintigers tot veertigers veel gebruik van 

deze platformen. Vraag en aanbod komen zo bij 

elkaar zonder dat eigen bezit of een tussenpersoon 

nodig is. In deze deeleconomie (ShareNL legt 

uit wat dit begrip precies inhoudt) staan het 

delen en leveren van waarde centraal. Dat doen 

we in Nederland volop. Zo maakt 53% van de 

Nederlanders wel eens gebruik van Marktplaats. 

OP WEG NAAR DE 30-URIGE WERKWEEK?

Nederlanders werken tegenwoordig flexibeler 

én minder. Volgens het CBS was bijna de helft 

(49,1%) van alle werkenden in het derde kwartaal 

van 2019 parttimer – mensen die minder dan 

35 uur per week werken. Een fulltime werkweek 

is onder hoger opgeleiden minder de norm en 

steeds vaker zijn er plannen voor een standaard 

werkweek van vier dagen. De vakbond CNV 

pleitte onlangs zelfs voor een 30-urige werkweek. 

Jongere mensen kiezen steeds vaker om in 

deeltijd te werken en zo tijd te hebben voor andere 

zaken, zoals sociale contacten, hobby’s of gezin.

RUIM 1 OP DE 3 NEDERLANDERS  
IS FLEXWERKER 
In het najaar van 2019 waren er in Nederland 
1,9 miljoen werknemers met een flexibele 
arbeidsrelatie. Dat is 501.000 meer dan tien 
jaar geleden. Ook het aantal zelfstandigen 
nam in deze periode toe tot 1,5 miljoen. 

Inmiddels is 33,2% van alle werkenden een 
werknemer met een flexibele arbeidsrelatie 
of een zzp’er. Tien jaar eerder was dat nog 
maar 27,4 procent (CBS).
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EEN VERANDERING VAN 
TIJDPERK: KANS OF RISICO?
Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans (Erasmus Universiteit) stelt dat wij niet 

leven in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. 

Kenmerken van die overgang tussen twee tijdperken zijn onder meer: de grote 

veranderingen in de energiewereld op weg naar een circulaire economie; de toename 

van burgerinitiatieven, zoals voedselcoöperaties; en een nieuwe maatschappelijke 

ordening. Deze nieuwe ordening noemt Rotmans de samenleving 3.0. 

BANG VOOR VERANDERING

Dat klinkt groots. En de helft van de Nederlanders is dan ook wel eens bang voor 

hoe de wereld verandert door nieuwe technologieën (Tech Monitor 2018). Een 

zekere mate van angst komt vaker terug bij nieuwe ontwikkelingen. Denkt u maar 

aan de eerste reacties bij uitvindingen als het vliegtuig of computer. Toch hebben 

zulke innovaties onze levensverwachting verhoogd, ons mobieler gemaakt en de 

mogelijkheid tot verre reizen gegeven. Veranderingen brengen altijd uitdagingen én 

mogelijkheden. Wat kan dit nieuwe tijdperk jongeren van nu bieden? 
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THUIS IN GESPREK MET EEN WERKENDE 
VAN DE TOEKOMST!
Hoe kijkt u aan tegen zo’n verandering van tijdperk 
en alle ontwikkelingen die in dit hoofdstuk de revue 
passeerden? En uw kind(eren)? Vraag er eens naar. Wij 
geven een voorzetje voor een inspirerend gesprek:

•  Hoe denkt u of uw kind over fulltime of parttime 
werken? Waar zou hij of zij later graag tijd voor ‘over’ 
willen hebben? Is die prioritering vergelijkbaar met die 
van u, of juist heel anders?

•  Hoe kijkt uw kind naar het zelf kopen en hebben 
van spullen tegenover het huren, leasen of lenen? 
Gaat hij of zij voor de Swapfiets of toch een eigen 
stationsfiets?

•  Welke gevoelens roepen deze veranderingen bij u op? 
Bespreek samen mogelijke (generatie)verschillen en 
overeenkomsten.

https://swapfiets.nl/
https://www.janrotmans.nl/en/books/verandering-van-tijdperk/
https://www.newcom.nl/2018/12/Kwart-van-de-Nederlanders-maakt-zich-zorgen-over-technologische-ontwikkelingen
http://www.utwente.nl


VAN LEVENSLANG WERKNEMER  
NAAR LIFELONG LEARNING
Toen u zich voorbereidde op uw werkende leven 

zag de samenleving, en daarmee de arbeidsmarkt, 

er heel anders uit dan vandaag. Waar vroeger de 

keuze voor een opleiding bepalend was voor een 

verdere carrière is dat nu anders. ‘Levenslang 

werknemerschap’ – 40 of zelfs 50 jaar bij eenzelfde 

bedrijf of baas werken – was jarenlang de norm. 

Maar jongeren van nu spreekt die optie niet of 

nauwelijks aan. U las in het vorige hoofdstuk al dat 

alles in de maatschappij flexibeler is geworden. 

De toekomstige loopbaan van uw kind zal daar 

waarschijnlijk geen uitzondering op zijn.

VAARDIGHEDEN VOOROP

Ziet u uw kind als toekomstige bakker, psycholoog 

of techneut? Of kijkt u naar uw zoon of dochter 

als probleemoplosser, verbinder of organisator? 

Door de flexibilisering en technologisering van 

de arbeidsmarkt is het denken in vaste beroepen 

veranderd naar het denken in ontwikkelbare 

vaardigheden, kwaliteiten en kennis. 

Want nieuwe technologieën vragen continue om 

nieuwe vaardigheden. Grip krijgen op en begrip 

krijgen voor deze verschuiving kan u en uw kind 

enorm helpen om u een beeld te vormen van zijn 

of haar toekomstige loopbaan. Om kinderen en 

jongeren voor te bereiden op hun deelname aan 

de maatschappij van de toekomst zijn de 21ste-

eeuwse vaardigheden bedacht (World Economic 

Forum (WEF), 2016). Deze vaardigheden zijn 

verdeeld in: 

•  Basisvaardigheden - met name geletterdheid 

en rekenvaardigheid 

•  Competenties - zoals kritisch en innovatief 

denken, communiceren en samenwerken 

•  Karaktereigenschappen - dit gaat onder 

andere om initiatief nemen, doorzetten, 

leiderschapskwaliteiten en empathie tonen.

‘Mijn vraag aan ouders: bestaat 

uw huidige werk nog uit dezelfde 

elementen die kenmerkend waren voor 

uw toenmalige vakkenpakket, studie en 

eerste werkervaringen? Of is ook uw 

carrière heel anders gelopen?’ 

RENÉ TORENVLIED, 

HOOGLERAAR EN OPLEIDINGSDIRECTEUR 

PUBLIC MANAGEMENT, UT

VROEGER WAS HET EEN DEUGD 
ALS JE JE HELE WERKZAME 
LEVEN BIJ ÉÉN EN DEZELFDE 
WERKGEVER IN DIENST WAS.
Stefan Kooij,  
Opleidingsdirecteur Technische Natuurkunde, UT 
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SKILLS VAN DE TOEKOMST
René Torenvlied legt uit dat deze 21e-eeuwse 

vaardigheden in het arbeidsleven nú al belangrijk 

zijn. ‘En daarmee zijn ze voor het onderwijs 

eigenlijk achterhaald. Wij moeten een stap verder 

zijn en nu al nadenken over wat onze studenten 

nodig hebben in hun latere carrière. In onze 

opleidingen dragen we daarom niet alleen kennis 

over, maar zetten we sterk in op ontwikkeling 

van persoonlijke eigenschappen en academische 

vaardigheden. Reflecteren, bijvoorbeeld, is 

een van de belangrijkste – metacognitieve – 

vaardigheden.’ Omdat innovatieve technologieën 

eenvoudige, repeterende taken kunnen 

overnemen zijn menselijke vaardigheden en soft 

skills van steeds groter belang. 

We zetten een aantal belangrijke skills van de 

toekomst genoemd door futuristen, trendwatchers 

en onderzoeksbureaus voor u op een rij: 

PROBLEEMOPLOSSEND VERMOGEN 

Vindt u uw zoon soms wel erg kritisch? Of stelt uw 

dochter, naar het lijkt, oneindig veel vragen? Remt 

u dat als ouder vooral niet af. Onderwijsexpert Tony 

Wagner wijst er in zijn boek The Global Achievement 

Gap op dat kritisch denken en probleemoplossend 

vermogen de basis vormen voor innovatieve ideeën. 

Door te kijken vanuit verschillende perspectieven en 

goede vragen te stellen kunnen jongeren zelf met 

(nieuwe) oplossingen komen. 

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

Logischerwijs zijn door technologisering juist 

technische vaardigheden van essentieel belang. 

Van het begrijpen hoe een systeem werkt tot het 

programmeren en het ontwerpen van algoritmen. 

Heeft uw aankomend student daar nu al interesse 

voor en inzicht in? Met deze skills kan hij of zij in 

veel opkomende banen terecht.   

‘Menselijke skills worden steeds 

belangrijker. Wat maakt ons als mens 

anders dan een robot? Welke menselijke 

competenties worden nog belangrijker in 

de komende jaren? Ik denk bijvoorbeeld 

aan ‘sense making’ – betekenis geven -, 

aan interpreteren en aan het kunnen stellen 

van ethische vragen, bijvoorbeeld over 

het gebruik van Big Data. Tech is goed in 

simuleren, maar niet in ‘zijn’. Daar heb je 

mensen voor nodig.’ 

JORDY GOSSELT, 

UNIVERSITAIR DOCENT EN OPLEIDINGSDIRECTEUR

COMMUNICATION SCIENCE, UT

REFLECTEREN IS EEN VAN DE 
BELANGRIJKSTE – METACOGNITIEVE – 
VAARDIGHEDEN.
René Torenvlied 
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OPTIMALISEREN

Is uw kind sterk in het constant verbeteren 

van zijn gamescores? Ziet hij automatisch wat 

efficiënt werkt of zij veel doorzettingsvermogen? 

Net zolang doorgaan tot een proces is 

geoptimaliseerd en het resultaat nog beter, is 

zeker een vaardigheid die wetenschappers, 

engineers en managers nodig hebben.  

VEERKRACHT EN AANPASSINGSVERMOGEN

Jonge mensen gaan meestal flexibeler om 

met verandering dan ouderen. En daarmee 

heeft uw kind een voordeel. Want aanpassen, 

meebewegen en veerkracht tonen zijn essentiële 

vaardigheden in een maatschappij die snel 

verandert. Volgens René Torenvlied ontwikkelen 

studenten hun veerkracht als ze hun sterke en 

zwakkere kanten ontdekken. ‘Daarna hebben 

ze een veilige omgeving – zoals UT met ons 

onderwijsmodel en onze campus - nodig om 

hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Een 

proeftuin waar studenten kunnen leren wat ze 

wel en niet in huis hebben, en zich voorbereiden 

op hun toekomst.’  

ETHISCH DENKEN

Werknemers die moeilijke vragen durven stellen 

en vasthouden aan morele standaarden in 

lastige situaties. Professionals die zich afvragen 

hoever je als bedrijf wilt gaan met kunstmatige 

intelligentie of het gebruik van verzamelde data. 

Mensen met de drive en de skills om ethisch te 

denken zijn goud waard in de toekomst! 

ONDERNEMERSCHAP 

Om als jongere je weg te kunnen vinden op de 

arbeidsmarkt en in het managen van je carrière 

is een ondernemende benadering nodig. Reid 

Hoffman, medeoprichter van LinkedIn, schreef 

er samen met Ben Casnocha een boek over: 

The Start-up of You. Zo willen ze startende 

professionals helpen zich voor te bereiden op een 

loopbaan in deze tijd. 

  BEKIJK DE ENGELSTALIGE VIDEOSAMENVATTING 
VAN ‘THE START-UP OF YOU’.
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MEEST ONDERNEMENDE UNI  
VAN NEDERLAND 
In 2019 is UT voor de vierde keer gekozen tot de meest 

ondernemende universiteit van ons land. Jaarlijks komen er 

namelijk zo’n 15 tot 25 spin-off bedrijven voort uit onze universiteit. 

Drie daarvan zijn afgelopen jaar zelfs genomineerd voor de 

Academic Startup Competition. Aanjager Novel-T – werkzaam op 

Kennispark Twente, de grootste innovatiecampus van Nederland – 

speelt daarin een belangrijke rol. Bijvoorbeeld met Incubase: een 

locatie op onze campus waar studenten terecht kunnen met hun 

start-up ideeën en hulp en tips krijgen van professionals.

‘We leiden lerende, zelfstandige 

academici op die hun eigen pad kiezen. 

Belangrijke elementen waardoor 

studenten voorbereid zijn op hun 

toekomst? Eigen initiatief nemen, 

stevig in je schoenen staan en een 

ondernemende houding ontwikkelen.’

RENÉ TORENVLIED, 

HOOGLERAAR EN OPLEIDINGSDIRECTEUR 

PUBLIC MANAGEMENT, UT
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LIFELONG LEARNING
Of uw kind zich ervan bewust is of niet, hij of zij 

moet zich voorbereiden op een loopbaan van 

zo’n vijftig tot zestig jaar met meerdere fasen en 

wisselingen. Internationaal adviesbedrijf PWC schrijft 

in een rapport dat flexibel, wendbaar en relevant 

blijven noodzakelijk wordt op de arbeidsmarkt. Als – 

technische – innovaties snel gaan, verouderen kennis 

en vaardigheden ook sneller. Continue blijven bijleren 

is dan belangrijk. Dat noemen we lifelong learning: 

jezelf blijven ontwikkelen zodat je flexibel kunt 

omgaan met verandering. 

Stefan Kooij, opleidingsdirecteur Technische 

Natuurkunde aan UT geeft aan dat lifelong learning 

overal is. ‘Nu leren jonge mensen en werken oudere 

mensen. Die verdeling zal verschuiven, omdat 

iedereen zich wil – en moet – blijven ontwikkelen. 

Ik verwacht dat er moderne onderwijsinitiatieven 

ontstaan waarbij je flexibel en op maat kunt leren. 

Bijvoorbeeld door te betalen per studiepunt. Of 

dat certificaten waaruit jouw specifieke kennis of 

competentie blijkt, belangrijker worden dan volledig 

afgeronde post-academische trajecten.’ Wij vinden 

als UT levenslang leren zo belangrijk dat we een 

speciaal Professional Learning & Development 

programma hebben voor werkende professionals.

HOE KUNT U UW ZOON OF DOCHTER VOORBEREIDEN? 

•  Studenten kunnen hun ‘soft skills’ heel goed 

ontwikkelen door een passende bijbaan te 

zoeken, of door bestuurstaken op zich te nemen 

bij een studentenvereniging. Stimuleer uw kind 

om na te denken welke kant van zichzelf hij of zij 

naast de studie wil versterken. 

•  Praat eens met uw kind over ondernemerschap. 

Ziet hij of zij zichzelf een eigen bedrijfje starten, 

of een ondernemende rol spelen binnen een 

bestaande organisatie? Welke vaardigheden 

zouden daarvoor nodig zijn? Herkent u die in 

uw kind?

•  Ga ook eens een laagje dieper: wat ziet uw 

kind als zijn of haar persoonlijke sterkten en 

zwakten? Heeft hij positieve ervaringen met 

het werken in een team, of opereert hij juist 

liever alleen? Als dit lastige vragen zijn, kan een 

korte online persoonlijkheidstest inzicht geven. 

•  In onze whitepaper over studiekeuze geven we 

u veel gesprekstips om er samen met uw kind 

achter te komen welke studie aansluit bij zijn 

of haar karakter en vaardigheden.

WIST U DAT... 
•  … de overheid lifelong learning, of 

levenslang leren, stimuleert? Met het 
Levenlanglerenkrediet kan uw kind ook na 
zijn of haar studie blijven leren. 

•  … ook deze ontwikkeling mogelijk tot nieuwe 
banen leidt? Zo stelt Cognizant zich in hun 
Jobs of the Future rapport voor dat er een 
functie ontstaat van Uni4life Coördinator, die 
alumni begeleidt die blijvend willen studeren. 
Bekijk verderop in deze publicatie zes andere 
futuristische beroepen. 

23

https://www.pwc.nl/nl/dienstverlening/people-and-organisation/documents/pwc-de-toekomst-van-werk-2030.pdf
https://www.utwente.nl/onderwijs/professional-learning-and-development/
https://www.jobpersonality.com/big-five-persoonlijkheidstest
https://www.utwente.nl/onderwijs/bachelor/whitepapers/studiekeuze.pdf
https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp
http://www.utwente.nl


FUTUREPROOF ONDERWIJS  
IN TWENTE 
Bij UT kijken we continue of ons onderwijsaanbod klopt en welke 

innovaties er nodig zijn. Zo gaan we het projectmatig werken 

volgens ons Twents Onderwijsmodel (TOM) doortrekken naar de 

masteropleidingen. 

Ons toekomstgerichte denken ziet u ook terug in de visie Shaping2030. 

We verwachten dat onze samenleving in 2030 digitaal volwassen zal zijn 

en we dan leven in een wereld die blijft veranderen. Daarom willen we 

dat onze studenten en wetenschappers probleemoplossers worden die 

gemakkelijk inspelen op veranderingen en zich op hun gemak voelen in 

een onvoorspelbare omgeving. Zodat ze zelfverzekerd en gedreven door 

nieuwsgierigheid maximale maatschappelijke impact hebben.
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TECH EN WERK: EEN LAAGJE DIEPER
Technologie zal een steeds grotere rol gaan 

spelen op de arbeidsmarkt. 9,6% van de banen 

in Nederland kan worden geautomatiseerd, terwijl 

we in 26,5% van de banen een grote verandering 

in het takenpakket zullen zien (OECD, 2016). Maar 

er ontstaan ook juist nieuwe mogelijkheden. In dit 

hoofdstuk gaan we daar dieper op in en bespreken 

we wat ze kunnen betekenen voor de carrière van 

uw zoon of dochter.

KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT    

Op welke arbeidsmarkt kan mijn zoon of dochter 

zich voorbereiden? Welke opleiding biedt de beste 

baankansen? Is er een richting die mijn kind sowieso 

een goede positie op de arbeidsmarkt oplevert? Op 

dit moment is de startpositie op de arbeidsmarkt 

het meest kansrijk voor afgestudeerden in 

Accounting, Econometrie, Tandheelkunde, Exacte 

lerarenopleiding, Fiscaal Recht (UWV, 2018). 

Tegen de tijd dat jongeren die nu beginnen met 

hun studie, op zoek gaan naar een baan is dat 

misschien weer heel anders. 

Daarom schetst het Research Centrum voor 

Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) een beeld van 

de arbeidsmarktperspectieven over zes jaar. In de 

periode 2019 tot 2024 zullen ongeveer 1,6 miljoen 

gediplomeerden de arbeidsmarkt instromen. En de 

grootste werkgelegenheidsgroei wordt verwacht 

voor beroepen in zorg en welzijn, en in technische 

beroepen. Volgens het ROA zijn de vooruitzichten 

voor jongeren met een afgeronde opleiding in 

de gezondheidszorg of de techniek dan ook 

uitstekend: van verpleegkundige tot chirurg, en van 

timmerman of loodgieter tot ICT-architect.

Deze conclusie komt overeen met die van 

onderzoeksbureau McKinsey: er zijn en blijven 

veel technische professionals nodig. Doordat 

automatisering en technologische ontwikkelingen 

zo snel gaan, is er constant behoefte aan nieuwe 

experts die deze software en technologieën 

kunnen bedenken, ontwerpen, maken en 

onderhouden. Verder zijn er volgens McKinsey 

blijvend leerkrachten en managers nodig. 
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DE FINANCIËLE KANT
Hoe zit het straks met de economische positie van mijn zoon of dochter? Welke 

opleiding heeft de beste financiële vooruitzichten? Omdat er zoveel factoren 

meespelen is dat moeilijk te voorspellen. De algemene stelregel is wel: hoe hoger het 

onderwijsniveau, des te hoger het salaris. Mocht uw kind – of u – graag een beeld 

hebben van de startsalarissen, kijk dan eens op Studiekeuze123. Op deze website 

van de overheid staat per masteropleiding een overzicht van de kansen op de 

arbeidsmarkt, de meest gekozen beroepen en het bruto startsalaris. 

Een goed betaalde baan is natuurlijk fijn, maar werkplezier en voldoening is meestal 

waardevoller. Wij adviseren studenten dan ook om vooral te kijken naar de sector of 

opleiding waarvan ze het meest enthousiast worden.

  WILT U MEER WETEN OVER HET FINANCIËLE PLAATJE VOOR UW ZOON OF DOCHTER  
OP DE KORTE TERMIJN? 

  Wij hebben in dit paper alle kosten en bronnen van inkomsten van studenten  
op een rij gezet.
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OP HET SNIJVLAK VAN DISCIPLINES
Banen die een verbinding leggen tussen verschillende disciplines zijn volgens 

René Torenvlied de banen van de toekomst. ‘Scheidslijnen zijn steeds minder 

zichtbaar en minder nodig. Technische Geneeskunde is een goed voorbeeld. Een 

opleiding - ontworpen aan onze universiteit - die met een volledig nieuwe medische 

discipline precies in de kloof stapt tussen zorg en technologie. Zo hebben we ook in 

andere sectoren professionals nodig die niet alleen hun eigen discipline interessant 

vinden, maar zich ook verdiepen in andere disciplines. En vervolgens kunnen 

schakelen tussen hun eigen vakgebied en tech.’

Slimme technologie maakt onze zorg effectiever, persoonlijker en toegankelijker. 

Ontdek vijf voorbeelden van innovatieve oplossingen waaraan onderzoekers en 

studenten van UT werken.  

Werken op het snijvlak van disciplines is niet alleen iets van de toekomst.  

We zetten een aantal banen voor u op een rij die er tien jaar geleden nog niet waren:

• Brug tussen zorg en technologie

• Grotere rol voor ‘geluk’

• Alles in huis verbonden

• Wetenschapper van Big Data

‘Onderzoek dat nauw samenhangt met maatschappelijke 

vraagstukken vraagt bijna altijd om specialisten uit 

verschillende vakgebieden. Ze denken en werken 

allemaal vanuit een andere discipline, terwijl ze elkaar 

moeten kunnen begrijpen om samen tot een oplossing 

te komen. We moeten onze studenten leren om op die 

manier met anderen samen te werken; ons project-

gestuurd onderwijs is daar een mooi middel voor.’

STEFAN KOOIJ, 

OPLEIDINGSDIRECTEUR TECHNISCHE NATUURKUNDE UT
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BRUG TUSSEN ZORG EN TECHNOLOGIE 

Naast een opleiding als Technische Geneeskunde, zijn er steeds meer ziekenhuizen in 

Nederland die een verpleegkundige aanwijzen om de verbinding te maken tussen de 

zorg en technologie. De zogeheten Chief Nursing Information Officer (CNIO). Hij of zij 

is betrokken bij innovatieve zorgoplossingen, begrijpt en implementeert het Internet 

of Medical Things (IoMT) en verbetert zo de zorg. In dit artikel lees je over de opmars 

van de CNIO in Nederland. 

GROTERE ROL VOOR ‘GELUK’ 

De Chief Happiness Officer, of in het Nederlands de werkgelukdeskundige, is 

een adviseur die zich richt op het vergroten van de geluksbeleving op het werk. 

Bijvoorbeeld door inspiratiesessies, workshops of (team-)coaching gericht op 

persoonlijk leiderschap. Lees het artikel van de Volkskrant over werkgeluk

ALLES IN HUIS VERBONDEN 

Hoeveel apparaten zijn in uw huis verbonden met elkaar, of aan te sturen vanaf uw 

smartphone? Een Domotica Expert is gespecialiseerd in het gebruik van technische 

toepassingen in huis, ook wel smart homes genoemd. 

WETENSCHAPPER VAN BIG DATA 

Doordat Big Data een trend is geworden neemt de vraag naar datawetenschappers 

– Data Scientists – enorm toe. Een Data Scientist wordt wel eens omschreven als 

iemand die een klomp goud kan vinden in een grote berg ongestructureerde data. 

Daar is zowel analytisch vermogen en kennis van computers voor nodig als kennis 

van het vakgebied waarin de organisatie opereert.

NIEUWE BEROEPEN
Vandaag de dag zijn er al veel beroepen die jaren 
geleden nog niet bestonden. Denkt u maar eens 
aan alle ‘vloggers’ en ‘influencers’ die kinderen en 
jongeren online volgen. 

De Nationale Beroepengids heeft 21 recent ontstane 
banen op een rij gezet, zoals Freelance Specialist of 
Docent Webdevelopment. 

Om nog maar niet over de toekomst te beginnen!

28

https://www.registratieaandebron.nl/actueel/de-opmars-van-de-chief-nursing-information-officer-cnio
https://www.volkskrant.nl/economie/gelukkige-werknemers-leiden-tot-meer-winst-dit-bedrijf-heeft-een-chief-happiness-officer-die-waakt-over-het-werkgeluk~b791b872/
https://www.nationaleberoepengids.nl/21-nieuwe-beroepen-met-toekomst
http://www.utwente.nl


TECHMED CENTRE 
Heeft uw kind interesse in het werkveld waarin tech en zorg 

samenkomen? Dan is het leuk voor hem of haar om te weten dat  

onze campus een speciaal TechMed Centre heeft. Een innovatiehub  

met impact op de gezondheidszorg door uitstekende onderzoeks-, 

innovatie- en onderwijsprogramma’s. 

Het centrum is uitgerust met onderzoekslaboratoria, preklinische 

proeftuinen en gesimuleerde ziekenhuisomgevingen. Samen met de 

industrie, ziekenhuizen, overheden en verzekeringsmaatschappijen 

werken we hier aan de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor de 

gezondheidszorg.
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ZES FUTURISTISCHE BEROEPEN
Futurist Thomas Frey meent dat 60% van de beste banen van de komende tien jaar 

nu nog niet zijn uitgevonden. Cognizant heeft 42 banen bedacht die de komende  

tien jaar kunnen ontstaan. 

Wij lichten er hieronder een aantal uit. Niet omdat we zeker weten dat deze banen er 

komen, maar om u een beeld te geven van functies die andere vaardigheden vragen 

dan veel banen van nu. Bijvoorbeeld omdat ze meer gericht zijn op ethisch gedrag, 

(digitale) veiligheid of futuristische dromen, ideeën en innovaties.

1. Nanobot Engineer

2. Flying Car Developer

3. Data Trash Engineer

4. Voice UX Designer

5. Haptic Interface Designer

6. Vertical Farm Consultant ‘Robots gaan de wereld niet overnemen, maar de 

arbeidsmarkt gaat wel veranderen. Er komen steeds 

meer banen waarin tech op een of andere manier een rol 

speelt. Vakmensen blijven nodig. Maar hoogopgeleide, 

empathische professionals, die kunnen samenwerken en 

inspelen op veranderingen, zijn de toekomst.’

RENÉ TORENVLIED, 

HOOGLERAAR EN OPLEIDINGSDIRECTEUR 

PUBLIC MANAGEMENT, UT

TIP! 
AAN DE SLAG MET TECHNIEKEN VAN DE TOEKOMST 
Bij UT kunnen studenten tijdens en naast hun studie al aan de  
slag met technieken die zij interessant vinden voor de toekomst. 
Lees het verhaal van Jeroen, die naast zijn studie in het UT Solar-team zit.
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1. NANOBOT ENGINEER
Stelt u zich voor dat uw kind de maker wordt van 

hele kleine robotjes, die bijvoorbeeld kankercellen 

aanvallen in het menselijk lichaam. Volgens experts 

gaan nanobots - duizend keer kleiner dan een 

menselijk haar - de medische wereld op haar kop 

zetten. De verwachting is dat deze mini-robots in 

de toekomst effectief de strijd kunnen aangaan met 

kanker en andere ziekten.
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2. FLYING CAR DEVELOPER
Wie weet wordt uw zoon of dochter wel ontwerper van vliegende 

auto’s. Ze bestaan al! Momenteel nog zeldzaam en erg duur, 

maar na de elektrische, zelfrijdende auto’s vormen ze wellicht de 

volgende stap. 

  WIST U DAT HET NEDERLANDSE BEDRIJF PAL-V AL  
VLIEGENDE AUTO’S VERKOOPT? 

 Bekijk deze video.

foto: Pal-V
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3. DATA TRASH ENGINEER
Er zijn steeds meer data en dus ook meer ‘data-afval’. Wordt uw zoon of dochter later 

die techneut die ongebruikte gegevens kan opsporen en er verborgen inzichten uit kan 

halen? Een sterk analytisch vermogen en handigheid in statistiek zijn eigenschappen 

die u kind moet bezitten om schatten te kunnen vinden in enorme (big) datasets.

4. VOICE UX DESIGNER
Spraakassistenten zoals Siri gebruiken we nu voornamelijk voor eenvoudige 

zoekopdrachten. Maar over slechts een aantal jaar is ‘voice’ een onderdeel van allerlei 

apps. Een uitdaging is om voice-systemen zo te ontwerpen dat er een boeiende, 

aangename conversatie mee te voeren is. Heeft uw jongere interesse in taal, schrijven, 

UX design en psychologie, dan is dit misschien wel de perfecte baan voor hem of haar!

5. HAPTIC INTERFACE DESIGNER
Wearables of VR-apps die u met meerdere zintuigen beleeft? Jongeren van nu 

kunnen over tien jaar zomaar een interface ontwikkelen waarbij u via een touchpad 

lijfelijk ervaart wat u tegenkomt op weg van een station naar een café. U ziet niet 

alleen de route, maar voelt ook het koffiekopje in uw handen. Een unieke combi van 

product design, marketing, materiaalkennis en psychologie.

IN GESPREK MET UW BIJNA-STUDENT
Droom eens samen over zijn of haar toekomst!

• Hoe zou de wereld er over vijftien jaar uitzien?

•  Welke rol ziet uw zoon of dochter daarin voor 
zichzelf? 

•  Moedig hem of haar aan om creatief en vrijmoedig 
te denken! 
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6. VERTICAL FARM CONSULTANT
In Nederland is het nog een niche, maar verticale landbouw kan wel 

eens een oplossing vormen voor de vraag naar meer (lokaal verbouwd) 

voedsel in een omgeving met weinig ruimte. Een soort van voedselflat. 

In 2001 is het idee al geïntroduceerd door een professor aan de 

Columbia universiteit in New York. En wie weet is het over tien jaar de 

standaard manier van voedsel verbouwen.

  MEER WETEN OVER DIT LAATSTE BEROEP? 

 De Universiteit Wageningen doet onderzoek naar verticale landbouw.

34

https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Verticale-landbouw.htm
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Verticale-landbouw.htm
http://www.utwente.nl


DE MINDSET VAN GENERATIE Z:  
HOE JONGEREN DENKEN OVER WERK
De groep jongeren, die net als uw kind geboren is 

tussen 1995 en 2012, wordt ook wel Generatie Z 

genoemd. Uw zoon of dochter is een ‘digital 

native’: deze jongeren zijn geboren en getogen in 

het digitale tijdperk en kennen geen wereld zonder 

internet, smartphones, apps en social media. Hoe 

kijken zij naar de wereld en wat betekent dat voor 

hun ideeën over werk en carrière? We lichten een 

aantal kenmerken van deze generatie toe, zodat u 

uw zoon of dochter nog beter begrijpt.

ON- EN OFFLINE ZIJN ÉÉN

On- en offline leven zijn voor Gen Z’ers continue 

met elkaar verweven. Online contacten zijn voor 

hen net zo echt als fysieke ontmoetingen en 

internet is een levensbehoefte. Ze verzamelen 

hun info via online platformen of influencers en 

niet door het lezen van boeken of (lange) teksten. 

Vraag uw kind dus bijvoorbeeld niet om dit hele 

paper te lezen, maar laat hem of haar een van de 

YouTube video’s zien! 

ONDERNEMEND

Uw kind behoort tot een pragmatische, 

ondernemende en realistische generatie. Ze 

zijn van het doen en van actie. Zo schreven in 

2018 ruim 3500 tieners zich in bij de Kamer 

van Koophandel. Of denk aan klimaatactiviste 

Greta Thunberg. Ze begon met een 

schoolstaking, maar reist nu de wereld rond met 

haar oproep tot verandering in het klimaatbeleid. 

SPANNINGSBOOG VAN 8 SECONDEN

Hoe staat het met de concentratie en 

spanningsboog van uw zoon of dochter? 

Generatie Z is eraan gewend dat dingen snel 

gaan. Ze houden van afwisseling, zijn een  

ster in multitasken, maar ze hebben ook de 

minste concentratie van alle generaties; slechts 

acht seconden. Als ouder is het goed om te 

weten dat uw kind informatie wel snel kan 

scannen en filteren, maar kennis niet heel 

diepgaand opneemt. 

Ga dan ook samen in gesprek over belangrijke 

onderwerpen die meer aandacht vragen zoals 

studiekeuze of de toekomst. 

TRANSPARANT EN AUTHENTIEK

Waar Generatie Z niet van houdt, is hiërarchie. 

Deze jongeren werken graag in platte organisaties 

en vanuit gelijkwaardigheid. Eerlijke, transparante 

communicatie, waarmee de boodschap kort en 

bondig wordt overgebracht, doet het ‘t best. 

Dus draai er niet omheen als u met uw zoon of 

dochter praat en wees oprecht in uw interesse!
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MEER WETEN OVER GENERATIE Z? 
•  Dagblad Trouw schreef onlangs een artikel over Generatie Z  

en de waarde die ze hechten aan duurzaamheid, authenticiteit 

en het ‘doen’.  

•  Pyscholoog Jos Ahlers legt in deze video het verschil uit tussen 

deze en vorige generaties en beschrijft goed hoe Generatie Z 

naar de wereld kijkt.

I’M HERE TO TELL YOU THAT, UNLIKE  
YOU, MY GENERATION WILL NOT  
GIVE UP WITHOUT A FIGHT.
Greta Thunberg tijdens het World Economic Forum in Davos 2020
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FLEXIBEL ONDERWIJS
Het merendeel van de Gen Z’ers bevindt zich nog niet op de arbeidsmarkt. Maar 

dat ze anders studeren dan de generaties voor hen is al wel te zien. Dat weet u als 

ouder waarschijnlijk ook: u heeft zelf een Gen Z’er in huis. Ze passen zich snel aan. 

Geen wonder, want ze gaan hun hele leven al om met telkens weer veranderende 

technologieën en platformen. 

Ze concentreren zich korter, zijn oplossingsgericht, houden meer van kijken en 

luisteren dan van lezen, en gaan voor maximale keuzevrijheid, ook in het studeren. 

SURF, een coöperatie van meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen 

in Nederland, onderzoekt mede daarom mogelijkheden voor beter en flexibeler 

onderwijs. Ze benoemen bijvoorbeeld dat er meer vraag komt onder jongeren naar 

open opleidingen, zoals deze ICT-opleiding zonder toetsen en voorgeschreven 

curriculum.

‘De toekomst van hoger onderwijs wordt gekenmerkt 

door flexibiliteit. Studenten hebben meer dan ooit 

tevoren, de mogelijkheid om hun (studie)loopbaan 

in eigen hand te nemen. Er is veel ruimte voor eigen 

invulling, waaronder buitenlandervaring, stages in het 

bedrijfsleven, lerarenopleiding, etc. De mogelijkheden 

zijn eindeloos!’

STEFAN KOOIJ,  

OPLEIDINGSDIRECTEUR TECHNISCHE NATUURKUNDE, UT
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TENSLOTTE:  
UW KIND CREËERT DE TOEKOMST
Aan de Universiteit Twente is uw zoon of dochter onderdeel van de toekomst.  

Wij zijn een ‘people first’ universiteit. Dat betekent dat uw kind centraal staat, samen 

met de mensen en de maatschappij waarvoor hij of zij zich later als professional wil 

inzetten. We geven gedegen academisch onderwijs én zetten sterk in op persoonlijke 

ontwikkeling van uw kind. Als technische universiteit leiden we uw kind op zodat 

hij of zij vervolgens een bijdrage kan leveren aan een eerlijke, duurzame en digitale 

maatschappij.

Ook al kunt u zich als ouder moeilijk een beeld vormen van de arbeidsmarkt over 

tien jaar, bij UT worden de banen van de toekomst gecreëerd. René Torenvlied: 

‘Studenten dragen hier zelf bij aan hoe ze hun studie vormgeven. Ze ontdekken zelf 

wat unieke multidisciplinaire combinaties van samenwerken zijn. Daardoor vinden ze 

onverwachte oplossingen voor maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. 

We leren hen actief inspelen op ontwikkelingen. Het gaat uiteindelijk niet om welke 

baan ze kunnen krijgen, maar om welke baan ze gaan creëren. De banen van de 

toekomst? Die bepaalt uw zoon of dochter zelf!’

38

http://www.utwente.nl


CAMPUS ADRES
Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB  Enschede

POSTADRES 
Universiteit Twente 
Postbus 217
7500 AE  Enschede

T +31 (0)53 489 54 89

utwente.nl

Volg ons op social:  
@utwente

130
STUDIE- EN STUDENTENVERENIGINGEN

11.136
STUDENTEN

WAARVAN 29% INTERNATIONAAL

NO 1
VOOROPLOPEND IN ONDERNEMERSCHAP

ÉN�MAATSCHAPPELIJKE�IMPACT

39

http://utwente.nl/
https://www.facebook.com/utwente/
https://twitter.com/UTwente
https://www.instagram.com/utwente
http://www.utwente.nl

	De toekomstige carrière van 
uw kind: vragen, vragen, vragen!
	 Vijf trends waardoor 
werk verandert
	01 Technologie is overal
	Vier uni’s bundelen 
hun krachten 
	02 Een steeds kleinere wereld
	03 Robots
	04 Meer aandacht 
voor het klimaat
	05 Flexibel werken en spullen delen
	Een verandering van tijdperk: kans of risico?
	Van levenslang werknemer 
naar lifelong learning
	Skills van de toekomst
	Meest ondernemende uni 
van nederland 
	Lifelong learning
	Futureproof onderwijs 
in twente 

	Tech en werk: een laagje dieper
	De financiële kant
	Op het snijvlak van disciplines
	Techmed centre 

	Zes futuristische beroepen
	1. Nanobot engineer
	2. Flying car developer
	3. Data trash engineer
	4. Voice ux designer
	5. Haptic interface designer
	6. Vertical farm consultant

	De mindset van generatie z: 
hoe jongeren denken over werk
	Flexibel onderwijs

	Tenslotte: 
uw kind creëert de toekomst


	Knop 2: 
	Page 1: 

	Home 4: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 

	pijltje rechts 4: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 

	pijltje links 4: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 

	Knop 3: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 



