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In verschillende trajecten zijn wij volop in de 
weer met de nieuwe vaardigheden. Ik noem 
een paar voorbeelden: kritisch denken in de 
Brede School Academie, executieve functies 
bij jonge kinderen, maar ook bij leerlingen  
in het voortgezet onderwijs, burgerschap, 
cultuureducatie, onderzoek naar leraarvaar-
digheden bij een schoolbestuur, samen leren 
omgaan met een gehandicapte klasgenoot  
in passend onderwijs, coachen van managers 
in de kinderopvang, loopbaanoriëntatie, ge-
personaliseerd leren, informatievaardigheden 
en mediawijsheid…

Kortom, nieuwe vaardigheden zijn overal. 
Het is belangrijk om een stapje voorbij de 
columnistenprietpraat te gaan:

•  Inderdaad, de nieuwe vaardigheden zijn niet 
nieuw (we ontlenen graag inspiratie aan de 
traditionele vernieuwers), maar in de huidi-
ge samenleving en op de arbeidsmarkt van 
nu zijn ze van hernieuwd belang. 

•  Inderdaad, scholen doen het al, maar niet 
altijd doelgericht en systematisch.

•  En nee, het is meer dan een ‘nieuw dingetje’ 
van experts en adviseurs, er liggen degelijke 
internationale onderzoeken en verkennin-
gen onder.

Veel scholen geven aan dat ‘ze het al doen’  
of ‘dat het er weer bij komt’, hetgeen een inte-

ressante tegenstelling is. Maar er ligt ook een 
geweldige kans voor leraren en scholen. Juist 
omdat er geen uitgeschreven methoden zijn, 
is het een kans om zelf de regie in handen  
te nemen en de eigen professionaliteit de 
ruimte te geven. Doelgericht en systematisch. 
Samen met collega’s. Op een vakkundige  
manier. 

Sardes ontwikkelt in hoog tempo onder- 
steuning, werkwijzen en concrete aanpakken 
om nieuwe vaardigheden een betere plek te 
geven in de (brede) school. Er zijn al goede 
voorbeelden en daar kunnen we van leren. 
Sardes wil werken aan nieuwe vaardigheden, 
omdat we ervan overtuigd zijn dat dit alle 
kinderen betere ontwikkelingskansen geeft in 
een steeds maar veranderende samenleving 
en arbeidsmarkt. Maar ook omdat werken 
aan nieuwe vaardigheden voor leraren een 
opwindende opdracht is. Wij zien de nieuwe 
vaardigheden als een onderdeel van het bre-
dere begrip Bildung, als instrumenten voor 
jonge burgers om de wereld te leren kennen 
en zich er thuis te voelen. 

Deze special heeft een nieuw jasje. Na vijftien 
Sardes Specials vonden we het tijd om de 
vorm eens te vernieuwen. 

Herman van Holt 
Directeur Sardes 

Voorwoord

Nieuwe vaardigheden? 21st century skills?  
We zijn al 15 jaar onderweg in de nieuwe eeuw, 
moeten we het daar nu over hebben? Jazeker!

Werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden 5



Er is een tweedeling te maken in de vele arti-
kelen, boeken en filmpjes over dit onderwerp. 
Enerzijds zien we redelijk abstracte bijdragen 
over de economische en maatschappelijke 
vraagstukken die in de 21ste eeuw op ons 
afkomen en waar de nieuwe vaardigheden 
een oplossing voor zouden moeten bieden. 
Veelal wordt dit betoog ondersteund met 
flitsende, futuristische filmpjes van ICT- 
bedrijven. Anderzijds is er, met name in vak-
tijdschriften voor het onderwijs, maar ook in 
trainingen voor managers en docenten, aan-
dacht voor de vaardigheden op het niveau 
van de leerlingen. Er komen vragen aan bod, 
zoals: hoe leer je leerlingen samenwerken? 
Hoe maak je kinderen mediawijs? Hoe kun  
je de creativiteit van leerlingen stimuleren?

Sardes wil een brug slaan tussen deze  
niveaus, tussen de wetenschap en de  
praktijk en tussen het beleid en de praktijk. 
We benutten actuele kennis over leren en  
onderwijzen en verbinden deze kennis aan  
de praktijk. We hebben het dan niet alleen 
over didactiek, maar ook over competenties 
van docenten, over de wijze waarop mensen  
leren in de 21ste eeuw en over de organisatie 
van het onderwijs.

Dat maakt deze Special interessant voor  
verschillende partijen: voor beleidsmakers, 
gemeenten, schoolbesturen en scholen, maar 
ook voor partners van brede scholen op het 
gebied van kinderopvang, sport, kunst en 
cultuur, techniek en welzijn is het informatief 
om te lezen waar de aandacht voor de 21ste-
eeuwse vaardigheden vandaan komt en wat 
het nu eigenlijk behelst. 

Leeswijzer

In het eerste artikel bespreken we de aanlei-
ding voor de belangstelling voor de vaardig-
heden van de 21ste eeuw. Karin Hoogeveen 
en Frank Studulski geven een overzicht van 
de complexe vraagstukken waar de 21ste-
eeuwse vaardigheden een oplossing voor 
moeten bieden. Ook beschrijven ze wat on-
der deze vaardigheden wordt verstaan. Ten 
slotte werpen zij een aantal discussiepunten 
op: is dit nu echt nieuw? Doen scholen dit  
niet allang? Vraagt het om een andere orga-
nisatie van het onderwijs, bijvoorbeeld verre-
gaande vakkenintegratie? Of kan de huidige 
vakkenstructuur gehandhaafd blijven?  
Moeten de vaardigheden in een apart vak 
worden aangeboden? Is het nodig om leer-
lijnen te ontwikkelen, om de kerndoelen aan 

Sardes Special • nummer 16 • april 20156

Deze Sardes Special gaat over de 21ste-eeuwse vaardigheden. Waarom we  
nog een publicatie toevoegen aan de hoge stapel die daarover in de afgelopen 
jaren al is geschreven? Omdat we denken dat we iets nieuws te melden  
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te passen en om beoordelingsmethoden  
te herzien?

Schoolbesturen die al langer nadenken over 
de manier waarop ze het onderwijs aanspre-
kender kunnen maken, doen hun voordeel 
met het artikel over de ervaringen in Breda. 
Een schoolbestuur in deze gemeente is  
voortvarend aan de slag gegaan met de 21ste-
eeuwse vaardigheden. Wat dat oplevert voor 
de leraren, voor de scholen, maar ook voor 
het bestuur zelf, kunt u lezen in het artikel 
van Desiree van den Boogaard en Michiel 
Santegoeds van het INOS schoolbestuur.

Is het nodig om de vaardigheden op een op-
brengstgerichte wijze in het curriculum onder 
te brengen? Hoe doe je dat? Marianne van 
Teunenbroek (Sardes) beschrijft hoe docenten 
op een opbrengstgerichte manier met hun 
leerlingen aan de slag kunnen. Zij legt uit hoe 
onderzoekend leren doelgericht kan worden 
ingezet. Marja van Graft (SLO) laat vervolgens, 
aan de hand van een voorbeeld uit het  
domein techniek, zien hoe leerlingen onder-
zoekend en ontwerpend aan de slag gaan.

Karin Hoogeveen bespreekt opvattingen van 
leraren over de wijze waarop creativiteit van 
leerlingen kan worden gestimuleerd. Omdat 
er over creativiteit veel te vertellen is en lera-
ren van mening zijn dat dit onderdeel vaak 
onderbelicht is in het huidige onderwijs, is 
ook het verhaal van ‘Meester Maarten en het 
glijbaanmoment’ opgenomen. 

Zelfsturing is één van de nieuwe vaardig-
heden. Jeroen Aarssen en Lilian van der Bolt 
(Sardes) hebben ervaring met het ontwikke-
len van zelfsturing en executieve functies bij 
jonge kinderen. Zij leggen uit dat zelfsturing 
de basis vormt voor de 21ste-eeuwse vaardig-
heden. Zij bespreken de achtergrond van  
dit begrip en hoe je ermee aan de slag kunt 
met peuters en kleuters. Hester Stubbé (TNO) 
schrijft over het meten van nieuwe vaardig-
heden, in het bijzonder zelfsturing. 

Kees Broekhof (Sardes) ontwikkelde een  
benadering van kritisch denken en ‘academic 
skills’ in de Brede School Academie. Een  
succesvol project, waarbij de nieuwe vaardig-
heden al volop worden ingezet. Omdat het 
stellen van de juiste vragen een belangrijke 
competentie is voor docenten van de 21ste 
eeuw, geven Karin Hoogeveen en Frank  
Studulski voorbeelden van soorten vragen.

Natuurlijk biedt de brede school een gewel-
dige, rijke leeromgeving om te werken aan 
21ste-eeuwse vaardigheden. Binnen de  
context van de brede school zijn dan ook  
al verschillende aanpakken ontwikkeld.  
Frank Studulski legt uit op welke wijze de 
verschillende partners in de brede school  
een aandeel kunnen leveren.

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om een opti-
male ontwikkeling van kinderen, zodat elk 
kind de kans krijgt talenten te ontdekken en 
verder te ontwikkelen. Als dit op een goede 
manier gebeurt, kunnen de kinderen deze 
talenten nu en later inzetten in de samen- 
leving van de 21ste eeuw.

Karin Hoogeveen en Frank Studulski
Sardes

Utrecht, april 2015
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Nederland als onderdeel van een  
wereldeconomie

Bedrijven zijn niet langer gebonden aan 
landsgrenzen. Bovendien worden meer en 
meer productieprocessen geautomatiseerd, 
waardoor minder mensen nodig zijn. Onder-
delen van productieprocessen kunnen op 
verschillende plekken op de wereld worden 
uitgevoerd. Arbeidsintensieve onderdelen 
gaan naar landen met lagere lonen, zoals 
Oost-Europa, China, India, Rusland en Bra-
zilië. Nu belangrijke industriële onderdelen 
van de productieketen zijn verplaatst naar 
andere delen van de wereld, is het de vraag 
welke rol de Westerse landen kunnen spelen 
in de internationale economie. De effecten 
van deze globalisering zijn ingrijpend voor 
gemeenschappen: het vertrek van een fabriek 
(die er al tientallen jaren staat) en waar soms 
de halve gemeente werkt, treft veel gezinnen 
en de lokale economie. 

Van de lage lonen kunnen we het niet win-
nen. Maar welke strategische positie van de 
Westerse landen biedt wel perspectief? En 
welke competenties van werknemers en bur-
gers horen daarbij? Hoogwaardige technolo-
gie en innovatie worden als perspectiefvol 
gezien voor landen zoals Nederland waar de 
lonen relatief hoog zijn. Er zijn innovatieve en 
creatieve benaderingen nodig voor complexe 
problemen. We verwachten veel van de crea-
tieve industrie. Denk daarbij aan grote bedrij-
ven, zoals Endemol, G-Star, internationaal 
gevierde Nederlandse architecten, maar ook 
aan beginnende creatievelingen en bedrijven, 
de zogenaamde Start-ups die niet altijd een 
lening van een bank nodig hebben, maar die 
via crowd funding geld bij elkaar krijgen om 
hun ideeën om te zetten in producten. Het 
Ministerie van Economische Zaken ziet de 
creatieve industrie als een van de negen top-
sectoren van de Nederlandse economie waar-
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21ste-eeuwse vaardigheden:  
oplossing voor welk probleem?

Karin Hoogeveen, Frank Studulski, Sardes

Waar komt de belangstelling voor de vaardigheden van de 21ste eeuw  
vandaan? Voor welke problemen bieden deze vaardigheden een oplossing?  
De auteurs onderscheiden vraagstukken op verschillende terreinen: econo-
misch en maatschappelijk, de veranderende arbeidsmarkt, de functies van  
het onderwijs, docenten en leerlingen. Vervolgens gaan zij in op oplossingen  
en bespreken ze wat er wordt verstaan onder de 21ste-eeuwse vaardigheden.



op het kabinet internationaal wil uitblinken. 
De WRR (2013) typeerde dat als een ‘lerende 
economie’. Die ambitie vereist competenties, 
zoals kritisch denken, problemen oplossen, 
digitale vaardigheden en creativiteit.

De informatie- en communicatie- 
samenleving

De samenleving waarin we leven, ondergaat 
een transformatie. Vooral door de opkomst 
van informatie- en communicatietechnologie 
is voor grote groepen in Nederland informa-
tie (nog niet altijd kennis) altijd en overal 
voorhanden. Bovendien komt er op internet 
dagelijks nieuwe informatie bij. Deze ontwik-
keling zal de komende jaren exponentieel 
doorzetten.

Aan het begin van de 21ste eeuw kwam daar 
een belangrijk nieuw element bij. We zijn niet 
alleen gebruikers van de informatie op het 
‘world wide web’, maar we kunnen er ook zelf 
informatie aan toevoegen. Het fenomeen 
‘user-generated content’ doet zijn intrede. 
Steeds meer hanteren we ‘open source’  
kennis en programma’s die vrij toegankelijk 
zijn en waar iedereen een bijdrage aan kan 
leveren. Ook gebruiken we technologieën  
om met elkaar te communiceren via het web. 
Social media zijn niet meer weg te denken  
als communicatiemiddel.

Die ontwikkeling vereist dat mensen over 
technische vaardigheden beschikken om ICT 
te gebruiken, maar ook vaardigheden hebben 
om informatie te selecteren en toe te passen 
(mediawijsheid). De technische mogelijk- 
heden om steeds grotere databestanden te 
hanteren en aan elkaar te koppelen, vraagt 
niet alleen om ICT-vaardigheden, maar ook 
om competenties om ICT op een verantwoor-
de manier te gebruiken, met respect voor de 
privacy en de gevoelens van anderen.

De arbeidsmarkt verandert

Wanneer we de huidige beroepen vergelijken 
met de beroepen van vijftig jaar geleden, zien 
we dat in relatief korte tijd niet alleen nieuwe 
functies zijn ontstaan, maar dat de beroepen 
ook inhoudelijk sterk zijn veranderd. We  
komen uit een periode waarin industrialisatie 
en het bijbehorende denkkader van standaar-
disatie en specialisering dominant waren:  
een efficiënt productieproces was opgesplitst 
in onderdelen en kende een vaste volgorde. 
Op de nieuwe arbeidsmarkt gaat het meer  
en meer om het leggen van verbanden. Het 
verbinden van en relaties leggen tussen ont-
wikkelingen wordt belangrijker, omdat we  
de samenhang erkennen en omdat we onze 
wereld niet meer op een mechanische wijze 
tegemoet willen treden. Onze overgrootou-
ders hadden niet het flauwste vermoeden dat 
er in 2015 vraag zou zijn naar e-commerce 
medewerkers, risico-analisten en kwaliteits-
zorgmanagers. De beroepen van de toekomst 
zijn op dit moment nog lang niet allemaal 
bekend. 

Een andere ontwikkeling op de arbeidsmarkt 
is dat er vrijwel geen enkele functie meer is 
waarin niet moet worden samengewerkt, 
dikwijls tussen verschillende disciplines.  
Er ontstaan steeds meer ‘cross-overs’. Dat 
betekent dat we kinderen opleiden voor een 
snel veranderende arbeidsmarkt waar onder 
andere samenwerking en flexibiliteit nood-
zakelijk zijn. 
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Het onderwijs van de toekomst

Het denken in termen van (industriële)  
productieprocessen en rendement heeft  
het onderwijs onderworpen aan een zeker 
opbrengstregime, met doelen, referentie-
niveaus en toetsen. Meetbaarheid is daarbij 
maatgevend en het accent ligt op cognitieve 
vaardigheden. Taal- en rekenniveaus moeten 
omhoog en het onderwijs moet vooral voor-
bereiden op het vervolgonderwijs en op de 
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De Onderwijsraad (2011a, p. 7/8) wijst, 
gezien de maatschappelijke ontwikkelin-
gen, op de noodzaak tot vernieuwingen in 
het onderwijs. ‘Door ontgroening en ver-
grijzing wordt een steeds kleinere groep 
actieven op de arbeidsmarkt verantwoor-
delijk voor het draaiend houden van de 
economie en het op peil houden van de 
sociale voorzieningen. (…) De voortgaande 
tendens tot individualisering leidt ertoe dat 
velen tegenwoordig werk met zorgtaken 
combineren. De toenemende rol van ICT 
vraagt om vaardigheden op het terrein van 
informatieverwerking. Ten slotte leidt flexi-
bilisering van de arbeidsmarkt tot een gro-
ter beroep op het aanpassingsvermogen 
van werknemers.’ ‘Bij werknemers en bur-
gers (zal) in toenemende mate een beroep 
worden gedaan op competenties zoals 
probleemoplossend vermogen, kritisch 
denken, zelfstandigheid, samenwerking en 
sociale en communicatieve vaardigheden. 
Jongeren die dergelijke vaardigheden in 
het onderwijs niet hebben verworven, zul-
len problemen op de arbeidsmarkt onder-
vinden. Ook voor lager opgeleiden worden 
sociale competenties en ‘advanced skills’ 
steeds belangrijker. De raad benadrukt 
daarom in deze verkenning het belang om 
hieraan in alle onderwijstypen aandacht te 
besteden.’

arbeidsmarkt. Uiteraard is dit een belangrijke 
functie van het onderwijs. Maar er is meer.

In de afgelopen jaren hebben de Eerste  
Kamer (2011b), de Onderwijsraad (2013) en 
de WRR (2013) aandacht gevraagd voor brede 
vorming. Het onderwijs heeft niet alleen de 
taak om leerlingen kennis en vaardigheden 
bij te brengen, maar wil kinderen ook oplei-
den tot verantwoorde, sportieve, culturele, 
natuurminnende etc. burgers. De aandacht 
voor de cognitieve vakken in het onderwijs  
is nogal eens ten koste gegaan van aandacht 
voor ‘Bildung’. Hierdoor is identiteitsvorming 
van kinderen en jongeren in de verdrukking 
geraakt. Van oudsher is ook dit een belang-
rijke functie van het onderwijs (zie o.a. Biesta, 
2011). Ook het CPB wijst op het belang van 
persoonlijke vorming. Persoonlijkheid en 
motivatie vormen belangrijke voorspellers 
van sociaal-economische uitkomsten, zoals 
de kans op een baan, het loon dat iemand 
verdient en het aantal jaren dat wordt geïn-
vesteerd in onderwijs. Persoonlijke ontwikke-
ling van leerlingen zou dus meer aandacht 
moeten krijgen in het onderwijs (Borghans, 
Diris, Ter Weel, 2014). 

De Amerikaanse onderwijsdeskundige Yong 
Zhao (2012) pleit ervoor om in het onderwijs 
aandacht te besteden aan creativiteit en  
ondernemingszin. Hij vindt dat het onder- 
wijs leerlingen teveel als ‘eenheidsworst’  
beschouwt. Het is beter om uit te gaan van 
individuele talenten van leerlingen. Daar 
hoort ander onderwijs bij. De vaardigheden 
die Zhao onderscheidt, hangen sterk met 
elkaar samen. Het gaat om samenhangende 
attitudes en vaardigheden die binnen een 
inhoudelijke context worden geleerd. Dat 
betekent dat zij een plaats krijgen binnen  
het onderwijs, maar niet als apart vak. 



Yong Zhao onderscheidt de volgende ver-
zameling van competenties in termen van 
ondernemende kwaliteiten:

De leraar van de toekomst

Om leerlingen brede vorming aan te bieden 
in het onderwijs, verwachten we veel van  
de leraar. Over de leraar is in het afgelopen 
decennium dan ook een stroom van (beleids)
documentatie en initiatieven op gang ge-
komen (adviezen van de Onderwijsraad, de  
Lerarenagenda, de Onderwijscoöperatie). 
Ook internationaal is de leraar de sleutel  
tot kwaliteit en verandering (Fullan en  
Hargreaves, 2012). De docent van de 21ste 
eeuw moet basisvaardigheden hebben, maar 
daarnaast op een flexibele manier kunnen 
inspelen op verschillende behoeften van leer-
lingen en dus over complexe vaardigheden 
beschikken.

In hoeverre doen zij dat nu al? In het Onder-
wijsverslag (2014) van de Inspectie lezen we 
dat veel leraren de basisvaardigheden wel 
beheersen, maar dat er op het gebied van 
complexe vaardigheden nog een wereld te 
winnen valt. Het gaat dan om het volgende: 
de leraar stemt de instructie af, stemt ver-
werkingsopdrachten af, stemt de onderwijs-
tijd af, volgt en analyseert de voortgang van 
leerlingen en biedt planmatige zorg.

De SLO vroeg aan leraren in het funderend 
onderwijs of zij zich voldoende toegerust 
voelen om de 21ste-eeuwe vaardigheden een 
plek te geven in de lessen. Uit dit onderzoek 
blijkt dat 33,2 procent van de leraren zich 
voldoende toegerust voelt. Van de andere 
66,8 procent heeft een derde behoefte aan 
lesmateriaal en een derde aan professiona-
lisering. Een kleinere groep leraren heeft  
behoefte aan een uitwerking van de kern-
doelen en aan toetsen.

Deze verschillende behoeften weerspiegelen 
de overgangsfase waarin de rol van de leraar 
zich bevindt. In de vorige eeuw had elke  
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leraar een eigen klas als koninkrijkje. Zij 
zwaaide de scepter en collega’s kwamen  
zelden bij elkaar in de klas kijken. Daar kwam 
min of meer een einde aan met de invoering 
van kerndoelen, leerlijnen, referentieniveaus, 
toetsen en prestatie-indicatoren. Het Neder-
landse onderwijs is daarmee gestoeld op het 
Angelsaksische model. De leraar is in dit sys-
teem een uitvoerder, een manager van leer-
processen. Daar is in de beroepsgroep veel 
onvrede over. Zo etaleren Kneyber en Evers 
(2013) hun ongenoegen over de Nederlandse 
situatie in het boek Het Alternatief. Als leraren 
worden gezien als uitvoerders, gaat dat ten 
koste van beroepstrots en betrokkenheid,  
zo brengen zij naar voren. 

Momenteel is er een beweging gaande waar-
bij de overheid meer verantwoordelijkheid  
bij de leraar wil leggen en bevindt de rol  
van leraren zich dus in een overgangsfase. 
We verwachten dat een leraar niet alleen de  
leerstof goed overbrengt, maar dat zij ook in 
staat is om onderwijs te ontwerpen (Onder-
wijsraad, 2014). We nemen een voorbeeld 
aan Finland, waar met hoger opgeleide lera-
ren, met meer autonomie, goede resultaten 
worden gehaald. Het werken aan 21ste-eeuw-
se vaardigheden doet een heel ander beroep 
op de didactische competenties van leraren. 
De rol van de leraar verschuift van instructeur 
naar coach. In die zin bieden de nieuwe vaar-
digheden nieuwe uitdagingen voor de leraar, 
die het onderwijs misschien minder voor-
spelbaar, maar ook interessanter kunnen 
maken.

De leerling van de toekomst

Hoe wij met kinderen omgaan, verandert niet 
zo snel. Van oudsher voeren pedagogen een 
discussie over de juiste balans tussen ‘Führen’ 
of ‘Wachsen lassen’. Dat wil zeggen dat een 
kind gelegenheid moet krijgen zich autonoom 

te ontwikkelen aan de ene kant en dat het 
kind aan de hand moet worden meegevoerd 
naar volwassenheid aan de andere kant.  
Pedagogen zoals De Winter (2011) voeren al 
jarenlang een pleidooi om in het onderwijs 
aandacht te geven aan de opvoeding van 
kinderen tot democratische burgers. Als  
kinderen geleerd wordt zelf problemen op te 
lossen, om te gaan met geschillen en samen 
te beslissen, krijgen zij de gelegenheid om 
democratische waarden in de praktijk toe  
te passen. Hier zien we de 21ste-eeuwse  
vaardigheden als voertuig voor burgerschap.
Ontwikkelingen op ICT-gebied hebben een 
enorme invloed op de manier waarop kinde-
ren en jongeren leren. Leren is niet langer 
tijd- en plaatsgebonden. Kinderen en jonge-
ren zijn voortdurend bezig om nieuwe infor-
matie en inzichten te combineren met wat  
ze al weten. De huidige kennissamenleving is 
divers, geglobaliseerd en vol met media en 
technologie. Het vervagen van grenzen biedt 
wereldwijd kansen om samen te werken aan 
problemen die creatieve oplossingen nodig 
hebben. Leerlingen en studenten gebruiken 
digitale middelen om te communiceren, om 
te functioneren en om nieuwe ontdekkingen 
te doen. Gameprincipes zijn niet gebaseerd 
op lineaire manieren van leren, maar dagen 
kinderen en jongeren uit om regels te ontdek-
ken. Zij exploreren en gaan op zoek naar in-
formatie die zij nodig hebben om een hoger 
niveau te bereiken. Leerboeken daarentegen 
kennen een lineaire opbouw. Eerst moeten 
leerlingen A leren en daarna B. Sluit dit nog 
wel aan bij de manier waarop jongeren tegen-
woordig kennis verwerven?

Het is van belang om manieren van leren te 
vinden die de intrinsieke motivatie en de be-
trokkenheid van leerlingen bij het leren meer 
aanspreken. Een gestandaardiseerd aanbod 
in een gestructureerde onderwijssetting past 
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daar misschien minder goed bij, omdat het 
geen rekening houdt met persoonlijke ont-
wikkelbehoeften. Ook de Inspectie (2014)
maakt zich daar zorgen over. Zij schrijft:  
‘De Nederlandse leerling scoort laag op de 
intrinsieke en extrinsieke motivatie, ook 
in vergelijking met andere landen.’ En  
‘Leerlingen geven aan dat ze soms niet  
weten waarom ze een bepaalde taak  
moeten uitvoeren en dat die taak niet  
op hen is afgestemd.’

Oplossingen

Oplossingen die gezocht worden voor de 
hierboven geschetste problemen liggen, 
evenals de vraagstukken zelf, op verschil-
lende niveaus: het curriculum, de leraren, de 
vaardigheden van leerlingen. Na de commis-
sie Dijsselbloem (2008) durven bewindslieden 
zich niet meer aan grote vernieuwingen te 
wagen, dus stelselherziening is niet het eerste 
waar men aan denkt, maar er wordt wel op 
verschillende plekken gemorreld aan het 
stelsel. 

Na een advies van de Onderwijsraad (2014) 
over de periodieke vernieuwing van het cur-
riculum en het belang van de nieuwe vaardig-
heden, entameerde de staatssecretaris op 17 
november jl. een debat over de vernieuwing 
van het onderwijs. Leerlingen, leraren,  
ouders, scholen en andere belangstellenden 
worden uitgedaagd om ideeën in te brengen, 
mee te denken en hierover mee te praten. Dit 

initiatief, onder de noemer #onderwijs2032, 
zal uiteindelijk leiden tot vernieuwing van het 
curriculum en aanpassing van kerndoelen en 
eindtermen. De discussie zal zich waarschijn-
lijk beperken tot de wat-vraag (welke vakken, 
wat moeten kinderen leren?). Die discussie  
is al gestart en is moeilijk genoeg, maar de 
werkelijke discussie gaat waarschijnlijk over 
de hoe-vraag: hoe vinden we dat leerlingen 
zouden moeten leren? 

Wij vinden het jammer dat de discussie over 
de wijze waarop leerlingen leren niet mee-
genomen is in het debat #onderwijs2032. 
Men ziet het als een verantwoordelijkheid van 
de scholen en dat is natuurlijk ook zo. Maar 
een goede discussie hierover is nu juist nodig, 
omdat het wat en hoe in het kader van de 
21ste-eeuwse vaardigheden nauw met elkaar 
samenhangen. Het is immers van belang dat 
leerlingen leren hoe ze zelfstandig kunnen 
werken, zelf onderzoek kunnen doen, samen 
kunnen werken, digitaal vaardig kunnen wor-
den en bijvoorbeeld kritische vragen kunnen 
stellen bij websites of films. De cognitieve 
leergebieden blijven belangrijk, maar zij kun-
nen op een meer activerende en interactieve 
manier worden aangeboden. 

Het vergroten van de competenties van lera-
ren is een andere oplossingsstrategie. Veel 
scholen besteden al aandacht aan de vaardig-
heden van de 21ste eeuw, maar dat zou syste-
matischer en doelgerichter kunnen, zo blijkt 
uit onderzoek van Thijs e.a. (2014).

Wat zijn 21ste-eeuwse vaardigheden?

Er zijn veel verschillende overzichten van de 
21ste-eeuwse vaardigheden (zie bijvoorbeeld 
Trilling & Fadel, 2009; Boswinkel & Schram, 
2011; Thijs e.a., 2014; Studulski, 2012, 2014). 
In Nederland hebben de Universiteit Twente 
(Voogt & Pareja Roblin, 2010) en de SLO 
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(Thijs, 2013) bekeken wat de overeenkomsten 
zijn in die verschillende overzichten. Daar is 
uiteindelijk een redelijk beknopt lijstje uitge-
komen. Het gaat om: communiceren, sociale 
en culturele vaardigheden, probleemoplos-
vaardigheden, creativiteit, samenwerken, 
kritisch denken, digitale geletterdheid en 
zelfregulering. Deze laatste heeft de SLO zelf 
ingebracht en men heeft het losgekoppeld 
van taal en rekenen. Aan het eind van dit 
artikel hebben we een overzicht opgenomen. 
Thijs e.a. (2014) hebben digitale vaardigheden 
nader opgesplitst in basisvaardigheden, com-
putational thinking en mediawijsheid. 
Kennisnet heeft op basis van 
het overzicht van Voogt en 
Pareja Roblin (2010) 
een ‘dartboard’  
gemaakt. 

Oude wijn  
in nieuwe 
zakken? 

De 21ste-eeuwse 
vaardigheden 
zijn zeker niet 
nieuw. We her-
kennen in sommige 
vaardigheden de visie 
van traditionele vernieu-
wingsscholen, zoals Montes-
sori en Dalton. Of iets nieuw is, 
bepaalt echter niet de legitimiteit, het gaat 
erom of de vaardigheden relevant zijn. Zijn 
dit inderdaad vaardigheden waarover ieder-
een dient te beschikken in de 21ste eeuw? 
Daarover kunnen we eigenlijk geen harde 
uitspraak doen. Dat zal blijken in 2032.

Waar we ons wel over kunnen uitspreken,  
is de wijze waarop de nieuwe vaardigheden 
worden ingevoerd. Doordat we nog stevig 
geworteld zijn in het systeem van kerndoelen, 

lesmethoden, leerlijnen en toetsen, is het 
gevaar levensgroot dat de vaardigheden hier-
binnen een plaats krijgen. Daar zetten we 
vraagtekens bij. Kun je straks een tien halen 
voor kritisch denken? En is het zinvol om een 
leerlijn creativiteit te ontwikkelen, los van 
vakgebieden? Komt er een apart vak ‘21ste-
eeuwse vaardigheden’ op school? Een toets 
‘21ste-eeuwse vaardigheden’? 

Wij hopen het niet. Het is voorstelbaar dat 
leraren behoefte hebben aan houvast bij het 
werken aan de vaardigheden, maar wij zien 

geen heil in leerlijnen, methoden en 
toetsen. Het gaat veel meer om 

een andere organisatie van 
het onderwijs. Het gaat 

om vakkenintegratie, 
om een andere 

groeperingswijze 
van leerlingen en 
om een andere 
didactiek. Het 
begint bij een 
andere houding 

en andere com-
petenties van de 

leraar. Professio-
nalisering kan door 

filmpjes, een handrei-
king of coaching. Het is voor-

al van belang dat het onderwijs 
zich rekenschap geeft van de manier waarop 
leerlingen leren en daarbij aansluit. Wij den-
ken dat nieuwe vaardigheden daarom binnen 
de context van andere vakken geleerd kunnen 
worden, waarbij het raadzaam is vakken te 
integreren. Het aanboren van de natuurlijke 
nieuwsgierigheid van leerlingen, het werken 
met levensechte vormen van leren en het 
reflecteren op zowel processen als producten 
zijn belangrijke elementen bij het werken aan 
de 21ste-eeuwse vaardigheden. 
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Creativiteit
Bij deze vaardigheid gaat het om het  
bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen 
uitwerken en analyseren.  
Meer specifiek gaat het om:
•  een onderzoekende en ondernemende 

houding;
•  kunnen denken buiten de gebaande paden 

en nieuwe samenhangen kunnen zien; 
•  het kennen van creatieve technieken 

(brainstorming e.d.);
•  risico’s durven nemen en fouten kunnen 

zien als leermogelijkheden.

Kritisch denken 

Bij kritisch denken gaat het om het kunnen 
formuleren van een eigen, onderbouwde visie 
of mening. 
Meer specifiek gaat het om:
•  effectief kunnen redeneren en formuleren;
•  het kunnen interpreteren, analyseren en 

synthetiseren van informatie;
•  hiaten in kennis kunnen signaleren;
•  het kunnen stellen van betekenisvolle  

vragen;
•  kritisch reflecteren op het eigen leerproces; 
• open staan voor alternatieve standpunten.

Probleemoplosvaardigheden
Bij deze vaardigheid gaat het om het  
(h)erkennen van een probleem en tot een plan 
kunnen komen om het probleem op te lossen. 
Meer specifiek gaat het om de volgende 
kennis, (deel)vaardigheden en houdingen:
•  problemen kunnen signaleren, analyseren 

en definiëren;
•  kennis van strategieën om met onbekende 

problemen om te gaan;
•  oplossingsstrategieën kunnen genereren, 

analyseren en selecteren;
•  het creëren van patronen en modellen;
•  kunnen nemen van beargumenteerde 

beslissingen.

Communiceren
Het gaat bij communiceren om het effectief 
en efficiënt overbrengen en ontvangen van een 
boodschap. Meer specifiek gaat het om het:
•  doelgericht informatie met anderen  

kunnen uitwisselen (spreken, luisteren,  
de kern van een boodschap herkennen, 
effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis 
voorkomen); 

•  kunnen omgaan met verschillende com-
municatieve situaties (gesprekken, presen-
taties, debatten, etc.) en het kennen van  
de gesprekstechnieken, -regels en sociale 
conventies bij elke situatie;

•  kunnen omgaan met verschillende com-
municatiemiddelen (teksten, films) en het 
hanteren van verschillende strategieën 
daarbij.

•  inzicht in de mogelijkheden die ICT biedt 
om effectief te communiceren.
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De SLO (Thijs, 2013) heeft omschrijvingen 
gemaakt van de vaardigheden. We geven 
ze op deze pagina’s beknopt weer.

Overzicht van de 21ste-eeuwse vaardigheden (SLO)



Samenwerken
Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk 
realiseren van een doel en anderen daarbij 
kunnen aanvullen en ondersteunen.  
Meer specifiek gaat het om:
•  verschillende rollen bij jezelf en anderen  

(h)erkennen; 
•  hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;
•  een positieve en open houding ten aanzien 

van andere ideeën;
•  respect voor culturele verschillen;
•  kunnen onderhandelen en afspraken  

maken met anderen in een team;
•  kunnen functioneren in heterogene  

groepen;
•  effectief kunnen communiceren.

Digitale geletterdheid
Bij deze vaardigheid gaat het om het effectief, 
efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.
Bij deze vaardigheid gaat het in de kern om 
een combinatie van:
•  basiskennis ICT: basisbegrippen en functies 

van computers en computernetwerken 
(‘knoppenkennis’) en computational thin-
king (denkprocessen waarbij probleem-
formulering, gegevensorganisatie, -analyse 
en -representatie worden gebruikt voor het 
oplossen van problemen met behulp van 
ICT technieken en gereedschappen)

•  mediawijsheid: kennis, vaardigheden  
en mentaliteit die nodig zijn om bewust, 
kritisch en actief om te gaan met media.

•  informatievaardigheden: het kunnen signa-
leren en analyseren van een informatie-
behoefte en op basis hiervan het kunnen 
zoeken, selecteren, verwerken en gebrui-
ken van relevante informatie.
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Sociale en culturele vaardigheden
Bij deze vaardigheden gaat het om het  
effectief kunnen leren, werken en leven met 
mensen met verschillende etnische, culturele 
en sociale achtergronden.  
Meer specifiek gaat het om:
•  constructief kunnen communiceren  

in verschillende sociale situaties met  
respect voor andere visies, uitingen en 
gedragingen;

•  het (her)kennen van gedragscodes in  
verschillende sociale situaties;

•  eigen gevoelens kunnen herkennen en ge- 
kanaliseerd en constructief kunnen uiten;

•  het tonen van inlevingsvermogen en  
belangstelling voor anderen; 

•  bewust zijn van de eigen individuele en  
collectieve verantwoordelijkheid als 
burger(s) in een samenleving.

Zelfregulering
Bij deze vaardigheid gaat het om het kunnen 
realiseren van doelgericht en passend gedrag. 
Meer specifiek gaat het om:
•  het stellen van realistische doelen en  

prioriteiten;
•  doelgericht handelen (concentratie, zich-

zelf kunnen motiveren voor en richten op 
de uitvoering van een taak, zelfstandig-
heid) en monitoren van het proces  
(planning, timemanagement);

•  reflectie op het handelen en de uitvoering 
van de taak, en feedback op het eigen ge-
drag en handelen benutten om adequate 
vervolgkeuzes te maken; 

•  inzicht hebben in de ontwikkeling van  
eigen competenties;

•  verantwoording nemen voor eigen hande-
len en keuzes, en zicht hebben op conse-
quenties van het eigen handelen voor de 
omgeving, ook op de lange termijn.
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Geen blauwdruk,  
maar op ontdekkingstocht

Kenniskring 21ste-eeuwse vaardigheden INOS

Desiree van den Bogaard, Michiel Santegoeds, INOS schoolbestuur

In het voorjaar van 2014 startte INOS in Breda (29 scholen) de ‘Kenniskring 
Vaardigheden van de 21ste eeuw’, een divers gezelschap, bestaande uit leraren, 
directeuren, externe deskundigen (onder andere van de pabo) en een lid van 
het College van Bestuur. De kenniskring, begeleid door Sardes, buigt zich over 
de volgende vragen: hoe ontwikkel en begeleid je leerlingen tot zelfbewuste en 
verantwoordelijke mensen? Wat heb je nodig om in de veranderende wereld te 
kunnen blijven leren? En hoe weten we of dit ons lukt?

In de missie van INOS (www.inos.nl) staat  
dat de onder dit bestuur vallende scholen 
talenten van leerlingen ontdekken en hen 
begeleiden in hun ontwikkeling tot zelf- 
bewuste en verantwoordelijke mensen die  
in een steeds veranderende wereld willen 
blijven leren. De in het afgelopen voorjaar 
opgerichte Kenniskring Vaardigheden van  
de 21ste eeuw staat stil bij de vraag hoe de 
scholen die missie kunnen waarmaken. Hoe 
begeleiden we leerlingen tot zelfbewuste en 
verantwoordelijke mensen? Wat heb je nodig 
om in de veranderende wereld te kunnen 
blijven leren? En – niet onbelangrijk – hoe 
weten we of dit ons lukt?

Katalysator 

De traditionele aanpak van veranderprojecten 
is vaak top-down. De leden van de kennis-

kring zijn het erover eens dat dit moeizame 
verandertrajecten oplevert: er ontstaat weer-
stand en de werkdruk neemt toe, omdat er 
‘nog iets bijkomt’. De kenniskring besluit daar-
om niet met een blauwdruk te gaan werken. 
We willen aansluiten bij de dagelijkse les-
praktijk en ons richten op leerprocessen van 
leraren. Het leraargedrag staat centraal. De 
kenniskring fungeert als katalysator om be-
weging te genereren. Zoals één van de leden 
van de kenniskring stelt: “Aan de slag gaan en 
gaandeweg het proces verder schaven… daar-
mee vergroot je de betrokkenheid en worden 
positieve effecten echt zichtbaar. Succes-
ervaringen stimuleren om verder te gaan.” 

Actieonderzoek

De kenniskring start met een aantal bijeen-
komsten waarin de leden zich buigen over de 
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onderzoeksopzet. Dit is een intensieve geza-
menlijke zoektocht. In verschillende scholen 
wordt al gewerkt met vernieuwende metho-
dieken (denk aan International Primary Curri-
culum en Vier keer wijzer) en we zijn ons ervan 
bewust dat we hier op moeten voortborduren 
in plaats van een aanpak ‘erbij’ te zoeken. 

We besluiten uiteindelijk om leraren een  
eigen onderzoeksvraag in relatie tot de 21ste-
eeuwse vaardigheden te laten formuleren, 
die zij in de vorm van een actieonderzoek 
beantwoorden. Er wordt daarbij zoveel  
mogelijk aangesloten bij lopende initiatieven. 

De kenniskringleden leggen dus geen  
methodiek op aan de scholen, maar denken 
constructief mee door feedback te geven  
en open vragen te stellen. De leraren blijven 
eigenaar van het proces. Zíj gaan samen met 
de leerlingen op ontdekkingstocht en houden 

door middel van filmopnamen en logboeken 
bij hoe het proces verloopt.

Het traject 

In september 2014 vindt de kick-off plaats 
met zeven deelnemende scholen. Op elke 
school gaan leraren in de eigen klas aan de 
gang met één of twee van de vaardigheden 
van de 21ste eeuw. De leraren kiezen voor  
de volgende vaardigheden: samenwerken, 
creativiteit, probleemoplossend vermogen  
en kritisch denken.

De werkwijze ziet er als volgt uit:

•  We beginnen met een gesprek, waarbij de 
betreffende leraren, de directeur en twee 
afgevaardigden van de kenniskring aanwe-
zig zijn. We maken afspraken over de keuze 
van de vaardigheden en denken mee over 
de leervragen van de leraren. We spreken af 



dat zij zelf het proces in de klas vastleggen. 
Hoe zij dat doen, staat vrij. Dat kan in de 
vorm van een logboek, met foto’s, film, et 
cetera. In de praktijk is gebleken dat leraren 
vooral veel voor filmen kiezen: “Het proces 
vastleggen op film is waardevol, omdat je 
heel duidelijk zichtbaar maakt wat er nu 
precies in de klas gebeurt. Bovendien kun  
je dit gemakkelijk met anderen delen.” 

•  Op de zeven scholen gaan de leraren en 
hun directeur aan de slag. Binnen de be-
staande methodieken besteden zij bewust 
aandacht aan de nieuwe vaardigheden en 
aan de eigen leervragen. De nadruk ligt niet 
op het product, maar op het proces. In de 
praktijk blijkt dit voor leraren (en ook voor 
leden van de Kenniskring) best moeilijk:  
“Ik wilde leiding nemen, maar tegelijkertijd 
ruimte geven. Terwijl ik zelf óók niet precies 
wist wat er ging komen. Dat was zoeken.”

•  De kenniskring volgt op enige afstand wat er 
in deze fase gebeurt. Leraren kunnen een 
beroep doen op de kenniskring als zij daar 
behoefte aan hebben. Sommige scholen 
plannen een tussentijds gesprek; andere 
scholen hebben contact via telefoon of  
e-mail. 

•  Na ongeveer drie maanden is er een af-
sluitend gesprek. In dit gesprek reflecteren 
we op het proces, op de leeropbrengsten 
van leraren en leerlingen en bespreken  
we welke factoren belemmerend dan wel 
stimulerend werken. 

Doordat de kenniskringleden verspreid over 
de verschillende scholen zijn ingezet, is er 
geen totaaloverzicht van de voortgang op  
alle scholen. Er was bij alle gesprekken wel 
iemand van Sardes aanwezig om de lijn en 
het overzicht te bewaken. 

Enorme inventiviteit

Op 21 januari 2015 komen we met alle deel-
nemende scholen samen om ervaringen met 
elkaar te delen. De leraren laten zien wat zij 
hebben gedaan en wat zij hebben geleerd. 
Hoewel er grote verschillen zijn tussen de 
scholen en elke school zijn eigen proces heeft 
doorlopen, kunnen we een aantal gezamen-
lijke conclusies trekken: 

•  Veel scholen hebben de methoden losgela-
ten bij het bevorderen van vaardigheden 
van de 21ste eeuw. Als het gaat om de ont-
wikkeling van deze nieuwe vaardigheden, 
ervaren scholen de traditionele methoden 
blijkbaar als beperkend. 

•  Zowel leraren als leerlingen vinden het 
moeilijk en spannend dat het proces en niet 
het product centraal staat. Zij blijken toch 
vaak te denken in ‘eindproducten’ en meet-
bare resultaten. “We moeten loskomen van 
het korset waarin we zitten. Dat is voor de 
leraar wennen, maar voor de leerlingen ook. 
We zijn gewend om naar een mooi product 
toe te werken, maar het proces is minstens 
zo belangrijk!” 
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•  Leraren worden zich gaandeweg het proces 
bewust van hun (dikwijls) sturende rol. Zij 
leren steeds meer en beter vragen te stellen 
in plaats van antwoorden te geven en leren 
meer bij de leerlingen te laten: “Ik was ver-
rast over wat leerlingen kunnen. Zij kunnen 
veel meer dan ik dacht.” 

•  Leraren ervaren dat meer ruimte geven aan 
leerlingen niet betekent dat zij de regie 
kwijtraken. “Soms moet je eerst wat probe-
ren en niet bang zijn. Dat geldt voor leerlin-
gen, maar ook voor ons als leraren.” 

•  Leraren vinden het stimulerend als zij van 
de directie en de collega’s ruimte krijgen  
om op een andere manier te werken.  
Dit vergroot hun intrinsieke motivatie.

Het belangrijkste effect dat we zien op deze 
middag, is het enthousiasme dat deze werk-
wijze teweegbrengt. Leraren laten een enor-
me inventiviteit en professionaliteit zien in de 
eigen experimenten. Er komt veel energie vrij. 

Anderen ’besmetten’

Er is in dit proces bewust gekozen voor de 
bottom-up benadering en vraaggerichtheid. 
Deze aanpak – met veel vrijheid voor de  
scholen – werkt inspirerend en schept  
mogelijkheden en kansen. Maar het betekent 
ook ‘zoeken’. Projecten sturen vanuit proces-
regie is niet altijd gemakkelijk, net zo min als 
het voor leraren gemakkelijk is om leerlingen  
een actieve (in plaats van een passieve) rol  
te geven in hun onderwijs. 

Het traject is nog lang niet ‘af’. De ervaringen 
zijn waardevol en hebben veel teweeg- 
gebracht bij de betrokkenen. We willen deze 
energie en motivatie vasthouden. Daarnaast 
willen we ook andere leraren en scholen  
’besmetten’ en hen ruimte bieden zich te  
ontwikkelen. Het in kaart brengen van belem-
merende en stimulerende factoren kunnen 
we verbreden, maar ook verdiepen. 

Binnen INOS zijn inmiddels nog twee kennis-
kringen van start gegaan over differentiatie 
en flexibiliteit. Niet om veranderingen met 
een blauwdruk op te leggen, maar om voort 
te bouwen op de vaardigheden en ideeën van 
de leraren zelf. We gaan samen op ontdek-
kingstocht. 

Sardes Special • nummer 16 • april 201522

Desiree van den Bogaard is senior onder-
wijskundig beleidsmedewerker en proces-
regisseur van de kenniskring Vaardigheden 
van de 21ste eeuw.  
Desiree.vandenBogaard@inos.nl

Michiel Santegoeds is leerkracht, lid van  
de kenniskring Vaardigheden van de 21ste 
eeuw en procesregisseur van de kennis-
kring De flexibele school.  
Michiel.Santegoeds@inos.nl

De bottom-up 

benadering werkt 

inspirerend



In oktober 2014 gaf Yong Zhao, Amerikaans 
onderwijsdeskundige en auteur van het boek 
‘World class Learners’ (2012), een masterclass 
bij Sardes. Voor een aantal mensen zette hij 
de wereld op zijn kop. Zhao citeerde bijvoor-
beeld het motto van Apple: ‘If you want to be 
managed, you are not employable’. Hiermee 
illustreert hij de veranderingen die gaande 
zijn op de arbeidsmarkt. Hij vindt dat het  
onderwijs kinderen meer zou moeten leren 
dan alleen basisvaardigheden, zoals taal en 
rekenen. Creativiteit en ondernemingszin  
zijn veel belangrijker. Dat zijn geen vakken, 
maar een verzameling van begrippen, die een 
plaats moeten krijgen in de manier waarop 
we kinderen en jongeren leren te leren. Door 
te verwijzen naar de missie van Apple wordt 
duidelijk dat ook zelfstandigheid in denken  
en handelen een zeer gewaardeerde compe-
tentie is op de huidige arbeidsmarkt. 

Doelen voor 21ste-eeuwse vaardigheden?

Technologische en maatschappelijke ontwik-
kelingen hebben hun weerslag op het onder-
wijs. Onderwijs moet leerlingen immers de 
kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig 
zijn om in de 21ste eeuw mee te kunnen doen 
met en bij te kunnen dragen aan de samen-
leving. Daarvoor hebben leerlingen, naast 
basisvaardigheden zoals taal en rekenen, ook 
andere vaardigheden nodig. Onderzoekers 
zijn het er ongeveer over eens om welke  
vaardigheden het gaat: probleemoplossend 
vermogen, samenwerken, kritisch denken  
en sociale en culturele vaardigheden komen 
in diverse studies steeds weer naar voren 
(Voogt & Pareja Roblin, 2010).

In het kerndoelenboekje (OCW, 2006) staat: 
‘Onderwijs heeft drie belangrijke functies: het 
draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling 
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Doelgericht werken aan 
nieuwe vaardigheden

Onderzoekend leren

Marianne van Teunenbroek, Sardes

Hoewel de 21ste-eeuwse vaardigheden nog niet zijn uitgewerkt in de kern- 
doelen, kunnen leraren nu al doelgericht werken aan de ontwikkeling van deze 
vaardigheden. Hoe kunnen ze dat doen? En kunnen ze opbrengstgericht aan 
deze vaardigheden werken? Marianne van Teunenbroek kijkt naar de mogelijk-
heden van onderzoekend leren en legt de relatie met opbrengstgericht werken. 



van kinderen, het zorgt voor overdracht van 
maatschappelijke en culturele verworvenhe-
den en het rust kinderen toe voor participatie 
in de samenleving.’ Deze tekst uit 2009 be-
vestigt dat het een belangrijke taak van het 
onderwijs is kinderen toe te rusten voor het 
leven in deze eeuw. De tekst gaat verder:  
‘De belangrijkste dingen die kinderen moeten 
leren om actief deel te nemen aan de samen-
leving, zijn vastgelegd in de zogenaamde 
kerndoelen.’ Maar… is dat nog wel zo? Er zijn 
kerndoelen voor Nederlands, Engels, Friese 
taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf 
en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en be-
wegingsonderwijs. Maar er zijn geen doelen 
uitgewerkt voor de 21ste-eeuwse vaardig-
heden, terwijl alles erop wijst dat deze in de 
huidige en toekomstige samenleving wel tot 
de basisuitrusting behoren van jongeren. De 
kerndoelen uit 2009 zijn nog steeds leidend  
in het onderwijs van nu en de SLO kijkt mo-
menteel naar de manier waarop 21ste-eeuwse 
vaardigheden een plaats kunnen krijgen in  
de kerndoelen en leerplannen. Maar hoe 
kunnen leraren nu al doelgericht werken  
aan de vaardigheden van de 21ste eeuw?

Onderzoekend leren

Als we de 21ste-eeuwse vaardigheden bekij-
ken, zien we direct dat deze vaardigheden niet 
als apart vak kunnen worden aangeboden. 
De vaardigheden zijn vakoverstijgend en heb-
ben betrekking op verschillende inhouden. 
Leraren kunnen kinderen deze vaardigheden 
onder meer leren door hen de ‘reguliere’  
lesstof op een andere manier aan te bieden 
en daarbij gebruik te maken van didactische 
werkvormen zoals projectonderwijs, ‘problem 
based’ werken of ‘design based’ werken. Deze 
werkvormen zijn varianten op wat ook wel 
‘inquiry based’ of onderzoekend leren wordt 
genoemd. Daarbij staat het zoeken en beant-
woorden van vragen centraal. 

Die werkvormen bestaan al langer, maar lera-
ren zetten deze niet altijd bewust in voor het 
ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden. 
Uit onderzoek naar de verwerking van deze 
vaardigheden in het curriculum (Thijs, Fisser 
& Van der Hoeven, 2014) blijkt dat vooral 
creativiteit, probleemoplosvaardigheden en 
digitale geletterdheid weinig aan bod komen 
in de onderwijspraktijk. Samenwerken en 
sociale en culturele vaardigheden krijgen 
relatief meer aandacht. Een andere conclusie 
in dit onderzoek van de SLO is dat leraren 
weliswaar zo nu en dan aandacht besteden 
aan 21ste-eeuwse vaardigheden, maar dat ze 
dit weinig doelgericht en structureel doen. 
Het gebeurt vooral in de vorm van projecten 
en thema’s. 

Onderzoekend leren is een duurzamere  
manier om aan 21ste-eeuwse vaardigheden te 
werken. Hierbij gaan leerlingen op onderzoek 
uit op basis van (eigen gestelde) onderzoeks-
vragen. Het is een onderwijsleerstrategie 
waarmee leerlingen inhoudelijke kennis  
(taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde) 
verwerven en ook 21ste-eeuwse vaardigheden 
ontwikkelen door samen betekenisvolle pro-
blemen op te lossen. Deze manier van leren 
biedt hen de kans om te ontdekken welke 
vaardigheden zij nodig hebben om tot de 
oplossing van het probleem te komen en op 
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welke manier zij deze vaardigheden kunnen 
inzetten. Dit ‘leren leren’ noemen we ook wel 
het ontwikkelen van metacognitie.

Onderzoekend leren hoeft het ‘traditionele’ 
leren niet volledig te vervangen, maar is een 
aanvulling op de bestaande manieren van 
leren.
 
Leren in een cyclus

Onderzoekend leren begint bij een vraag. 
Kinderen willen iets weten, iets maken of een 
besluit nemen. Daartoe verzamelen zij syste-
matisch kennis en data, experimenteren ze 
en trekken ze conclusies. Deze manier van 
werken is vergelijkbaar met het uitvoeren  
van een onderzoek; de stappen volgen elkaar 
op en kunnen in een cyclus steeds opnieuw 
worden gezet.

Varianten van onderzoekend leren zijn:  
ontwerpend leren, projectonderwijs en pro-
bleemgestuurd leren. Bij ontwerpend leren 
ontwerpen leerlingen een product of gaan zij 

op zoek naar een oplossing. Projectonderwijs 
bestaat vaak uit een complexe taak waarbij 
verschillende vakken geïntegreerd aan bod 
komen. Bij probleemgestuurd leren, dat sterk 
lijkt op projectonderwijs, ligt de nadruk op 
het definiëren van een probleem en de  
strategieën om het probleem op te lossen. 

Als we naar de cyclus van onderzoekend  
leren kijken, zien we dat dit proces uit ver-
schillende stappen bestaat. Ieder stap vraagt 
van zowel leerlingen als leraren om de inzet 
van andere vaardigheden. Het is duidelijk dat 
kinderen 21ste-eeuwse vaardigheden moeten 
beheersen om de stappen uit te voeren. Zo 
vereist het verzinnen van ideeën creativiteit, 
moeten zij kritisch denken om verschillende 
mogelijkheden tegen elkaar af te wegen en 
hebben zij sociale en culturele vaardigheden 
nodig wanneer zij naar elkaars ideeën luiste-
ren en deze goed willen begrijpen. Digitale 
geletterdheid is een voorwaarde voor het 
uitvoeren van het onderzoek, voor het ont-
werpen van een prototype en voor het pre-
senteren van de conclusies en producten  
aan de rest van de groep.

De stappen vormen, zoals gezegd, een cyclus. 
Als deze cyclus steeds wordt herhaald, tel-
kens in relatie tot andere onderwerpen en 
inhouden, draagt dit bij aan de ontwikkeling 
van metacognitie bij kinderen. Zij leren leer-
strategieën ontwikkelen, omdat zij herkennen 
waar zij zich in het leerproces bevinden. De 
cyclus biedt hen overzicht: waar bevind ik mij 
nu? En wat is de volgende stap?

Wat tot slot opvalt, is de overeenkomst van 
deze cycli met de plan, do, check, act cyclus. 
De PDCA cyclus wordt vaak gebruikt in het 
kader van opbrengstgericht werken om het 
handelen van de leraar te beschrijven. 
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De leraar als mede-onderzoeker en coach

Laten we wat dieper ingaan op de rol van de 
leraar bij onderzoekend leren (zie: Tanis e.a., 
2014). Het is allereerst belangrijk dat er een 
onderzoekscultuur heerst in de klas. Onder-
zoekend leren betekent dat leerlingen een 
actieve houding aannemen. De leraar kan 
leerlingen laten wennen aan hun nieuwe  
rol door te starten met korte onderzoeks-
projecten die zij duidelijk introduceert. De 
leraar legt uit wat de bedoeling is en benoemt 
gedurende het proces expliciet de rol van de 
leerlingen (nieuwsgierig, actief, verkennend) 
en de rol van de leraar (begeleidend,  
coachend). In deze beginfase kan de leraar 
eventueel terugvallen op de traditionele  
manier van lesgeven door na afloop van een 
onderzoeksproject te toetsen wat leerlingen 
hebben geleerd.

De leraar bespreekt de uitgangspunten  
van onderzoekend leren met de leerlingen. 
Leerlingen kunnen samen brainstormen over 
wat een onderzoeker is, wat een onderzoeker 
doet, en hoe zij deze zaken kunnen laten  
zien. Iedereen doet mee aan het onderzoek, 
de klas is een leergemeenschap, waarin de 
leraar geen autoritaire figuur is, maar mede-
onderzoeker. Het leidt bij kinderen soms tot 
verbazing als de leraar zegt dat ze het ook 
niet weet: ‘Laten we het samen uitzoeken.’ 
Dat verandert iets wezenlijks in de dynamiek 

tussen leraar en leerling en draagt bij aan het 
gevoel van competentie van leerlingen. Deze 
rol van de leraar moet ook blijken uit de taal 
die de leraar gebruikt. Deze sfeer draagt bij 
aan de dynamiek van het onderzoek en aan 
de doelgerichtheid van de leerlingen die  
eraan deelnemen.

Zowel de leerlingen als de leraar geven  
sturing aan het leerproces. De mate waarin 
de leraar dan wel de leerlingen sturen, is af-
hankelijk van de ervaring van de leraar en de 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. 
Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat 
leerlingen invloed hebben op het hele onder-
zoeksproces en dat zij niet alleen de uitvoer-
ders van het onderzoek zijn.

De leraar begeleidt het samenwerken tijdens 
het leren. De begeleiding is vooral gericht op 
het proces van interactie: hoe maak je goede 
werkafspraken, een taakverdeling? Wat als 
niet iedereen zich aan de afspraken houdt? 
Hoe organiseer je goed overleg?

Inhoudelijk moeten de leerlingen uiteraard 
kennis opdoen. De leraar moet bij onder-
zoekend leren soms op haar handen zitten: 
ze weet ‘het juiste antwoord’, maar het gaat 
erom dat de leerlingen het onderzoek uitvoe-
ren. Het draait allemaal om de gesprekken 
over de inhoud die ontstaan tijdens het  
onderzoeksproces. Daaraan kan de leraar 
aflezen hoeveel de leerlingen hebben ge-
leerd. De leraar maakt de kennis die tijdens 
het onderzoek naar boven komt expliciet.

De leraar neemt een voorbeeldrol aan door 
te vragen zonder te oordelen en door ervoor 
te zorgen dat leerlingen vrij redeneren. Wat 
hier ook bij hoort, is reflecteren op het leer-
proces. Het is heel belangrijk dat de leraar 
gedurende het proces en aan het eind met  
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de leerlingen op het leerproces reflecteert:  
zo wordt het leerproces bevestigd en kunnen 
leerlingen zichzelf doelen stellen voor de  
volgende keer.

Het is ook de taak van de leraar om de leer-
lingen te helpen bij het ontwikkelen van  
metacognitie; het ‘leren leren’. Wat is kennis? 
Wat is onderzoeken? Hoe leer je een goed 
onderzoek op te zetten en uit te voeren? 
Vooral zwakke leerlingen hebben baat bij 
instructie in dit soort denkstrategieën (Adi 
Ben-David en Anat Zohar, 2009). Ook hier-
voor is de cyclus van het onderzoekend leren 
bruikbaar; gebruik hem om leerlingen in-
structie te geven over de strategieën (stap-
pen) die zij kunnen toepassen om tot een 
goed onderzoek te komen en om achteraf  
te reflecteren op het onderzoeksproces.

Doelgericht werken

Hoe zorgt de leraar nu voor een doelgerichte 
aanpak van de ontwikkeling van 21ste-eeuwse 
vaardigheden via onderzoekend leren? Voor 
taal en rekenen zijn zeer precies referentie-
lijnen uitgewerkt, maar zoals we aan het  
begin van dit artikel al constateerden, is dat 
voor de 21ste-eeuwse vaardigheden nog niet 
het geval. Door onderzoekend leren werken 
we aan 21ste-eeuwse vaardigheden, maar  
hoe maken we de opbrengsten inzichtelijk?

We kijken hiervoor naar de manier waarop  
er in veel scholen aan taal en rekenen wordt 
gewerkt. Dat gebeurt vaak op een opbrengst-
gerichte manier (OGW), volgens de PDCA 
cyclus. Opbrengstgericht werken vindt zijn 
oorsprong in kwaliteitszorg en vertoont over-
eenkomsten met ‘data driven teaching’; een 
cyclisch proces van verzamelen en evalueren 
van gegevens over kinderen (Ledoux, Blok, 
Boogaard en Kruger, 2009). In de praktijk 
werkt dat zo: de leraar stelt doelen voor sub-

groepen leerlingen op basis van hun ontwik-
kelniveau of op basis van eigen inzicht in wat 
nodig is voor de hele groep. Zij kiest een bij 
de doelen passende aanpak en evalueert  
of het doel is bereikt. Vaak wordt deze werk-
wijze vastgelegd in een groepsplan. 

Menig onderzoek van de Onderwijsinspectie 
(2008, 2009, 2011 en 2013) toont een positief 
verband aan tussen opbrengstgericht werken 
en leerresultaten. We weten van opbrengst-
gericht werken dat een aanpak effectiever is 
en dus meer opbrengst sorteert als deze is 
gebaseerd op kennis van de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren. De leraar weet waar ze 
naar kijkt om zodoende in te kunnen schatten 
wat de volgende stap in de ontwikkeling is,  
de zone van de naaste ontwikkeling. Leraren 
kunnen de cyclus van onderzoekend leren 
gebruiken om de aandacht voor 21ste-eeuwse 
vaardigheden te versterken. Ze kunnen bij-
voorbeeld nagaan of er in hun lessen sprake 
is van onderzoekend leren en bekijken of alle 
stappen van onderzoekend en ontwerpend 
leren aan bod komen. Als dat niet het geval  
is, kunnen ze ruimte scheppen voor meer 
stappen. Ook kan de leraar één stap van  
onderzoekend leren specifiek belichten en 
kijken in hoeverre kinderen deze stap beheer-
sen. Al werkende ontdekt de leraar ook welke 
stappen zij goed kan begeleiden en bij welke 
stappen zij haar begeleiding verder moet 
ontwikkelen.

Door op deze manier te werken, kunnen  
leraren voor 21ste-eeuwse vaardigheden in-
zichtelijk maken wat het ontwikkelniveau van 
de groep is en wat er nog te doen staat. De 
doelen die op deze manier duidelijk worden, 
kan de leraar opnemen in het groepsplan.  
We werken hieronder een voorbeeld uit van 
de manier waarop de leraar doelgericht kan 
werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden.
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Groep 
3/4

Les 1

Les 2

Les 3

Doel

Oriëntatie op 
jezelf en de  
wereld 

Natuur en tech-
niek: de kinderen 
leren de principes 
van het overbren-
gen van bewegin-
gen 

Taal: Woorden-
schatuitbreiding: 
de kinderen be-
heersen actief de 
begrippen schar-
nier, as, draai-
punt, ophijsen, 
takelen

De kinderen spe-
len een actieve rol 
tijdens het verzin-
nen en verwoor-
den van ideeën.

De kinderen kun-
nen de bevindin-
gen van een on-
derzoek duidelijk 
uitleggen en pre-
senteren aan de 
andere kinderen.

Activiteiten voor 
leerlingen (plan)

Onderzoekend 
leren

Leerlingen beden-
ken zelf voor welk 
probleem zij een 
oplossing gaan 
bedenken.

De leerlingen 
gaan aan de slag 
en verzamelen 
mogelijke oplos-
singen voor hun 
probleem.

Bespreken dat ik 
van deze kinde-
ren verwacht dat 
ze actief meedoen 
tijdens de brain-
stormfase. Af-
spreken hoe zij 
mij dat laten zien.

De leerlingen 
kiezen met elkaar 
(groepje) welk 
ontwerp ze gaan 
uitwerken en hoe 
ze het gaan pre-
senteren aan de 
anderen.

Aanpak leraar 
(do)

Leerlingen 
nieuwsgierig  
maken naar het 
onderwerp aan 
de hand van een 
filmpje, een voor-
werp of een prik-
kelende foto.
Tijd nemen voor 
de introductie: 
o.a. aandacht 
besteden aan  
de principes van 
onderzoekend 
leren.
Extra aandacht 
besteden aan de 
gesprekken over 
de inhoud, kennis 
over bewegings-
principes expliciet 
benoemen.

Ik faciliteer: stel 
materialen, ruim-
te, kennisbronnen 
beschikbaar en 
stel de kaders 
voor de opdracht.

Niet zelf het ant-
woord invullen, 
maar prikkelende 
vragen stellen.

Leerlingen aan-
moedigen elkaar 
vragen te stellen.
Achteraf bespre-
ken met de groep 
waar een goede 
presentatie aan 
voldoet.

Evaluatie 
(review)

Natuur en tech-
niek: Tijdens fase 
5 en 6 goed letten 
op de redenerin-
gen van de leer-
lingen en hierop 
doorvragen:  
hoe werkt jouw 
machine, hoe kan 
dat dan? Hoe 
weet je dat?

Taal: Turven of ik 
de woorden (…) 
actief terug hoor.

Observeren en 
vastleggen (film, 
logboek).

Vaststellen of  
het doel is bereikt 
en hoe het proces 
is verlopen  
(reflectieverslag).

Denken vanuit doelen (Bron: Sardes)



Het plan op pagina 28 laat zien hoe je kunt 
denken vanuit doelen. In dit voorbeeld wil  
de leraar twee doelen bereiken: 1) natuur  
en techniek: de kinderen leren de principes 
van het overbrengen van bewegingen en  
2) taal: woordenschatuitbreiding. In de kolom 
‘Activiteiten’ is te zien hoe de leraar op basis 
van kennis over de ontwikkeling van 21ste-
eeuwse vaardigheden de werkvorm onder-
zoekend leren inzet. In de kolom ‘Aanpak’ zien 
we hoe deze leraar nadenkt over haar eigen 
rol als begeleider van dit leerproces. In de 
laatste kolom bereidt de leraar de evaluatie 
voor: wanneer evalueer ik? Waar let ik op  
en wanneer ben ik tevreden (en is het doel 
bereikt)? In les twee en drie staan deze in-
houdelijke doelen nog steeds centraal, maar 
schenkt de leraar extra aandacht aan 21ste-
eeuwse vaardigheden die nodig zijn voor 
onderzoekend leren: ideeën verzinnen en 
verwoorden (les 2) en onderzoeksbevindin-
gen uitleggen en presenteren aan de groep 
(les 3).

Conclusie

Onderzoekend leren vormt een kapstok om 
21ste-eeuwse vaardigheden aan op te hangen 
en tegelijkertijd te werken aan de ontwikke-
ling van de basisvaardigheden. Door een  
deel van de lessen structureel op deze ma-
nier vorm te geven, kunnen leraren op een  
doelgerichte manier aan deze vaardigheden 
werken. Ze kunnen vaststellen wat het effect 
is van de aanpak, doelen zo nodig bijstellen 
en kijken naar resultaten van kinderen.  
Minstens zo belangrijk is dat de cyclus van 
onderzoekend leren de leraar extra mogelijk-
heden biedt om te reflecteren op haar eigen 
aanpak. 

Bronnen

Ben David, A. Zohar, A. (2009). Contribution of  

a meta-strategic knowledgde to scientific inquiry 

learning. International Journal of Science  

Education, 31 (12), 1657-1682. 

Ledoux, G. Blok, H., Boogaard, M. & Kruger, M. 

(2009). Opbrengstgericht werken, over de waarde 

van meetgestuurd onderwijs. Amsterdam: SCO 

Kohnstamm Instituut.

Ministerie van OCW (2006). Kerndoelen Primair 

Onderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap.

Graft, M. van. & Kemmers, P. (2007). Onderzoe-

kend en ontwerpend leren. Den Haag: Stichting 

Platform Bèta Techniek.

Onderwijsinspectie (2011). De Staat van het 

onderwijs. Onderwijsverslag 2009/2010. Utrecht: 

Inspectie van het Onderwijs.

Tanis, M., Dobber, M., Zwart, R., en Oers, B. 

van (2014). Beter leren door onderzoek. Hoe 

begeleid je onderzoekend leren van leerlingen?. 

Amsterdam: VU.

Thijs, A., Fisser, P. & Hoeven, M. van der (2014). 

21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van 

het funderend onderwijs. Enschede: SLO.

Voogt, J. & Pareja Roblin, N. (2010). 21st century 

skills, discussienota. Enschede: Universiteit 

Twente.

Zhao, Y. (2012). World class learners. Educating 

creative and entrepreneural students. California: 

Corwin.

Werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden 29



Sardes Special • nummer 16 • april 201530



Van kleins af aan proberen kinderen grip te 
krijgen op de dingen om hen heen. Letterlijk, 
door de dingen die ze in hun handen krijgen 
te exploreren. Ze ervaren hoe iets voelt, 
proeft, klinkt of hoe zwaar iets is en onder-
zoeken wat ze ermee kunnen doen. Als ze iets 
ouder zijn, willen kinderen weten hoe iets in 
elkaar zit en hoe het werkt. Er zijn voldoende 
voorwerpen en natuurverschijnselen, waar-
over kinderen zich verbazen en verwonderen. 
Ieder kind ‘stelt vragen’, bewust of onbewust, 
vanuit zijn of haar eigen interesse en fantasie. 
Op de site van Willem Wever is de grote diver-
siteit aan vragen van kinderen, bijvoorbeeld 
over wetenschap en techniek, te zien (http://
www.willemwever.nl/vraag_antwoord/).

Ook vinden veel kinderen het leuk om iets te 
maken. Het zijn echte ‘scheppers’: ze maken 
graag dingen, van loom-armbandjes tot 

boomhutten. Voor deze uitingen van kinde-
ren zijn verschillende aanknopingspunten te 
vinden in het formele onderwijs (zie kader 
Kerndoelen Primair Onderwijs op pagina 32). 
Kortom, voor leraren zijn er voldoende rede-
nen om aan te sluiten bij de belevingswereld 
en de scheppingsdrang van kinderen. In dit 
artikel geef ik concrete aanwijzingen om met 
kinderen volgens een gestructureerd aanbod, 
op een ontdekkende, probleemoplossende 
manier iets aan techniek te doen.
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Ontwerpen en problemen 
oplossen bij techniek

Lessenreeks ’Ontwerp en bouw een dierenverblijf’

Marja van Graft, SLO

Techniek biedt volop mogelijkheden om kinderen vaardiger te laten worden 
in problemen oplossen. Om kinderen probleemoplossend te laten werken,  
zijn uitdagende problemen en/of vragen nodig die aansluiten bij hun leef- en 
fantasiewereld. Marja van Graft beschrijft een voorbeeld van een lessenreeks 
waarin leerlingen de zeven stappen van ontwerpen doorlopen en waarbij 
verbindingen worden gemaakt met andere vakken.



Techniek is overal

Wat is techniek, wat is de relatie met pro-
bleem oplossen en niet te vergeten: wat  
hebben kinderen ermee te maken? Van alles! 
Of ze nu eten, slapen, spelen, naar school 
gaan of buiten spelen: overal en op elk  
moment van de dag speelt techniek een rol  
in hun leven (Van Keulen, 2012). Heel veel 
dingen zijn zo vanzelfsprekend, dat we  
ons niet meer afvragen waarom iets er is. 
Maar veel voorwerpen die we nu gebruiken, 

hebben een lange geschiedenis achter zich. 
Onze voorouders zaten niet aan tafel om de 
maaltijd te nuttigen, ze hadden geen fiets, 
auto of vliegtuig om van A naar B te gaan, 
maar gingen lopend en later op een dier. Er 
waren geen ziekenhuizen, scholen en winkels. 
Veel voorzieningen die er nu zijn, hebben een 
ontstaansgeschiedenis van duizenden jaren 
achter zich. Het maken en bouwen om het 
leven comfortabeler te maken, problemen op 
te lossen zoals beschutting tegen kou, zon, 
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De 21ste-eeuwse vaardigheden (Thijs, Fisser, 
& Van der Hoeven, 2014) zijn niet nieuw  
(zie ook het eerste artikel in deze Special).  
In enkele passages uit de kerndoelen vinden 
we aanknopingspunten met de 21ste-eeuwse 
vaardigheden. 

Preambule
Door een gestructureerd en interactief  
onderwijsaanbod, vormen van ontdekkend 
onderwijs, interessante thema’s en activitei-
ten, worden kinderen uitgedaagd in hun  
ontwikkeling.

[…..] dienen inhouden en doelen zo veel  
mogelijk op elkaar te worden afgestemd,  
verbinding te hebben met het dagelijks leven  
en in samenhang te worden aangeboden.

[…..] dient er aandacht te worden besteed 
aan doelen die voor alle leergebieden van 
belang zijn: goede werkhouding, gebruik van 
leerstrategieën, reflectie op eigen handelen  
en leren, uitdrukken van eigen gedachten en 
gevoelens, respectvol luisteren en kritiseren  
van anderen, verwerven en verwerken van  
informatie, ontwikkelen van zelfvertrouwen, 

respectvol en verantwoordelijk omgaan met 
elkaar en zorg voor en waardering van de  
leefomgeving.

Karakteristiek bij het leergebied  
Oriëntatie op jezelf en de wereld
[…..] hoe ze problemen oplossen en hoe ze 
zin en betekenis geven aan hun bestaan. 
Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke 
omgeving en op verschijnselen die zich daar-
in voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook 
op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en 
maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.

Leergebied Oriëntatie op jezelf en de  
wereld, domein Natuur en techniek
42  De leerlingen leren onderzoek doen aan 

materialen en natuurkundige verschijnse-
len, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, 
magnetisme en temperatuur.

44  De leerlingen leren bij producten uit hun 
eigen omgeving relaties te leggen tussen 
de werking, de vorm en het materiaal-
gebruik.

45  De leerlingen leren oplossingen voor tech-
nische problemen te ontwerpen, deze uit 
te voeren en te evalueren.

Kerndoelen PO in relatie tot techniek, probleem oplossen en andere 
21ste-eeuwse vaardigheden



regen en wind of het voorkomen en genezen 
van ziekte, lijkt in onze genen te zitten. On-
danks alle voorzieningen ontwikkelen men-
sen ook nu nog nieuwe dingen, zoals het  
verlichte fietspad door Daan Roosegaarde 
(2014). Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
kinderen er plezier in hebben om nieuwe 
dingen te bedenken en te maken. 

Techniek is al bijna 20 jaar een verplicht  
onderdeel van het basisschoolcurriculum  
en kleuters bouwen naar hartenlust in de 
bouwhoek. Met een paar kleine aanpassingen 
wordt het een hoek waar zij tot probleem-
oplossen kunnen worden aangezet. Hebben 
ze een garage gebouwd? Laat ze nadenken 
over een tweede verdieping en hoe de auto’s 
daar in en uit rijden. Dat is nog niet zo een-
voudig.

In de midden- en bovenbouwgroepen is de 
bouwhoek verdwenen, maar bij veel kinderen 
leeft de behoefte om iets te maken, te creë-
ren. Ontwerplessen kunnen daarin voorzien. 
Een alternatief is om buiten, op het (natuur-
lijke) schoolplein, ‘bouwplekken’ te creëren, 
waar de leerlingen hutten kunnen bouwen of 
het stroomprofiel van rivieren kunnen na-
bootsen.

Onderzoeken en ontwerpen

Met kinderen werken aan techniek valt grof-
weg uiteen in twee typen activiteiten:

•  Onderzoeken: uitzoeken hoe iets werkt, 
waarvan en hoe het is gemaakt.

•  Ontwerpen: zelf iets bedenken/uitvinden 
en dat maken/bouwen.

Beide typen activiteiten passen goed bij kin-
deren. We doen kinderen te kort als ze in het 
onderwijs niet de gelegenheid krijgen om te 
onderzoeken en te ontwerpen. Door in het 
onderwijs kinderen regelmatig te laten wer-
ken als onderzoeker en ontwerper, leren ze  
al doende over de processtappen van onder-
zoeken en ontwerpen. Daarbij ontwikkelen  
ze houdingsaspecten, vaardigheden en denk-
wijzen die relevant zijn voor hun eigen brede 
ontwikkeling (Van Graft, Klein Tank, & Beker, 
2014). Probleem oplossen speelt daarin een 
centrale rol. 
 
Door met kinderen te reflecteren op de in-
houd en op de processtappen van onderzoe-
ken en ontwerpen, krijgen inhoud en proces 
betekenis voor de leerlingen. Deskundige be- 
geleiding bij deze leerstrategie is daarbij een 
voorwaarde (Kirschner, Sweller, & Clark, 2006). 

4. Onderzoek uitvoeren
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Onderzoeken Ontwerpen

Figuur Cyclus onderzoekend en ontwerpend werken (Bron: SLO)



Een dierenverblijf ontwerpen

Om kinderen probleemoplossend te laten 
werken, zijn uitdagende problemen en/of 
vragen nodig die aansluiten bij hun leef- en 
fantasiewereld. Techniek biedt hier mogelijk-
heden voor, maar ook binnen andere vakken 
kunnen kinderen probleemoplossend wer-
ken, zoals bij natuuronderwijs (over licht, 
geluid of magnetisme, over hoe planten en 
dieren leven) of in historische of geografische 
lessen (denk aan hunebedden, piramides, 
weer en klimaat en water). De lessenreeks 
‘Ontwerp en bouw een dierenverblijf’ (Van 
Graft, Klein Tank en Verheijen, 2010) is een 
voorbeeld, waarbij natuur- en techniekonder-
wijs hand in hand gaan. De lessen zijn op een 
aantal basisscholen uitgevoerd in groepen  
5-8. 

Groepjes leerlingen verzamelen eerst in een 
onderzoek informatie over het leven van een 
bepaald ‘dierentuindier’. Daarbij volgen ze  
de processtappen van onderzoek. Vervolgens 
ontwerpen en bouwen ze een maquette  
voor het dierenverblijf. Hieronder zijn de  
processtappen beschreven die de leerlingen 
tijdens het ontwerpen doorlopen.

Stap 1: Probleem of vraag signaleren
Allereerst problematiseert de leraar het bou-
wen van een dierenverblijf. Hij gebruikt daar-
bij een verhaaltje of filmpje. Na afloop legt hij 
een prikkelende vraag voor aan de leerlingen:

‘Hekje, hekje, hekje, hekje en klaar. Is dat genoeg 
voor een dierenverblijf?’ vraagt de meester aan 
leerlingen van groep 8. ‘Of is het niet zo eenvou-
dig? Wat denken jullie?’ 

Leerlingen denken na waaraan het dieren-
verblijf moet voldoen, wat er in moet. Precies 
weten ze het nog niet. Waar moeten ze reke-
ning mee houden? Verschilt het per dier?

Stap 2: Probleem verkennen en eisen  
formuleren
In deze stap gebruiken leerlingen informatie 
die ze in hun onderzoek naar het leven van 
het dier hebben verzameld. Over hun vijan-
den, voeding, manier van voortplanten en 
leven (alleen of in een groep), over het land-
schap en het klimaat dat er heerst. Welke 
eisen stelt dat aan hun dierenverblijf? 

‘Ons dierenverblijf moet niet naast het verblijf 
van zijn aartsvijand staan. Daarvan wordt ons 
dier onrustig.’ 

Met behulp van de gevonden informatie stel-
len de leerlingen eisen op voor het dieren-
verblijf van hun dier. Deze eisen vullen ze aan 
met eisen vanuit het perspectief van de die-
renverzorger en bezoekers. De dierenverzor-
ger moet de dieren veilig kunnen verzorgen, 
terwijl de bezoekers de dieren veilig en in een 
zo natuurlijk mogelijke omgeving willen zien.

Stap 3: (Deel)ontwerp schetsen en  
ontwerp tekenen
De kinderen maken een ontwerpschets van 
hun dierenverblijf. Gebruikmakend van de 
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We doen kinderen 

te kort als ze geen 

gelegenheid krijgen 

om te onderzoeken 

en te ontwerpen



eisen discussiëren ze onder andere over  
afmetingen (m2), of er een slaapruimte, een 
ruimte voor zieke en jonge dieren moet  
komen, over de ‘natuurlijke’ aankleding  
(bodem, beplanting, stroompje), de om- 
heining, speeltoestellen en voederplekken. 

In het groepje wordt consensus gevonden 
over het definitieve ontwerp, dat globaal 
(groep 5-6) of op schaal (groep 7-8) wordt 
getekend. De verschillende onderdelen krij-
gen een bepaalde kleur, die sommigen in een 
legenda verduidelijken. Daarna maken de 
leerlingen afspraken over materialen en ge-
reedschap om de maquette te bouwen. Wat 
is er op school? Wat nemen ze mee van huis? 
Een leerling heeft de taak ervoor te zorgen 
dat alle materialen op tijd aanwezig zijn.

Stap 4: Prototype maken
Na het ontwerp te hebben overgebracht op 
de grondplaat, proberen de leerlingen con-
structies en verbindingen uit met bepaalde 
materialen. Ze bekijken de vorderingen van 
andere groepjes, laten zich daardoor inspi-
reren en vragen om raad om eventuele  
problemen bij het bouwen op te lossen. 

‘Waar moeten we de omheining voor het  
neushoornverblijf van maken? Achter een hek 
met metalen spijlen kan zijn neushoorn blijven 
haken, maar door een stenen muur kunnen  
de bezoekers de neushoorn niet zien.’ 

‘De aarde blijft niet vastzitten op de grond- 
plaat. Zou sprayen met haarlak een oplossing 
zijn?’

Werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden 35

Het definitieve ontwerp van het schildpadverblijf
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Het dierenverblijf van de cheeta (boven) en van de wolven (onder)



Ze overleggen wie welk onderdeel gaat maken 
en bouwen de maquette op schaal na.

Stap 5: Prototype testen en bijstellen
Tijdens het maken en na afloop reflecteren 
de leerlingen op hun maquette: klopt de 
schaal, zijn de omheining, de ruimtes en 
andere objecten stevig genoeg? Is voldaan 
aan alle eisen? Zijn er verbeteringen nodig? 

‘Ik had voor de struiken en bomen Playmobil 
gebruikt, maar ik heb ze vervangen door natuur-
lijke materialen. Dat ziet er echter uit’. 

Stap 6: Product presenteren
De leerlingen presenteren de dierenverblij-
ven. Ze lichten toe wat er te zien is op hun 
maquette en hoe ze het programma van  
eisen in de maquette hebben verwerkt. Ook 
vertellen ze over de problemen die ze zijn 
tegengekomen, welke oplossingen ze hebben 
gekozen en of de oplossingen voldoen. 

De presentaties kunnen niet alleen aan de 
eigen klas, maar ook aan de hele school wor-
den gegeven. Ook kan er een ouderavond 
worden belegd waar de leerlingen groeps-
gewijs hun maquette presenteren of waarbij 
leerlingen een dierentuin vormen van de 
maquettes en voor de ouders een rondleiding 
met toelichting verzorgen.

Stap 7: Product verdiepen en verbreden
Ze gaan in op de materialen waarvan de  
onderdelen ‘in het echt’ moeten worden  
gebouwd. Maar ook de processtappen van 
het ontwerpen en dierenwelzijn worden be-
sproken. Vinden de leerlingen dat ze daaraan 
voldoende aandacht hebben geschonken in 
hun ontwerp? Is een dierentuin nog wel van 
deze tijd? 

Probleemoplosvaardigheden bij techniek

In deze lessenreeks zijn leerlingen op ver-
schillende manieren bezig geweest met het 
oplossen van problemen. Ze hebben een 
probleem herkend, erkend, verkend en ge-
analyseerd. Door middel van onderzoek zijn 
leerlingen erachter gekomen hoe het dieren-
tuindier leeft in de natuur. Ze hebben vragen 
geformuleerd, geordend en informatie ver-
worven en verwerkt. Ze hebben gewerkt  
volgens een stappenplan om een oplossing 
voor het probleem te vinden. Tijdens het ont-
werpen hebben ze samengewerkt en ideeën 
voor een dierenverblijf gekregen. Er zijn in 
het groepje beslissingen genomen over het 
definitieve ontwerp, de materialen en gereed-
schappen. Ten slotte hebben ze hun ideeën 
op een creatieve manier verwerkt in een ma-
quette. De leraar heeft de leerlingen begeleid 
en ruimte gegeven om tijdens en na elke pro-
cesstap kritisch te reflecteren op hun werk.

Deze lessenreeks laat zien, dat verbinding 
tussen vakken goed mogelijk is. In de lessen-
reeks is bijvoorbeeld techniek (materiaal, 
constructie, gereedschap) verbonden met 
natuur (dier, voeding, voortplanting) en aard-
rijkskunde (landschap, klimaat, plattegrond), 
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met rekenen (schaal, plattegrond, projectie) 
en taal (vragen stellen, begrijpend lezen,  
samenvatten, presenteren). 

Met dank aan leerlingen en leraar van basis-
school Ichthus in IJsselmuiden en leerlingen en 
leraar van de 5e Montessorischool Watergraafs-
meer in Amsterdam. 

Marja van Graft is leerplanontwikkelaar 
voor de wereld oriënterende vakken voor 
primair onderwijs, bij de SLO. 
m.vangraft@slo.nl
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Creativiteit behoort, ook in internationaal 
perspectief, tot de vaardigheden waarover 
iedereen moet beschikken om te kunnen 
functioneren in de 21ste eeuw (Voogt & Pareja 
Roblin, 2010). Het onderwijs speelt een be-
langrijke rol bij het ontwikkelen van deze 
vaardigheden, maar het is de vraag in hoe-
verre het huidige onderwijs die rol vervult.  
In een inmiddels beroemde TED talk van Ken 
Robinson (2006) lijkt het omgekeerde waar. 
De creativiteit die in ieder kind zit, wordt op 
school om zeep gebracht, zo betoogt hij. 

Het begrip creativiteit en aanverwante termen, 
zoals ‘een creatief proces’, ‘creatief denken’ 
en ‘creatief vermogen’ zijn niet zo eenvoudig 
te definiëren. In de literatuur vinden we ver-
schillende omschrijvingen die laten zien waar 
je aan moet denken, maar ze geven geen 
concreet houvast voor het stimuleren van 
creativiteit. Daarom onderzochten we de 

opvattingen van leraren over de rol van het 
onderwijs bij het stimuleren van creativiteit. 
De bevindingen bieden docenten in het basis- 
en voortgezet onderwijs handvatten. Ook de 
brede school biedt bij uitstek een omgeving 
waar creativiteit van kinderen kan worden 
gestimuleerd.

Wat is creativiteit?

Er zijn vele omschrijvingen van creativiteit. 
Sternberg e.a. (1999, p.3) geven de volgende 
definitie: ‘Creativity is the ability to produce 
work that is both novel (i.e. original, unexpec-
ted) and appropriate (i.e. useful, adaptive 
concerning task constraints)’. Zij koppelen 
creativiteit aan innovatie: vernieuwend en 
bruikbaar. Sommige onderzoekers, zoals 
Sawyer (2007), benadrukken dat creativiteit 
niet aan een persoon gebonden is, maar  
altijd ontstaat in samenwerking met anderen. 
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Creativiteit stimuleren,  
hoe doe je dat?

Opvattingen van leraren

Karin Hoogeveen, Sardes

Wat is creativiteit? En hoe kunnen leraren de creativiteit van leerlingen  
bevorderen? De literatuur geeft verschillende definities van creativiteit,  
maar biedt weinig concrete antwoorden op de tweede vraag. Een onderzoek 
onder docenten naar de rol van het onderwijs bij het stimuleren van creativiteit 
geeft daarvoor meer handvatten.



Als we het hebben over creativiteit in relatie 
tot de 21ste-eeuwse vaardigheden, gaat het 
om creatief denken, een hogere orde denk-
vaardigheid die dikwijls in één adem wordt 
genoemd met problemen oplossen en kri-
tisch en analytisch denken. Het gaat om het 
combineren van bestaande kennis, reflectief 
vermogen en het reorganiseren van inzichten 
om tot nieuwe ideeën of oplossingen te  
komen (Ma, 2009). De SLO hanteert als om-
schrijving: ‘Het bedenken van nieuwe ideeën 
en deze kunnen uitwerken en analyseren. 
Daarvoor is een onderzoekende en onder-
nemende houding nodig, moet je buiten de 
gebaande paden kunnen denken, nieuwe 
samenhangen kunnen zien en beschikken 
over creatieve technieken. Ook is het handig 
als je risico’s durft te nemen en fouten durft 
te maken’ (Thijs, Fisser & Van der Hoeven, 
2014, p. 32). 

In de literatuur over creativiteit zijn drie aspec-
ten te onderscheiden: een creatief persoon, 
een creatief proces en een creatief product. 
Op elk van deze thema’s gaan we kort in.

Een creatief persoon

Hoewel niet helemaal duidelijk is wat nu  
precies de kenmerken zijn van een creatief 
persoon, vinden we een aantal eigenschap-
pen steeds weer terug: de persoon is gemo-
tiveerd, heeft plezier in creëren en beschikt 
over doorzettingsvermogen en concentratie 
(Csikszentmihalyi, 1990, Sternberg e.a., 1999). 
Intelligentie maakt creativiteit tot op zekere 
hoogte mogelijk, maar is geen voorwaarde 
(Nickerson, 1999). Volgens Csikszentmihalyi 
(1990) vereist creativiteit niet zozeer bepaalde 
persoonlijke kenmerken, maar moet iemand 
op verschillende momenten over tegen- 
gestelde eigenschappen en vaardigheden 
beschikken. Iemand moet bijvoorbeeld  
divergent kunnen denken om veel ideeën  

te genereren en convergent kunnen denken 
om te beoordelen welk idee de moeite waard 
is om uit te werken. Ook gaat het bijvoor-
beeld om een combinatie van verbeelding en 
realisme, speelsheid en discipline en verant-
woordelijkheid en onverantwoordelijkheid.

Lodewijk Ouwens (2013) hanteert een drie-
deling. Iemand die creatief is, beschikt over 
drie soorten competenties:

1.  Verbeeldingskracht: ideeënrijkdom, is in 
staat iets te zien dat er nog niet is.

2.  Scheppingskracht: is in staat om ideeën 
uit te voeren, heeft de nodige (ambachte-
lijke) kennis en vaardigheden, en beschikt 
ook over doorzettingsvermogen, vermogen 
tot samenwerken.

3.  Zeggingskracht: kan de verbeelding van 
anderen aanspreken en anderen inspire-
ren.

Een creatief proces

Creativiteit komt tot stand in een creatief 
proces. Wallas (1926) is de grondlegger van 
het klassieke fasenmodel voor een creatief 
proces. Hij schetst het verloop van het  
creatieve proces als volgt:

•  Preparatie: het probleem wordt vastgesteld 
en van alle kanten onderzocht met de be-
schikbare kennis en ervaring.

•  Incubatie: stadium van schijnbare rust,  
er zijn weldegelijk denkprocessen, maar  
er wordt niet zichtbaar aan het probleem 
gewerkt.

•  Illuminatie: het moment waarop de oplos-
sing zichtbaar wordt en tot het bewustzijn 
doordringt (het eureka-moment).

•  Verificatie: de gevonden oplossing wordt 
uitgebreid onderzocht op houdbaarheid, 
bruikbaarheid en validiteit, vraagt vaak om 
een langdurige uitwerking.
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Andere onderzoekers hebben dit model  
aangevuld en ook wel bekritiseerd. De op-
eenvolgende fasen liggen bijvoorbeeld niet  
zo vast als het model suggereert. Ma (2009) 
onderscheidt de volgende fasen die in feite 
een onderzoeksproces volgen:

•  Het probleem definiëren.
•  Probleemgerelateerde kennis ophalen.
•  Mogelijke oplossingen verzamelen.
•  Criteria genereren voor de beoordeling van 

passende oplossingen.
•  De oplossing selecteren.
•  De oplossing uitvoeren.

Jacksons e.a. (2006) breiden het model uit 
met metacognitie: een stap terug doen en 
kijken wat je hebt gedaan. Ook vinden zij het 
van belang om te kunnen ontsnappen uit de 
dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld om in een 
‘flow’ te komen. 

De SLO beschouwt het creatief proces als  
de rode draad in de leerlijnen van het leer-
plankader Kunstzinnige oriëntatie en onder-

scheidt de volgende elementen: oriënteren, 
onderzoeken, uitvoeren, evalueren en  
reflecteren. Ook hier weer een benadering 
conform een onderzoekscyclus.

Een creatief product

Een creatief product, het derde element van 
creativiteit, is vernieuwend, bruikbaar en – 
niet onbelangrijk – is pas creatief als het is 
gepresenteerd en door experts in het be-
treffende veld wordt herkend als creatief 
(Amabile, 1983, Jackson, 2006). Dat brengt 
ons op een belangrijk onderwerp. Het is niet 
mogelijk om creativiteit los te koppelen van 
het domein waarin het tot uiting komt. Crea-
tiviteit op het gebied van wis- of natuurkunde 
vraagt immers om heel andere expertise en 
vaardigheden dan creativiteit op het gebied 
van beeldende vorming.

Creativiteit stimuleren

Er is nog weinig empirisch onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden om creativiteit te sti-
muleren. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt 
dat het eigenlijk onmogelijk is om het te heb-
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ben over creativiteit in het algemeen. Als je 
creativiteit wilt stimuleren, is het dan ook 
eerst van belang om vast te stellen op welk 
gebied je dat wilt doen. Veel leraren associë-
ren creativiteit met kunst en cultuur. Dat is 
best logisch, maar creativiteit is niet het  
exclusieve domein van de kunstvakken. 

Wel hebben kunstvakdocenten wat meer dan 
andere docenten nagedacht over dit onder-
werp. Dat is de reden waarom we te rade zijn 
gegaan bij docenten uit de creatieve sector. 
We interviewden twaalf docenten van de  
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en twaalf 
docenten die een kunstvak geven op De 
Werkplaats (in Bilthoven), een cultuurprofiel-
school (voortgezet onderwijs). Wat vinden zij 
belangrijk bij het stimuleren van creativiteit?

Allereerst is het van belang om leerlingen  
uit te dagen om ideeën te genereren. Een 
creatief proces begint immers met het op 
gang brengen van een ideeënstroom. De 
docent formuleert een kwestie of opdracht 
die leerlingen stimuleert om op zoek te gaan 
naar allerhande mogelijke oplossingen:  
“Het gaat om open en complexe opdrachten.” 
Om de leerlingen op het onderwerp te laten 
focussen, gebruiken docenten een verhaal, 
object, film, et cetera. 

Opdrachten die tot één uitkomst leiden, zijn 
geen stimulans voor divergent denken. Een 
docent zegt expliciet dat zij het vinden van 
meerdere oplossingen stimuleert door dit in 
de opdracht in te bouwen. Leerlingen zullen 
op nieuwe vragen stuiten en gaan informatie 
verzamelen die aan het probleem is gerela-
teerd.

Het bedenken van ideeën gaat vaak samen 
met dingen uitproberen, experimenteren.  
Docenten bieden leerlingen daar ruimte voor. 
In eerste instantie is niets fout en krijgen  
leerlingen de mogelijkheid om dingen uit te 
proberen. Een van de geïnterviewden zegt: 
“De kans dat het eerste concept meteen goed 
is, is nul. Je moet studenten stimuleren om 
steeds weer te testen.” Ruimte bieden kan 
ook inhouden dat leerlingen mogen ‘prutsen’ 
en dat de docent afstand houdt: “Als leerlin-
gen samenwerken, overleggen, dingen uit-
proberen, heel veel met elkaar op een con-
structieve manier in discussie zijn, dan zitten 
ze in een flow. Dat zie je en dan laat ik ze.” 

Iedereen is creatief

In principe is elk kind creatief, maar bij  
de één zal het wat gemakkelijker gaan  
‘stromen’ dan bij de ander. Kinderen zijn 
van nature nieuwsgierig, een belangrijke 
voorwaarde voor het ontwikkelen van  
creativiteit. Waar het ene kind direct aan  
de gang gaat met een opdracht en over 
veel verbeeldingskracht beschikt, heeft een 
ander kind een voorbeeld nodig en moet hij 
of zij eerst inspiratie opdoen. Dat kan wor-
den aangeboden bij de start van een traject 
door foto’s en filmpjes van goede voorbeel-
den te laten zien, maar kinderen kunnen 
ook in groepjes brainstormen, zodat kin-
deren met veel fantasie als inspiratiebron 
fungeren voor de andere kinderen.
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Als leerlingen vastlopen, is het van belang  
om zodanige feedback – of beter gezegd 
‘feedforward’ – te geven, dat de leerling weer 
verder kan. Soms is een katalysator in een 
denkproces nodig om leerlingen verder te 
helpen. Dat vraagt van de leraar dat zij/hij 
inzicht heeft in een creatief proces, kan be-
oordelen in welke fase een leerling zit en daar 
adequaat op kan reageren. Een docent kan 
nieuwe input bieden: “Misschien kun je eens 
kijken hoe Picasso dat deed” of “Maak eens 
een rondje door de klas en kijk eens wat an-
deren hebben bedacht.” Ook kan de docent 
een leerling adviseren om iets anders te gaan 
doen en afstand te nemen van datgene waar 
hij/zij mee bezig is. Als een leerling is vast-
gelopen vanwege een gebrek aan motivatie 
of doorzettingsvermogen, kan een aanmoedi-
ging van de docent helpen om door te zetten. 

Iedereen is het erover eens dat het vinden 
van een balans tussen kaders bieden en vrij-
heid geven van belang is: “Binnen de struc-
tuur geef je de leerling vrijheid.” In het hoger 
kunstvakonderwijs geven docenten soms 
heel bewust restricties in tijd en middelen/
materialen om studenten tot creativiteit te 
brengen: “Creativiteit gedijt niet bij absolute 
vrijheid. Als alles kan, word je lui. Beperking 
zet juist aan tot creativiteit, meer mogelijk-
heden is niet per se beter.”

Reflectie op het creatieve proces en product 
is van het allergrootste belang. De docent 
bereikt dit door open vragen te stellen: 
“Waarom heb je dat op die manier gedaan?”
“Heb je ook andere mogelijkheden over- 
wogen?”

Een creatief proces op school wordt altijd 
afgesloten met een presentatie (spreekbeurt, 
tentoonstelling, voorstelling) voor medeleer-
lingen en/of ouders. Voor de kunstvakken ligt 

dit voor de hand, maar dit kan uiteraard ook 
voor andere leergebieden, zoals wereldoriën-
tatie en techniek. Ook in het voortgezet on-
derwijs zijn er, naast de kunstvakken, vakken 
die zich goed lenen voor presentaties, zoals 
natuurkunde en maatschappijleer.

Ten slotte is van belang dat leerlingen een 
beoordeling krijgen voor het creatieve proces 
en het creatieve product. Omdat het om ont-
wikkelingsgericht leren gaat, ligt een forma-
tieve beoordeling voor de hand. Er is niet van 
tevoren vastgelegd welke oplossing ‘goed’ en 
welke ‘fout’ is. Het gaat er om dat leerlingen 
laten zien dat ze een ontwikkeling hebben 
doorgemaakt, dat ze in staat zijn om zowel 
divergent als convergent te denken, dat ze 
beschikken over vaardigheden om ideeën  
uit te werken en dat ze in staat zijn om hun 
uitgewerkte ideeën te presenteren. Daarbij 
kan gebruik worden gemaakt van een zelfbe-
oordeling, bijvoorbeeld aan de hand van een 
logboek of portfolio, en van peer-assessment, 
waarbij leerlingen elkaar beoordelen aan de 
hand van vooraf vastgestelde criteria.

Uiteindelijk beoordeelt de docent of en welke 
ontwikkeling de leerling heeft doorgemaakt 
en in welke mate deze ontwikkeling tegemoet 
komt aan datgene wat verwacht mag worden 
op basis van de gestelde doelen. Het gaat 
zowel om de beoordeling van het (creatieve) 
proces (bijvoorbeeld de samenwerking) als 
van het eindproduct. 
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Creativiteit beoordelen

Het beoordelen van een creatief proces  
of creatief product vraagt om een andere 
manier van toetsen dan we gewend zijn.  
De OESO (Lucas e.a., 2013) is in Europees 
verband bezig met meten en beoordelen  
en heeft de volgende eigenschappen/ 
vaardigheden uitgewerkt: nieuwsgierig- 
heid, verbeelding, doorzettingsvermogen, 
discipline en samenwerking.

De school stelt vast over welke competenties 
leerlingen dienen te beschikken op het be-
treffende vakgebied (afgeleid van kerndoelen 
dan wel exameneisen). Vervolgens wordt op 
basis van opgeleverde tussen- en eindpro-
ducten én het proces dat de leerlingen heb-
ben doorlopen bepaald of een leerling de 
competenties heeft verworven.

Op dit moment ontwikkelt TNO in opdracht 
van OCW een meetinstrument voor de vaar-
digheid creativiteit (zie het artikel van Hester 
Stubbé in deze Special).
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Leerlingen hebben Maarten ooit verrast, toen 
ze op een inventieve en creatieve manier een 
glijbaan ontwierpen. Zo’n ‘glijbaanmoment’ 
wil hij nu bewust bij kinderen tot stand bren-
gen. Dat houdt in dat leerlingen loskomen 
van bestaande gewoonten, gedachten en 
beelden. Leerlingen leren dan op een actieve 
manier en zijn in staat om zelf te creëren. 
Maarten maakt gebruik van de Creatiewijzer 
die Lydia de Jong van Avans ontwikkelde en 
waarin het creatief proces zichtbaar wordt 
gemaakt. Ook gebruikt hij de aanpak van 
‘Sustained shared thinking’ met een manier 
van vragen stellen die kinderen stimuleert  
om door te denken (zie voor beide de link  
bij Bronnen). 

Maarten heeft een nauwgezette planning  
van alle lessen en gebruikt veel verschillende 
werkvormen en opdrachten. Hij stimuleert de 
vijf-, zes- en zevenjarigen in zijn klas om hun 
verbeeldingskracht te gebruiken. De leraar 
rekt het voorstellingsvermogen van de kin-

deren op door het stellen van vragen, zoals: 
“Zou een giraffe een even grote deur nodig 
hebben als een egel?” Daarmee wil hij dat 
leerlingen nadenken over maten van deuren 
en ramen (kaderen en focussen). Hij laat  
leerlingen thuis deuren en ramen meten  
en in hun schrift noteren.

Regelmatig bouwt Maarten nadenkmomen-
ten in, zoals leerlingen de ogen dicht laten 
doen, terwijl hij een verhaal vertelt. Daarna 
geeft hij de kinderen de opdracht hun ideale 
huis te tekenen. “Gummen van tafel”, zegt 
meester Maarten, want: “Er is niets fout, het 
is jouw bedachte huis, dus alles is goed.” 
Voordat hij de leerlingen een huis laat teke-
nen, laat hij de kinderen huizen verbeelden. 
Zo wijst hij op de wolken en stelt de vraag: 
“Zou je ook in de wolken kunnen wonen?” 
Door dit soort vragen komen de leerlingen op 
andere ideeën. Als je in de wolken kunt wonen, 
dan kun je misschien ook in de oceaan wonen. 
Zo ontstaan er fantasierijke tekeningen.
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Meester Maarten en het  
glijbaanmoment

Karin Hoogeveen, Sardes

In het kader van een project over 21ste-eeuwse vaardigheden van INOS (zie 
Desiree van den Bogaard en Michiel Santegoeds in deze Special) wil meester 
Maarten van groep 3 van basisschool Sinte Maerte creativiteit bij zijn leerlingen 
stimuleren. Hij kiest het thema ‘Mijn ideale huis’ en koppelt er leerinhouden  
uit verschillende domeinen aan, zoals beeldende vorming, rekenen, taal en 
wereldoriëntatie. Zijn ideaal is dat leerlingen ‘boven zichzelf’ uitstijgen.



Maarten stimuleert de leerlingen om zoveel 
mogelijk ideeën op papier uit te werken. In  
de Creatiewijzer heet dit proces ‘divergeren’. 
Vervolgens kiezen de leerlingen een werk uit 
dat zij in klei uitvoeren (convergeren). Een 
paar weken later maken zij bouwwerken met 
piepschuim en satéprikkers (vormgeven) die 
de klas in de vorm van een stad aan ouders 
presenteert.

Leerlingen geven elkaar feedback. De helft 
van de klas gaat bij de andere helft kijken. 
Elke leerling kiest een werk van een andere 
leerling uit en stelt daar vragen over. Om te 
laten zien hoe je goede vragen stelt, doen 
Maarten en de directeur een rollenspel voor 
de klas, waarbij de één vragen aan de ander 
stelt. Maarten zegt dan: “Misschien zit er een 
vraag tussen die nog niet gesteld is, eerst ga 
je denken en dan ga je die vraag stellen.”

De kinderen krijgen input voor de fantasie-
huizen door middel van foto’s van architecten 
en kunstenaars, zoals Gaudí en Hundertwas-
ser. De foto’s liggen op de grond, leerlingen 
zitten eromheen en kiezen een kunstwerk  
uit dat hun aanspreekt. Vervolgens draait 
Maarten de foto’s om en schrijven de kinde-
ren op een kaartje, in stilte, waarom zij het 
betreffende bouwwerk het mooist vinden. 
Om te voorkomen dat kinderen elkaar na-
bootsen, maakt meester Maarten er een  
‘geheime stemming’ van.

Maarten benut de expertise van anderen,  
er zijn een beeldend kunstenaar en een  
architect betrokken. Zij krijgen van tevoren 
relevante informatie over het project, over 
doelen en werkwijze, zodat zij goed kunnen 
aansluiten. De directeur maakt filmopnamen 
en geeft feedback. Gedurende het hele traject 
is een onderwijsassistent een belangrijke 
sparringpartner voor Maarten. Ook is een lid 
van de kenniskring, Lydia de Jong van Avans, 
aanwezig bij veel lessen. Zij heeft een film van 
het traject gemaakt.

Wat vraagt deze manier van werken van de 
leraar? Maarten: “Je moet je oren en ogen 
goed de kost geven, tijd nemen, goede vragen 
stellen en je laten sturen door de vragen van 
de kinderen. Dat vraagt om een zeer gedegen 
voorbereiding, zodat je je voortdurend be-
wust bent van waar je mee bezig bent en  
wat je ermee wilt bereiken.”

Bronnen 

Creatiewijzer: www.avans.nl/binaries/content/

assets/nextweb/bedrijven-en-instellingen/

onderzoek/pabo-partner-in-kennis/zicht-op-

creatieve-processen_2.pdf

Sustained shared thinking: http://eprints.ioe.ac.

uk/6091/1/Siraj-Blatchford2009Conceptuali-

sing77.pdf
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Kinderen zijn op hun best als ze zichzelf kun-
nen en mogen aansturen. Dat zie je in hun 
samenspel met andere kinderen: ze kunnen 
zich soms urenlang geconcentreerd en doel-
gericht uitleven op hun rol, samen iets bou-
wen of knutselen. Goed ontwikkelde execu-
tieve functies (we spreken in deze bijdrage 
voor het gemak van zelfsturing) zorgen ervoor 
dat je snel en flexibel kunt inspringen op 
nieuwe mogelijkheden en dat je daar je  
ontwikkeling op af kunt stemmen.

Zelfsturing behoort tot de 21ste-eeuwse vaar-
digheden, vakoverstijgende vaardigheden 
die voorwaardelijk zijn voor kennisverwerving 
en voor het oplossen van diverse leervragen. 
Door voortdurende veranderingen in de  
samenleving, de komst van nieuwe techno-
logieën en de steeds eenvoudiger wordende 
toegang tot informatie, weet niemand exact 
welke leervragen en welke kennis in de toe-
komst belangrijk zijn. Daarom is het belang-
rijk om de kinderen van nu te helpen om zich 

21ste-eeuwse vaardigheden, zoals zelfsturing, 
eigen te maken. Zo leren zij hoe zij in diverse 
contexten kunnen experimenteren, samen-
werken, problemen kunnen oplossen en  
creatief kunnen zijn. 

Het is de taak van de leraar om kinderen 
goed te begeleiden bij het ontwikkelen van 
hun zelfsturing. Het is van belang dat we daar 
vroeg mee beginnen, als het kind nog peuter 
en kleuter is. Zo benutten we het vrije spel 
van kinderen optimaal.

Wat is zelfsturing? 

Goede zelfsturing betekent dat je overzicht 
en grip hebt op dingen die je wilt en moet 
doen, en op de uitvoering daarvan. Als een 
jong kind voor het eerst in de peuter- of  
kleutergroep komt, wordt er al heel veel van 
zijn zelfsturing gevraagd: functioneren in de 
groep, weten wat in welke situatie gewenst is 
(buiten kan je rennen en gillen, maar tijdens 
het voorlezen in de kring gedraag je je rustig), 
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Klaar voor de 21ste eeuw!
Werken aan zelfsturing bij het jonge kind

Lilian van der Bolt, Jeroen Aarssen, Sardes

Zelfsturing is een belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheid. Zelfsturing helpt ons 
snel en flexibel in te spelen op nieuwe mogelijkheden en onze ontwikkeling 
daarop af te stemmen. Het is belangrijk om met kinderen al vroeg – voordat ze 
naar school gaan – te werken aan de ontwikkeling van zelfsturing. Maar hoe 
pak je dat aan?



weten wanneer je kunt samenwerken en  
met elkaar kunt overleggen en weten dat  
je af en toe je impulsen moet beheersen (een 
kind dat zich bewust is van de dagplanning, 
zal minder snel huilen als mama of papa  
’s ochtends weggaat, omdat het weet dat  
zij/hij straks weer terugkomt). 

Er worden drie hoofdcategorieën van zelfstu-
ring onderscheiden: een goed werkgeheugen 
hebben, beschikken over impulscontrole en 
cognitieve flexibiliteit (de aandacht kunnen 
vasthouden en kunnen verleggen). Andere 
domeinen van zelfsturing die zijn af te leiden 
van deze hoofdcategorieën zijn: problemen 
kunnen oplossen, reflecteren, plannen en 
emoties kunnen reguleren. Een kleuter kan 
bijvoorbeeld al een eenvoudig probleem  
oplossen door een stoel te pakken om iets 
van een hoge plank te pakken of een peuter 
kan al leren op zijn beurt te wachten bij het 
uitdelen van het fruit.

Wat is het belang? 

Bij alles wat we doen speelt zelfsturing een 
rol. Zelfsturing is een voorwaarde om dingen 
te kunnen leren en je optimaal te ontwikkelen. 
Jonge kinderen met een goede zelfsturing 
kunnen beter samenspelen en vriendjes  
maken, gaan beter om met teleurstellingen  
of boosheid, kunnen keuzes maken, een plan-
netje uitvoeren, speelgoed delen met andere 
kinderen en langere tijd met betrokkenheid 
en ‘flow’ spelen.

Internationaal onderzoek laat zien dat goed 
ontwikkelde zelfsturing een ideale bodem 
vormt voor de totale ontwikkeling (Diamond 
et al. 2007, Barnett et al. 2008). Kinderen met 
goede zelfsturing zijn bijvoorbeeld beter in 
taal en rekenen. Daarmee ligt een goede  
zelfsturing ook aan de basis van later school-
succes. Maar er zijn ook effecten op de langere 

termijn (Moffitt, 2011): als kinderen deze 
vaardigheden op jonge leeftijd goed leren, 
zijn ze op latere leeftijd beter in staat met 
anderen samen te werken, goede relaties op 
te bouwen, op hun gezondheid te letten, hun 
kinderen op te voeden en een waardevolle 
bijdrage te leveren aan de samenleving in 
termen van werk en maatschappelijke positie. 
Kortom, kinderen hebben er hun leven lang 
baat bij als er al vanaf jonge leeftijd is gewerkt 
aan hun zelfsturing.

Wat is de relatie met onderwijsachter-
standen?

Kinderen ontwikkelen zelfsturing door inter-
actie met de sociale omgeving. Ouders,  
opvoeders, leidsters en leraren kunnen de 
ontwikkeling ervan stimuleren. Maar voor 
sommige kinderen zijn de omstandigheden 
thuis juist een belemmering voor een goede 
ontwikkeling van zelfsturing, omdat hun  
ouders – om wat voor reden dan ook – niet 
goed in staat zijn om hun kind een optimale 
thuissituatie te bieden. Deze ouders stellen 
bijvoorbeeld weinig grenzen, zijn niet duide-
lijk of durven geen nee te zeggen. Ze geven 
geen uitleg of instructie wanneer het kind iets 
niet mag en helpen niet met problemen op-
lossen, met het voorbereiden op onverwach-
te situaties (“we gaan nu naar huis”) of met 
het terugkijken (“waarom begon je zo hard te 
roepen?”). Hier is een duidelijk verband met 
SES-factoren, zoals het inkomen en de  
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opleiding van ouders (Diamond et al. 2007). 
Juist kinderen uit zulke achterstandssituaties 
trekken aan het kortste eind. 

Hoe pak je het aan?

Dat onderzoek aantoont dat een goede  
zelfsturing leidt tot schoolsucces en allerlei 
andere benefits in het latere leven, legiti-
meert de toenemende aandacht voor zelf-
sturing. De vraag is op welke manier we de 
ontwikkeling van zelfsturing systematisch 
kunnen ondersteunen. De meest cruciale 
periode hiervoor is de peuter- en kleuter-
leeftijd (2,5 tot 6 jaar). Dat is de periode  
waarin de hersenen het meest ontvankelijk 
zijn voor het leren van zelfsturing.

Leidsters en leraren kunnen het proces van 
zelfsturing begeleiden door kinderen in kleine 
stapjes steeds meer autonomie en zelfsturing 
geven. Zij kunnen daarvoor goed aanhaken 
bij spel en spelend leren, omdat het spel van 
kinderen veel aanknopingspunten biedt voor 
de ontwikkeling van zelfsturing. Kinderen  
stellen zichzelf en elkaar een bepaald doel:  
ze bouwen samen een spoorbaan, ze spelen 
apotheker of restaurantje, ze gaan op onder-
zoek uit of maken een puzzel. In al deze acti-
viteiten zien we elementen van sociaal en/of 
doelgericht handelen terug. Als kinderen in 
spel een rol aannemen, kunnen zij hun zelf-
sturend gedrag oefenen. De pedagogisch 
medewerker of leraar ondersteunt of initieert 
het spel en schept zo een krachtige omgeving 
en een betekenisvolle context, waarin kin-
deren voortdurend kansen krijgen om zelf-
sturing te laten zien. In zo’n omgeving worden 
kinderen immers bewust op elkaar betrokken 
en worden zij uitgedaagd om keuzes te ma-
ken, problemen op te lossen, op onderzoek 
uit te gaan, te reflecteren en plannetjes te 
maken.

Het bestaande aanbod in de voor- en vroeg-
school biedt daarvoor al veel houvast. Vaak 
voeren de beroepskrachten in de voor- en 
vroegschool allerlei leuke, speelse activiteiten 
uit, zonder dat zij zich ervan bewust zijn dat 
ze hiermee de zelfsturing van kinderen stimu-
leren. Het is echter van essentieel belang dat 
zij zich ervan bewust zijn wat een bepaalde 
activiteit ‘doet’ met zelfsturing. 

Stoelendans

De peuters uit de groep van juf Willemijn 
roepen dat ze graag stoelendans willen 
spelen. Met een spel als stoelendans  
oefenen kinderen veel aspecten van  
de executieve functies en zelfsturing.  
Een spel met een bepaalde structuur en 
een aantal regels doet aanspraak op alle 
terreinen van zelfsturing: het geheugen,  
de impulscontrole (je mag pas gaan zitten 
als de muziek stopt) en de cognitieve  
flexibiliteit.

Willemijn merkt tijdens de stoelendans dat 
veel kinderen eigenlijk niet met de regels 
van het spel kunnen omgaan en bang zijn 
hun stoeltje kwijt te raken als ze gaan  
dansen. Willemijn bedenkt hoe ze het spel 
eenvoudiger kan maken. Ze probeert het 
eens door evenveel stoelen als kinderen 
neer te zetten. Zo kan er niemand ‘af’ zijn. 
Nu is het spel inderdaad voor iedereen  
leuk en spannend en kunnen ze er allemaal 
van genieten.

Ondanks het feit dat het aanbod al veel aan-
knopingspunten biedt voor het werken aan 
executieve functies en zelfsturing, gebeurt dit 
nog niet heel doelbewust en systematisch. 
Wellicht komt dit doordat hierover nog niet 
voldoende bekend is bij de professionals.
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Programma- en leraargestuurd?

Bij het ondersteunen van de ontwikkeling van 
zelfsturing draait het erom dat de professio-
nal het kind ondersteunt en aanstuurt met 
het doel dat het kind belangrijke onderdelen 
van deze sturing stapje voor stapje zelf over-
neemt. Dit betekent dat de professional een 
stap terugdoet wanneer blijkt dat kinderen 
bepaalde ontwikkeltaken beheersen. Dit is  
in de praktijk niet eenvoudig: veel leidsters  
en leraren hebben moeite met dat loslaten. 
Het volgende voorbeeld, waarin de juf  
stuurt, terwijl blijkt dat kinderen dat ook  
zélf kunnen, zal voor veel professionals  
herkenbaar zijn.

Ruzie

Nordin en Lieke hebben ruzie. Juf Anke 
wilde net met de kinderen naar buiten 
gaan en heeft geen tijd om zich teveel  
in de gebeurtenis te verdiepen. Ze zegt 
tegen de twee ‘geen ruzie te maken met 
elkaar’, zet de twee kleuters uit elkaar en 
zorgt ervoor dat Nordin en Lieke elkaar 
bij het buitenspelen even niet tegen- 
komen. Even later zitten de twee weer 
heerlijk met elkaar te spelen en lijkt de 
ruzie door de peuters zelf te zijn bijge-
legd.
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Dat zelfsturing de basis vormt voor het brede 
leren en de verdere ontwikkeling van kinde-
ren, leidt in de schoolcontext soms tot een 
merkwaardige paradox: kinderen leren zelf-
sturing, zodat ze in de ogen van de leraar 
schoolrijp zijn en klaar voor het ‘echte’ leren 
in groep 3. Wanneer kinderen in groep 3  
komen, wordt er juist ineens veel minder 
beroep gedaan op hun zelfsturing. De leraar, 
en eigenlijk ook de methode of het program-
ma, bepaalt ineens weer veel meer wat het 
kind gaat doen en hoe het dat moet doen.

Deze ‘breuk’ in de doorgaande lijn wordt door 
veel onderbouwleraren opgemerkt en be-
treurd. De vraag is niet alleen ‘ís het kind rijp 
voor groep 3?’ maar ook: ‘is groep 3 rijp voor 
het kind’?’ Deze kwestie is zeker interessant in 
het licht van de 21ste-eeuwse vaardigheden: 
waarom is het programma vanaf groep 3  
zo vormgegeven dat het minder in plaats van 
meer beroep doet op de zelfsturing van kin-
deren? Hoe kunnen leraren werken aan de 
leerdoelen vanaf groep 3 en tegelijkertijd  
het werken aan zelfsturing ondersteunen?  
Hetzelfde zouden we ons moeten afvragen  
bij het gebruik van een wat meer sturend 
aanbod in de onderbouw: zijn de voorwaar-
den voor het werken aan zelfsturing wel  
voldoende aanwezig? En zo niet, wat zou je 
moeten doen om dat te bewerkstelligen? 
Laten we de 21ste-eeuwse vaardigheden van 
jonge kinderen verbeteren door te werken 
aan hun zelfsturing. Het is per slot van reke-
ning hún eeuw.
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Internationaal is er overeenstemming over de 
benodigde vaardigheden om leerlingen voor 
te bereiden op een snel veranderende maat-
schappij (Voogt & Pareja Roblin, 2010; Thijs, 
A., Fisser & Van der Hoeven, 2014). Scholen 
zijn echter op zoek naar onderbouwde aan-
pakken en didactieken waarmee leraren  
leerlingen kunnen uitdagen om deze vaardig-
heden in te zetten en verder te ontwikkelen. 
Op dit moment zijn de vaardigheden echter 
nog weinig specifiek omschreven en niet  
systematisch opgenomen in methodes  
(Fisser & Van der Hoeven, 2014). 

Waarom meten?

Op scholen wordt veel gemeten, maar voor-
namelijk de cognitieve ontwikkeling van leer-
lingen. Voor de niet-cognitieve toegevoegde 

waarde van scholen is dat nog minder gebrui-
kelijk. Vaak is dit ook lastiger. Toch heeft het 
meten van de ontwikkeling van 21ste-eeuwse 
vaardigheden een aantal duidelijke voordelen 
(Lucas, Claxton & Spencer, 2013): door te 
meten geef je aan dat deze vaardigheden 
serieus genomen worden. Tegelijkertijd  
creëer je een ‘taal’ om erover te praten en  
dat verhoogt het bewustzijn.

Meten helpt docenten om hun begrip van de 
21ste-eeuwse vaardigheden te versterken en 
geeft zowel docenten als leerlingen feedback 
over de mate waarin ze deze vaardigheden 
beheersen. Hierdoor kunnen docenten de 
ontwikkeling van de vaardigheden preciezer 
en met meer zekerheid versterken en zullen 
leerlingen ze in de volle breedte en in ver-
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Hoe goed ben ik in  
zelfsturend leren?

21ste-eeuwse vaardigheden meten

Hester Stubbé, TNO

Veel scholen zetten zich in om ‘het anders te doen’. De leerling staat centraal, 
en dat is een leerling die gaat werken in een beroep dat nu nog niet bestaat.  
Een leerling die richtingen zal inslaan die we nu nog niet eens kunnen bedenken. 
Dat vraagt om andere vaardigheden, gericht op het kunnen omgaan met ver- 
anderende omstandigheden, zoals initiatief nemen, problemen oppakken en 
oplossen en creativiteit. Het meetbaar maken van deze 21ste-eeuwse vaardig-
heden ondersteunt scholen om de ontwikkeling ervan bij hun leerlingen te 
volgen en verder te ondersteunen.



schillende contexten kunnen inzetten. Ten 
slotte geeft een meting scholen de mogelijk-
heid om (toekomstige) ouders en de onder-
wijsinspectie duidelijkheid te geven over  
de toegevoegde waarde van de school op 
niet-cognitieve aspecten.

Hoe meten?

Kijkend naar de doelen die we willen bereiken 
met het meten van de 21ste-eeuwse vaardig-
heden, wordt al snel duidelijk dat de manier 
van meten deze doelen zal moeten onder-
steunen. De belangrijkste voordelen van het 
meten hangen samen met bewustwording 
dat deze vaardigheden belangrijk zijn en het 
stimuleren van de discussie hierover. Het ligt 
daarom niet voor de hand om een beoorde-
lingsinstrument te ontwikkelen. Een summa-
tieve, op beoordeling gerichte evaluatie zou 
bovendien lastig zijn, omdat op dit moment 
nog onvoldoende duidelijk is wat er dan  
beoordeeld zou moeten worden. Een forma-
tieve evaluatie, waarbij ontwikkeling centraal 
staat, geeft voldoende informatie om het  
gesprek aan te gaan en is geschikter om de 
ontwikkeling over langere tijd te volgen.

Ledoux e.a. (2013) onderzochten meet- 
instrumenten voor sociale competenties, 

metacognitie en advanced skills. De 21ste-
eeuwse vaardigheden vallen onder de advan-
ced skills en zijn complexer omdat zij zowel 
op sociale competenties steunen als op meta-
cognitie. Er bestaan diverse typen meetinstru-
menten: zelfrapportages, directe observatie, 
vignetten en portfolio’s. Voor de advanced 
skills zijn er op dit moment nog weinig be-
trouwbare en valide instrumenten beschik-
baar. 

Er is dus behoefte aan een meetmethode 
waarmee per 21ste-eeuwse vaardigheid snel 
en eenvoudig kan worden ingeschat in hoe-
verre een leerling deze beheerst. Voor ge-
bruik in de schoolcontext lijkt een zelfrappor-
tage het meest geschikt, ondanks de nadelen 
van subjectiviteit en eventuele sociaal wense-
lijke antwoorden. Hiervoor kan gecorrigeerd 
worden. De andere typen meetinstrumenten 
zijn vaak bewerkelijk omdat ze veel tijd vra-
gen van docenten. Ook dekken ze meestal 
slechts een onderdeel van één van de 21ste-
eeuwse vaardigheden af waardoor je geen 
totaalbeeld krijgt van het beheersingsniveau 
van een leerling op een bepaalde vaardig-
heid. TNO heeft er daarom voor gekozen een 
quick scan in de vorm van een zelfrapportage 
te ontwikkelen. 

iSELF

De iSELF (internet tool for Self Evaluation  
and Learner Feedback; Theunissen & Stubbé, 
2014) is een web-based applicatie waarmee 
snel en eenvoudig vragenlijsten kunnen wor-
den afgenomen. De leerling krijgt een stelling 
voorgelegd op een digitaal ‘post-it’ blaadje en 
sleept deze stelling naar de juiste antwoord-
categorie (‘past helemaal niet bij mij’ tot ‘past 
helemaal wel bij mij’). De actieve werkvorm 
en het gebruik van stellingen in plaats van 
vragen vergroten de betrokkenheid en de 
motivatie van de leerling (Kennisnet, 2014). 
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Onmiddellijk nadat de vragenlijst is ingevuld, 
komen de resultaten in de vorm van een gra-
fiek beschikbaar. Zo krijg je in één oogopslag 
inzicht in de mate waarin de leerling de vaar-
digheid beheerst en in de balans tussen de 
verschillende deelvaardigheden. 

Zelfsturend leren

Sinds 2007 doet TNO onderzoek naar zelf-
sturend leren waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de iSELF (Stubbé & Theunissen, 2008; 
Stubbé, 2011; Stubbé & van Schaik, 2013). 
Inmiddels hebben 35 scholen de iSELF  
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gebruikt en hebben 6.000 leerlingen de  
vragenlijsten ingevuld. In 2014 gebruikte  
Kennisnet de iSELF in een onderzoek naar  
de niet-cognitieve meerwaarde van vernieu-
wende scholen (Kennisnet, 2014).

Naast een zelfevaluatie over zelfsturend  
leren, vulden leerlingen een vragenlijst in 
over de steun die zij van hun school ervaren 
om deze vaardigheid toe te passen en te ver-
beteren. De resultaten laten zien dat leerlin-
gen op de vernieuwende scholen significant 
hogere scores geven voor samenwerkend 
leren, het gebruiken van leerstrategieën en 
zelfreflectie. Ook geven de leerlingen aan  
dat ze meer ruimte van hun school krijgen 
om op hun eigen manier te leren. Op basis 
van analyses van deze resultaten zijn acht 
prototypische profielen gedefinieerd (Stubbé, 
Corbalan & Veldhuis, 2014). Deze bieden  
docenten de mogelijkheid om een beperkt 
aantal vormen van ondersteuning uit te wer-
ken en deze af te stemmen op leerlingen.

Creativiteit

Op dit moment ontwikkelt TNO in opdracht 
van OCW een meetinstrument voor de vaar-
digheid creativiteit. In nauwe samenwerking 
met experts uit het onderwijsveld zijn de 
deelvaardigheden gedefinieerd en wordt 
gewerkt aan een vragenlijst. Binnenkort zal  
in een kleine pilot een eerste versie van deze 
vragenlijst worden getest, waarna in mei 2015 
een grote pilot wordt gestart waarin een ver-
beterde versie wordt gevalideerd. Vervolgens 
gaan we in het najaar kijken naar prototypi-
sche profielen en daarbij passende werkvor-
men. Hiermee kunnen docenten hun leerlin-
gen ook voor de vaardigheid creativiteit ‘op 
maat’ ondersteunen. 

Hester Stubbé is senior onderzoeker/ 
adviseur bij TNO, Training & Performance 
Innovations.
hester.stubbe@tno.nl
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De kern van kritisch denken is deugdelijk 
redeneren, door informatie te analyseren, te 
vergelijken, te interpreteren en te evalueren, 
om tot een goed onderbouwd oordeel of 
standpunt te komen. Kritisch denken is niet 
alleen een vaardigheid, maar ook een hou-
ding: het veronderstelt een nieuwsgierige, 
open en objectieve blik naar de wereld. 

De omschrijving die door SLO (Thijs, 2013) is 
opgesteld, biedt een aantal handvatten om 
over dit begrip te praten in termen van leer-
lingvaardigheden en -doelen. SLO stelt dat 
het bij kritisch denken specifiek gaat om: 

•  effectief redeneren en formuleren
•  informatie interpreteren, analyseren en 

synthetiseren
•  hiaten in kennis signaleren
•  betekenisvolle vragen stellen
•  kritisch reflecteren op het eigen leerproces
•  open staan voor alternatieve standpunten

De Brede School Academie

De Utrechtse BSA is in de vier jaar van haar 
bestaan een begrip geworden in de wereld 
van onderwijsinnovatie. Leerlingen die hier  
in groep 6 binnenkomen met gemiddeld een 
C-score op de Cito-toets voor begrijpend  
lezen, scoren na drie jaar BSA gemiddeld op 
A-niveau. Drie jaar lang volgen zij vrijwillig 
twee keer per week na schooltijd anderhalf 
uur lang extra les. Het zijn overwegend  
allochtone kinderen uit zes Utrechtse wijken 
met verhoudingsgewijs veel achterstands-
leerlingen. De wijken hebben elk een eigen 
BSA-locatie, waar in totaal 330 leerlingen les 
krijgen. Ook het voortgezet onderwijs doet 
mee, met 60 brugklasleerlingen. 

BSA-leerlingen worden geselecteerd door de 
ib’ers en leraren van de aanleverende scho-
len. Het zijn leerlingen die willen en kunnen 
leren, maar die onvoldoende taalvaardig zijn 
om hun potentieel geheel waar te maken.  
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Is dat wel zo?
Kritisch denken in de Brede School Academie Utrecht

Kees Broekhof, Sardes

Kritisch denken is een van de 21ste-eeuwse vaardigheden die aandacht krijgt in 
het programma van de Brede School Academie (BSA) in Utrecht. Kritisch denken 
is nauw verbonden met de essentie van de BSA: de academische cultuur. Kees 
Broekhof schetst een beeld van de BSA en de academische cultuur die daar 
wordt nagestreefd en gaat vervolgens in op de manier waarop leerlingen 
kennismaken en oefenen met enkele 21ste-eeuwse vaardigheden.



Bij de selectie wordt gekeken naar taalscores 
(relatief laag), rekenscores (relatief hoog), 
gedrag, motivatie en de motivatie van de  
ouders. Het resultaat van deze selectie is een 
homogene groep leergierige en sociaal vaar-
dige leerlingen die graag willen investeren in 
hun eigen taalvaardigheid. Deze leerlingen 
zijn niet alleen gevoelig voor het extra onder-
wijs dat ze krijgen, zoals blijkt uit de toets-
resultaten, maar ook voor de minder toets-
bare impulsen van de BSA, die we scharen 
onder de noemer ‘academische cultuur’.  
Hieronder lichten we toe wat we onder dat 
laatste verstaan en hoe we dit verbinden  
met kritisch denken. 

Academische cultuur

De BSA heeft twee soorten doelen. De eerste 
soort heeft betrekking op de leerprestaties: 
de leerlingen gaan in drie jaar tijd ten minste 
een Cito-niveau vooruit in begrijpend lezen 
en zij leren per jaar ten minste ten minste 400 
nieuwe woorden. De tweede categorie doelen 
heeft betrekking op wat wij ‘de academische 
cultuur’ van de BSA noemen. Deze academi-
sche cultuur bestaat uit drie componenten: 
academische houding (ambitie, nieuwsgierig-
heid en zelfstandigheid), academische vaar-
digheden (debatteren, onderzoeken, presen-
teren) en culturele bagage (algemene kennis 
en omgangsvormen).

We proberen deze cultuur over te brengen 
via de inhoud van het programma (met bij-
voorbeeld veel aandacht voor de actualiteit 
en onderzoek), de inrichting van de ruimte 
(met boeken, computers en afbeeldingen van 
succesvolle culturele iconen) en – bovenal 
– de houding van de docenten. Het zijn de  
docenten die de academische cultuur ‘voor-
leven’: ook zij zijn ambitieus, nieuwsgierig en 
zelfstandig. Zij nemen de leerlingen in deze 
cultuur mee.

We verwachten dat de effecten van de aca-
demische cultuur zich zullen uitstrekken tot 
voorbij de deelname aan de BSA en hopelijk 
zelfs tot voorbij de deelname aan het onder-
wijs. Sardes heeft het conceptuele kader voor 
het begrip academische cultuur ontwikkeld. 
Voor het deelconcept ‘academische houding’ 
is een soortgelijk kader uitgewerkt. 
 

De Leestafel

Bij de activiteit de Leestafel wordt kritisch 
denken doelbewust gestimuleerd. De leer-
lingen lezen krantenartikelen en voeren  
daar een gesprek over. De informatie wordt 
samengevat en besproken, waarbij de docent 
het gesprek aanjaagt, bijvoorbeeld door haar 
eigen nieuwsgierigheid te laten blijken (“Is dat 
echt zo? Hoe zit dat dan precies?”), door me-
ningen ter discussie te stellen (“Wie is het hier 
niet mee eens?”), door leerlingen een ander 
standpunt in te laten nemen (“Stel je voor dat 
jij in die commissie zou zitten, wat zou jij dan 
voorstellen?”) en door leerlingen elkaar te 
laten aanvullen (“Wie heeft dit nog meer gele-
zen? Kun jij nog iets toevoegen?”). De docen-
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Conceptueel kader academische cultuur
(Bron: Curriculum BSA, Sardes/BSA, 2015)



ten kiezen, afhankelijk van het onderwerp en 
de inbreng van de leerlingen, voor ‘verdie-
ping’ of ‘discussie’ over het betreffende on-
derwerp. Voor beide invalshoeken beschikt 
de docent over een basisrepertoire aan vra-
gen om het gesprek aan te jagen (zie tabel).

Een voorbeeld:
In een krantenbericht over de strijd om het 
bezit van de Noordpool was te lezen dat  
Rusland, Denemarken en Canada alle drie 
aanspraak maken op de Noordpool en dat  
zij deze kwestie hebben voorgelegd aan de 
Verenigde Naties. In een BSA-groep werd 
over dit onderwerp gediscussieerd nadat een 
leerling de opmerking maakte: “Ik vind dat 
niemand het moet krijgen.” De docent ging 
hierop in door de groep te vragen of dat een 
echte oplossing zou zijn voor het probleem, 
of de strijdende landen met zo’n uitspraak 
tevreden zouden zijn. Een andere leerling zei: 
“Ik vind dat alle landen een stukje moeten 
krijgen.” Dat gaf aanleiding tot een discussie 
over de vraag hoe je dan tot een eerlijke ver-
deling zou kunnen komen. Echt alle landen? 
Ook Zuid-Afrika? En zouden grote landen een 

groter stuk moeten krijgen dan kleine landen? 
De docent vroeg de groep om ook andere 
oplossingen te bedenken voor dit probleem.

Gesprekken aan de Leestafel worden dus ge- 
voed door de authentieke nieuwsgierigheid 
en meningen van de docent en van de leerlin-
gen. De docent toont haar eigen verwondering 
duidelijk: “Ja, ik heb dat artikel ook gelezen, 
dat is toch wat! Hoe moeten ze zoiets nou 
oplossen?” Zij stelt zich niet op als degene die 
alles weet, maar juist als degene die zich alles 
afvraagt. In discussies houdt ze haar eigen 
mening voor zich en jaagt zij het gesprek aan, 
bijvoorbeeld door twijfel te zaaien (“Is dat wel 
zo?”) of door leerlingen te dwingen een ander 
perspectief te kiezen (“Wat zou de fabrikant 
van dat product daarvan vinden?”).

Debatteren

Debatteren is een activiteit bij uitstek die een 
beroep doet op kritisch denken. In het BSA-
programma wordt een debat voorbereid door 
voorkennis te activeren (wat weet je al over 
dierproeven?) en voor- en tegenargumenten 
te verzamelen door teksten te lezen en zelf-

Verdieping Discussie

•  Hoe kan het nou dat …?
•  Wat ik niet snap is ….
•  Wat zou er gebeuren als …?
•  Zou iedereen … ?
•  Hoe zou dat in de toekomst gaan /  

in het verleden gegaan zijn?
•  Hoe zit dat eigenlijk in andere landen?
•  Zou dit ook in Nederland / hier op school 

/ … kunnen gebeuren?
•  Hoe zouden ze dit nu kunnen oplossen?

•  Ik denk dat de meningen daarover wel 
verschillen.

•  Ben jij het daarmee eens?
•  Dat lijkt mij sterk.
•  Ik vind dat toch vreemd, want …
•  Nou, dat weet ik nog niet zo zeker.
•  Wie heeft er nog een ander argument?
•  Is dat wel waar? Weet je dat zeker?
•  Wat zegt die … in het artikel erover?  

Wat vind je daarvan?
•  Is dat nu een feit of een mening?
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Basisvragen voor verdieping of discussie (Bron: Curriculum BSA, Sardes/BSA, 2015)



standig onderzoek te doen. De argumenten 
worden klassikaal besproken. De leerlingen 
debatteren vervolgens op basis van een toe-
gewezen standpunt, met de geïnventariseer-
de argumenten als geheugensteun. Zij krijgen 
de instructie om goed naar elkaar te luisteren 
en te reageren op de argumenten van de 
andere partij. 

Het is niet eenvoudig voor kinderen van 11 
jaar om een debat te voeren. Aan enthousi-
asme ontbreekt het niet, maar een duidelijke 

gedachtegang formuleren, die goed ingaat op 
het argument van een tegenstander is voor 
veel kinderen een hele opgave. Dat is ook  
niet verwonderlijk. De argumenten die in een 
goed voorbereid debat worden gebruikt zijn 
immers een stuk complexer dan de menin-
gen die opwellen bij een spontane discussie 
aan de Leestafel. Daar komt bij dat het voor 
veel BSA-leerlingen überhaupt inspanning 
vraagt om gedachten helder en duidelijk  
onder woorden te brengen. Toch zien we dat 
leerlingen hier veel plezier in hebben en dat 
ze zeer goed in staat zijn om hier vooruitgang 
in te boeken. 

Competenties van docenten

Het stimuleren van de ontwikkeling van deze 
21ste-eeuwse vaardigheden staat of valt met 
de competenties van de docenten. Zij zijn het 
die het kritisch denken moeten voorleven, 
door hun eigen nieuwsgierigheid te tonen, 
door zichzelf hardop af te vragen hoe iets nu 
eigenlijk zit en of iets wel klopt. Deze compe-
tenties worden getraind en geoefend tijdens 
de scholingen die de docenten regelmatig 
krijgen en tijdens de verdiepingsbijeenkom-
sten die zij als professionele kennisgemeen-
schap zelf organiseren. Daar is zichtbaar dat 
kritisch denken niet alleen deel uitmaakt van 
de academische cultuur die docenten tijdens 
hun lessen willen overbrengen op de leerlin-
gen, maar dat het ook een wezenlijk kenmerk 
is van de professionele cultuur waarin de 
docenten en de begeleiders samenwerken. 

Of kritisch denken een zelfstandige bijdrage 
levert aan de schoolprestaties van de BSA-
kinderen is niet bewezen. Wel is duidelijk dat 
de BSA-leerlingen veel hoger dan gemiddeld 
scoren op de Cito-eindtoets voor begrijpend 
lezen. Het ligt voor de hand om te veronder-
stellen dat de denkvaardigheden die nodig 
zijn om teksten te begrijpen en vragen over 
teksten te beantwoorden, profijt hebben van 
het oefenen in kritisch denken. 

Bron

Thijs, A. (2013). Digitale geletterdheid en de 21ste-

eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: 

een conceptueel kader (CONCEPT). Enschede: SLO.
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Er is niet een enkel goed antwoord, alles wat 
leerlingen bedenken is goed. We noemen dat  
divergent denken. Dit kun je bevorderen door 
de juiste vragen te stellen aan leerlingen.  
We geven hieronder aan wat we verstaan 
onder de juiste vragen. In het artikel van Kees 
Broekhof staan ook voorbeelden beschreven.

Open en gesloten vragen

We weten allemaal het verschil tussen een 
open en een gesloten vraag. Bij een gesloten 
vraag is meestal maar één antwoord mogelijk 
en gaat het dikwijls om ‘ja’ of ‘nee’. Bij een 
open vraag dagen we de leerling uit om een 
toelichting, een mogelijke verklaring of oor-
zaak aan te geven. Deze open vragen begin-
nen vaak met ‘hoe’, ‘wat ’of ‘waarom’.  

Denkvragen

Om leerlingen te stimuleren door te den- 
ken, kun je als leerkracht allerlei soorten  

vragen stellen. We geven een paar voorbeel-
den.

•  Wat als… vragen laten kinderen nadenken 
over oorzaak en gevolg (Wat zou er gebeu-
ren als dieren kunnen praten? Wat zou er 
gebeuren als niemand dood zou gaan?)

•  Wat zijn de voordelen (of nadelen) vragen 
leert kinderen een standpunt in te nemen 
en argumenten daarvoor aan te dragen 
(Wat zijn de voordelen van gratis snoep? 
Wat zijn de nadelen van gasboringen?)

•  Wat kun je allemaal met… vragen stimu-
leren kinderen om buiten bestaande kaders 
te treden (Wat kun je allemaal met een  
kurketrekker? Wat kun je allemaal met een 
paperclip?) 

•  Brainstorm vragen laten kinderen zoveel 
mogelijk oplossingen voor een bepaald  
probleem bedenken (Hoe kun je tegenwind 
op de fiets voorkomen? Hoe kun je ervoor 
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Vragen stellen:  
een hele kunst

Karin Hoogeveen en Frank Studulski, Sardes

In het onderwijs zijn we er aan gewend dat er vaak maar één goed antwoord  
is: we trainen de leerlingen om het juiste antwoord te geven. De antwoorden 
kunnen worden opgeschreven op de werkbladen bij de methode. Het verschil 
tussen de foute en de goede antwoorden noemen we dan de norm. Op het 
moment dat we aan de slag gaan met creativiteit, probleemoplossend werken 
of kritisch denken, willen we bevorderen dat leerlingen heel veel verschillende 
oplossingen kunnen bedenken.



zorgen dat de brandweer altijd binnen tien 
minuten bij de brand is?)

•  Voorspellende vragen laten kinderen  
nadenken over de toekomst (Hoe zouden 
we over honderd jaar naar ons werk gaan? 
Hoe ziet jouw kamer er over tien jaar uit?)

Sustained shared thinking

Soms zijn kinderen snel tevreden met een 
oplossing die ze hebben bedacht. Door goede 
feedback (of feedforward) kun je hen helpen 
om verder te gaan dan het eerste idee. Stel,  
je hebt kinderen gevraagd een ontwerp voor 
een boomhut te maken. Sommige kinderen 
zijn snel klaar. Door een gerichte vraag kun  
je een leerling verder helpen, bijvoorbeeld: 
“Wat een prachtig ontwerp. Jouw oma wil vast 
ook graag in de boomhut. Kun je een manier 
verzinnen waarop zij in de boomhut kan  
komen?” Of: “Hoe kun je ervoor zorgen dat  
de boomhut in de boom blijft hangen zonder 
spijkers te gebruiken?” Het samen doorrede-
neren en samen nadenken over een vraag-

stuk noemen we ‘sustained shared thinking’. 
Daarbij neem je de redenering van de leerling 
over en probeer je mee te gaan in hun rede-
nering. Je zegt dus niet: “dat kan niet”. Maar je 
stelt vragen over de redenering. Als kinderen 
aan het werk gaan om problemen op te los-
sen, kritisch na te denken of hun creativiteit 
ontwikkelen, is het soms zaak om als leraar 
even af te wachten. Juist door leerlingen de 
ruimte te geven, hebben zij de mogelijkheid 
om hun eigen probleemoplossende vermo-
gens te oefenen. 

Meer lezen

http://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-

signaleren/hulpmiddel/1289-denksleutels

www.earlychildhoodaustralia.org.au/nqsplp/

wp-content/uploads/2012/09/NQS_PLP_E- 

Newsletter_No43.pdf
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Het centrale idee van de brede school is dat 
de leerlingen zich breed ontwikkelen voor 
een goede start in de samenleving. De vaar-
digheden van de 21ste eeuw maken deel uit 
van die brede ontwikkeling.  

Een belangrijke doelstelling van de brede 
school is: het bevorderen van de ontwikkelings-
kansen van kinderen. Dat is een algemene 
doelstelling, waar iedereen zich in kan vinden. 
Verwante doelstellingen zijn: het stimuleren 
van talenten en het bieden van een geva-
rieerd naschools aanbod van activiteiten.  
Brede scholen spannen zich in om belem-
meringen in de ontwikkeling van kinderen te 
voorkomen en hen in aanraking te brengen 
met nieuwe ervaringen. Hoe kunnen we dat 
verbinden met de nieuwe vaardigheden?

Actief en levensecht leren 

In de brede school wordt vaak op een ‘andere 
manier‘ geleerd. Ten eerste zijn de activiteiten 

na schooltijd niet verplicht. In de naschoolse 
activiteiten of de verlengde schooldag kiezen 
kinderen meestal een activiteit die hen aan-
spreekt. Ten tweede gaan we niet op de tradi-
tionele manier aan de slag met een methode 
en een werkboek. Vakdocenten vanuit cul-
tuur, sport en bibliotheek proberen activitei-
ten aan te bieden waarbij kinderen nieuwe 
ervaringen opdoen en daardoor bijvoorbeeld 
hun sociale vaardigheden vergroten. Dat  
gebeurt onder andere in ontdektrajecten, 
projecten of het werken aan een presentatie 
(een musical of opvoering). 

Brede scholen die sport, kunst en cultuur, 
techniek, natuur en milieu op een andere 
manier aan willen bieden, kunnen hun voor-
deel doen met levensecht leren (Van Oenen & 
Valkestijn, 2004). Op basis van ervaringen in 
de verlengde schooldag hebben Van Oenen 
en Valkestijn drie pedagogische doelstellin-
gen geformuleerd:
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Van kinderpersbureau  
tot wijkschouw

21ste-eeuwse vaardigheden leren in de brede school

Frank Studulski, Sardes

Volgens Frank Studulski biedt de context van de brede school volop mogelijk-
heden om 21ste-eeuwse vaardigheden te leren. Dat gebeurt bij voorkeur met 
een projectmatige aanpak. Belangrijk zijn het eigenaarschap van de vragen,  
de didactiek en de reflectie op het proces. Een betoog én praktijkvoorbeelden.



a  Maatschappelijke participatie bevorderen  
Kinderen/jongeren doen of produceren iets 
waar ook anderen iets aan hebben. Ze voe-
ren een echte, verantwoordelijke taak uit  
in de samenleving, iets waar ze zelf ook van 
leren en waar ze de zin van inzien: weder-
kerigheid is een belangrijk kenmerk.

b  Levensechte oriëntatie en ontmoeting 
bevorderen 
Kinderen/jongeren maken op levensechte 
locaties kennis met mensen, activiteiten, 
beroepen, leef-, werk- en woonsituaties. 
Het primaire doel is dat kinderen/jongeren 
hier zelf wat van leren. 

c  Specifieke competenties oefenen met  
enige levensechte elementen 
Kinderen/jongeren oefenen bepaalde  
competenties in een gewone leersituatie  
(in school of in een ander apart lokaal).  
Om die competenties beter onder de knie 
te krijgen, werken leerlingen bijvoorbeeld 
toe naar een ‘levensecht’ eindproduct en 
worden ‘levensechte’ elementen bij het  
leren betrokken, bijvoorbeeld een (erva-
rings)deskundige of echte materialen.

Actief leren in de brede school

Er zijn tal van werkvormen en aanpakken  
in de brede school die de ontwikkeling van 
21ste-eeuwse vaardigheden stimuleren.  
We noemen er een paar.
 
Kinderpersbureau
In het kinderpersbureau maken kinderen 
samen een krant of journaal. Rollen en taken 
worden verdeeld en er komt in samenwer-
king een product tot stand. Natuurlijk worden 
kinderen in de journalistiek ook uitgedaagd 
om kritisch te zijn en leren ze op een functio-
nele wijze werken met digitale middelen. 

Kunstenaarsproject
Samenwerking tussen leraren en kunstenaars 
biedt veel mogelijkheden voor het aanleren 
van 21ste-eeuwse vaardigheden. Zo is bijvoor-
beeld het schilderij De Schreeuw van Munch 
een rijke en creatieve voedingsbodem om de 
leergebieden taal, rekenen, biologie (stem-
banden) en beeldende vorming aan elkaar  
te koppelen. De kunstwerken die de kinderen 
maken, kunnen verkocht worden op een vei-
ling die de kinderen zelf organiseren, zodat  
er ook nog financiële educatie aan bod komt.

Burgerschap
In Arnhem ontmoetten we een vakdocent die 
buiten school met de kinderen aan de slag 
ging met burgerschap. Samen gingen ze op 
zoek naar de politieke en bestuurlijke afwe-
gingen in de eigen buurt en ze eindigden met 
een bezoek aan de wethouder. Daar horen 
allerlei afwegingen bij: wat is het vraagstuk, 
hoe gaan we dat aanpakken? Hoe kunnen  
we de wethouder benaderen? Wat doet een 
wethouder eigenlijk? Welke vragen kunnen 
we stellen? 

Koken
Koken is een geweldig activiteit om te werken 
aan nieuwe vaardigheden. In veel nieuwe  
bredeschool gebouwen zijn keukens inge-
richt. Samen koken biedt allerlei mogelijkhe-
den om verschillende nieuwe vaardigheden 
te oefenen, zoals samenwerken, problemen 
oplossen, sociale en culturele vaardigheden 
(recepten uit andere landen). Als je er geen 
eenmalige gebeurtenis van maakt, maar het 
koken een plaats geeft in een thema, kun  
je ook verder doorwerken aan bepaalde  
vaardigheden. Zo kun je een restaurant  
simuleren, een menukaart opstellen en de 
ouders uitnodigen voor de maaltijd. 
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Aan de slag met taal
Rond taal zijn tal van avontuurlijke activiteiten 
te organiseren, zoals een leesclub, dichtwed-
strijden of samen een boekje maken (schrij-
ven, ontwerpen). Je kunt boeken en voorlees-
verhalen gebruiken om een creatief proces 
op gang te brengen: bij het verbeelden van 
het verhaal moeten natuurlijk allerlei vraag-
stukken worden opgelost!

De schooltuin
De laatste tijd zijn groene buitenruimten in 
opkomst. Een schooltuin is een prima plek 
om met de kinderen aandacht te besteden 
aan alles wat groeit en bloeit. Wat groeit er 
eigenlijk sneller, een zonnebloem of een 
pompoen? Kunnen we ook groenten kweken 
die we zelf kunnen eten? Kunnen we zelf een 
kas maken? Ook kunnen kinderen onderzoek 
doen in de natuur (wat leeft er in de sloot, 
wat kruipt er rond onder die tegels)? En voor 
de kleinere kinderen is een slakkenhotel een 
belevenis. 

Ik zou wel eens…
Een brede school waar ook een bibliotheek 
aanwezig is, startte het project ‘ik zou wel 
eens in de bibliotheek willen werken’. Tot  
hun verbazing meldden zich hier 40 kinderen 
voor aan. Kinderen zijn geïnteresseerd in het 
doen van werk dat betekenis heeft en willen 
die rol spelen; ze willen weten hoe het werkt. 

Een wijkschouw
Met een groepje leerlingen gaan we de buurt 
in en maken foto’s van plekken die we niet in 
orde vinden. Met de foto’s maken we een 
presentatie. Waarom zijn de plekken niet in 
orde en wat zou je willen verbeteren? Is dit 
een speelplek of een parkeerplek? Kunnen  
we het ook aan de gemeente presenteren? 

Niet nieuw, maar wel belangrijk

Bij traditionele vernieuwers, zoals Pestalozzi, 
Dewey en Montessori, speelden de vaardig-
heden die wij nu 21ste-eeuwse vaardigheden 
noemen (zoals samenwerken, kritisch denken 
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en probleemoplossen) al een belangrijke rol. 
In de tijd van de traditionele vernieuwers 
waren de digitale vaardigheden nog niet zo 
aan de orde, maar rond 1915 vond Dewey al 
wel dat kinderen vooral zelf de leiding moe-
ten nemen over hun eigen denken en dat zij 
zich met nieuwsgierigheid en een kritische 
blik in de wereld begeven (Nussbaum, 2011, 
p. 93). Deze opvattingen ontstonden in een 
tijd dat het onderwijs sterk was gericht was 
op feitenverwerking.

Misschien kunnen we een parallel trekken 
met vandaag, waar de aandacht voor taal en 
rekenen soms is doorgeschoten. Veel brede 
scholen zien dat ook zo: door de toenemende 
aandacht voor taal en rekenen in het regu-
liere rooster, hebben zij de verlengde school-
dag nodig om de kinderen ook sport- en cul-
tuuractiviteiten aan te bieden. Maar werken 
aan 21ste-eeuwse vaardigheden is net iets 
meer dan dat. 

21st century skills in de brede school

Nieuwe vaardigheden zijn geen aparte vak-
ken, maar wel een vak apart. Probleemoplos-
vaardigheden, communiceren, samenwerken, 
digitale vaardigheden, kritisch denken, sociale 
en culturele vaardigheden, zelfregulering en 

creativiteit (Thijs, 2013) zijn niet acht ‘losse’ 
vaardigheden. In de praktijk blijkt dat ver-
schillende vaardigheden met elkaar verbon-
den zijn: het is meer een cluster van vaardig-
heden. Darling-Hammond (2008) geeft aan 
dat deze vaardigheden vooral kunnen worden 
geleerd in sociale en actieve werkvormen, zo- 
als projectonderwijs, problem based learning 
en design based learning. Het leren vindt hier-
bij vaak plaats aan de hand van een thema. 

Het gaat erom om leerarrangementen te 
vinden die recht doen aan zelfstandigheid 
van leerlingen, die een actieve houding van 
de leerlingen stimuleren en waarbij gezamen-
lijke en belangrijke vragen worden opgelost. 
Om de betrokkenheid en motivatie te bevor-
deren, zijn de vragen bij voorkeur ingegeven 
door de leerlingen.

Vaardigheden moet je leren. We veronder-
stellen soms dat kinderen ergens al heel  
vaardig in zijn. Mondigheid wordt dan bij-
voorbeeld verward met goed communiceren 
en vaardigheid op de iPad zien we aan voor  
mediawijsheid. Het is zaak om te achterhalen 
wat leerlingen wel en niet kunnen en kennen 
en ze vervolgens goed te begeleiden en te 
coachen. Als een docent bijvoorbeeld leerlin-
gen wil leren samenwerken, is het nodig om 
hierover informatie aan te bieden, leerlingen 
te laten benoemen wat goed samenwerken  
is en aandacht te geven aan het proces. Uiter-
aard zijn vaardigheden altijd verbonden met 
leergebieden. Docenten denken dus niet  
alleen na over de vorm waarin zij de vaardig-
heden willen aanbieden, maar ook over de 
leerinhoud die zij ermee over willen brengen.

Wat betekent het voor (vak)docenten  
en leerlingen?

Kenmerkend voor actief en levensecht leren 
is dat het gaat om betekenisvolle omgevin-
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gen: rijke pedagogische omgevingen, waarin 
kinderen gezamenlijk aan een product of 
proces werken. Buitenschoolse partners, 
zoals uit cultuureducatie, welzijn of de biblio-
theek, kunnen leerlingen in bredeschoolver-
band betrekken bij ontdek- en leerprojecten 
waar zij op een andere manier leren. Voor de 
(vak)docenten betekent het dat ze aandacht 
besteden aan ‘het leren’. Welke fasen kan ik 
onderscheiden in het creatieve proces? Hoe 
daag ik de kinderen uit tot uiteenlopende 
creatieve uitingen? Welke fasen zijn er in de 
opbouw van een project? Op welke manier 
groepeer ik de kinderen? Welke vragen stel  
ik aan de kinderen. Wanneer kan ik beter af- 
stand nemen en de leerlingen laten begaan? 
Geef ik genoeg aandacht aan het reflecteren 
op het proces? 

Er zijn verschillende didactieken die hierbij 
aansluiten (Tanis e.a., 2014), zoals onder-
zoekend leren, ontwerpend leren, project-
onderwijs en probleemgestuurd leren.  
Samenwerking tussen de groepsleerkrachten 
en de vakdocenten bij de ontwikkeling en 
uitvoering van het onderwijs is van groot  
belang. Dat levert een enorme meerwaarde. 

Naast andere didactische vaardigheden  
van de leraar, vragen deze leervormen ook 
een andere houding en verwachting van de 
leerling. Uitgangspunt is dat de leerlingen op 
een actieve manier kennis en vaardigheden 
opdoen die zij belangrijk en betekenisvol  
vinden. Dat vraagt om nieuwsgierigheid, 
doorzettingsvermogen en motivatie. 
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Advies- en onderzoeksbureau Sardes is werk-
zaam in de educatieve sector en stelt zich ten 
doel de ontwikkelingskansen van kinderen en 
jongeren te vergroten. Wij voelen ons betrok-
ken bij maatschappelijke vraagstukken over 
onderwijs, opvang en opvoeding. Sardes wil 
wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar 
brengen en samen met opdrachtgevers  
komen tot adequate oplossingen en effec-
tieve werkwijzen.

Als netwerkorganisatie werken wij samen met 
organisaties met aanvullende dienstverlening. 
Sardes begeleidt innovatieprocessen en  
coördineert landelijke educatieve vernieu-
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onderwijs en jeugd spelen de komende jaren 
ingrijpende veranderingen. Daarin wil Sardes 
een professionele speler zijn, die een rol speelt 
in vernieuwende ontwikkelingen op het  
gebied van educatie, jongeren en kinderen.
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