
We streven hierbij naar een continue verbinding tussen 
het onderwijs en de maatschappij. Toekomstbestendige 
digitale vaardigheden kun je van beroep naar beroep en 
functie naar functie meenemen. Het resultaat zijn studen-
ten, alumni en medewerkers die digitaal vaardig zijn en 
voorbereid zijn op een digitale maatschappij. 

Het werk van de zone Human capital
Het Versnellingsplan is er voor en door het hoger onder-
wijs. Met collega hogescholen en universiteiten wordt 
er samen geleerd en ontwikkeld. Daarbij worden de 
krachten en aanwezige kennis gebundeld. Het werk van 
de zone richt zich onder andere op toekomstbestendige 
competentieprofielen, hybride leeromgevingen, verbinden 
van stakeholders en het ontwikkelen en verzamelen van 
tools. We werken daarin samen met studenten, docenten, 
onderwijsontwikkelaars, onderwijsdirecteuren en de 
arbeidsmarkt. 

Daarnaast stimuleren wij dat het ontwikkelen van digitale 
human capital wordt opgenomen in onderwijsmodellen 
en strategische plannen van instellingen. De zone werkt 
in een open collective circle: een team bestaande uit een 
afvaardiging van verschillende hogescholen en univer-
siteiten. Vanuit het team wordt er hecht samengewerkt 
met input van buitenaf, zoals de Nederlandse AI Coalitie, 
verschillende Human Capital Agenda’s, het Groeifonds  
en I-Partnerschap.

versterken van digitale 
human capital

De zone Versterken van digitale human capital 
werkt aan het ontwikkelen van digitale vaardig-
heden in het hoger onderwijs met een focus op de 
digitale transformatie, zodat studenten opgeleid 
worden tot gewilde professionals en professionals 
zich kunnen blijven ontwikkelen. » 

Meer informatie en onze publicaties vind je op  
www.versnellingsplan.nl

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT 
is een vierjarig programma van SURF, Vereniging 
Hogescholen en de VSNU dat inzet op het samen-
brengen van initiatieven, kennis en ervaringen  
en snel en concreet aan de slag gaan met kansen 
voor het hoger onderwijs. Dit gebeurt in zeven  
verschillende ‘zones’. In de Versnellingszone  
Human capital werken 4 onderwijsinstellingen 
aan het verbeteren van de digitale vaardigheden 
van afgestudeerden.

» versnellingsplan.nl/human-capital

Waarom inzetten op het versterken van digitale 
human capital?
Door digitalisering verandert de samenleving in rap tempo. 
Daarmee veranderen ook de verwachtingen en eisen van 
werkgevers en de maatschappij. Als zone stellen we het 
werkveld en het onderwijs de vraag: wat is er nodig om 
studenten en professionals op te leiden tot digitaal vaar-
dige professionals? Dit met als doel dat zij toegerust zijn 
voor nieuwe beroepen en een bijdrage kunnen leveren 
aan het oplossen van diverse maatschappelijke en econo-
mische vraagstukken waar digitalisering een rol speelt.

Het onderwijs kan beter inspelen op (digitale) ontwikkelin-
gen in de maatschappij door studenten en professionals 
meer voor te bereiden op deze ontwikkelingen. Wij zijn 
er voor universiteiten en hogescholen die digitale human 
capital willen ontwikkelen, een bijdrage willen leveren aan 
digitaal vaardige studenten op de arbeidsmarkt en in de 
maatschappij en erkennen dat een leven lang digitale 
talent ontwikkeling voor afgestudeerden en professionals 
noodzakelijk is.

De behoefte voor het oplossen van digitaliseringsvraag-
stukken bij zowel hogescholen als universiteiten is groter 
geworden. We zien een groeiend bewustzijn over het 
belang van het aansluiten bij digitale maatschappelijke 
vraagstukken, omdat iedereen met digitalisering te 
maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan het data-gedreven 
werken in gezondheidszorg of ethische discussies over 
gezichtsherkenning bij opsporingsdiensten. 

Toekomstbestendige digitale vaardigheden
Door digitale vaardigheden op te nemen in de curricula 
bereiden we studenten adequater voor op de snel veran-
derende arbeidsmarkt en het kunnen bijdragen aan het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hierbij gaat 
het om zowel ICT-kennis en -vaardigheden in specifieke 
vakken als om vaardigheden die studenten zich eigen 
maken als digitale wijsheid. 


