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5Scholen in verandering

Als u mij dertig jaar geleden had verteld dat ik als 
leraar mijn leerlingen in één keer kon toespre-
ken in een WhatsApp groep, had ik dat verwezen 
naar het land der fabelen. Konden wij ons er iets 
bij voorstellen dat we iedere leerling kunnen 
voorzien van een individueel leertraject dat ze op 
een klein, draagbaar schermpje overal mee 
naartoe kunnen nemen? Of dat we overal en 
altijd kunnen communiceren met collega’s? Ik 
denk het niet. 
 
Net zoals in veel andere sectoren, binnen en 
buiten het onderwijs, komen er veel nieuwe 
ontwikkelingen af op het primair onderwijs. 
Rappe innovaties leiden tot grote veranderingen 
in de manier waarop wij het basisonderwijs 
vormgeven. Niet langer jaagt de overheid dat 
aan. Het wordt van scholen zelf gevraagd. En dat 
moet ook wel. De maatschappij schreeuwt erom. 
Kinderen groeien heel anders op dan tien jaar 
geleden. Denk maar eens aan de digitale devices 
die ook u ongetwijfeld thuis hebt liggen. Had u 
die in 2008 ook al?
 
Anno 2018 zijn flexibilisering en personalisering 
kernwoorden. De beweging van internationalise-
ring en individualisering intensiveert. Onze 
hoogwaardige kenniseconomie ontwikkelt zich 
steeds meer tot een innovatie-economie. Moet 
de school daar wat mee? 

Wij denken van wel. Bedrijven, overheid en ook 
het onderwijs worden gevraagd om constant 
mee te bewegen met een snel veranderende 
wereld. We kunnen niet terug, alleen vooruit. 
Sardes kijkt met belangstelling naar nieuwe 
ontwikkelingen in het onderwijs, maar ziet ook 
het gevaar van reageren op iedere hype. Effectief 
onderwijs, daar gaat het om. Innovatie hoort 
daarbij.
 

Deze Special geeft een aanzet om na te denken 
over innovatie. Over de vraag welke veranderin-
gen en vernieuwingen wenselijk zijn in het 
primair onderwijs. En hoe je deze realiseert in de 
scholen van het eigen bestuur of in de eigen 
school. De conferentie Verbind de school met de 
toekomst op 10 oktober 2018 draait om dezelfde 
vraag: welke kansen en uitdagingen biedt de 
toekomst voor het primair onderwijs? 

Wat betekenen technologische ontwikkelingen 
voor de dagelijkse lespraktijk? Wat vraagt de 
toekomstige arbeidsmarkt van de basisschool 
van nu? Wat zijn de consequenties voor didacti-
sche vaardigheden, voor het aanbod en de 
ordening van kennis, en voor de organisatie van 
uw onderwijs?
 
Dat, en meer, komt aan de orde in deze bundel. 
Ik wens u veel leesplezier.

Hermann van Holt 
Directeur Sardes 

Voorwoord
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“If your time to you
Is worth savin’
Then you better start swimmin’”
Bob Dylan, The times they are a-changin (1964)

Bob Dylan schreef in 1964 het nummer The 
Times they are a-changin omdat hij overal om 
zich heen verandering zag. De burgerrechten-
beweging kwam op, er kwam nieuwe muziek 
van onder meer The Beatles en jongeren 
veranderden hun houding ten opzichte van het 
gezag. In Nederland waren de nozems en de 
provo’s slaags met de politie. De jaren zestig zijn 
inmiddels alweer lang geleden. Tijden verande-
ren inderdaad. En overal om ons heen horen we 
dat dit steeds sneller gaat.

De huidige veranderingen hebben wellicht een 
andere oorsprong dan in de jaren zestig. Door 
innovatie en technische vooruitgang veranderen 
samenleving, organisaties, de arbeidsmarkt en 
het gedrag van mensen in rap tempo. Zo wordt 
verwacht dat robotisering en automatisering op 
de arbeidsmarkt veel veranderingen teweeg 
gaan brengen. Maar we weten niet precies 
hoeveel, en hoe snel dat zal gaan. 

Fourth economic revolution
Het World Economic Forum stelt dat we aan het 
begin staan van een ‘fourth economic revolu-
tion’: een periode van grote technologische 

doorbraken in onder meer robotica, kunstma-
tige intelligentie, nanotechnologie en autonoom 
transport. Eén schatting stelt dat 65 procent van 
de huidige basisschoolleerlingen een beroep 
gaat uitoefenen dat nog niet bestaat (World 
Economic Forum, 2016).

Walma van der Molen en Kirschner (2017) 
signaleerden dit voor de Nederlandse onder-
wijscontext. Kijkend naar de toekomst, maakten 
zij een overzicht van de kennis, vaardigheden en 
attituden die een leerling volgens hen zou 
moeten hebben. Volgens hen blijft basiskennis 
belangrijk, en moeten we ons niet te veel laten 
afleiden door de discussie over de 21ste-eeuwse 
vaardigheden. Het gaat om andere manieren 
van leren. Hun onderzoek maakt duidelijk dat 
vaardigheden die volgens experts van belang 
zijn voor het onderwijs van de toekomst, in het 
huidige onderwijs veel minder aan de orde 
komen. 

Het beeld van de toekomstige samenleving en 
het gedrag dat daarbij hoort, blijft onduidelijk. 
Globalisering zal naar alle waarschijnlijkheid 
toenemen, sociaal gedrag verschuift wellicht 
steeds meer naar digitale omgangsvormen. 
Bereiden we kinderen goed voor op een 
toekomst in een samenleving die zo snel 
verandert? Weten we eigenlijk wel hoe we hen 
hierop goed kunnen voorbereiden? En moet het 

Deze Sardes Special schetst een beeld van de veranderingen en ontwikkelingen 
die in 2018 gaande zijn in het primair onderwijs in Nederland. Het gaat over het 
heden en over de toekomst. Over vraagstukken waar allerlei verschillende 
professionals dagelijks mee te maken hebben: voor de klas, in de begeleiding van 
leerlingen of in de directiekamer.

Redactioneel
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onderwijs tegenover al die veranderingen een 
meer behoudende, of juist een vooruitstrevende 
houding aannemen? U ziet het: uitspraken doen 
leidt al snel tot meer vragen.

Lessen
Welke vernieuwingen in het huidige onderwijs 
anticiperen op de toekomst? We kennen 
inmiddels Wetenschap & Techniek, Engels, 
programmeren en 21ste-eeuwse vaardigheden. 
Leraren hebben dagelijks te maken met 
mediawijsheid, technologische veranderingen in 
hun werk en snel toenemende digitale vaardig-
heden van hun leerlingen. De samenhang 
tussen die vernieuwingen is lastig te benoemen. 
Misschien vragen we juist daarom steeds vaker 
naar de why (Sinek, 2011) en de Bedoeling (Hart, 
2016): we zijn op zoek naar de kern. Misschien 
wel om houvast te vinden, omdat er zo veel te 
kiezen is. Het lijkt er tevens op dat de basis-
school steeds meer moet. Zou het onderwijs 
ook anders georganiseerd kunnen worden? 
Bijvoorbeeld met een veel smaller curriculum 
(basisvakken) en een leven lang leren in het 
vooruitzicht?

Er zijn verschillende opvattingen over wat 
vooruitstrevend onderwijs is en wat het zou 
moeten zijn. De discussie over ‘Ons onderwijs 
2032’ onthulde niet alleen het grote aantal – 
soms lijnrecht tegenover elkaar staande – visies 
op ‘goed’ onderwijs in Nederland (met de 
discussie over ‘het nieuwe leren’ nog in het 
geheugen), maar bracht ook een aantal lessen 
naar voren.

De eerste les is dat voorzichtigheid is geboden 
bij onderwijsvernieuwingen op macroniveau (zie 
bijvoorbeeld het advies van de commissie 
Dijsselbloem, 2008). Ook op schoolniveau leidt 
al te rigoureuze verandering tot weerstand, 
soms zelfs tot grote problemen. Denk bijvoor-
beeld aan de commotie rond O4NT (Zembla, 
2018) of aan de discussie over ‘Iederwijs’ 
onderwijs in 2005. Veranderingen in het 
onderwijs vereisen draagvlak, geduld, kennis en 
expertise.

Ten tweede blijkt dat sommige vernieuwingen 
op het moment dat ze worden voorgesteld, al 
zijn achterhaald. Scholen doen soms dingen 
zonder dat ze deze zien als ‘vernieuwing’. Een 
mooi voorbeeld hiervan lezen we in de Volks-
krant van 1996, waarin scholen in de Bijlmer 
aangeven dat ze Zwarte Piet tijdens het Sinter-
klaasfeest gewoon inruilen voor een Witte Piet. 
Deze ‘vernieuwing’ leidde toen tot weinig 
commotie, maar houdt inmiddels overal in 
Nederland de gemoederen bezig.

Vernieuwingen en veranderingen brengen ook 
niet altijd wat men ervan verwacht. Denk 
bijvoorbeeld aan de invoering van smartboards, 
de wettelijke verplichting van burgerschapsvor-
ming (2006) of zelfs de invoering van realistisch 
rekenen. Hebben scholen en besturen voldoen-
de inzicht in vernieuwingen, in wat werkbaar en 
effectief is? Zijn scholen, zonder een sturende 
rol van de overheid, een speelbal geworden van 
vlotte verkopers en slimme reclames? Kies je als 
school voor aanpassingen van het bestaande 
systeem of kies je ervoor om het systeem 
volledig te veranderen? Wat is het verander-
vermogen van de school? Het vereist durf en 
leiderschap van zowel schoolleiders als leraren-
teams om te bepalen wat haalbaar is en wat 
past bij de school. 

De Staat van het Onderwijs 2018: 
reden tot zorg?
In april presenteerde de Inspectie van het 
Onderwijs de meest recente ‘Staat van het 
Onderwijs’ (2018). Ondanks een aantal mooie 
resultaten en cijfers, zijn er – ook op lange 
termijn bezien – punten die reden tot zorg 
geven. Het onderwijs is er de afgelopen twintig 
jaar niet op vooruit gegaan, als we de cijfers 
moeten geloven. Drie van de grootste zorgpun-
ten in 2018 zijn: de achteruitgang in basisvaar-
digheden, toenemende segregatie in het 
onderwijs, en zorgelijke lerarentekorten, nu en 
zonder ingrijpen ook straks.

Basisvaardigheden
Uit onderzoek naar de eindscores in het primair 
onderwijs blijkt dat 1 op de 13 leerlingen bij het 
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verlaten van de basisschool het fundamentele 
rekenniveau (1F) niet beheerst. Deze leerlingen 
hebben bijvoorbeeld moeite met het rekenen 
met eenvoudige percentages of het identificeren 
van verschillende maten. Slechts 13 op de 20 
leerlingen behaalt het streefniveau voor 
leesvaardigheid (2F). Het is de vraag of deze 
leerlingen de informatieve teksten die zij in het 
voortgezet onderwijs moeten lezen, voldoende 
zullen begrijpen. 
 
Figuur 1: Percentages leerlingen die beneden 
(i) fundamenteel (1F) niveau scoren en (ii) 
op of boven het streefniveau (2F) scoren 
(Inspectie van het Onderwijs, 2018).

Segregatie
Ook de kansengelijkheid in het onderwijs staat 
volgens de inspectie onder druk. Met name de 
verschillen in schooladviezen voor het voortge-
zet onderwijs zijn zorgwekkend. Kinderen van 
hoogopgeleide ouders krijgen procentueel veel 
vaker een hoger schooladvies. Naast het 
opleidingsniveau van de ouders, spelen ook het 
inkomen van ouders, de (migratie)achtergrond 
en de wijk een significante rol in de onderwijs-
toekomst van leerlingen. Jaren van onderwijs

achterstandenbeleid ten spijt, constateert ook 
de OECD (2018) dat Nederland, in vergelijking 
met andere landen, zwak scoort op het creëren 
van kansen voor kinderen met een (niet-wester-
se) migratieachtergrond die hier geboren en 
getogen zijn.
 
Figuur 2: Verschillen tussen schooladviezen, 
scores eindtoets en onderwijsniveau ouders 
(Inspectie van het Onderwijs, 2018).
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Lerarentekort
Een derde punt van zorg is het toenemende 
lerarentekort. Door de afnemende waardering 
voor het beroep, een salaris dat volgens velen 
niet voldoet aan de standaard, en door de 
werkdruk, wordt het lerarentekort steeds 
nijpender. Nu al worden scholen gedwongen om 
kinderen naar huis te sturen, staan er soms 
vrijwilligers voor de groepen en zitten directeu-
ren met de handen in het haar (Nieuwsuur, 
2018).

Een opvallend lokaal voorbeeld kwam onlangs 
in de media: de wethouder Onderwijs van 
Zaanstad was boos op haar collega in Amster-
dam, die actief leraren voor Amsterdam wierf in 
haar gemeente, terwijl er ook in Zaanstad een 
groot tekort is aan leraren (Het Parool, 2018). 
Als we de ramingen van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moeten 
geloven, zullen dergelijke situaties in de 
toekomst vaker voorkomen.

Figuur 3: Raming van de verwachte tekorten 
leraren en directeuren in het po (CentER-
data, 2015).

Actoren in plaats van reactoren
De door de inspectie genoemde uitdagingen zijn 
groot, maar zijn – het lerarentekort misschien 
uitgezonderd – niet op iedere school aan de 
orde. De minister heeft aangegeven dat er geen 
‘reparatietraject’ komt (dat zou een soort 
standaardreactie zijn). 

Er zijn ook andere vraagstukken voor scholen. 
Bijvoorbeeld hoe we omgaan met sociale media 
en mediawijsheid. Wel of geen iPads? Of hoe we 
onderzoekend en ontdekkend leren implemen-
teren. Hoe gaan we om met de veranderende 
verwachtingen die ouders hebben van de school 
en van hun kinderen? Dat zijn maar een paar 
voorbeelden. Een onderliggend vraagstuk voor 
scholen is: hoe bepalen we als school en 
schoolbestuur wat belangrijk is? Van de 
overheid (in het bijzonder het ministerie van 
OCW) komen in vergelijking met twintig jaar 
geleden steeds minder inhoudelijke beleids-
opgaven. De laatste grote verandering is 
waarschijnlijk de invoering van passend 
onderwijs (2014).

Sinds 2006 zijn de kerndoelen niet meer 
veranderd. Dat jaar – 2006 – is, vooral op 
technologisch vlak, enorm ver weg. Er waren 
nog geen iPads, geen smartphones, nauwelijks 
digiborden. Momenteel wordt er gewerkt aan 

Curriculum.nu, waarin 
digitale geletterdheid een 
plaats dient te krijgen. 

Ook de onderwijs-
verzorgingsstructuur, 
met schoolbegeleidings-
diensten, is geheel 
veranderd. Zij zijn gereor-
ganiseerd, kleiner gewor-
den, marktgedreven en zijn 
geen uitvoerders meer van 
landelijk beleid. Dat brengt 
een hele andere inhoude-
lijke dynamiek met zich 

mee. Veranderingen in het onderwijs werden in 
het verleden wel eens vergeleken met een 
olietanker: langzaam, en moeilijk van koers te 
veranderen. Dat is misschien een verouderd 
beeld. Inmiddels bestaat het onderwijs eerder 
uit een grote vloot zeilbootjes. Sommige bootjes 
varen voorop, steken hun nek uit, maar worden 
dan weer ingehaald door de grotere groep. Een 
bootje dat achteraan vaart, kan met een paar 
goed getimede veranderingen ook zomaar weer 
in de kopgroep komen. 
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Kortom: scholen zijn niet meer reactoren op 
vernieuwingsdrang van de overheid, maar 
worden nu aangesproken als actoren.

Keuzes durven maken
Daarmee hebben schoolbesturen en scholen 
zelf meer verantwoordelijkheid voor keuzes 
gekregen. Het lijkt alsof scholen heel veel 
moeten, maar de sleutel lijkt toch vooral te 
liggen in keuzes durven maken. Scholen die 
keuzes hebben gemaakt, deden dat op basis 
van ontwikkelingen die werden aangedragen 
vanuit de maatschappij, door organisaties en 
wellicht ook door ouders. Scholen die duidelijke 
keuzes maken, krijgen landelijke bekendheid en 
ook veel bezoekers (een nieuwe trend). 

Toch wringt het bij veel andere scholen nog, 
omdat innovatie en veranderingen meer vragen 
dan vroeger. Mogelijk komt dat doordat het 
onderwijs tot voor kort altijd redelijk efficiënt 
geregeld was. Met methoden kon je redelijk 
grote groepen tegelijkertijd aansturen; doordat 
er sprake was van klassikaal en leraargestuurd 
onderwijs hoefden er slechts weinig pionnen 
verzet te worden. Veranderingen die zich nu 
aandienen, kosten waarschijnlijk meer mens-
kracht, ook al belooft de techniek dat het 
allemaal sneller kan. Denk bijvoorbeeld aan 
gepersonaliseerd leren, meer differentiatie, 
curriculum design (het zelf ontwikkelen van 
materialen door leerkrachten) en thematisch 
werken. ICT-toepassingen kunnen verlichting 
bieden, maar vernieuwingen zelf kosten ook 
tijd en energie. 

Met de zorgen van de Inspectie in het achter-
hoofd: hoe zal het onderwijs een antwoord 
vinden op de dubbele opgave: verbeteren en 
vernieuwen? En dan gaat het ook nog over de 
vraag: wat is beter en wat is nieuw? 

Relativering: het geheugen is kort
Voor veel scholieren van de jaren tachtig en 
negentig roept het plaatje hiernaast een 
nostalgische glimlach op. Vrijdagochtend 

SchoolTV; met 60 kinderen samengepropt voor 
de televisiekar. Dat was voor basisscholen in die 
jaren de enige manier waarop de buitenwereld 
in beelden de school binnenkwam. Scholen 
hebben de afgelopen twintig jaar dan ook 
behoorlijke stappen gemaakt, voornamelijk door 
de toepassing van nieuwe technieken. Dat wordt 
nog weleens vergeten. Onze politici, de media 
en beleidsmakers zijn voortdurend bezig met de 
toekomst, willen constant vooruit. Terwijl het 
soms ook loont om even terug te kijken: 
smartboards, online methodes, Chromebook, 
en digitale leerlingvolgsystemen zijn op de 
meeste scholen inmiddels allemaal aanwezig.

Vernieuwen doen we niet om het vernieuwen, 
maar omdat we het onderwijs willen verbeteren 
en aanpassen aan de omstandigheden rond de 
school. Omdat alle kinderen recht hebben op 
goede onderwijskansen. De aanwijzingen voor 
toekomstig onderwijs zijn soms moeilijk te lezen, 
maar besturen en scholen doen er verstandig 
aan hier zelf over na te denken, keuzes af te 
wegen en een koers te kiezen. 

De uitdagingen in de toekomst zijn misschien 
onduidelijk en lijken soms onoverbrugbaar, 
maar we moeten het aanpassingsvermogen van 
het onderwijs niet onderschatten. The times they 
continue a-changing; misschien moet Bob Dylan 
daar eens een nummer over schrijven. En het 
onderwijs verandert mee, met alle uitdagingen, 
knelpunten en mogelijkheden die daarbij horen.

Daarvoor hebben we wel kennis, ervaringen en 
een innovatieve kijk nodig. Door ervaringen uit 
de praktijk en inzichten uit de wetenschap te 

beschrijven en te 
verbinden, hoopt deze 
Sardes Special daar 
aan bij te dragen.
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Leeswijzer
Anne Hoogenboom beschrijft een langetermijn-
visie op de arbeidsmarkt, de uitdagingen die we 
hierin kunnen zien, en koppelt dit aan het 
(primair) onderwijs van vandaag.

Joyce Breen (leerkracht De Werkplaats, Biltho-
ven) en Anne Hoogenboom beschrijven aan de 
hand van praktijkonderzoek hoe innovatieve 
didactiek op verschillende scholen in Nederland 
vorm krijgt en welke lessen we hieruit kunnen 
trekken. 

Koen Jansen (leerkracht basisschool De Drie-
master in Nijmegen) en Jan Maarse beschrijven 
in hun artikel de veranderingen in de klas: 
herinnert u zich uw lokaal of school in 2008 nog? 
De presentiemap? De grote monitoren? Wat is 
belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen op 
school kan meekomen met veranderingen?

Hoe het werken aan en met digitale ontwikkelin-
gen op school eruit kan zien, beschrijft Wim 
Trooster (Hogeschool Windesheim) in het door 
Windesheim ontworpen LAB21.

Als gevolg van technologische innovatie is de 
wereld overal te bereiken en daarmee een 
digitale speeltuin voor kinderen geworden, met 
veel kansen maar ook gevaren. Moeten scholen 
daar iets mee? Denise Bontje (Kind & Media) 
denkt van wel, zo blijkt uit haar artikel over het 
ontwikkelen van een visie op media. 

Ook op het gebied van de onderwijsinhoud is er 
het nodige in ontwikkeling. Anna Hotze (iPabo) 
neemt ons mee in een verkenning van het 
werken met wetenschap en technologie in het 
basisonderwijs. Anneke Nooteboom (SLO) 
beschrijft manieren om te werken aan formatief 
evalueren bij rekenonderwijs. Yvonne van Sark 
(Youngworks) beschrijft in een interview met 
Anne Hoogenboom waarom motivatie zo 
essentieel is, ook in het basisonderwijs. De rol 
van de directeur in het faciliteren van dit alles en 
in een visie waarin groei en toekomst onmisbaar 
is, wordt beschreven door Luc Greven, auteur 
van De negen principes van de excellente school-
leider.

Wij wensen u veel leesplezier.

Jan Maarse en Frank Studulski
Utrecht, juni 2018

11Scholen in verandering
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Onderwijs en arbeidsmarkt 
van de toekomst

Anne Hoogenboom

Studenten die nu een opleiding volgen tot 
administratief medewerker lopen het risico dat 
zij na hun afstuderen bij het vinden van een 
baan moeten concurreren met een computer of 
een robot (Walma van der Molen & Kirschner, 
2017). Computers kunnen steeds complexere 
taken uitvoeren. We kunnen nog niet overzien 
wat dit betekent voor kinderen die nu starten 
met hun schoolloopbaan, maar wél kunnen we 
met de basisschoolleerlingen van nu voorsorte-
ren op een onzekere toekomst. 

Invloed op dagelijks leven
Digitalisering, technologisering, robotisering en 
de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie 
versnellen. Bureaucratische, administratieve en 
logistieke processen worden steeds vaker 
geautomatiseerd. Computers kunnen met 
gebruik van big data en algoritmes steeds 
complexere taken uitvoeren én kunnen steeds 
beter leren.

Wat computers kunnen, beïnvloedt ons dagelijks 
leven in toenemende mate. We krijgen relevante 
nieuwsberichten gepusht op onze telefoon, we 
sporten met een app die ons aanspoort en onze 

voortgang monitort, ons gras wordt zorgvuldig 
gemaaid door een robot, we monitoren onze 
gezondheid via ons horloge, de voortgang van 
leerlingen wordt voor ons inzichtelijk gemaakt 
via systemen als Snappet, en op elke website die 
we bezoeken krijgen we gepersonaliseerde 
reclame aangeboden.

Dit type technologie, dat ons gedrag in kaart 
brengt, analyseert, van feedback voorziet of ons 
toekomstig gedrag voorspelt, wint terrein. Naast 
het managen van de dagelijkse gang van zaken, 
gaat het ook steeds vaker om grote beslissingen, 
zoals de toekenning van een hypotheek of wie 
de beste kandidaat is voor de baan. Wat 
betekenen de ontwikkelingen rond kunstmatige 
intelligentie, data-analytics en machine learning 
voor de werknemer van de toekomst?

Grenzen
Voorlopig zijn er nog grenzen aan wat compu-
ters kunnen. Naast taken die creativiteit en 
sociale vaardigheden vereisen, worden ook 
complexe perceptietaken in een ongestructu-
reerde omgeving genoemd als bottle-neck Frey & 
Osborne, 2017 in Walma van der Molen & 

De technologisering en digitalisering gaan sneller dan ooit en hebben grote 
gevolgen voor ons dagelijks leven en voor de arbeidsmarkt. Wat wordt er op de 
toekomstige arbeidsmarkt van werknemers verwacht? En wat kunnen basisscho-
len doen om leerlingen daar op voor te bereiden? Anne Hoogenboom gaat in op 
deze vragen.
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Kirschner, 2017). Een creatief proces, waarbij je 
meerdere wegen verkent om tot een verrassend 
antwoord op een vraag te komen, is lastig te 
voorspellen en is lastig te vertalen naar algorit-
mes. Ook verwacht men dat reflectie en 
zelfsturend leren in complexe situaties voorlopig 
nog niet zijn te vangen in algoritmes. Daarmee 
zijn beroepen die sociale interactie op hoog 
niveau vereisen, zoals zorgvuldig afstemmen op 
de vraag en behoefte van de ander, nu nog 
voorbehouden aan mensen. In sectoren zoals 
het onderwijs en de zorg, kunnen slechts de 
administratieve, ondersteunende onderdelen 
van het werk worden geautomatiseerd.

Omdat vaardigheden, zoals creativiteit, sociale 
vaardigheden, reflecteren op en het bijsturen in 
complexe situaties nog niet kunnen worden 
geautomatiseerd, zal er op de arbeidsmarkt van 
de toekomst vraag zijn naar dit type vaardighe-
den. Door al op de basisschool te werken aan de 
ontwikkeling en versterking van dit soort 
vaardigheden, dragen we bij aan een goede 
voorbereiding op de toekomst. 

Ethische vragen
De toenemende aanwezigheid en invloed van 
technologie in ons dagelijks leven leidt ook tot 
nieuwe ethische vragen. Denk bijvoorbeeld aan 
de publieke discussie over iPad-scholen of aan 

de inzet van zorgrobots die dementerende 
bejaarden gezelschap houden. Toekomstige 
generaties zullen antwoorden moeten vinden 
op dergelijke ethische vragen over de grenzen 
van de inzet van techniek. Welke taken moeten 
blijven voorbehouden aan mensen? In hoeverre 
willen we dat algoritmes ons leven beïnvloeden? 
Op welke natuurlijke selectieprocessen willen 
we ingrijpen met behulp van nieuwe ontwikke-
lingen in wetenschap en technologie?

Om zich over zulke vraagstukken een afgewo-
gen, kritische mening te kunnen vormen, 
hebben leerlingen een basis aan technologische 
kennis en vaardigheden nodig, en een kritische, 
onderzoekende houding. Ook hier ligt een taak 
voor het funderend onderwijs, schrijven Walma 
van der Molen en Kirschner in hun whitepaper 
Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op 
(2017). 

Naast de ontwikkeling van deze onderzoekende 
habit of mind, is ook het kunnen omgaan met 
een steeds bredere stroom aan informatie een 
vereiste voor de toekomst en een opgave voor 
het onderwijs. De hoeveelheid informatie die op 
ons afkomt, neemt immers exponentieel toe. 
Kinderen en jongeren moeten informatie leren 
zoeken, vinden, beoordelen en verwerken. Hoe 
beoordeel je of informatie betrouwbaar is? 
Welke informatie selecteer je? Hoe valideer je 
informatie? En hoe valoriseer je deze informatie 
vervolgens? Dit zijn vragen waar ook de 
generatie van de zogenaamde digital natives 
sturing en begeleiding bij nodig heeft. Daarom is 
er in toekomstgericht onderwijs aandacht voor 
informatievaardigheden en mediawijsheid. 

Loopbaan
Tot slot is het de verwachting dat door de 
digitalisering de manier waarop mensen met 
elkaar samenwerken en het verloop van een 
carrière zullen veranderen. Met behulp van 
digitale platforms kunnen mensen steeds 
makkelijker in wisselende (en dus tijdelijke) 
samenstelling met elkaar samenwerken. Een 

“Voorlopig zijn er 

nog grenzen aan 

wat computers 

kunnen”
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langere periode werken met dezelfde collega’s en 
voor dezelfde baas zal er steeds minder bij zijn.

Van de werknemer van de toekomst wordt meer 
flexibiliteit en lerend vermogen verwacht 
(Platform Onderwijs2032, 2016). Een leven lang 
leren wordt steeds meer de realiteit. Om hun 
eigen employability te waarborgen, moeten 
mensen zich blijven ontwikkelen en moeten ze 
eerder opgedane kennis en vaardigheden 
kunnen toepassen in nieuwe, relevante situaties 
(Onderwijsraad, 2014).

Daarnaast vereist een loopbaan met veel 
transities sterke loopbaancompetenties. De 
medewerker van de toekomst moet zelf sturing 
geven aan zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor 
moet hij zijn eigen kwaliteiten en drijfveren 
kennen, goed kunnen plannen, organiseren en 
vooruitzien, en moet hij bovendien beschikken 

over een stevig netwerk. In het primair onder-
wijs kan hiervoor een basis worden gelegd door 
gericht in te zetten op de ontwikkeling van 
zelfreflectie en zelfsturing, aandacht te besteden 
aan vaardigheden, zoals samenwerken en 
communiceren, en door bewust bezig te zijn 
met de transfer van kennis van het ene naar het 
andere vakgebied. 

“De arbeidsmarkt 

van de toekomst 

vraagt meer flexi-

biliteit en lerend 

vermogen”



Sardes Special • nummer 23 • juni 201816

Vaardigheden én kennis
De genoemde vaardigheden die nodig zijn op de 
arbeidsmarkt van de toekomst, worden vaak 
aangemerkt als ‘21ste-eeuwse vaardigheden’: 
zelfregulering, kritisch denken, probleemoplos-
send vermogen, creativiteit, samenwerken, 
communiceren, sociale en culturele vaardighe-
den, mediawijsheid, informatievaardigheden, 
ICT-vaardigheden en computational thinking. 
Allemaal relevante vaardigheden die tijd en 
aandacht vragen in een reeds overvol curricu-
lum. Hoe kunnen we in het primair onderwijs 
toch aandacht besteden aan de ontwikkeling 
van al deze vaardigheden? 

In de visie van Platform Onderwijs2032 zijn en 
blijven de drie hoofddoelen van het onderwijs: 
kennisontwikkeling, persoonsvorming en 
maatschappelijke toerusting. Het Platform 
Onderwijs2032 pleit voor een combinatie van 
een vaste basis aan kennis en een vaste basis 
aan vaardigheden (2016). Ook Walma van der 
Molen & Kirschner (2017) spreken nadrukkelijk 
uit dat kennisoverdracht – ondanks alle aan-
dacht voor vaardigheden – een centrale taak van 
het onderwijs moet blijven. In toekomstgericht 
onderwijs is de ontwikkeling van vaardigheden 
dan ook gecombineerd met tijd en aandacht 
voor de ontwikkeling van kennis. Gelukkig 
kunnen vaardigheden het beste worden 
aangeleerd in een betekenisvolle context van 
concrete vakinhoud (Onderwijsraad, 2014). 
Werken aan vaardigheden vraagt om een 
andere inrichting van het onderwijs: vaardig-
heden worden ingezet om kennis te verwerven 
en te verwerken. 

De integratie van kennis en 21ste-eeuwse 
vaardigheden vereist onderwijs waarin veel 
gelegenheid is voor ontdekkend leren en veel 
ruimte voor reflectie. Volgens het Platform Ons 
Onderwijs2032 is er interdisciplinair of vakover-
stijgend onderwijs nodig waarin brede, maat-
schappelijk relevante vragen centraal staan. Zulk 
onderwijs maakt niet alleen de combinatie van 
kennis en vaardigheden mogelijk, het leidt ook 
tot dieper leren en een sterkere motivatie bij de 
leerlingen. Ook Walma van der Molen & 

Kirschner pleiten voor meer thematisch 
onderwijs, waarin leerlingen 21ste-eeuwse 
vaardigheden toepassen en vakinhoudelijke 
kennis vanuit verschillende disciplines combine-
ren om relevante maatschappelijke vragen te 
behandelen.

Visie ontwikkelen
Om te komen tot toekomstgericht onderwijs, 
waarin kennis en vaardigheden zijn geïntegreerd 
in een vakoverstijgend aanbod, is het onder 
meer nodig dat de schoolleider met het team 
een inspirerende visie formuleert. Waarom 
willen wij werken aan kennis én vaardigheden? 
Welke kennis en vaardigheden stellen wij op 
onze school centraal en waarom? Hoe gaan wij 
samen en in samenhang werken aan de 
ontwikkeling van kennis en vaardigheden? Gaan 
we alle vakken anders aanbieden of slechts een 
deel? Gaan we alle onderwijstijd anders 
inrichten of slechts delen van de dag of week? 
Welke professionalisering heeft het team nodig 
om de omslag te kunnen maken, om losser te 
komen van de methode en om op basis van 
vragen met de leerlingen op ontdekkingstocht te 
gaan? Hoe sturend is de leerkracht daarbij? Hoe 
stel je goede denkvragen? Hoe houd je zicht op 
de voortgang en ontwikkeling van leerlingen? 
Hoe zorg je voor een doorgaande leerlijn?

Een team een dat antwoorden formuleert op 
bovenstaande vragen en op basis daarvan 
keuzes durft te maken in de letterlijke en 
figuurlijke inrichting van de school, draagt bij 
aan de voorbereiding van leerlingen op een 
onzekere toekomst. 

Bronnen
Onderwijsraad (2014). Een eigentijds 
curriculum. Den Haag: Onderwijsraad.
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Duurzaam veranderen, 
hoe doe je dat?

Anne Hoogenboom en Joyce Breen 

Omdat kennis en techniek zich in de huidige 
maatschappij zeer snel ontwikkelen, wordt vaak 
gedacht dat de kennis die iemand tijdens school 
of studie opdoet alweer is achterhaald wanneer 
hij het werkveld in gaat. Daar komt bij dat de 
arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt. Dat 
betekent dat werknemers zich beter moeten 
kunnen aanpassen en innovatiever moeten zijn 
dan vroeger (Onderwijsraad, 2014; WRR, 2013). 
Onze kenniseconomie ontwikkelt zich tot een 
innovatie-economie, waarin bij werknemers op 
alle niveaus een groter beroep wordt gedaan op 
onder andere creativiteit, ondernemerschap, 
technologische toepassingen en (internationale) 
samenwerking (Trilling & Fadel, 2009).

21ste-eeuwse vaardigheden
Van scholen wordt verwacht dat ze leerlingen 
basiskennis en vakinhoud bijbrengen. Èn dat zij 
leerlingen voorbereiden op de toenemende 
technologisering, internationalisering, individua-
lisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt 
(Platform Onderwijs2032, 2016; WRR, 2013; 

Onderwijsraad, 2014). Dit vereist dat leerlingen 
21ste-eeuwse vaardigheden ontwikkelen. 

Het meest recente Nederlandse model voor 
deze vaardigheden ontwikkelde SLO in 2014 in 
samenwerking met Kennisnet (Thijs, Fisser & 

Veel schoolleiders willen hun onderwijs vernieuwen. Ze willen bijvoorbeeld 
thematisch onderwijs, onderzoekend of ontdekkend leren of projectonderwijs 
invoeren. Aanleiding is dikwijls de roep om 21ste-eeuwse vaardigheden. Wat zijn 
do’s en don’ts bij een duurzaam veranderproces? Sardes interviewde zeven 
schoolleiders die bezig zijn met de implementatie van een nieuwe didactiek. 
Anne Hoogenboom en Joyce Breen delen de bevindingen en ondersteunen deze 
met relevante theoretische inzichten over innovatie en verandermanagement.

“Innovatie is geen 

doel op zich, maar 

is het middel om de 

onderwijskwaliteit te 

verbeteren”
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van der Hoeven, 2014). Zij spreken over 
‘21ste-eeuwse vaardigheden’, niet omdat deze 
vaardigheden nieuw zijn, maar omdat ze in deze 
eeuw nóg belangrijker zijn geworden. Het model 
omvat elf vaardigheden. Naast interpersoonlijke 
vaardigheden (communiceren, samenwerken, 
sociale & culturele vaardigheden) en intraper-
soonlijke vaardigheden (zelfregulering, kritisch 
denken, creatief denken, probleem oplossen), 
gaat het om vaardigheden die zijn gericht op 
digitale bedrevenheid (ICT-(basis)vaardigheden, 
informatie vaardigheden, computational thinking, 
mediawijsheid).

Figuur 1: Het model voor 21ste-eeuwse 
vaardigheden (© SLO / Kennisnet). 

Sturing en focus
In een onderzoek naar de integratie van de 
21ste-eeuwse vaardigheden in het funderend 
onderwijs (po en onderbouw vo), onderzocht 
SLO op welke wijze 21ste-eeuwse vaardigheden 
onderdeel zijn van de lespraktijk (Thijs, Fisser & 
van der Hoeven, 2014). Uit het onderzoek bleek 
dat leraren bekend zijn met de vaardigheden en 
het belangrijk vinden om bewust aandacht te 
besteden aan de ontwikkeling ervan. Ze doen dit 
naar eigen zeggen ‘soms’ tot ‘regelmatig’. De 
casestudies wezen echter uit dat deze aandacht 
over het algemeen weinig doelgericht en 
structureel is. De intentie van leerkrachten is er, 
maar de uitvoering blijkt vaak complexer te zijn 
dan gedacht (Thijs, Fisser & van der Hoeven, 
2014).

De ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden 
staat niet op zichzelf. Je leert de vaardigheden 
juist goed binnen de betekenisvolle context van 
concrete vakinhoud, dus door ze actief toe te 
passen tijdens de kennisverwerving (Hoogeveen 
& Studulski, 2015; Hoogeveen & Studulski, 2016; 
Studulski, 2013; Studulski, 2016; Onderwijsraad, 
2014). Uit onderzoek van SLO bleek dat de 
21ste-eeuwse vaardigheden weinig expliciet 
voorkomen in de huidige kerndoelen en 
referentieniveaus. Ook zijn er weinig reguliere 
lesmethodes waarin substantieel en systema-
tisch aandacht is voor 21ste-eeuwse vaardig-
heden (Thijs, Fisser & Van der Hoeven, 2014).

Dat betekent dat werken aan 21ste-eeuwse 
vaardigheden gerichte sturing vereist van de 
schoolleider en een continue focus van de 
leerkracht. Het vraagt ook om keuzes: in 
hoeverre moet of wil je de methodes loslaten? 
Wil je projectmatig en vakoverstijgend werken 
aan 21ste-eeuwse vaardigheden of wil je 
schoolbreed een nieuwe, actievere vorm van 
leren introduceren, bijvoorbeeld ontdekkend 
onderwijs? Welke keuze je inhoudelijk ook 
maakt, de vraag is hoe je zorgt voor een effectief 
veranderproces en een duurzame vernieuwing 
van de onderwijspraktijk.
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Sturen op innovatie
Er zijn verschillende vormen van innovatie. Zo is 
er een verschil tussen onderwijsverbetering en 
onderwijsvernieuwing, ook wel innovatie 
genoemd. Onderwijsverbetering richt zich op 
verhoging van de onderwijskwaliteit door 
bestaande doelen effectiever te realiseren 
binnen de huidige kaders. Bij onderwijsinnovatie 
wil men de kwaliteit van het onderwijs verbete-
ren door níeuwe doelstellingen te realiseren 
(Lagerweij, 1987). Door bestaande systemen en 
kaders te veranderen, wordt er gebroken met 
tradities (Van der Bolt, Studulski, Van der Vegt & 
Bontje, 2006). De innovatie is geen doel op zich, 
maar is het middel om de onderwijskwaliteit te 
verbeteren (Fullan, 1991).

Innovatie kan vanuit verschillende benaderingen 
worden aangepakt. Een bekende benadering is 
de top-down benadering, met als grootste 
nadeel een lage betrokkenheid (of zelfs weer-
stand) van het team (Van der Velpen, 1994). De 
tegenhanger van deze benadering is de 
bottom-up benadering. Nadeel hiervan is, dat er 
binnen een organisatie vaak verschillende 
opvattingen, plannen en aanpakken ontstaan 
(Van Wieringen, 1993).

Kuiper en Berkvens (2013) komen op basis van 
internationaal onderzoek tot de conclusie dat de 
meest effectieve en duurzame benadering voor 
onderwijsinnovatie een combinatie is van 
top-down en bottom-up (zie figuur 2). Leer-
krachten moeten ruimte hebben om initiatief te 
nemen, en daarnaast moet er van bovenaf – 
door middel van beleid en toezicht – richting en 
stimulans worden geboden om die ruimte 
effectief te benutten. Tot slot moet er sprake 
zijn van ‘ondersteuning van opzij’, bijvoorbeeld 
in de vorm van uitgewerkte specificaties, 
inspiratie en onderbouwing vanuit de weten-
schap, en goede voorbeelden uit de praktijk. 

Figuur 2: Proces van curriculumvernieuwing 
(Kuiper & Berkvens, 2013).

Innovatie in drie fases
Een innovatieproces bestaat uit drie fases: 
initiatie, implementatie en institutionalisering 
(Fullan, 1991; Verbiest, 2017).

Initiatiefase 
De initiatiefase is het proces dat leidt tot het 
besluit om de onderwijsvernieuwing in te 
voeren. In de praktijk gebeurt het vaak dat de 
schoolleiding of het schoolbestuur top-down het 
initiatief neemt voor verandering. Omdat dit de 
tijd is vóórdat de doelen worden geconcretiseerd 
en plannen worden gemaakt, leent deze fase 
zich goed voor een gerichte, sturende insteek.

Het gevaar in deze fase is dat de schoolleiding 
teveel koerst op draagvlak bij het gehele team. 
Geïnterviewde schoolleiders noemen de neiging 
tot ‘ja, maar’-denken bij het team. Er leeft angst 
voor verandering en soms het gevoel onvol-
doende bekwaam te zijn. Om dit te ondervan-
gen, schakelen schoolleiders regelmatig ‘hulp 
van opzij’ in om het team te enthousiasmeren 
en te betrekken. Door het team gericht te 
bevragen, kom je tot een gezamenlijk geformu-
leerde missie en visie. Een andere succesvolle 
interventie van opzij is het bezoeken van goede 
praktijkvoorbeelden. Hierdoor zien leerkrachten 
dat verandering misschien niet makkelijk is, 
maar wél mogelijk. Zij kunnen anderen bevra-

Top-down

From 
aside

From 
aside

Bottom-up

Curriculum 
practices at 
school and 
classroom 

level
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gen op succes- en faalfactoren. Ook kennisuit-
breiding en het ontwikkelen van een gezamen-
lijke taal passen in deze fase, bijvoorbeeld door 
externe sprekers uit te nodigen op studiedagen. 

Implementatiefase
Na het formuleren van de visie en de plannen 
wordt de verandering in praktijk gebracht: de 
implementatiefase. Waar in de initiatiefase de 
schoolleider een belangrijke motiverende en 
faciliterende rol vervult, hebben de leraren een 
belangrijke rol in de implementatiefase: zij 
moeten de vernieuwing realiseren.

Volgens Fullan is het van belang om er in deze 
fase rekening mee te houden dat de zogenoem-
de implementatiedip zich kan voordoen. Na de 
start van het vernieuwingsproces worden er van 
leraren (en mogelijk andere betrokkenen) 
nieuwe competenties gevraagd. De implementa-
tiedip treedt op wanneer de betrokkenen 
(tijdelijk) minder geloven in hun eigen kunnen of 
in het slagen van de innovatie. Gevoelens van 
twijfel, onzekerheid en frustratie kunnen leiden 
tot de neiging om de innovatie op te geven of 
terug te vallen op de oude manier van werken. 
Het is belangrijk om deze angst en frustratie te 
erkennen en duidelijk te maken dat de imple-
mentatiedip een normaal verschijnsel is. Het is 
misschien zelfs noodzakelijk om tot diepe en 
duurzame verandering te komen (Fullan, 1991; 
Verbiest, 2017). Een grote betrokkenheid in de 
initiatiefase en eigenaarschap van de doelen en 
het proces, helpen om de soms moeizame 
implementatiefase succesvol te doorlopen. 

Institutionaliseringsfase
In de institutionaliseringsfase wordt de verande-
ring opgenomen in de dagelijkse routines van 
de school (Fullan, 1991; Verbiest, 2017). Pas 
wanneer dit het geval is, is er werkelijk sprake 
van duurzame onderwijsvernieuwing. De 
nieuwe didactiek is onderdeel van het gedrag 
van individuele leraren en van het team. De 
aanpak is bovendien goed gedocumenteerd, 
zodat wisselingen in het team niet leiden tot 
stilstand of achteruitgang van de vernieuwing. 

Met name dit laatste blijkt lastig te zijn voor 
scholen die werken aan onderwijsvernieuwing. 
Het veranderen van de praktijk is vaak erg 
‘karttrekker-afhankelijk’.

Om de stap te zetten van de implementatie- 
naar de institutionaliseringsfase kan het helpen 
om de nieuwe aanpak op gezette tijden te 
blijven agenderen, de aanpak te verbinden aan 
bestaande structuren en voorbeeldgedrag te 
belonen.

Blijven ontwikkelen 
Bij een effectieve en duurzame onderwijsinno-
vatie is top-down richting en ondersteuning 
bieden gecombineerd met ruimte creëren voor 
initiatief en experiment, terwijl er van opzij 
steun en inspiratie wordt geboden. Blijvende 
kwaliteitsverbetering en onderwijsvernieuwing 
vereisen een lerende organisatie waarin een 
innovatiecultuur leeft. Volgens Verbiest (2017) 
dragen professionele leergemeenschappen bij 
aan het ontwikkelen van een dergelijk klimaat. 
In een professionele leergemeenschap leren 
leraren van elkaar door elkaar te ondersteunen 
en te inspireren. Zij leren in het belang van de 
leerling, met het doel tot betere leerresultaten 
te komen. Zo vervullen leraren voor elkaar de 
functie van externe ondersteuning. Deze vorm 
van kennisdeling wordt nog sterker wanneer 
deze schooloverstijgend wordt ingezet en 
wanneer de focus ligt op het leerproces en niet 
zozeer op de eindresultaten. 

Bij het werken aan de integratie van 21ste-eeuw-
se vaardigheden in de lespraktijk, bepaalt de 
schoolleider de richting en wordt gezamenlijk de 
visie geformuleerd. Hoe, en vooral waarom, 
willen we hieraan werken? Hoe kunnen we dat 
het beste doen, gelet op onze doelgroep en op 
onze sterke en onze zwakke kanten? Welke 
scholen zijn voor ons een goed voorbeeld en 
waarom? Wat willen we wel en niet van anderen 
overnemen?

Maak ruimte voor het ontwikkelen van kennis 
en een gemeenschappelijke taal. Faciliteer het 
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ontwikkelen van lesmateriaal en het uitwisselen 
van ervaringen. Laat leraren bij elkaar kijken en 
van elkaar leren. Stimuleer het geven van 
feedback en leg vast wat je wilt behouden. 
Behoud de ingezette cultuur van samen vernieu-
wen door een professionele dialoog te facilite-
ren op basis van ervaringen, leerlingresultaten 
en wetenschappelijke literatuur. Deze onder-
zoeksgerichte kennisdeling vergroot het 
eigenaarschap van het team. Bijkomend 
voordeel is dat leraren zelf ook meer bekwaam 
worden in 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals 
samenwerken, communiceren, informatie 
zoeken en beoordelen, een kritische houding 
ontwikkelen, onderzoekend werken en 
reflecteren. 
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Technologische veranderingen: 
houdt de leerkracht het bij?

Koen Jansen en Jan Maarse

Grote veranderingen in samenleving, organisaties, arbeidsmarkt en het 
gedrag van mensen maakt onderwijsvernieuwing onvermijdelijk. De verande-
ringen gaan snel, innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Hoe kunnen leraren 
hun leerlingen voorbereiden op een snel veranderende, globaliserende, digitale 
wereld? En wat betekent dat voor leraren in de dagelijkse praktijk?

Hoewel grootschalige onderwijsvernieuwing 
door de commissie Dijsselbloem in 2008 werd 
afgeraden, is er de afgelopen tien jaar niettemin 
enorm veel veranderd in de klas. Dat is vooral 
zichtbaar in technologische ontwikkelingen. 
Scholen implementeren technologische 
toepassingen (veelal toepassingen op ICT-vlak) 
en gebruiken deze voor vernieuwende onder-
wijskundige gedachten en methodieken, zoals 
differentiëren, formatief evalueren en 21ste-
eeuwse vaardigheden. Dat alles in een context 
van een lerarentekort, een strakke begroting en 
een fikse werkdruk bij leerkrachten.

Vertel mensen dat je werkt in de onderwijs-
sector, en het gaat al snel over stakingen, 
werkdruk, ‘De Luizenmoeder’. Zeker het 
afgelopen jaar ligt het onderwijs onder een 
vergrootglas, niet alleen in de media en de 
politiek, maar ook in het maatschappelijke 
debat. Al die aandacht voor onderwijs is 
eigenlijk niet zo gek. Ons onderwijssysteem is 
als instituut een belangrijk en herkenbaar 
verlengstuk van onze samenleving en is 
daarmee een algemeen goed waar iedereen wat 
van kan vinden, een plek en een periode waar 

iedereen herinneringen aan heeft, en een sector 
die constant onder druk staat om veranderingen 
in de maatschappij te vertalen.

Technologische veranderingen volgen elkaar in 
een steeds rapper tempo op. Stilstand is geen 
optie meer, constant in beweging zijn is de 
modus operandi in de samenleving (zie bijvoor-
beeld Aslander & Witteveen, 2015). Wat 
betekent dat voor onze kinderen? En voor het 
basisonderwijs?

Snelle ontwikkeling
Recent Amerikaans onderzoek wijst er op dat 
zeer jonge kinderen (0-8 jaar) sinds 2011 niet 
zozeer meer tijd voor een beeldscherm door-
brengen, maar dat het type scherm is veran-
derd. In Amerika maakt deze zeer jonge groep al 
in 35 procent van de tijd gebruik van de 
smartphone en/of tablet (Rideout, 2017). 
Rideout concludeert tevens dat maar liefst 42 
procent van de 0-8 jarigen in Amerika een eigen 
tablet heeft. Voor alle duidelijkheid: het gaat 
hier om apparaten die tien jaar geleden nog niet 
eens bestonden. 
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De cijfers in Nederland wijken hier niet veel van 
af, zo blijkt uit de Monitor Jeugd en Media 2017 
(Kennisnet, 2017). Tweederde (68%) van de 
tienjarigen in Nederland is in het bezit van een 
smartphone. De meeste huishoudens hebben, 
naast een laptop en/of PC, één of meerdere 
smartphones en een tablet. Het gebruik daarvan 
is een vanzelfsprekend onderdeel van het leven 
van leerlingen.

Figuur 1: Verhouding smartphone/mobieltje 
per leeftijd (Kennisnet, 2017).

Niet alleen kinderen zijn vertrouwder geraakt 
met digitale apparaten, hun leraren zijn dat ook 
(of zouden dat moeten zijn). Neem eens een 
kijkje in het gemiddelde Nederlandse klaslokaal 
van 2008, slechts tien jaar geleden. Wat is er 
anders? Innovatie op ICT-gebied moest toen 
vaak nog komen van programma’s op Personal 
Computers met grote monitoren. Toepassingen 
van de software waren gericht op één enkele 
vaardigheid (bijvoorbeeld spelling).

Meestal stonden er twee of drie computers in 
een klaslokaal, sommige scholen hadden een 
computerlokaal. Het betekende dat klassen om 
de beurt gebruik konden maken van de 
computer of dat er slechts een klein aantal 
leerlingen in de groep tegelijkertijd op de 
computer kon werken. Het was erg zoeken naar 

de juiste toepassingen en naar manieren om 
deze nuttig in te zetten. Het is bijna niet meer 
voor te stellen, maar in 2008 was slechts 15 
procent van de leermaterialen in het basis-
onderwijs digitaal. Slechts 27 procent van de 
basisscholen beschikte over een glasvezel-
verbinding en één op de tien computers was 
nog niet aangesloten op het internet (Kennisnet, 
2008).

Een andere verandering is de komst van 
digiborden. In 2008 zijn ze er al wel hier en daar, 
maar is de software nog zeer beperkt: touch-
screens of schrijven in verschillende kleuren is 
dan nog bijzonder. Leraren met laptops zie je in 
2008 steeds vaker. De onvoorstelbare impact 
van smartphones op ons leven is iets waar nog 
geen sprake van is. Bij een WhatsApp groep 
kunnen de meeste mensen zich nog maar 
weinig voorstellen. Online leerlingvolgsystemen, 
werken in een cloud, programma’s als Kahoot of 
Socrative; het zijn voorbeelden van innovaties 
die leraren zich het afgelopen decennium eigen 
hebben moeten maken.

Onderwijsvernieuwing en werkdruk
Momenteel is er veel aandacht voor de grote 
werkdruk in het onderwijs. Werkdruk heeft vaak 
een verlammend effect: er blijft weinig ruimte 
over om na te denken over innovatie en vernieu-
wing. Terwijl scholen in de afgelopen tien jaar 
wel steeds vaker hebben geleerd de vraag te 
stellen: hoe zijn veranderingen pedagogisch en 
didactisch het meest efficiënt in te zetten in ons 
onderwijs? De keuzemogelijkheden voor 
hardware (apparaten en devices) en software 
(tools, apps) zijn exponentieel toegenomen en 
er is vaak geen eenduidig wetenschappelijk 
bewijs voor wat het beste werkt. Dus worden 
leerkrachten ‘gedwongen’ om met de middelen 
te experimenteren. Dat is een proces van vallen 
en opstaan, een proces dat van leerkrachten en 
directie een open houding en geloof in de 
potentiële waarde van nieuwe toepassingen 
vereist. Maar het leren toepassen van innova-
tieve leer- en lesmiddelen leidt in eerste 
instantie altijd tot een toename van de werk-
druk. 
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Leerkrachten die handig zijn met digitale toepas-
singen, maken het zich snel eigen, maar er zijn 
ook collega’s die het moeilijk vinden om alles bij 
te houden. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met 
het werken met een touchscreen of met andere 
toepassingen van een digibord. Schakelen 
tussen websites via het bord, een voorbereiding 
maken via digibordsoftware, het invoeren van 
notities in het LVS op de computer: allemaal 
vaardigheden die een moderne leerkracht moet 
beheersen. Voor sommigen gaan de veranderin-
gen té snel. 

Er is echter geen weg terug: we kunnen niet 
even het krijtbord terughalen in de klas, de 
nieuwe touchscreens zijn er nu en daarmee 
moeten leerkrachten werken. We schakelen 
‘ineens’ naar een nieuw LVS. Dit kost veel tijd. 
Veranderingen stapelen zich op en dat kan tot 
stress leiden. Voor iedere leerkracht geldt een 
ander implementatietraject voor het leren 
omgaan met digitale toepassingen. Dat heeft 
dan weer gevolgen voor het kunnen meekomen 
en voor de werkdruk en de stress die leerkrach-
ten ervaren. 

Goed en kritisch kijken
Het is de verwachting dat technologie leerkrach-
ten uiteindelijk werk uit handen zal nemen. Dat 
betekent niet dat de uitvoering van het onder-
wijsvak minder werk zal zijn, maar de focus 
komt op andere vlakken te liggen. Nu werken 
kinderen in schriften en kijken we dit in veel 
gevallen na. Als leerlingen straks voornamelijk 
digitaal werken, wordt het nakijken de leer-
kracht uit handen genomen en zullen leerkrach-
ten vooral bezig zijn met het analyseren van de 
vooruitgang van (individuele) leerlingen, om de 
volgende les daarop af te stemmen. 
Zo werken veel scholen inmiddels met onder-
wijsplatform Snappet: adaptieve software die, 
bijvoorbeeld voor rekenen, na een aantal 
sommen weet wat het niveau van de leerling is, 
en de sommen vervolgens op dat niveau 
afstemt. Dit is een voorbeeld van een uitgewerk-
te digitale methode. Ook is er adaptieve 
oefensoftware zoals Rekentuin of Taalzee. In de 
komende jaren zullen educatieve uitgevers de 
nadruk leggen op de ontwikkeling van digitaal 
lesmateriaal, het liefst gepersonaliseerd, 
adaptief. 
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We moeten niet bang zijn voor technologische 
vernieuwingen, maar we moeten ervoor zorgen 
dat het de leerling zoveel mogelijk oplevert. We 
zullen daartoe goed en kritisch moeten blijven 
kijken naar het aanbod. Zo miste bijvoorbeeld 
bij de eerste digitale methodes vaak nog het 
onderdeel van feedback voor leerlingen. Als 
school en als leraar mag je dat als verbeterpunt 
aanstippen. Feedback helpt een kind immers op 
een gepersonaliseerde wijze op weg.

Een onzekere toekomst
In het licht van technologische veranderingen 
en daarmee gepaard gaande maatschappelijke 
veranderingen doen leerkrachten er goed aan 
om de vernieuwingen met een positieve, maar 
zeker ook met een kritische blik tegemoet te 
zien. In een enorm hoog tempo komen er 
nieuwe devices, software, apps en andere 
innovaties op het onderwijs af. Dat vraagt van 
leerkrachten niet alleen dat zij een standpunt 
innemen over het gebruik van de nieuwe 
ICT-toepassingen, maar wellicht ook dat zij hun 
didactiek aanpassen: hoe gebruik je de nieuwe 
techniek in de lessen? En hoe weet je welk 
rendement het heeft? Ook op macroniveau 
wordt daar inmiddels over nagedacht: digitale 
geletterdheid is niet voor niets één van de acht 
ontwikkeldomeinen van Curriculum.nu.

Belangrijk is wel dat dit nadenken de praktijk 
blijft volgen, in plaats van andersom. Een gevolg 
van landelijke eisen aan digitale geletterdheid is 
bijvoorbeeld dat er in sommige scholen veel 

meer moet veranderen dan nu gebeurt (Kennis-
net, 2017). Daarvoor is niet alleen een goede 
infrastructuur nodig, zowel in technische als in 
organisatorische zin; ook moeten leerkrachten 
en leerlingen zichzelf hierin kunnen herkennen.

Nu al is er het gevaar dat groepen leerkrachten 
niet altijd mee kunnen komen, iets dat overigens 
niet uniek is voor het onderwijs (SER, 2016). 
Daar ligt dan ook een opdracht voor scholen en 
teams: in de gaten houden of iedereen bij kan 
blijven. Met slechts een paar vernieuwingen 
kunnen leerkrachten die zich minder op hun 
gemak voelen met ICT-toepassingen al afhaken. 
Ook voor hen moet innovatie in de klas wel een 
middel blijven om de doelen te behalen.

Koen Jansen is leerkracht van groep 8 op basis-
school De Driemaster in Nijmegen. 
Jan Maarse is adviseur en onderzoeker bij Sardes
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Het onderwijs is in beweging. Scholen en leraren 
zoeken naar actieve vormen van leren om te 
komen tot gepersonaliseerd, flexibel en 
uitdagend onderwijs. Om dit te ondersteunen 
stimuleert de overheid het gebruik van ICT in 
het onderwijs. Dit leidt onder meer tot de 
implementatie van didactische vernieuwingen 
zoals blended learning, flip the classroom en 
iPad-scholen.

Andere strategie
Veel scholen worstelen met de vraag hoe ze 
vorm en inhoud kunnen geven aan deze 
veranderingen in het onderwijs. Ze zijn vaak al 
op weg met 21ste-eeuwse vaardigheden, maar 

hebben nog veel vragen over de wijze waarop 
ICT daarbij kan helpen, bijvoorbeeld: wat moet 
ik aanschaffen om met leerlingen aan de slag te 
gaan met computational thinking? Het is gewenst 
dat scholen ondersteuning krijgen bij de 
ontwikkeling van een visie en beleid op dit 
gebied. De implementatie van ICT in de curricula 
moet worden versneld en verbreed.

Duurzame implementatie van ICT in het 
onderwijs kan pas tot stand komen als leraren 
een beeld hebben van de mogelijkheden die ICT 
biedt. Daarom is het nodig dat leraren worden 
geprofessionaliseerd in het gebruik van 
innovatieve onderwijstechnologie. Omdat 
standaard cursussen en workshops vaak 
onvoldoende aansluiten bij de onderwijsvraag-
stukken van leraren, kiest Windesheim voor een 
andere strategie: de onderwijsinnovatiewerk-
plaats LAB21. Dit is een afdeling bij de leraren-
opleidingen van Windesheim, die opleidingen, 
studenten, leraren in po, vo en mbo en werk-
veldpartners (bijvoorbeeld stagescholen) helpt 
bij de didactische inzet van ICT in het onderwijs.

LAB21: werkplaats 
voor onderwijsinnovatie

Wim Trooster

Ontwikkelingen in de samenleving en in het onderwijs maken een duurzame 
implementatie van ICT in het onderwijs noodzakelijk. Daarvoor is het nodig dat 
(aankomende) leraren worden geprofessionaliseerd in het gebruik van innova-
tieve onderwijstechnologie. LAB21 is een innovatiestrategie die dat bewerkstel-
ligt. Doel is dat er een verschuiving plaatsvindt naar actievere vormen van leren 
in gepersonaliseerd, flexibel en uitdagend onderwijs.
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Interactie faciliteren
LAB21 is actief op het gebied van onderwijs, 
ondernemen en onderzoek en ondersteunt 
docenten, studenten en werkveldpartners bij 
de didactische inzet van ICT door:
• te inspireren met inspiratiesessies,
• te professionaliseren,
• vraag en aanbod van kennis en ervaring bij 

elkaar te brengen,
• gezamenlijke (soms multidisciplinaire) 

projecten voor onderwijsontwikkeling op te 
zetten,

• onderzoek te doen.

LAB21 is zowel een fysieke ruimte als een 
community, waarin mensen in co-creatie werken 
aan de ontwikkeling van onderwijs met ICT. In 
de fysieke ruimte op Hogeschool Windesheim 
bevinden zich diverse innovatieve ICT-middelen 
voor modern onderwijs, zoals interactieve 
schermen, 3D-printers, robots, een augmented 
reality tablet, VR-brillen en beweeggames. 
Daarnaast zijn er computers die geschikt zijn 
voor diverse grafische toepassingen, zoals 
videobewerking of het maken van en werken 
met 3D-animaties. Medewerkers en studenten 
van Hogeschool Windesheim, maar ook externe 
partijen, kunnen in LAB21 ervaren hoe deze 
middelen het leren kunnen beïnvloeden, en hoe 
ze deze middelen kunnen inzetten in hun 
onderwijs.

Echter, het hoofddoel van LAB21 is niet zozeer 
het kennismaken met de technologie, maar het 
faciliteren van de interactie over het gebruik van 
deze technologie. Dat gebeurt binnen de 
community LAB21, de groep collega’s in 
Windesheim die vraag en aanbod uitwisselen. 
Hierbij kunnen ook andere scholen aansluiten. 
De ondersteuning in LAB21 wordt gegeven 
vanuit verschillende disciplines: onderwijs-
adviseurs, ICTO-medewerkers en onderzoekers.

Inspireren en professionaliseren
Regelmatig organiseert LAB21 korte presenta-
ties van good practices of gerealiseerde projec-
ten. Docenten presenteren, al dan niet samen 

met hun studenten, een werkvorm waarin 
gebruik wordt gemaakt van ICT, of zij delen de 
resultaten van hun project.

De maatwerktrainingen van LAB21 geven 
invulling aan de indicatoren die worden 
genoemd in de landelijke Kennisbasis ICT voor 
lerarenopleidingen. LAB21 verzorgt korte 
trainingen of (team)professionaliseringstrajec-
ten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwikke-
len van digitaal lesmateriaal, maar ook aan 
trajecten van visie tot implementatie voor 
scholen in po, vo en mbo. Zo geeft LAB21 
handen en voeten aan het Vier-in-Balans-model 
van Kennisnet.

Multidisciplinair
Het digitale innovatiecentrum positioneert zich 
als de spil in alle ICT-initiatieven op Hogeschool 
Windesheim, maar ook daarbuiten. Dat is 
mogelijk dankzij de multidisciplinaire samen-
werking van onder andere docenten, studenten, 
ICT- en onderwijsondersteuners, onderwijs-
adviseurs en medewerkers van het lectoraat 
Onderwijsinnovatie & ICT. Ze creëren een 
community, waarbij ook scholen zich kunnen 
aansluiten. LAB21 koppelt vragen aan collega’s 
die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Zo 
wordt de kennisdeling over een actueel thema, 
zoals blended learning of computational thinking 
integraal opgepakt. Aanwezige expertise over de 
inrichting van een lessenserie, de studenthou-
ding en werkvormen, zoals flip the classroom, 
worden in LAB21 uitgebouwd en gedeeld.

“In multidisciplinaire 

teams maken studen-

ten innovatieve profes-

sionele producten 

met ICT”
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In LAB21 zien we studenten die samenwerken in 
multidisciplinaire teams die gezamenlijk 
innovatieve professionele producten maken met 
ICT. Zo leren zij binnen de grenzen van hun 
curricula samen te werken in multidisciplinaire 
projecten. De producten die ze ontwikkelen, 
kunnen ze tijdens hun stages uitproberen in de 
praktijk. Om onderwijs te geven aan deze 
multidisciplinaire teams en deze teams goed te 
kunnen coachen, moet de rol van de docenten 
veranderen en moeten zij zich nieuwe begelei-
dingsvaardigheden eigen maken.

Rond ICT en onderwijs zijn er verschillende 
projecten gestart waarin studenten (internatio-
naal) samenwerken met studenten van andere 
instellingen of met het werkveld. Een mooi 
voorbeeld is de ontwikkeling van het virtueel 
Archeon: een 3D-kopie van het Archeon waar 
leerlingen, voor een bezoek aan het museum, 
hun kennis kunnen activeren.

Onderzoek
Zo mogelijk wordt er in ieder project ontwerp-
gericht onderzoek uitgevoerd om na te gaan of 
en hoe een tool in een bepaalde context 
bruikbaar en effectief is. Om de meerwaarde 
van een tool aan te tonen, is onderzoek over 
langere tijd nodig. Zo is er onderzoek gedaan 
naar de effectiviteit van de VAST-game – een 
serious game voor de uitspraak van Engels – en 
is een nulmeting uitgevoerd voor de implemen-
tatie van de kennisbasis ICT voor lerarenoplei-
dingen. Dit onderzoek wordt geborgd in het 
lectoraat Onderwijsinnovatie & ICT. Daarnaast 
ondersteunt LAB21 onderzoek van andere 
kenniskringen en hogeschoolhoofddocenten.

LAB21 voor scholen
Onderwijsontwikkeling op zich is al een uit-
daging voor docenten, ondersteuners, en hun 
managers en bestuurders. Het brengt niet 
alleen veranderingen in de klas, maar vereist 
ook een andere rol van alle betrokkenen.
• Docenten moeten leren om multidisciplinaire 

teams van studenten te coachen.
• Ondersteuners moeten hun rol afstemmen 

 op de nieuwe rol van docenten.
• Managers moeten aan de slag met de 

ontwikkeling van visie op onderwijs (& ICT), 
beleid, begeleiding van docenten, et cetera. 

De kennis en ervaringen die hierin worden 
opgedaan in LAB21 kan waardevol zijn voor 
scholen. LAB21 organiseert bijvoorbeeld 
inspiratiesessies op teamdagen en themadagen 
ter professionalisering. Ook helpt LAB21 met 
het opzetten van didactische projecten, waarin 
ook verandermanagement een plek krijgt.

Voorbeelden van activiteiten voor scholen:
• Vmbo-leraren worden geschoold voor het 

nieuwe vmbo-profiel Dienstverlening & 
Producten (D&P). Ze maken kennis met 
Robotica en andere ICT-toepassingen, en er 
wordt veel aandacht besteed aan hun 
begeleidingsvaardigheden, bijvoorbeeld 
LOB-gesprekken.

• Leraren van po-scholen worden in LAB21 
door hun stagiaires van de pabo geïnspi-
reerd op het gebied van ‘onderwijs en ICT’.

• Schoolleiders volgen in het kader van hun 
herregistratie in LAB21 een cursus waarin 
aandacht wordt besteed aan de didactische 
kant van beleidsvorming en beleidsvoering. 

Wim Trooster is hogeschoolhoofddocent e-learning 
en senior onderzoeker bij het lectoraat Onderwijs-
innovatie & ICT van Windesheim (Serious Gaming).
Meer informatie: Dick Bosch
D.Bosch@windesheim.nl • (088) 4698872

Bron
Kennisnet. Vier in balans model. https://
www.kennisnet.nl/artikel/het-vier-in-balans-
model-optimaal-rendement-met-ict/

“LAB21 is zowel een fysieke 

ruimte als een community”



“Hoe gebruiken 

leerkrachten 

zelf media?”

Sardes Special • nummer 23 • juni 201830



31Scholen in verandering

Er circuleert een filmpje uit 1999 op internet 
waarin programmamaker Frans Bromet aan 
Amsterdammers vraagt of ze een mobiele 
telefoon hebben. De interviewer wordt voor 
gek verklaard: “Hoezo zou ik een mobiele 
telefoon moeten hebben? Als mensen me 
willen bereiken, dan sturen ze maar een 
brief...” Het filmpje is grappig, omdat we ons 
zo’n reactie nu niet meer voorstellen, maar 
laat ook zien hoe snel de ontwikkelingen de 
afgelopen twintig jaar zijn gegaan. 

Model digitale geletterdheid 
Een wereld die steeds digitaler wordt, vereist 
digitale vaardigheden. Scholen moeten 
kinderen voorbereiden op het werken met 
nieuwe technologieën. Volgens het (vernieuw-
de) model voor digitale geletterdheid (SLO/
Kennisnet, 2016) omvat digitale geletterdheid 
de volgende vier digitale vaardigheden:
• ICT-(basis)vaardigheden: zoals mailen en 

met de tekstverwerker werken.
• Informatievaardigheden: waar vind je 

informatie en hoe weet je of het waar is?
• Computational thinking: o.a. programmeren.
• Mediawijsheid: de kennis:, vaardigheden en 

mentaliteit om bewust, kritisch en actief 
met media om te gaan.

Figuur 1: Het model voor digitale geletterd-
heid is ontwikkeld in aanvulling op het 
model van de 21ste-eeuwse vaardigheden (© 
SLO / Kennisnet).

Kind, media en de rol 
van de school: pak de regie 

Denise Bontje

De samenleving digitaliseert. Kinderen beschikken al op jonge leeftijd over 
steeds meer digitale apparaten, en we moeten steeds meer praktische zaken 
online regelen. Wat betekent de digitalisering voor de school? Denise Bontje 
gaat in op de rol van het onderwijs en bespreekt welke rol de verschillende 
betrokkenen spelen in de digitale opvoeding.
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Sinds de opkomst van social media speelt ook 
het sociale aspect een belangrijke rol. Hoe 
gaan we met social media om en hoe 
behandelen we elkaar online? Naast lessen 
en projecten over mediawijsheid wordt 
daarom ook vaak gepleit voor mediaopvoe-
ding als basis voor het werken aan mediawijs-
heid. Het online platform voor ouders www.
mediaopvoeding.nl omschrijft mediaopvoe-
ding als ‘dat deel van de opvoeding dat erop 
gericht is om kinderen bewust en selectief 
met het media-aanbod om te laten gaan en 
ervoor te zorgen dat ze de inhoud van dat 
aanbod kritisch kunnen beschouwen en op 
waarde weten te schatten’.

Doordat kinderen op steeds jongere leeftijd 
worden blootgesteld aan media, is het 
belangrijk dat ouders vroeg beginnen met 
mediaopvoeding. Naast voorbeeldgedrag 
(hoe gebruiken ouders zelf media?) gaat het 
daarbij om bewuste keuzes wat betreft de 
inzet van media. Dat begint al op zeer jonge 
leeftijd met de keuze tussen het toestoppen 
van een knisperboekje of een smartphone.

Rol van de school
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de 
mediaopvoeding, maar veel ouders hebben 
hierover vragen of geven aan dat ze hier niet 
altijd toe in staat zijn (Mediawijzer.net, 2018). 
Het is aan professionals, werkzaam in 
bibliotheken, jeugdgezondheidszorg, kinder-
opvang en onderwijs om ouders daarbij te 
ondersteunen door samen te werken aan 
mediaopvoeding en voorbeelden te geven 
aan (jonge) kinderen en hun ouders.

Het is voor de school een bijkomende taak 
om de brug te slaan tussen opvoeden en 
werken aan mediawijsheid. De urgentie is 
hoog: kinderen krijgen op steeds jongere 
leeftijd een mobiele telefoon, met alle 
consequenties van dien, zoals online pesten, 
het (ongewenst) verspreiden van foto’s en het 
gebruik van smartphones in de les. Het is aan 
de scholen om de regie (terug) te pakken en 
te bepalen hoe zij hiermee aan de slag gaan. 
Daartoe kunnen (lees: moeten) verschillende 
partijen in het onderwijs met elkaar samen-
werken.
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Het bestuur
Een van de succesfactoren van onderwijs-
vernieuwing in het algemeen is dat er wordt 
gehandeld vanuit een heldere, breed gedra-
gen visie. Een visie schept kaders voor beleid. 
Voor alle partijen moet immers duidelijk zijn 
waarom, met welk doel, de vernieuwing 
wordt ingezet en hoe dat wordt aangepakt. 
Dit geldt zeker ook voor technologische 
ontwikkelingen. We hebben de neiging om 
direct over te gaan tot aanschaf van digitale 
middelen, maar dat is op de lange termijn 
niet voldoende. Het is belangrijk dat we 
nadenken over het waarom en het hoe van 
de inzet van de digitale middelen in het 
onderwijs. Dat geldt ook voor het omgaan 
met media binnen het (school)bestuur. 

Het (school)bestuur speelt hierbij een 
belangrijke rol. Het is aan het bestuur om het 
initiatief te nemen om, samen met vertegen-
woordigers van scholen binnen het bestuur, 
een visie te ontwikkelen op mediagebruik en 
de rol van het onderwijs en de leerkrachten. 
Deze visie geldt voor alle scholen binnen het 
bestuur en is leidend voor het eigen school-
beleid. 

Bespreekpunten bij het ontwikkelen van een 
visie op media:
• Op welke manier willen wij kinderen media 

laten gebruiken?
• Hoe kunnen we daarin als organisatie een 

goed voorbeeld geven?
• Wat vinden wij belangrijk als het gaat om 

de inzet van media op school (door 
leerkrachten en door leerlingen)? 

• Past de visie op media bij onze visie op 
onderwijs en op de ontwikkeling van 
kinderen?

• Wat is de rol van het onderwijs bij media-
opvoeding?

• Hoe willen we met ouders communiceren?
• Hoe waarborgen we de privacy van 

kinderen?

Het bespreken van deze vragen is de basis 
voor een visie op de inzet van media. Met 
deze visie schept het bestuur de kaders 
waarbinnen scholen en leerkrachten eigen 
keuzes kunnen maken. 

 Voorbeeld van een (deel van een) visie: 
 “In een wereld waar media een steeds 

grotere rol innemen in de levens van onze 
leerlingen, vinden wij dat we ouders 
moeten ondersteunen bij het begeleiden 
van kinderen bij mediagebruik. Uitgangs-
punten daarbij: we werken alleen met 
devices van de scholen zelf.”

De schoolleider 
De schoolleider vertaalt de visie van het 
schoolbestuur in beleid op schoolniveau. Wat 
betekent de visie voor het beleid van de 
school? Hoe sluit de visie aan bij het pedago-
gisch-didactisch beleid van de school? Wat 
betekent dit voor afspraken binnen het team? 
En voor de afspraken met leerlingen en 
ouders?

Het beleid gaat expliciet in op de rol van de 
leerkracht. Hoe gebruiken leerkrachten zelf 
media? Ofwel: hoe laat de leerkracht leerlin-
gen zien hoe je mediagebruik op een goede 
manier kunt integreren? Wanneer heeft het 
een meerwaarde? Daarnaast besteedt het 
beleid aandacht aan wat de leerlingen 
expliciet leren op het gebied van mediawijs-
heid. Wat betreft de afspraken met ouders en 
leerlingen wordt onder meer vastgelegd hoe 
leerlingen onder schooltijd omgaan met de 
eigen devices en hoe media worden ingezet 
als communicatiemiddel tussen leraar en 
leerling, leraar/school en ouder.
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“Tijdens een ouderavond over mediaopvoe-
ding konden we als team zorgen en kansen 
delen met ouders. Het is belangrijk dat we 
naar elkaar luisteren en ouders goed 
informeren over de inzet van media en de 
afspraken die zijn gemaakt over het gebruik 
van een eigen telefoon. Alleen dan kun je 
samen werken aan mediaopvoeding.”

Ook de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) speelt een belangrijke rol. 
In het beleid is duidelijk vastgelegd hoe de 
privacy van leerlingen is gewaarborgd, hoe 
wordt omgegaan met gegevens van leerlin-
gen, ouders en personeel, maar ook welke 
afspraken er zijn gemaakt over communicatie 
met ouders en gebruik van beeldmateriaal.

De leerkracht 
Zonder de leerkracht blijven visie en beleid 
papieren tijgers. Het is aan het team en de 
individuele leerkracht om visie en beleid 
handen en voeten te geven. Daarom is het 
belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn 
van de rol die zij spelen bij mediaopvoeding 
en van de voorbeeldfunctie die zij hierin 
vervullen. Het gaat daarbij vooral om het 
maken van een bewuste keuze voor het wel 
of niet inzetten van media. Dat is niet voor 
elke leerkracht hetzelfde. Op welke wijze de 
leerkracht de voorbeeldrol invult, is afhanke-
lijk van de behoeften van leerlingen aan 
mediaondersteuning en van de leeftijd van de 
leerlingen. Het voorbeeldgedrag van de 
leerkracht ziet er in de onderbouw anders uit 
dan in de bovenbouw. 

Door mediaopvoeding en de inzet van digitale 
media te koppelen aan de inzet van andere 
media, zoals boeken, wordt mediaopvoeding 
onderdeel van een bredere aanpak van 
(digitale) geletterdheid (taal en media). Het is 
daarnaast van belang dat de leerkracht zorgt 
voor een doorgaande lijn in het werken aan 
mediawijsheid van leerlingen.

Voor de onderbouw
• Lees minimaal vijftien minuten voor per 

dag. 
• Gebruik digitale middelen om een thema 

of onderwerp te verrijken.
• Combineer digitale middelen met een 

offline activiteit.
• Gebruik www.kindmedia.nl ter inspiratie. 

Voor de middenbouw
• Blijf voorlezen en lees zelf een boek, 

terwijl leerlingen in een eigen boek lezen 
(zien lezen, doet lezen).

• Geef het voorbeeld door bewust te 
kiezen voor wel of geen gebruik van 
digitale media ter ondersteuning van het 
onderwijs.

• Kies bewust welke digitale middelen je 
gebruikt: sluiten ze aan bij de doelgroep? 
Past het bij het thema? Ondersteunt het 
de ontwikkeling? Zet het een thema op 
de kaart?

• Maak duidelijke regels voor het gebruik 
van digitale media door de leerlingen 
zelf.

Voor de bovenbouw
 In de bovenbouw blijft het voorbeeld-

gedrag van de leerkracht belangrijk, maar 
spelen ook andere factoren een rol.
• Lees zelf een boek, terwijl leerlingen in 

een eigen boek lezen.
• Geef het voorbeeld door bewust te 

kiezen voor wel of geen gebruik van 
digitale media ter ondersteuning van het 
onderwijs.

• Kies bewust welke digitale middelen je 
gebruikt: sluiten ze aan bij de doelgroep? 
Past het bij het thema? Ondersteunt het 
de ontwikkeling? Zet het een thema op 
de kaart?

• Maak duidelijke regels voor het gebruik 
van digitale media door de leerlingen 
zelf.

TIP!

TIP!

TIP!
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• Maak afspraken over het gebruik van 
eigen devices, zoals telefoons en tablets. 
Wanneer wel, wanneer niet?

• Is er een WhatsApp groep met de leerlin-
gen? Maak afspraken over het gebruik, 
zodat het in de WhatsApp groep gaat om 
het uitwisselen van informatie. Maak 
duidelijk dat het niet de plek is om bijvoor-
beeld te roddelen of een andere leerling 
te pesten.

• Zorg voor een moderator die de gesprek-
ken op WhatsApp in de gaten houdt. 

Betrek ouders
Het is belangrijk om ouders te betrekken bij 
de visievorming en bij het maken van 
afspraken over mediagebruik. Zij zijn primair 
verantwoordelijk voor mediaopvoeding, maar 
kunnen daarbij worden ondersteund door 
het beleid op school. Samenwerken is het 
toverwoord in deze. Houd ouders op de 
hoogte en betrek ze bij alle fasen van het 
traject. Concreet betekent dit dat het school-
bestuur ouders betrekt bij visievorming, dat 
de schoolleider een ouderavond organiseert 
over het thema en dat leerkrachten met 
ouders afspraken maken over: 
• het omgaan met foto’s en video’s die op 

school en tijdens uitstapjes worden 
gemaakt,

• communicatie via media, zoals de website, 
de schoolapp, maar ook WhatsApp: wat 
deel je waar en waar kun je als ouder 
reageren? 

• het gebruik van eigen devices door leerlin-
gen: wanneer wel en niet en waarom?

Shift in focus
In tien jaar tijd is de digitale wereld ontzet-
tend veranderd. Misschien lijkt het alsof het 
werken aan mediawijsheid geen zoden aan 
de dijk heeft gezet. Het tegendeel is waar. De 
ontwikkelingen gaan echter snel. Experts zijn 
het erover eens dat we vroeg moeten 

beginnen met mediaopvoeding en dat de 
verantwoordelijkheid daarvoor niet alleen bij 
ouders ligt. Daarbij is de focus verschoven 
van vaardigheden naar bewustwording en 
begeleiding. Ga als school mee in de techno-
logische ontwikkelingen, maar denk er goed 
over na en werk vanuit een visie. 

Denise Bontje is werkzaam bij Sardes en is 
coördinator van Kind & Media, dat zich ervoor 
inzet om visieontwikkeling rondom media en 
kinderen te agenderen. 

Meer lezen
www.kindmedia.nl
www.mediaopvoeding.nl
www.mediawijzer.net
www.kennisnet.nl 

Bronnen
Mediawijzer.net (2018). Iene Miene Media. 
Hilversum: Mediawijzer.net

Pijpers, R. (2017). Werken aan digitale 
geletterdheid: van visie naar praktijk. Zoeter-
meer: Kennisnet.

“Betrek ouders 

bij de visievorming 

en bij het maken 

van afspraken over 

mediagebruik”
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“Het is belangrijk 

dat de leerkracht 

vragen stelt om de 

leerlingen op weg te 

helpen met het 

onderzoek”
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Wetenschap en technologie 
(W&T) in het basisonderwijs 
sluit aan bij de van nature 
nieuwsgierige houding van 
kinderen. Het brengt kinderen 
begrip bij over technologie die 
ze dagelijks om zich heen zien. 
Vraagstukken zoals milieu-
problematiek, migratie en vei-
ligheid vragen om probleem-
oplossend vermogen. Het 
rapport ‘Ons Onderwijs 2032’ 
noemt als eerste kenmerk van 
toekomstgericht onderwijs: 
‘De leerling ontwikkelt kennis 
en vaardigheden door 
creativiteit en nieuwsgierig-
heid in te zetten’ (p. 21).

W&T in het basisonderwijs; 
makkelijker gezegd dan gedaan

Anna Hotze

Wetenschap en technologie (W&T) sluit aan bij de roep om toekomstgericht 
onderwijs. Het implementeren van W&T in het basisonderwijs is de afgelopen 
jaren niet gemakkelijk gebleken. Anna Hotze beschrijft wat er allemaal komt 
kijken bij goed W&T-onderwijs en geeft handvatten om W&T op school en in de 
klas tot zijn recht te laten komen.

Context
• leefwereld van kinderen

• vragen en interesses van kinderen
• inbreng van de leraar

Figuur 1: Definitie van Wetenschap en technologie 
(Van Graft , Klein Tank & Beker, 2016).

Wat is W&T?
Het leerplankader Wetenschap en 
technologie voor het basisonderwijs 
geeft aan dat W&T drie pijlers heeft.
1. Houding.
2. Vaardigheden.
3. Kennis. 

• taal • rekenen 
• 21ste-eeuwse vaardigheden

Generieke Vaardigheden

Vaardigheden
• onderzoeken en ontwerpen
• denkwijzen
• observeren en meten
• bronnen, materialen, gereedschap
• reflecteren, waarderen, oordelen

W&T 
Onderwijs

Houding
• willen weten, begrijpen,
 bereiken, delen
• kritisch en innovatief zijn

Kennis
• onderzoeks- en 
ontwerpproces

• inhoud leergebied 
OJW
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Bij ‘houding’ moeten we denken aan het 
verder ontwikkelen van de nieuwsgierige en 
exploratieve houding van kinderen. Bij 
‘vaardigheden’ gaat het om vaardigheden die 
komen kijken bij onderzoeken en ontwerpen, 
maar ook om denkwijzen, zoals het denken in 
oorzaak-gevolg. De derde pijler is kennis. De 
kennisgebieden van Oriëntatie op Jezelf en de 
Wereld (OJW - Aardrijkskunde, Geschiedenis 
en Natuur en techniek) geven de vakinhoude-
lijke input (Van Graft, Klein Tank, & Beker, 
2016). Daarnaast spelen algemene vaardig-
heden een rol zoals: informatie verzamelen, 
ordenen en verwerken en beoordelen. 
Andere belangrijke generieke vaardigheden 
zijn 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals 
communiceren, samenwerken, ICT-geletterd-
heid en probleemoplossend vermogen. Ook 
taal en rekenen-wiskunde zijn belangrijk. 
W&T-onderwijs is bij uitstek geschikt om 
vakoverstijgend aan te bieden. 

Ondanks diverse initiatieven om W&T in het 
basisonderwijs te bevorderen, blijkt dat W&T 
anno 2018 nog lang niet op alle basisscholen 
stevig in het programma zit. Factoren die de 
implementatie bemoeilijken zijn (Van Graft, 
Klein Tank, & Beker, 2016):
1. De nadruk op taal en rekenen, o.a. in de 

eindtoetsen.
2. Het overvolle lesprogramma.
3. Er komt veel kijken bij W&T-onderwijs, 

leerkrachten vinden het vaak niet eenvou-
dig om het te geven. 

Opvallend is dat er scholen zijn die W&T een 
plek geven en waar leerkrachten enthousiast 
bezig zijn met W&T, en dat er ook scholen zijn 
waar dat niet of maar zeer beperkt is gelukt. 
Op scholen waar leerkrachten met W&T aan 
de slag zijn gegaan, blijkt dat het geven van 
W&T-onderwijs nog de nodige vragen 
oproept over bijvoorbeeld de begeleiding van 
leerlingen en het volgen van leeropbrengsten. 
Wat komt er allemaal kijken bij goed W&T-
onderwijs?

Zeven stappen
Onderzoekend en ontwerpend leren staat de 
afgelopen jaren sterk in de belangstelling, 
onder andere als didactiek voor W&T-onder-
wijs. Onderzoekend en ontwerpend leren kan 
worden gezien als ‘leerstrategie waarbij 
leerlingen als onderzoeker of ontwerper met 
elkaar hun begrip van bepaalde concepten 
ontwikkelen’ (Van Graft, 2015). Bij deze 
leerstrategie of didactiek wordt in Nederland-
se onderwijskringen vaak gebruikgemaakt 
van de zeven stappen (figuur 2) (Kemmers & 
Van Graft, 2007; Klapwijk & Holla, 2014). 

Onderzoekend leren begint met de confron-
tatie, met een vraag of probleem. Deze vraag 
wordt in stap 2 verkend: wat weten we hier al 
van? In stap 3 wordt een onderzoek opgezet, 
dat in stap 4 wordt uitgevoerd. In stap 5 
worden conclusies getrokken uit de resulta-
ten. In stap 6 worden de resultaten gepresen-
teerd en in stap 7 wordt verdieping gezocht 
door nieuwe vragen en vervolgexperimenten. 
Voor ontwerpend leren geldt een soortgelijke 
cyclus waarbij gestart wordt vanuit een 
ontwerpprobleem.
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Figuur 2: De stappen in de onderzoeks- en 
ontwerpcyclus (Holla & Klapwijk, 2014).

De stappen van onderzoekend leren zijn een 
prima hulpmiddel bij een onderzoekende of 
ontwerpende activiteit in de klas. Hierbij is 
het goed om in het achterhoofd te houden 
dat het feitelijk gaat om drie kernprocessen: 
1. het verkennen van een vraag, probleem en 
hypothese, 2. experimenteren, en 3. evalue-
ren en conclusies formuleren.

Moet je de didactiek van onderzoekend en 
ontwerpend leren altijd inzetten in W&T-
onderwijs? Volgens Furtak en collega’s zou 
W&T-onderwijs een continuüm moeten zijn 
tussen traditionele instructielessen door de 
leerkracht, leerkrachtgestuurd onderzoek en 
leerlinggestuurd onderzoek (Furtak, Seidel, 
Iverson, & Briggs, 2012). De leerkracht kan 
een traditionele instructieles dus afwisselen 
met onderzoekend leren. De meta-literatuur-
analyse van Furtak e.a. laat ook zien dat 
leerlingen die onderzoekend leren meer leren 
dan leerlingen aan wie alleen kant-en-klare 
kennis wordt overgedragen. 

Er is niets mis mee om bij W&T-onderwijs ook 
een traditionele instructieles te geven. Het ene 
onderwerp leent zich nu eenmaal beter voor 
het doen van onderzoek dan het andere 
onderwerp.
Doordat sommige onderwerpen zich minder 
goed lenen voor onderzoekend leren, ontstaat 
er in de praktijk een nieuwe variant: ’opzoe-
kend leren’: leerlingen gaan op zoek naar 
bestaande feiten en gegevens. Hiermee leren 
zij vaardigheden zoals informatie zoeken, 
structuren, ordenen, begrijpen en samenvat-
ten. 
Dit is echter iets anders dan een onderzoek of 
ontwerp uitvoeren waarbij leerlingen experi-
menteren, (meet)gegevens verzamelen, 
enquêtes afnemen of een bronnenonderzoek 
doen. Kies daarom onderwerpen of thema’s 
die zich goed lenen voor het doen van 
onderzoek of voor het maken van een 
ontwerp. 

4. Onderzoek uitvoeren

4. Prototype maken3. Onderzoek opze
tt

en
3. Concepte

n u
it-

werken en se
lect

er
en

2. Verkennen

2. Ideeën verzinnen
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Rol van de leerkracht
Wat is de rol van de leerkracht bij het begelei-
den van W&T-onderwijs, met name als de klas 
aan de slag gaat met een onderzoek of 
ontwerp? Uit onderzoek blijkt dat leerkracht-
gestuurde onderzoekende lessen een groter 
leereffect hebben dan leerlinggestuurde 
onderzoekende lessen (Furtak, Seidel, Iverson 
& Briggs, 2012).

Er zijn verschillende modellen om de mate 
van sturing aan te geven. We hanteren hier 
de drie niveaus van Tanis en collega’s (Tanis, 
Dobber, Zwart & Van Oers, 2014):
1. Leerkrachtgestuurd onderzoek: de leer-

kracht bepaalt het onderwerp, de onder-
zoeksvragen, de opzet en de methode van 
het onderzoek. De leerlingen voeren het 
onderzoek uit.

2. Gezamenlijk gestuurd onderzoek: de 
leerkracht bepaalt het onderwerp en vaak 
ook de onderzoeksvragen. De leerlingen 
bepalen zelf hoe ze het onderzoek uitvoe-
ren.

3. Leerlinggestuurd onderzoek: de leerlingen 
bepalen het onderwerp, de onderzoeks-
vragen, de opzet en de manier waarop ze 
het onderzoek uitvoeren. De leerkracht 
begeleidt.

Uit onderzoek is gebleken dat leerkrachtge-
stuurd onderzoek vaak effectiever is dan 
leerlinggestuurd onderzoek. Vaak hebben we 
bij onderzoekend en ontwerpend leren het idee 
dat de onderzoeksvraag en het hele onderzoek 
‘uit de leerlingen moet komen’. Dit is niet altijd 
verstandig. Het is belangrijk om een goede 
inschatting te maken van de kennis en ervaring 
van de leerlingen met het doen van onderzoek 
(of het maken van een ontwerp). Als leerlingen 
nog weinig ervaring hebben met onderzoek 
doen, is het beter om het onderzoek of 
ontwerp eerst leerkrachtgestuurd aan te 
pakken. 

Bij de mate van sturing gaat het dus om de 
hoeveelheid informatie (onderzoeksvraag, 
onderzoeksopzet) die de leerkracht geeft. Het 
zegt nog weinig over de begeleiding van 
leerlingen, over houdingsaspecten, vaardig-
heden (het ontwerpen en onderzoeken) en 
kennisinhouden. Vaak vinden leerkrachten 
het lastig om onderzoekende of ontwerpende 
W&T-activiteiten te begeleiden. Van den Berg 
geeft aan dat de begeleiding bij het doen van 
onderzoek op het volgende moet zijn gericht: 
‘Krijgen leerlingen de beoogde verschijnselen 
echt goed te zien en kunnen ze vervolgens de 
verschijnselen relateren aan begrippen en 
theorie?’

Hoe kun je dat als leerkracht bewerkstelligen? 
Het belangrijkste onderdeel van de begelei-
ding is de interactie van de leerkracht met de 
leerlingen. Hierbij is het belangrijk dat de 
leerkracht vragen stelt om de leerlingen op 
weg te helpen met het onderzoek of om ze 
hun begrip van bepaalde fenomenen te laten 
verdiepen. Omdat dialoog onderdeel is van 
het redeneren, is interactie bij W&T-onderwijs 
essentieel, zo zeggen ook Damhuis en De 
Blauw. De verbinding met taal zorgt voor 
verdieping van het leren over W&T-concepten 
(Louman, Hotze, Gijsel, Smit & Van Laar, 
2017). Tabel 1 geeft een overzicht van welk 
type vragen je kunt stellen. Hiervoor bestaan 
ook meerdere handreikingen en naslagwer-
ken. 

Als leerlingen onderzoeken of ontwerpen, ook 
als zij dit helemaal zelf uitvoeren (leerling-
gestuurd), is het van essentieel belang dat de 
leerkracht vragen stelt om leerlingen verder 
te helpen in het onderzoek of ontwerp, om 
ervoor te zorgen dat ze echt begrijpen wat ze 
zien en wat dit betekent, en om hen te helpen 
om hun waarnemingen te koppelen aan 
theorie. 
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Tabel 1: Type vragen die gesteld kunnen worden in de begeleiding (De Vaan & Marell, 2009; 
Van Wessel, Kleinhans, Van Keulen & Baar, 2014).

Fase van het onder-
zoek of ontwerp

Verkennen van de vraag 
of het probleem, opzetten 
onderzoek

Uitvoeren van onderzoek

Evalueren en concluderen

Soorten vragen

Vragen gericht op aanpak

Vragen gericht op 
hypothese
Waarnemingsvragen

Meetvragen

Vergelijkingsvragen

Vragen naar inzicht, 
verklaringen, conclusies

Voorbeelden

Hoe kun je dat te weten komen?
Hoe ga je dit aanpakken?
Wat denk je dat er gebeurt als…?
Hoe kun je …?
Wat gebeurt er nu?
Wat zie je precies?
Hoe snel…?
Hoe lang…?
Hoe vaak…?
Welk verschil zie je tussen …?
Waar zie je dat ook?
Welke gaat het snelst?
Wat is het verband tussen …?
Hoe denk je dat dat kan?
Waarom gebeurt dat op die manier?
Kan je uitleggen hoe dat komt?
Klopt het met wat je eerder dacht?
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Leeropbrengsten volgen
Het volgen van de leeropbrengsten is bij W&T 
minder eenduidig dan bijvoorbeeld bij 
rekenen of taal. Het gaat bij W&T om een 
combinatie van houdingsaspecten, vaardig-
heden en kennis. Voor kennisinhouden 
kunnen we kijken naar de kerndoelen (vanuit 
OJW). Deze opbrengsten kun je in kaart 
brengen door middel van een toets, een 
werkstuk of een presentatie.

Maar hoe volgen we de ontwikkelingen van 
de leerlingen op het gebied van onderzoeken 
of ontwerpen? En de ontwikkeling van een 
onderzoekende houding? Dit is een dilemma. 
Veel scholen experimenteren met het werken 
met porfolio’s of logboeken of met het 
gebruik van bepaalde rubrics (Van Keulen & 
Slot). Het in kaart brengen van de leerop-
brengsten van W&T-onderwijs vereist nog 
verder onderzoek. 

Laat leerlingen een logboek bijhouden over 
hun onderzoek of ontwerp. Dit geeft je veel 
informatie over hun kennis, houding en 
vaardigheden.

Conclusie
Er komt veel kijken bij het geven van W&T-
onderwijs. W&T is een breed domein waarbij 
leerlingen zich in het ideale geval ontwikkelen 
op drie pijlers tegelijk: houding (onderzoe-
kende, kritische houding), vaardigheden 
(onderzoeken en ontwerpen) en kennis. 
Leerlingen kunnen in het W&T domein 
nieuwe kennis opdoen. Ze kunnen ervaren 
hoe het is om met een onderzoek of ontwerp 
bezig te zijn en zelf iets ‘uit te vinden’ of te 
ontwerpen. Het maakt ze nieuwsgierig, 
enthousiast en kritisch. Het maakt dat ze 
willen weten ‘hoe het zit’. Hiermee bereiden 
we kinderen voor op de toekomstige maat-
schappij.

Anna Hotze is lector Wetenschap en technologie 
bij Hogeschool iPabo.
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“Er zijn veel tools 

beschikbaar die 

kunnen helpen om 

het leren zichtbaar 

te maken”
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Formatief evalueren is niet iets heel nieuws. 
Het slaat wel aan bij leerkrachten, omdat zij 
vaak al bewust of onbewust formatief 
evalueren. Omdat ze zien dat het werkt: 
leerlingen gaan zich anders gedragen, raken 
gemotiveerder en gaan beter presteren. Toch 
vraagt de implementatie van formatief 
evalueren in de klas (vooral in het basison-
derwijs) veel aandacht (Gullikers & Baartman, 
2017), omdat het nogal wat vraagt van 
leraren en leerlingen. 

Wat is formatief evalueren?
Formatief evalueren omvat alle activiteiten 
die leerlingen en leraar uitvoeren om de 
leeractiviteiten van leerlingen in kaart te 
brengen, te interpreteren en te gebruiken om 
goede beslissingen te nemen over vervolg-
stappen (Black & Wiliam, 1998). Het doel is 
om leerlingen inzicht te geven in hun eigen 
leerproces en onderwijs op maat te geven 
(o.a. Hattie & Timperley, 2007; William & 
Leahy, 2015).

Goed inzicht hebben in het leerproces van 
leerlingen betekent dat je als leraar (figuur 1):
• weet waar de leerling naartoe werkt,
• weet waar de leerling staat,
• de leerling gerichte instructie en feedback 

kan geven om (nog) niet behaalde doelstel-
lingen te bereiken. 

Voor de leerling betekent het dat hij:
• weet wat zijn leerdoelen zijn en wat er van 

hem wordt verwacht,
• weet wat hij al kent, kan en begrijpt, en 

weet waar hij nog moeite mee heeft,
• gerichte feedback krijgt (van de leraar, van 

andere leerlingen) waardoor hij weet hoe 
hij verder kan komen om de leerdoelen te 
bereiken.

De leraar begeleidt dus het leerproces van 
leerlingen en integreert zijn feedback in 
iedere fase van het leerproces. Leerlingen 
krijgen de kans om te (laten) zien waar ze 
staan, ze mogen fouten maken én ze kunnen 
(laten) zien hoe zij zich hebben ontwikkeld. 

De laatste tijd is er veel aandacht voor formatief evalueren. Maar wat is forma-
tief evalueren en waarom staat het zo in de belangstelling? Anneke Noteboom 
beschrijft wat formatief evalueren inhoudt en welke strategieën leraren kun-
nen gebruiken om het in hun lespraktijk vorm te geven. Ze illustreert dit met 
voorbeelden uit het reken-wiskunde onderwijs.

Formatief evalueren 
in het primair onderwijs 

Anneke Noteboom
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Dit lijkt simpel, maar in de praktijk vraagt dit 
heel veel van leraren en leerlingen. De leraar 
moet goed zicht hebben op leerdoelen en 
leerlijnen en moet de criteria kennen die 
aangeven dat een leerling een doel (voldoen-
de) heeft bereikt. Ook moet de leraar weten 
wat er dan van het gedrag van de leerling 
wordt verwacht. Als de leraar een goed beeld 
heeft van de doelen en succescriteria, én 
deze heeft gedeeld met de leerlingen, biedt 
hij de leerlingen passende activiteiten aan, 
die een beeld geven van de mate waarin de 
doelen zijn bereikt. Op basis daarvan geeft de 
leraar de leerling tips voor hoe hij verder kan.

Van leerlingen vraagt formatief evalueren dat 
zij actief naar het eigen leren kijken, dat ze 
daarop reflecteren, dat ze zelf initiatieven 
nemen en verantwoordelijkheid nemen voor 
hun leren. Dat is geen sinecure.

Bijvoorbeeld: bij rekenen-wiskunde werken 
de meeste leraren met een methode die 
gedetailleerd beschrijft wat de doelen van de 
lessen zijn en welke activiteiten leraren 
kunnen aanbieden om de leerlingen die 
doelen te laten bereiken. Leraren moeten 
hun lessen echter zo goed mogelijk afstem-
men op het niveau van de individuele 
leerlingen en moeten de leerlingen hierbij 
ook een actieve rol geven. 

Wat is het doel 
voor de leerling?

Waar staat 
hij nu?

Wat kan ik 
doen om de 

leerling verder 
te helpen 

richting het 
doel?

Feed forward

Feed up

Feedback

Vanuit de leerling bekeken
Meer eigenaarschap en meer eigen 
verantwoordelijkheid voor het leren

Vanuit de leraar bekeken

Waar sta ik nu?Wat kan ik 
doen om 

mijn doel te 
bereiken?

Feed forward

Feed up

Feedback

Wat is mijn doel?

“De leraar 

integreert feedback 

in iedere fase van 

het leerproces”

Figuur 1: Drie vragen die centraal staan bij formatief evalueren.



47Scholen in verandering

Voorbeeld
In bijna elke rekenmethode staan rijtjes 
zoals deze:
6 x 199 =
5 x 248 =
12 x 59 = 
7 x 899 =
Wij leraren weten dat het hier gaat om het 
toepassen van de distributieve eigenschap 
(of verdeeleigenschap), door methodes ook 
wel ‘compenseren’ genoemd:
6 x 199 kun je uitrekenen door 199 te 
verdelen in 100 en 90 en 9: 6x (100 + 90 + 9) 
= 6x100 + 6x90 + 6x9. 
Maar de distributieve eigenschap kunnen 
we ook als volgt toepassen:
6 x 199 = 6x (200 – 1) = 6x200 – 6x1.

Bij bovengenoemde vermenigvuldigingen is 
deze laatste strategie erg handig. We willen 
dat leerlingen daarmee in aanraking 
komen, de strategie doorzien en in nieuwe 
situaties toepassen, ook buiten de school, 
bijvoorbeeld in winkelsituaties.
Dat is dus het leerdoel: bewust deze 
strategie toepassen.

Als de leerlingen echter zo’n rijtje sommen 
hebben gemaakt, dan worden de antwoor-
den beoordeeld op goed of fout (via het 
antwoordenboekje of digitaal). We weten 
dus niet welke strategie ze hebben gebruikt. 
En ook bij een foute uitkomst weten we niet 
hoe de leerling heeft gerekend. Daardoor is 
het niet mogelijk om goede feedback te 
geven waarmee de leerling verder kan. 

Kortom, een rijtje antwoorden geeft weinig 
inzicht in het leerproces en laat niet zien in 
hoeverre het geformuleerde leerdoel is 
bereikt.
Dat leerdoel laat zien dat we in dit geval 
eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in het 
antwoord, maar in de toegepaste strategie. 
De werkvorm die we kiezen moet dan ook 
passen bij het leerdoel.

Alternatieven zouden kunnen zijn:
• Geef een voorbeeld van een oplossing en 

vraag de leerlingen enkele andere van de 
opgaven op dezelfde manier uit te 
rekenen én vraag ze om te noteren hoe 
ze dat doen.

• Laat leerlingen (elkaar) vertellen wat 
opvalt aan deze opgaven (waarom horen 
ze bij elkaar?) en hoe je ze kunt uitreke-
nen met de compenseerstrategie. Laat ze 
samen enkele vermenigvuldigingen 
bedenken die er wel bij horen en die er 
niet bij horen (en met elkaar bespreken).

• Laat de leerlingen de strategie uitleggen 
met voorbeelden (kale opgaven en/of 
context).

In deze gevallen ligt de nadruk op de 
strategie en denken de kinderen veel meer 
na over de strategie dan over het antwoord. 
Het is afhankelijk van de leerlingen wat ze 
wel en niet aankunnen. En daar is de 
professionaliteit van de leraar belangrijk: 
hoe kun je de activiteiten aanpassen aan 
het niveau van de leerling?

Uit onderzoek weten we dat leerlingen van de 
in het voorbeeld beschreven aanpakken veel 
meer leren dan van alleen het uitrekenen van 
sommen: ze krijgen meer inzicht in wiskun-
dige structuren, leren nadenken over hun 
eigen rekenen en over hun eigen leren. Ze 
zijn meer gemotiveerd en de opbrengsten 
verhogen. Het feit dat leerlingen in plaats van 
‘in je eentje rijtjes maken’ samen wiskundig 
actief zijn en weten aan welke doelen ze 

werken, maakt dat ze meer betrokken zijn en 
meer eigenaar zijn van hun leerproces. 

Strategieën om formatief te 
evalueren
Wiliam en Leahy (2018) beschrijven vijf 
strategieën die algemeen worden gebruikt 
om formatief evalueren vorm te geven aan de 
hand van de drie vragen uit figuur 2.
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De leraar, de leerling en medeleerlingen 
hebben hierbij elk een eigen rol. Er is hier 
veel meer sprake van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid dan in een situatie 
waarin de leraar zegt wat leerlingen moeten 
doen en leerlingen die instructie passief 
opvolgen. De leraar betrekt leerlingen actief 
bij wat er te leren valt en waarom. Hij doet dit 
om leerlingen te ondersteunen in hun 
leerproces en om hen bewust te laten 
worden van wat ze leren, hoe ze leren en hoe 
ze verder kunnen komen.

Is dat nieuw? Voor de ene leraar misschien 
meer dan voor de andere. Maar als je 
bedenkt wat je doet in je lessen, dan doe je 
dit deels al, bewust of onbewust. Bedenk 
bijvoorbeeld wat er zoal valt onder strategie 
2: effectieve discussies, taken en activiteiten 
realiseren, die bewijs leveren voor het leren. 

Hieronder vallen bijvoorbeeld:
• Open vragen stellen, stellingen geven, 

conflictsituaties aanbieden. Kinderen 
moeten meer dan alleen een antwoord 
geven. Ze moeten vertellen hoe ze denken, 
redeneren, ze raken in discussie, bekijken 
kritisch eigen werk en werk van anderen.

• Observeren, leerlingenwerk bekijken, 
diagnostische gesprekken voeren, peilings-
gesprekken voeren: de leraar vraagt door 
en wil achterhalen hoe het kind denkt, wat 
hij kan, wat hij moeilijk vindt en hoe hij 
redeneert. De leraar vraagt door om een 
goed beeld te krijgen en vraagt waar de 
leerling zelf nog moeite mee heeft en wat 
hij nog meer wil leren en oefenen.

• Voortoetsen: de leraar bespreekt wat de 
leerdoelen zijn van bijvoorbeeld een 
rekenblok en gaat aan de hand van de toets 
die aan het eind van het blok zal komen 
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Feedback 
Waar is de leerling nu?

2. Realiseren van effectieve 
discussies, taken en 
activiteiten die bewijs 
leveren voor leren

Feed up
Waar werkt de 
leerling naar toe?

1. Verhelderen van 
leerdoelen en 
delen van criteria 
voor succes

1. Begrijpen en 
delen van 
leerdoelen en 
criteria voor 
succes

1. Begrijpen van 
leerdoelen en 
criteria voor 
succes

Feed forward 
Hoe komt de leerling naar 
de gewenste situatie?

3. Feedback geven, gericht 
 op verder leren

4. Activeren van leerlingen als belangrijke informatiebron-
nen voor elkaar

5. Activeren van leerlingen in het stimuleren van eigenaar-
schap over het leren
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Figuur 2: Vijf strategieën voor formatieve assessment (Wiliam & Leahy, 2018).
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met de kinderen na wat ze al weten. 
Vervolgens bepalen ze samen waar ze nog 
wel en waar ze niet meer aan hoeven 
werken: onderwijs op maat. Leerlingen 
noteren vervolgens bij de doelenposter hoe 
ze er voorstaan. Afbeelding 1 laat een 
voorbeeld zien waarin kinderen konden 
aangeven of ze de leerdoelen ook kunnen 
uitleggen aan andere leerlingen. Hierbij 
speelt reflectie op het eigen leren een rol.

Bij voortoetsen gaat het er overigens niet om 
dat kinderen iets gaan doen/maken waarvan 
ze weten dat ze het (nog) niet kunnen. Ze 
krijgen hierbij eigen verantwoordelijkheid. Er 
kleven zeker ook nadelen aan voortoetsen. 
Zo kan de focus bijvoorbeeld teveel komen te 
liggen op dat wat wordt getoetst en worden 
zwakkere leerlingen des te meer geconfron-
teerd met wat ze niet kunnen.

Er zijn veel tools beschikbaar die kunnen 
helpen om het leren zichtbaar te maken 
(Wisbordjes, Plickers, Mentimeter, Kahoot). 
Pinterest biedt veel voorbeelden. Deze tools 
zijn geen doelen op zich, maar middelen om 
informatie te krijgen over het leren. Het heeft 
alleen zin om deze in te zetten, als ze het 
beoogde doel ondersteunen.

De ruimte ontbreekt om in dit artikel bij alle 
strategieën uitgebreide informatie en 
voorbeelden te geven. Op de website http://
curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/
formatieve-evaluatie is meer informatie te 
vinden en staan verwijzingen naar literatuur. 
Ook staan hier voorbeelden van formatief 
evalueren. Er zullen de komende maanden 
meer voorbeelden uit het basisonderwijs 
worden toegevoegd.

Afbeelding 1: Kinderen geven bij de toetsdoelen van een blok aan, of ze de beoogde 
stof kunnen uitleggen.
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Tot slot
In dit artikel is beknopt weergegeven wat we 
verstaan onder formatief evalueren en welke 
strategieën we kunnen gebruiken om 
formatief evalueren vorm te geven.

In de praktijk horen we dat leerlingen, ook 
jonge leerlingen, vaak veel meer begrijpen én 
kunnen verwoorden wat ze al kunnen en nog 
moeilijk vinden dan leerkrachten verwacht 
hadden. We horen ook dat het moeite kost 
om leerlingen meer eigen verantwoordelijk-
heid te geven, bijvoorbeeld voor de keus of ze 
instructie willen volgen, voor de hoeveelheid 
sommen die ze willen maken, of voor het 
nakijken van hun eigen werk. Maar leraren 
die merken dat het werkt, willen niet meer 
anders. 

Steeds meer hebben leraren de behoefte om 
meer gedifferentieerd en gepersonaliseerd 
onderwijs te geven. Er zijn ook steeds meer 
digitale programma’s die dit ondersteunen. 
Des te belangrijker is het dat leraren een 
goed beeld hebben van wat ze van leerlingen 
verwachten (leerdoelen) en goed weten waar 

hun leerlingen staan. Formatief evalueren 
biedt hiervoor handvatten. 

Anneke Noteboom is leerplanontwikkelaar voor 
het primair onderwijs bij SLO.
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Allereerst: wat is motivatie? 
“Motivatie is een ander woord voor drijfveer. En 
dat zegt als woord al genoeg: dat wat je drijft tot 
actie. Motivatie helpt je in beweging te komen. 
Om ‘aan’ te gaan. Er zijn verschillende soorten 
motivatie. De belangrijkste tweedeling is die 
tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. De 
eerste komt van binnenuit. Je wilt iets zelf graag 
omdat je er het nut van inziet. Omdat je er 
plezier in hebt. Extrinsieke motivatie komt van 
buitenaf. Anderen drijven je tot actie. Zij 
overtuigen je dat iets nuttig, zinvol of goed voor 
je is. Of ze houden je een beloning voor. Deze 
tweedeling – intrinsieke en extrinsieke motivatie 
– wordt vaak nogal zwart-wit gezien, maar het is 
meer een schaal met verschillende gradaties. 
Soms start je extrinsiek gemotiveerd en 
ontwikkel je gaandeweg intrinsieke motivatie. 
Uiteraard zijn er uitersten, maar het een loopt 
over in het ander. 

Vaak wordt intrinsieke motivatie gezien als the 
holy grail. Leerkrachten vragen zich af hoe ze 
hun leerlingen intrinsiek gemotiveerd krijgen. 

Maar dat is een contradictio in terminis. Je kunt 
iemand anders niet intrinsiek motiveren. Je kunt 
iemand anders wel extrinsiek motiveren om iets 
nieuws te proberen, met als mogelijk gevolg de 
ontdekking van een persoonlijke drijfveer. Of 
een onontdekt talent. Er is dus niets mis mee 
om te starten bij extrinsieke motivatie. Of met 
het afwisselen tussen extrinsieke en intrinsieke 
motivatie. Je zet zaken waar leerlingen intrinsiek 
voor gemotiveerd zijn dan in als beloning: als je 
dit nu doet omdat het goed voor je is, mag je 
straks dat doen wat je leuk vindt. Voor de lange 
termijn is extrinsieke motivatie echter niet 
voldoende. Om vol te houden, ook bij tegenslag, 
of juist bij creatieve uitdagingen, moet je de 
motivatie uit jezelf halen. Dan kan extrinsieke 
motivatie – het gevoel dat het moet van iemand 
anders – zelfs ondermijnend werken.”

Hoe past motivatie in het onderwijs? 
“Leerlingen hoeven niet alles leuk te vinden. 
Sommige dingen moet je gewoon leren omdat 
het nuttig is voor later. Uiteraard helpt het wel 
als je weet waarom je iets leert. Motivatie kan 

Motivatie binnenstebuiten: 
wat drijft leerlingen tot leren? 

Anne Hoogenboom

Nederlandse scholieren scoren slecht op internationale ranglijsten als het gaat 
om motivatie (OECD, 2013). Waar ligt dat aan en hoe kan het beter? Welke onder-
wijsinnovaties hebben een positief effect op de motivatie van leerlingen? Wat 
kun je doen in de dagelijkse onderwijspraktijk? Anne Hoogenboom (Sardes) 
interviewt Yvonne van Sark, partner en senior onderzoeker bij Youngworks. 
Samen met Huub Nelis bracht Yvonne van Sark in 2014 de publicatie ‘Motivatie 
binnenstebuiten’ uit.
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worden aangesproken door kennis te relateren 
aan persoonlijke interesses of aan de ‘echte 
wereld’. De methodiek van ontdekkend, 
onderzoekend of ontwerpend leren sluit hier 
bijvoorbeeld mooi bij aan. Tegelijkertijd staat 
het onderwijs ook voor een veranderende taak. 
We leiden kinderen niet (meer) op voor repro-
ductie, voor werk aan de lopende band. Werk 
dat je misschien nog wel vanuit extrinsieke 
motivatie kunt uitvoeren: ik doe dit omdat ik 
ervoor betaald krijg. In toekomstige beroepen 
wordt steeds meer autonomie en input van het 
individu verwacht. Je tanden zetten in een lastig 
vraagstuk. Niet te snel tevreden zijn met een 
antwoord. Maar ook je eigen invulling geven aan 
een probleem èn aan een oplossing. Het staat 
op gespannen voet met jezelf gedwongen en 
gecontroleerd voelen. Dit betekent voor het 
onderwijs niet alleen werken aan de ontwikke-
ling van 21ste-eeuwse vaardigheden zoals 
creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend 
vermogen en zelfregulerend vermogen. Het 
betekent ook dat we kinderen en jongeren 
moeten helpen om hun persoonlijke drijfveer te 
ontdekken. Wat vind je leuk om te doen? Wat 
vind je belangrijk? Waar ben je goed in?” 

Heeft de een meer capaciteit tot motivatie dan 
de ander? Raken sommige mensen makkelijker 
gemotiveerd? Hoe zit dat bijvoorbeeld met 
topsporters? 
“Hoe snel of gemakkelijk iemand gemotiveerd 
raakt, is deels genetisch bepaald. Sommige 
mensen zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor 
competitie of staan meer open voor het 
uitproberen van nieuwe dingen. Zo kan iemand 
ook gevoeliger zijn voor extrinsieke motivatie. 
Dat kan een mooi beginpunt zijn. Voor alle 
mensen geldt dat ze het vermogen hebben 
gemotiveerd te raken. De een alleen wat 
makkelijker dan de ander.

De prestaties van topsporters hangen meer 
samen met hun mindset. Uit onderzoek (Feltz, 
2007) blijkt dat zij vaak sterk zijn in meta-cogni-
tie. Ze hebben een sterk zelfsturend vermogen, 
stellen heldere doelen en hebben een sterk 

organisatievermogen om richting hun doelen te 
plannen. Ze hebben het doorzettingsvermogen 
om tijd te blijven investeren én ze hebben een 
genuanceerd zelf-reflecterend vermogen om 
niet alleen vooruitgang maar ook verbeterpun-
ten te erkennen. Vaak zie je op scholen voor 
topsporters dat de leerlingen ook goede 
schoolprestaties hebben. De vaardigheden die 
zij inzetten voor hun sport, benutten ze ook bij 
hun schoolwerk. 

Natuurlijk is niet iedereen een topsporter. Het 
mooie nieuws is wel dat je bovengenoemde 
vaardigheden kunt oefenen. Vanaf jonge leeftijd 
kun je kinderen leren om einddoelen voor 
zichzelf te formuleren. Je kunt hen ook leren om 
zichzelf op een schaal te plaatsen richting deze 
einddoelen. Door met hen kleine stappen te 
formuleren richting hun doelen en hen feedback 
te geven op hun ontwikkeling, werk je niet alleen 
aan het vergroten van hun zelfsturing. Door hun 
voortgang inzichtelijk te maken, spreek je hen 
ook aan op intrinsieke motivatie.” 

Want hoe werkt dat eigenlijk, motivatie? 
“Vanuit de zelfdeterminatietheorie (ZDT) van 
Ryan en Deci (1985) zijn er drie basisvoorwaar-
den te formuleren voor (intrinsieke) motivatie: 
competentie, verbondenheid en autonomie. 
Ryan en Deci concludeerden reeds in de jaren 
zestig op basis van (meta)onderzoek naar 
motivatie: de mens is van nature nieuwsgierig. 
We hebben een natuurlijke wil om te ontdekken 
en te leren. Met deze basishouding komen jonge 
kinderen de school binnen. Soms klagen 
leerkrachten dat leerlingen die natuurlijke 
nieuwsgierigheid in groep 3 kwijt zijn. Ze zijn 
geïnstitutionaliseerd. Extrinsieke motivatie (we 
moeten nu dit en straks gaan we op die manier 
dat) heeft de natuurlijke wil om te leren 
overstemd. Door de drie randvoorwaarden voor 
motivatie te optimaliseren, kun je de natuurlijke 
wil om te leren bewust aanspreken. 

Scholen scoren vaak hoog op verbondenheid. 
Dat gaat over de relaties met anderen om je 
heen. Voel je je gehoord en gezien? Hoewel 
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scholen vaak sterk inzetten op een veilig klimaat, 
werkt de leerkracht meestal in eerste instantie 
aan en vanuit de inhoud. De kracht van de 
relatie wordt daarbij soms onderschat. Hard 
werken voor een fijne juf of meester, daar is in 
principe niets mis mee. 

Competentie houdt verband met het gevoel dat 
je vooruitgang boekt. In het huidige schoolsys-
teem worden leerlingen normatief getoetst. Dit 
staat haaks op intrinsieke motivatie. Je ziet dan 
vooral hoe jij het doet ten opzichte van anderen 
en een algemeen geldende norm. Of, en zo ja 
hoeveel vooruitgang jij zelf boekt, wordt minder 
zichtbaar. Op inzet of ontwikkeling gebaseerde 
feedback helpt om motivatie aan te wakkeren. 
Net als formatief toetsen, dat meer inzicht biedt 
in je eigen ontwikkeling. Een andere manier om 
het gevoel van competentie aan te spreken is 
gamification. Door direct resultaten van je eigen 
inspanningen te zien en hiervoor beloond te 
worden, ga je harder werken. 

De laatste basisvoorwaarde is autonomie. Daar 
schort het nogal eens aan in het huidige 
onderwijs dat vaak leerstof- en leerkrachtge-
stuurd is. Onderzoek (Schwartz, 2004) heeft 

aangetoond dat zelfs de keuze uit twee opties, 
waarbij je kunt kiezen om een ding niet te doen, 
al bijdraagt aan meer gevoel van autonomie. 
Een keuze uit vier mogelijkheden blijkt het 
optimum te zijn. Bij meer dan zeven opties 
ondervind je meer nadelen als gevolg van 
keuzestress dan voordelen op het vlak van 
motivatie. Naast eigen keuzes maken, gaat 
autonomie ook over het gevoel dat jouw mening 
ertoe doet. Dat je gehoord wordt. Dat je invloed 
kunt uitoefenen.” 

Nu we het over autonomie hebben, hoe zit het 
met de motivatie van leerkrachten? 
“In de huidige discussie over werkdruk, toets-
druk en methodesturing in het onderwijs ligt 
een duidelijke link met autonomie. Leerkrachten 
ervaren een gebrek aan autonomie. Ze moeten 
voldoen aan einddoelen en leerlijnen volgen. 
Daartoe worden methodes gevolgd en een 
batterij aan gestandaardiseerde toetsen 
uitgevoerd. Maar is de professionele ruimte 
werkelijk zo beperkt als deze ervaren wordt? Het 
toezichthoudend kader vanuit de Inspectie van 
het Onderwijs heeft een terugtrekkende 
beweging gemaakt. Er ligt nu meer ruimte bij 
scholen zelf. Daardoor is er in toenemende 

“Maak van 

al je leerlingen 

beloftevolle 

leerlingen”
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mate ruimte voor visievorming en regie bij de 
school. Het zelf invullen van deze ruimte heeft 
ook een positief effect op de motivatie van 
leerkrachten.” 

Wat kan de school doen om de motivatie 
van leerlingen in de klas te vergroten? 
“Een school kan kritisch kijken naar de drie 
basisvoorwaarden voor motivatie: competentie, 
verbondenheid en autonomie. In hoeverre 
voldoen we hieraan? En wat kunnen en willen 
we veranderen? Waar zit per klas of leerling de 
frictie? Op basis daarvan kun je als team kleine, 
concrete stappen formuleren. Zoals meer 
autonomie inbouwen in de dagelijkse lesprak-
tijk. Of grotere ingrepen, zoals de voortgang van 
de individuele leerling beter inzichtelijk maken 
door traditionele, normatieve toetsen los te 
laten. Maar ook de vraag ‘zien we alle leerlin-
gen?’ is relevant. Kennen we hun thuissituatie? 
Weten we waar ze plezier in hebben? Waar ze 
goed in zijn? Wat dat betreft biedt gepersonali-
seerd onderwijs kansen om de motivatie te 
vergroten. Maar ook aandacht voor talentont-
wikkeling of bredere vorming biedt gelegenheid 
om de verbinding met leerlingen te versterken.” 

Wat kun je als leerkracht morgen anders doen? 
“Je kunt direct een verschil maken door met een 
andere attitude voor de klas te staan. Daar heb 
je niemand anders voor nodig dan jezelf. Treed 
leerlingen steeds positief en verwachtingsvol 
tegemoet en geef hen feedback op hun inspan-
ning en minder op het eindresultaat. Bijvoor-
beeld door te zeggen: ‘Ik zie dat je heel erg je 
best hebt gedaan, goed zo’ of ‘Jij hebt iets 
gedurfd dat je lastig vond, dat is knap van je’. 
Onderzoek (Rosenthal, 1968) heeft aangetoond 
dat verwachtingen een selffulfilling prophecy zijn, 
het zogenaamde Pygmalion-effect. Leerkrachten 
passen onbewust hun verwachtingen en gedrag 
aan. Leerlingen die worden aangemerkt als 
beloftevol worden anders tegemoet getreden. 
Zo gaan leerkracht en leerling zich gedragen 
naar de verwachting. Dus, maak van al je 
leerlingen beloftevolle leerlingen. Waardeer de 
kleine stappen die de een zet. En daag de 

leerling uit die ergens talent voor heeft. Zo 
spreek je bij iedere individuele leerling de 
motivatie aan en nodig je iedereen uit eruit te 
halen wat er in zit.” 
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De roerganger
Een schoolleider is lange tijd gezien als een 
soort ‘grote roerganger’. Een vaderfiguur, die de 
school zal redden. Dat beeld van de schoolleider 
is nogal hardnekkig. Volgens mij hebben scholen 
geen baat bij een schoolleider die zijn persoon-
lijke visie op onderwijs komt implementeren om 
na een paar jaar te vertrekken, de school 
verweesd achterlatend, in afwachting van een 
volgende schoolleider met visie… De afhankelijk-
heid van die ene figuur is dan te groot.

Volgens onderzoek hechten leraren veel waarde 
aan een schoolleider die krachtig de koers 
uitzet. Maar er is wel een nuancering: de 
krachtige koers is vooral nodig voor collega’s in 
het team; voor zichzelf hechten leraren juist aan 
autonomie en aan een schoolleider die op 
afstand blijft. 

Het valt niet mee om de schoolleider van de 
toekomst in beeld te brengen, zonder zelf 
goeroeneigingen te vertonen. Maar de school-
leider als ‘sterke man of vrouw’ die, zittend op 
een wit paard de troepen de weg wijst…dat zal 
hem niet worden. De trend gaat juist in de 

richting van gespreid leiderschap en het breed 
delen van verantwoordelijkheid in schoolteams, 
en dat dan niet zo zeer op basis van positie, 
maar meer op basis van competenties. 

De school van de toekomst vraagt wellicht ook 
een andere schoolleider. 

Luc Greven schreef een succesvol boek over 
de schoolleider. Aan Luc vroegen we een 
reactie op een drietal vragen: 

1. Welke competenties worden verwacht van 
een schoolleider in de toekomst?

2. Is de Gouden Driehoek van toepassing op 
het schoolleiderschap?

3. Blijven we in de toekomst verlangen naar 
een ‘grote roerganger’?

De reactie van Luc Greven:
“De eerste en de laatste vraag vereisen een 
glazen bol voor een ‘definitief’ antwoord, maar 
ondersteunen wel het verkennen van de 
gouden driehoek (visie, leren en ruimte) waar 
innovatieve schoolleiders in ons land nu mee 
werken.”

De gouden driehoek voor de 
schoolleider van de toekomst

Luc F. Greven

De schoolleider van de toekomst zorgt ervoor dat de school een vitale visie heeft: 
de visie wordt gedragen door het team en is richtinggevend voor het handelen. 
Maar voor schoolontwikkeling is er meer nodig, zo betoogt Luc Greven. Naast 
een vitale visie, moet er sprake zijn van professionele ruimte en leren.
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Visie van groot belang
Een visie op onderwijs is wél een dingetje voor 
de school. ‘De Staat van het Onderwijs’ (Inspec-
tie van het Onderwijs, 2018) was nogal kritisch 
op scholen: de resultaten van leerlingen lopen al 
20 jaar gestaag achteruit, de ongelijkheid in 
kansen neemt toe, en het maatschappelijk 
belang wordt onvoldoende gediend. Maar ook 
geeft de inspectie in dat rapport aan op welke 
scholen dat beter gaat: op scholen die keuzes 
maken op basis van een gedeelde en heldere 
visie op onderwijs. Inspecteur Generaal 
Vogelzang zegt daarover: “De schoolleider speelt 
een cruciale rol. Op alle scholen die er bovenuit 
steken, zien we een schoolleider die met zijn 
team een duidelijke visie heeft en daar de 
keuzes op baseert.”

Innovatieve scholen hebben een gemeenschap-
pelijk kenmerk: ze hebben een vitale visie op 
onderwijs. Deze scholen hebben een gedeeld 
beeld van de toekomst van het onderwijs in de 
school, en hebben de kracht om dat beeld te 
verwezenlijken. Schoolleiders spelen een 
belangrijke rol bij de ontwikkeling van zo’n visie. 
Ze spelen, samen met hun intern begeleiders, 
een ondersteunende rol bij de vertaling van de 
visie in praktisch handelen. 

Een vitale visie
Alle scholen hebben een visie op de ontwikke-
ling van hun onderwijs (waar gaan we naartoe?), 
een ‘verplicht’ onderdeel van het schoolplan. In 
het kader van het nieuwe toezicht is de onder-
wijsinspectie juist hierin geïnteresseerd. De 
focus ligt nu op het stimuleren van permanente 
groei, een verbetercultuur, en het vaststellen 
van de ontwikkelingspotentie van de school. 

Dat vereist gevoel voor richting in de school. Het 
is immers een fundament voor duurzame 
schoolontwikkeling: weten waar je naartoe 
werkt! 

Het merendeel van de visies werkt echter 
nauwelijks door in de schoolpraktijk. De visies 
zijn niet vitaal, leven niet in de school. Dat komt 
bijvoorbeeld doordat ze te algemeen zijn gesteld 
of slechts een beschrijving zijn van de vigerende 
praktijk. ‘Bij ons staat het kind centraal’, of 
varianten daarvan, is de meest verbreide en de 
minst renderende ‘visie’. Deze slogan verdient 
eigenlijk de titel visie niet, maar wordt in veel 
scholen wel zo benoemd. Loop door zo’n school 
heen die dit claimt en zie de praktijk: zoals op 
vele scholen, staan in het onderwijsproces 
gewoon de leerstof en de leraar centraal. 

Een visie op onderwijs is vitaal wanneer ze 
herkenbaar is in de praktijk, in het handelen van 
de leraar, de leerlingen en alle anderen in de 
school. Een vitale visie is de motor en de 
magneet voor het handelen in de school, geeft 
daar richting aan. Het team, leerlingen en 
ouders voelen zich eigenaar van de schoolvisie: 
het is hun visie, samen ontwikkeld, breed 
gedragen, met kracht uitgedragen. Samengevat: 
het team is de moeder van de visie.

De gouden driehoek
Van een visie alleen kan de schoorsteen niet 
roken, een visie alleen helpt de school niet 
vooruit. Schoolontwikkeling krijgt vorm in een 
gouden driehoek (Greven, 2016) van visie, leren 
en (professionele) ruimte. 

Figuur 1: De gouden driehoek (Greven, 2016).

“De schoolleider is 
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De beste schoolleiders van nu werken met een 
mix van deze drie elementen. Wat betreft de 
visie implementeren zij niet zozeer hun eigen 
toekomstbeeld van de school, maar dragen ze 
zorg voor de ontwikkeling, het onderhoud en de 
vertaling van de door het team gedragen visie. 
Samengevat: de schoolleider is vooral de hoeder 
van de visie van het team. 

Werken aan een topteam
Leraren vervullen een betrekkelijk solitaire 
functie. Het werken in een klas, jaar op jaar, kan 
een zeker professioneel isolement met zich 
meebrengen. Zij krijgen geen directe, dagelijkse 
feedback op hun handelen van een collega. Dat 
is een risico voor de kwaliteit van het onderwijs.

Goede schoolleiders doorbreken het isolement, 
ze zijn gericht op de versterking van de profes-
sionele relaties in het team en op het leren van 
het schoolteam als geheel. Ze werken aan een 
topteam, een krachtige leergemeenschap, en ze 
weten dat topteams hard trainen, elke dag. Daar 
zoeken ze vormen voor. 

Professionele ruimte
De goede schoolleiders geven teamleden veel 
handelingsruimte om hun eigen werk en 
werkomgeving in te richten. Daar ligt vertrou-
wen aan ten grondslag. Dat is geen vrijbrief. Het 
vertrouwen is gefundeerd op het vigeren van 
een vitale visie in de school en op de bereidheid 
van de teamleden om zich in samenwerking 
door te ontwikkelen en om actief verantwoor-
ding af te leggen. 

Ruimte alleen garandeert geen onderwijskwali-
teit. De organisatie moet daarbij tenminste over 
een sterke inhoudelijke visie beschikken en er 
moet worden gestuurd op het levend maken 
van die visie in de dagelijkse praktijk. De goede 
schoolleiders van nu hebben het ontwikkelen en 
onderhouden van een gedeelde visie en het 
vertalen daarvan in gedrag tot principe ge-
maakt. De ruimte van de professional wordt 
geschraagd door die gedeelde visie en wordt 
daardoor overigens ook begrensd.

Luc Greven was o.a. directeur van het Seminarium 
voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht), leraar 
en directeur in het speciaal onderwijs, hogeschool-
docent en wethouder met onderwijs in zijn 
portefeuille. Hij schreef eerder over interne 
begeleiding, passend onderwijs en over de school 
als lerende organisatie. Zijn focus ligt nu op 
leiderschap in school.

Meer informatie
www.leiderschapinschool.nl 
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Oriënteert u zich als schoolbestuurder of 
schoolleider op onderwijsvernieuwing? Wij 
denken en werken graag met u mee. Bijvoor-
beeld als het gaat om het formuleren van een 
visie op toekomstgericht onderwijs, om het 
begeleiden van een verandertraject binnen 
uw school of bestuur of om de versterking van 
de didactische vaardigheden van uw team. 
Sardes heeft jarenlange ervaring op het gebied 
van schoolontwikkeling en heeft kennis en 
expertise over wat er nodig is voor actief, motive-
rend en uitdagend toekomstbestendig onderwijs. 

“Verbind de school 
met de toekomst”
Hoe bereiden we de kinderen van nu goed voor 
op de toekomst? 

Onderwijs, school, arbeidsmarkt en samenleving 
veranderen door techniek en internationalisering.

Tijdens deze conferentie staat de vraag centraal: 
wat betekent toekomstbestendig onderwijs voor 
de schoolleider en de leerkracht? Welke goede 
voorbeelden zijn er in het land? En welke kansen 
bieden technologische ontwikkelingen? 

De Landelijke conferentie primair onderwijs is 
een leerzame en inspirerende dag voor scholen 
en teams die hun onderwijs willen vernieuwen.

Landelijke conferentie primair onderwijs 2018

Meer weten?
Anne Hoogenboom 
a.hoogenboom@sardes.nl 
Frank Studulski 
f.studulski@sardes.nl

Landelijke conferentie 
primair onderwijs 

10/10/2018
Aanmelding via 

po-conferentie.eventassist.nl
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Over Sardes
Onderzoeks- en adviesbureau Sardes wil de ontwikke-
lingskansen van kinderen en jongeren vergroten. Wij 
voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstuk-
ken over onderwijs, opvang en opvoeding.  Wij brengen 
wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar en komen 
samen met opdrachtgevers tot adequate oplossingen 
en effectieve werkwijzen.

Sardes begeleidt innovatieprocessen en coördineert 
landelijke educatieve vernieuwingsprogramma’s. Als 
netwerkorganisatie werken wij samen met organisaties 
die aanvullende diensten leveren. In het dynamische 
werkveld van onderwijs en jeugd wil Sardes een profes-
sionele en toonaangevende speler zijn, die vernieuwende 
ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert.
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