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Aanleiding voor dit boek zijn de 21ste-eeuwse vaardigheden, maar daarover gaat het 
boek niet. Dit boek gaat over onderzoekend en actief leren: werkvormen en didactie-
ken waarbij leerlingen op een actieve manier leren. 

De auteurs vinden dat onderzoekend en actief leren een belangrijke aanvulling op het 
didactisch palet is van scholen en leerkrachten. Zij pleiten ervoor om het op een gestruc-
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resultaten de vinger aan de pols kan worden gehouden. Onderzoekend en actief leren is 
niet ‘vrijer’ of ‘minder gestructureerd’: het is juist doelgericht werken, volgens de stap-
pen van de cyclus. Wel vraagt onderzoekend en actief leren een actievere houding van 
de leerling. En dat is uiteindelijk ook het doel.
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Inleiding 

Aanleiding voor dit boek zijn de 21ste-eeuwse vaardigheden, maar daarover gaat 

het boek niet.  

Kinderen leren de nieuwe vaardigheden, zoals 21ste-eeuwse vaardigheden ook wel 

worden genoemd, in een leeromgeving, en het is interessant om te onderzoeken 

wat de kenmerken van die leeromgeving zijn. Het is duidelijk dat de nieuwe vaar-

digheden niet in de vorm van een ‘vak’ worden aangeboden, zoals Frans of ge-

schiedenis, omdat ze vakoverstijgend zijn en betrekking hebben op verschillende 

inhouden. De Onderwijsraad (2014) geeft aan dat het niet effectief is om deze 

vaardigheden in aparte lessen aan te leren. 

Voor het aanleren van de nieuwe vaardigheden worden vaak werkvormen  

genoemd, waarbij de betrokkenheid van leerlingen sterk wordt vergroot en  

waarbij op een thematische en vakoverstijgende manier wordt gewerkt, bijvoor-

beeld projectonderwijs, problem based education of design based education. 

Kenmerken van het leren en de leeromgeving zijn bijvoorbeeld:  

1. Maak het relevant (voor de leerling). 

2. Leg dwarsverbanden tussen de disciplines. 

3. Ontwikkel denkvaardigheden. 

4. Moedig leertransfer aan. 

5. Leer leerlingen hoe zij kunnen leren. 

6. Bestrijd misverstanden direct.  

7. Behandel samenwerking als een uitkomst (opbrengst). 

8. Gebruik technologie om het leren te ondersteunen. 

9. Bevorder creativiteit.  

(Rosefsky Saavedra & Darleen Opfer, 2012). 

De aandacht voor de 21ste-eeuwse vaardigheden is er niet voor niets. Een leerling 

die nu begint op de basisschool, komt straks in een andere samenleving en op een 

andere arbeidsmarkt dan een leerling die dertig jaar geleden op de basisschool zat. 

We hoeven de verschillen niet te dramatiseren, maar het aantal fabrieken neemt 

bijvoorbeeld af en er zullen minder hiërarchische bureaucratieën zijn. Er wordt 

meer zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen van mensen gevraagd. 

Minder continuïteit, omgaan met onzekerheid en ondernemend zijn, horen bij deze 

wereld. Hoewel de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden (21ste-eeuwse vaardig-
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heden) als noodzakelijk worden beschouwd, is dat maar een onderdeel van de 

voorbereiding van kinderen op de toekomstige samenleving.  

Wij denken dat de vaardigheden weldegelijk actueel en belangrijk zijn. Er is hier-

over een massieve stroom literatuur op gang gekomen, en de vaardigheden zijn 

ook allang praktijk: bij vacatures worden van kandidaten, naast inhoudelijke  

kwalificaties, ook vaardigheden en houdingen gevraagd. 

Kinderen leren de nieuwe vaardigheden in leeromgevingen met meer actieve 

werkvormen, waarin ze samenwerken, problemen oplossen en metacognitieve 

vaardigheden verwerven. De OECD noemt de volgende kenmerken of  

principes van een innovatieve, effectieve leeromgeving: 

 Stel leren en betrokkenheid centraal. 

 Zorg ervoor dat leren een sociale gebeurtenis is en dat lerenden  

vaak samen leren. 

 Stel je goed in op de motivaties en emoties van de lerende.  

 Wees sensitief voor individuele verschillen. 

 Wees veeleisend voor iedere lerende, maar overvraag niet. 

 Gebruik assessment steeds in relatie tot leerdoelen, met een sterke  

nadruk op formatieve feedback. 

 Bevorder horizontale verbindingen tussen activiteiten en onderwerpen, 

binnen of buiten de school. 

(OECD, 2013, rapport Innovative learning environments, p.12). 

De kenmerken uit het lijstje van de OECD lijken vrij algemeen, maar ze zijn zeer  

betekenisvol. 

In onderzoek worden 21ste-eeuwse vaardigheden vertaald naar het begrip skills,  

zoals in het ‘onderzoeksnetwerk skills’ van OCW, waaraan verschillende onder-

zoeksinstituten deelnemen (Walma van der Molen e.a., 2016): ‘Naar aanleiding van 

een brede literatuurstudie en toetsing binnen het onderwijsveld onderscheiden  

we in deze verkenning voor een onderzoeksprogramma vier betekenisvolle leer-

psychologische dimensies van advanced skills: 

1. Vaardigheden (kritisch en creatief denken, onderzoekende en ontwerpen-

de vaardigheden, en zelfregulatie). 

2. Houdingen (een nieuwsgierige houding, een positieve houding tot  

samenwerken en een onafhankelijke en probleemoplossende houding). 

3. Motivaties (intrinsieke en extrinsieke motivaties). 

4. Zelfbeeld (zelfvertrouwen en groei-mindset).’  
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Hoe deze onderdelen met elkaar zijn verbonden en elkaar ondersteunen is nog niet 

helemaal duidelijk. Daarnaar wordt onderzoek gedaan.  

Dit boek gaat over onderzoekend en actief leren: werkvormen en didactieken 

waarbij leerlingen op een actieve manier leren. Daarbij komen de 21ste-eeuwse 

vaardigheden aan bod, maar die vormen niet het hoofddoel. Deze vaardigheden 

kunnen namelijk niet als ‘losse’ vaardigheden worden geleerd. Wij denken dat het 

in wezen gaat om een andere vorm van leren, die kinderen de mogelijkheid biedt 

om ondernemend, onderzoekend en actief te leren. Ze doen dat in een rijke (bete-

kenisvolle) en realistische context, in samenwerking met anderen. Kinderen maken, 

presenteren of ontwerpen bijvoorbeeld (samen) iets. We noemen dat onderzoe-

kend en actief leren. Dat is een vorm van leren die ook de motivatie van kinderen 

versterkt. Onderzoekend en actief leren invoeren is iets anders dan het invoeren 

van een nieuwe methode; het gaat om een andere didactiek, en als je er goed over 

nadenkt, appelleert het aan een ander leerlingbeeld. Op sommige scholen kan dit 

een breuk zijn met de huidige praktijk. 

Het leerlingbeeld dat past bij onderzoekend en actief leren is een leerling met  

een actieve en nieuwsgierige houding, die initiatieven neemt, zich verwondert en 

vragen stelt. Tegelijkertijd hebben leerlingen de neiging zich aan te passen aan de 

verwachtingen van de leeromgeving. Een voorbeeld: leerkrachten van groep 4  

verbazen zich over de passieve en afwachtende houding van kinderen. Bij alles  

vragen ze om toestemming. Wat is er gebeurd met de enthousiaste kinderen die  

zij kenden uit groep 1 en 2? Wat is er gebeurd in groep 3? In groep 3 zijn de kin-

deren aangesproken op discipline en wenselijk gedrag. Ze zijn gesocialiseerd of 

‘verschoolst’. Leerkrachten die met 21ste-eeuwse vaardigheden aan het werk gaan, 

geven bijvoorbeeld aan dat ze de nieuwsgierigheid van de kinderen weer willen 

stimuleren. Die nieuwsgierigheid is echter geen 21ste-eeuwse vaardigheid, maar 

een gedragskenmerk van de leerling die we wensen.  

We gaan op zoek naar de leerling van de 21ste eeuw: welk mensbeeld hebben we 

daarbij? Welke leeromgeving past daarbij? Hoe kunnen we het wenselijke gedrag 

stimuleren? Ondernemend en actief leren maakt het beroep van leerkracht uitda-

gender, interessanter. De leerkracht wordt aangesproken als ontwerper, pedagoog, 

observator, samenwerker, begeleider, bemiddelaar, beoordelaar; deze vorm van 

leren doet een beroep op een veel uitgebreider didactisch repertoire. Wat krijgt de 

leerkracht daarvoor terug? Geen schaal erbij, maar misschien wel meer beroeps-

trots, tevredenheid op het werk en enthousiaste kinderen. 
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Dit boek richt zich op voorzieningen voor opvang en onderwijs voor kinderen tot 

ongeveer 15 jaar. We gaan in op de vraag hoe leren in de 21ste eeuw er uit zou  

kunnen zien. Welke verwachtingen en wat voor beeld hebben we van de leerling? 

Wat betekent onderzoekend en actief leren voor de school? En hoe effectief is  

onderzoekend en actief leren? 

Leeswijzer  

Het eerste hoofdstuk behandelt een aantal trends die invloed hebben op leren. In 

het tweede hoofdstuk komen de kenmerken van onderzoekend en actief leren aan 

de orde en in hoofdstuk 3 verkennen we een aantal onderwijsmodellen en metho-

dieken die we kunnen gebruiken om te komen tot onderzoekend en actief leren. 

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 gaan we in op de rol van de leerkracht, de leerling, de 

bronnen en de omgeving. Hoofdstuk 7 gaat over het vraagstuk van de opbrengsten: 

hoe kunnen we bepalen wat de leerlingen daadwerkelijk leren? Hoofdstuk 8 gaat in 

op de schoolontwikkeling die nodig is voor onderzoekend en actief leren. We slui-

ten af met een conclusie.  

Als bijlage is een beschrijving opgenomen van de nieuwe vaardigheden. 
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H1  Zes trends in beeld 

Een aantal trends geeft aanleiding voor een andere manier van leren: 

1. Globalisering. 

2. Voorbij de industrialisering: sectorale verschuiving.  

3. Meer mogelijkheden met ICT. 

4. Andere ideeën over onderwijs en kennis. 

5. Andere ideeën over leren.  

6. De zorg over gelijke kansen.  

Uiteindelijk gaat het om de combinatie van ontwikkelingen. Voordat we ingaan op 

deze trends, besteden we aandacht aan een opvallend filmpje.  

 

Changing education paradigms 

Als mensen een boodschap en inspiratie willen overdragen, kiezen ze steeds vaker 

voor andere informatiedragers dan een boek of tijdschrift. TED-talks hebben vaak 

een kernachtige boodschap. Zo laten mensen zich inspireren door de filmpjes van sir 

Ken Robinson 1, die vaak spreekt over de manier waarop wij onderwijs inrichten. Een 

van die filmpjes gaat over de industriële inrichting van ons onderwijs.  

 

Het filmpje Changing education paradigms is op 14 oktober 2010 op het internet ge-

zet en is in juni 2018 15 miljoen keer bekeken. Het betoog van Ken Robinson wordt 

ondersteund met een animatie en het filmpje duurt ruim 11 minuten. In Changing 

education paradigms doet Robinson de volgende beweringen: 

Vanwege economische en culturele redenen zijn landen over de hele wereld  

bezig om hun onderwijs te veranderen. De economische redenen gaan over de 

vraag: hoe bereiden we onze kinderen voor op een onzekere economie, die aan 

                                                                 

1 Ken Robinson (Liverpool, 4 maart 1950) is een Britse auteur, spreker en adviseur op gebied 

van kunstonderwijs voor overheden, non-profitorganisaties, onderwijs- en culturele instel-

lingen. Hij staat vooral bekend als internationaal expert en voorvechter van creativiteit en 

innovatie in het onderwijs en het bedrijfsleven. Robinson studeerde Engels en toneel aan de 

Universiteit van Leeds tussen 1968 en 1972. In 1981 promoveerde hij op theater en toneel in 

het onderwijs aan de Universiteit van Londen. Van 1989 tot 2001 was hij professor 

(kunst)onderwijs aan de Universiteit van Warwick. In 1998 leidde Robinson een overheids-

commissie in het Verenigd Koninkrijk over creativiteit, onderwijs en de economie. Hieruit 

vloeide in 1999 het zogenaamde Robinson Report voort met de titel All Our Futures: Creativi-

ty, Culture and Education. In 2003 werd hij voor zijn diensten ten voordele van het onderwijs 

en de kunsten geridderd (Wikipedia, 9 maart 2014). 
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het eind van de week weer veranderd kan zijn? De culturele redenen hebben te 

maken met de globalisering: hoe zorgen we ervoor dat mensen over de hele  

wereld met elkaar kunnen samenwerken?  

 

Een belangrijke vraag is of onze oude denkmodellen geschikt zijn voor de toe-

komst. Een diploma is bijvoorbeeld geen garantie meer voor werk. Het huidige 

onderwijs is ontworpen in de periode van de Verlichting en de industriële  

revolutie, een periode waarin er helemaal geen openbaar onderwijs was. Aan het 

huidige onderwijssysteem liggen veronderstellingen over kennisontwikkeling ten 

grondslag. Bijvoorbeeld: het onderwijs levert slimme en niet-slimme mensen af, 

en de niet- slimme mensen blijven vaak met een kater achter. Er zijn veel mensen 

die onvoldoende van dat onderwijssysteem profiteren. 

 

Een belangrijk deel van de kinderen wordt ‘gedrogeerd’ met Ritalin omdat ze  

gediagnosticeerd zijn met ADD of ADHD. Tegelijkertijd wordt kinderen door  

media en andere aanbieders geweldig veel informatie aangeboden, waarvoor ze 

in het onderwijs eigenlijk worden afgeschermd. Terwijl het aanbod op school saai 

is. De kunsten (maar ook wel science en wiskunde) zijn daar het slachtoffer van, 

volgens sir Ken Robinson. Kinderen moeten wakker worden gemaakt, zodat ze 

zich bewust worden van de competenties, die in hen schuilen.  

 

Onderwijs is gemodelleerd naar de belangen van de industrie. Dat zie je aan 

scholen die als fabrieken zijn georganiseerd, gestandaardiseerd, met leerjaren en 

vakken. Dit, terwijl kinderen veel meer verschillen van elkaar als je naar hun leer-

stijlen kijkt. In de huidige tijd gaat het echter niet meer om standaardisering, 

maar om de ontwikkeling in de andere richting. Robinson wijst daarbij op diver-

gent denken: de mogelijkheid om veel antwoorden te bedenken op een vraag,  

of een vraag anders te interpreteren. Jonge kinderen blijken daar heel goed in te 

zijn, maar dat leren we ze in het onderwijs af. We leren kinderen dat er maar één 

goed antwoord is, en dat je niet mag spieken (samenwerken), terwijl samen-

werken nu juist de kern is van alle groei. 

 

Tot zo ver het filmpje.  

 

Het feit dat deze boodschap via YouTube wordt verspreid, is tekenend voor de  

nieuwe manier waarop we tegenwoordig met beelden en kennis omgaan. Later 

bracht Ken Robinson het boek Creative schools uit om zijn boodschap te onder-

steunen (Robinson & Aronica, 2015).  
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Kunnen we een filmpje op YouTube nu ook als een bron aanvoeren? Heeft het net zo 

veel waarde als een artikel of een boek? Misschien zijn we het antwoord op die vraag 

al gepasseerd. Filmpjes – als bron en boodschap – winnen aan impact in het media-

landschap, en populaire filmpjes worden bijvoorbeeld ook in bijeenkomsten en in  

opleidingen getoond, meestal om de discussie op gang te brengen. Het nadeel van 

deze filmpjes is dat ze minder ingaan op de vraag hoe het anders kan.  

 

De beweringen van sir Ken Robinson zijn sterk gebaseerd op de Amerikaanse situatie, 

maar spreken ook aan in Nederland. Het betoog in dit filmpje kan worden gezien als 

een weerslag van een aantal trends. Deze trends beïnvloeden ook elkaar, maar we 

beschrijven ze hier apart. 

1.1 Globalisering 

Globalisering is het proces waarbij de wereld, door toepassingen van informatie- en 

communicatie techniek (ICT) eigenlijk steeds kleiner wordt. Dankzij ICT kunnen we 

kennis en informatie sneller delen; een artikel dat maandagochtend in Australië op 

internet wordt gezet, heb je een uur later in Nederland wellicht al gelezen.  

Een ander aspect van globalisering is dat onderdelen van de productieketen in  

andere landen worden uitgevoerd, omdat het productieproces daar goedkoper is.  

De zogenaamde BRICS – Brazilië, Rusland, India, China, South Africa – zijn sterk in  

opkomst. Hoewel sommige productieprocessen weer worden teruggehaald, omdat 

de lagelonenlanden bepaalde kwaliteitseisen niet halen, heeft deze ontwikkeling in 

bijvoorbeeld de Verenigde Staten een enorme impact.  

Op grote schaal hebben multinationals hun productie vanuit de Verenigde Staten 

verplaatst naar landen met lagere lonen. Het vertrek van bijvoorbeeld een fabriek 

had voor veel steden ingrijpende consequenties, omdat een groot deel van de  

bevolking daar werkte. De Amerikaanse economie is heel direct: als er geen werk is, 

trekken de mensen weg, en laten ze dichtgetimmerde huizen achter. 

Doordat er veel productietaken zijn verdwenen, ontstaat er een andere economie. 

De omvang van de diensteneconomie neemt toe; er ontstaat meer ruimte voor  

kennisontwikkeling en innovatie. Dat is een van de redenen waarom de discussie 

over de 21st century skills in de Verenigde Staten is begonnen. Het onderwijs leidde 

mensen op voor een industriële samenleving, maar doordat de productie is  

verplaatst naar andere landen, moeten jongeren die het onderwijs trots met een  
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diploma verlaten, zich zien te redden in een postindustriële samenleving, met ander 

werk, waarvoor andere vaardigheden en competenties worden gevraagd. 

Een voorman van ASML omschreef het in een presentatie van ‘School aan Zet’ 

(maart 2015) als volgt: Technologie en bedrijfsleven ontwikkelen zich sneller dan 

scholen kunnen bijhouden. Key skills voor succesvolle toekomstige werknemers zijn: 

 Flexibiliteit wat betreft de werkgever, het te verrichten werk, de werkplek. 

 Talenkennis (vooral Engels).  

 Cultural awareness en omgaan met diversiteit. 

 Werken in interdisciplinaire teams en over de grenzen van het eigen vak 

heen kijken. 

 Continu leren en ontwikkelen.  

 Ondernemerschap en creativiteit.  

 

Ook in Nederland hebben we te maken met effecten van globalisering, denk  

bijvoorbeeld aan sluiting van een farmaciebedrijf in Oss of de autofabriek in Born.  

Iedere dag zien we (op het Journaal) dat de economie andere competenties van 

mensen vraagt, dat we door globalisering in een ander speelveld zijn beland. Mensen 

moeten worden toegerust om zich te redden op de snel veranderende arbeidsmarkt. 

Op dit moment kunnen we niet voorzien wat er allemaal gaat veranderen, maar we 

kunnen mensen wel voorbereiden op het feit dát de samenleving en de economie 

veranderen.  

Verschillende instellingen onderschrijven de noodzaak hiervan:  

 De Onderwijsraad (2011): ‘In de toekomst zal bij werknemers en burgers  

in toenemende mate een beroep worden gedaan op competenties zoals 

probleemoplossend vermogen, kritisch denken, zelfstandigheid, samen-

werking en sociale en communicatieve vaardigheden. De behoefte aan  

dergelijke competenties is niet meer beperkt tot hogere functies. Jongeren 

die dergelijke vaardigheden in het onderwijs niet hebben verworven, zullen 

problemen op de arbeidsmarkt ondervinden. Ook voor lager opgeleiden 

worden sociale competenties en advanced skills steeds belangrijker.’ De 

raad benadrukt daarom dat het van belang is om hieraan in alle onderwijs-

typen aandacht te besteden. 

 De EU (2012): in alle Europese landen zijn significante vorderingen gemaakt 

met de invoering van sleutelvaardigheden (key skills) in curricula van scho-

len om tegemoet te komen aan de hedendaagse maatschappelijke eisen. 

Echter, scholen behandelen niet alle competenties evenredig. Basisvakken 
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(taal, rekenen/wiskunde, science en vreemde talen) komen goed tot hun 

recht, maar de zogenaamde transversal skills (digitale kennis en vaardig-

heden, burgerschap, ondernemerschap) lopen achter, terwijl ook deze  

competenties heel belangrijk zijn om mensen voor te bereiden op de  

arbeidsmarkt van morgen. 

 De SER (2015 a, b): in verschillende rapporten brengt de SER de verande-

rende arbeidsmarkt in beeld en worden vragen aan de orde gesteld over de 

kennis en vaardigheden die studenten nodig zullen hebben. De SER (2015b) 

onderschrijft het belang van de nieuwe vaardigheden (die moeten in  

context geleerd worden), en benadrukt dat mensen flexibel en wendbaar 

moeten zijn. Een leven lang leren is dan ook geen veroordeling, maar een 

noodzaak. 

 Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA): volgens het 

ROA zijn vakkennis, innovatieve vaardigheden, sociale vaardigheden en  

strategisch/organisatorische vaardigheden belangrijke competenties voor 

mensen op de arbeidsmarkt (Van der Velden, 2015). 

1.2 Voorbij de industrialisering: sectorale verschuiving 

Vanaf 1850 voltrok zich in Nederland de (eerste) industriële revolutie. In eerste  

instantie waren er mensen nodig in de fabrieken, maar na verloop van tijd ontstond 

ook behoefte aan geschoolde mensen, bijvoorbeeld voor de administratie en kan-

toorwerk. Hiervoor werd in 1863 bij wet de Hogere Burgerschool (HBS) ontwikkeld. 

Zo moedigde de ontwikkeling van de industrie de scholing van nieuwe bevolkings-

groepen aan. Steenkool, de stoommachine en het spoorwegnet waren de belangrijk-

ste aanjagers voor de eerste industriële revolutie. 

De tweede industriële revolutie voltrok zich op basis van een nieuwe energiebron: 

olie. Op benzine konden auto’s en vliegtuigen de wereld op een andere manier ver-

binden. Kenmerken van de industrialisering zijn: standaardisering, massaproductie, 

schaalvergroting, specialisering en taakverdeling.  

De economische crisis in de jaren tachtig van de vorige eeuw speelde zich af in de  

industrie en in de landbouw. Nederland is een belangrijk landbouwland, maar door 

mechanisering wordt de productie steeds minder arbeidsintensief. Ook was Neder-

land een belangrijk industrieland, maar vanaf de jaren tachtig vertrok er veel indu-

strie naar landen met lagere lonen. Sinds de jaren negentig groeien in Nederland de 
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dienstensector en vervolgens ook de kenniseconomie (de kwartaire sector). Deze 

economie vereist hoger opgeleide mensen. 

Er zijn verschillende interpretaties van de ‘revoluties’. Er zijn mensen die spreken 

over ‘de vierde industriële revolutie’: de eerste werd veroorzaakt door de stoom-

machine, de tweede door elektriciteit, de derde door de informatietechnologie en  

de vierde industriële revolutie wordt veroorzaakt door robotisering (World Economic 

Forum, in: Pijpers, 2016). 

Volgens Jeremy Rifkin (2014) staan we nu voor de derde industriële revolutie. Deze 

revolutie is (opnieuw) gebaseerd op een nieuwe energiebron, namelijk hernieuwbare 

energie (zon, wind, water, en andere), die op een decentrale manier wordt opgewekt 

en door gebruik van een slim energienetwerk (en internet) met elkaar in verbinding 

staan. Decentraal betekent dat ieder huis eigenlijk zijn eigen energie verwerft en dat 

de energie die over is, wordt verdeeld via het net. Deze derde industriële revolutie, 

die al gaande is, zal machtsverhoudingen en de economie behoorlijk veranderen. 

Voor de verandering loopt Europa nu eens voor op de Verenigde Staten (Nederland 

niet).  

Voor het onderwijs schuilt de belangrijke verandering in de automatisering van werk. 

Het internet heeft verspreiding van informatie en kennis gigantisch versneld. Koeien 

worden automatisch gemolken, thuisbankieren leidt tot grote reorganisaties bij  

banken, en drones veranderen de manier van oorlog voeren. Inparkeren kan al  

automatisch, en door de komst van auto’s zonder bestuurder zal de transportsector 

behoorlijk veranderen. En wat te denken van treinen zonder machinist. Dit zijn niet 

zo maar veranderingen, maar ingrijpende veranderingen. Brynjolffsson en McAfee 

(2014) noemen dit ‘het tweede machinetijdperk’ en Mason (2015) heeft het over  

‘het postkapitalisme’, maar welke naam we er ook aan geven, het lijkt erop dat ons 

flinke veranderingen te wachten staan.  

De tabel hiernaast geeft weer hoeveel mensen werkzaam zijn in de vier sectoren 

(primair, secundair, tertiair en kwartair). In de laatste kolom is per sector de stijging 

of daling aangegeven tussen 1969 en 2010. 
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Tabel 1: Arbeidsvolume naar sector, 1969-2010, werkzame personen (x 1000) (CBS, 2014).  

Opvallend is ten eerste dat het totaal aantal werkzame personen is toegenomen. De 

bevolking is gegroeid, maar ook het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt is toegeno-

men. Andere grote veranderingen zijn de groei van de tertiaire en kwartaire sector.  

Yong Zhao (2012) wijst op de werkgelegenheidsontwikkeling per sector over de afge-

lopen 200 jaar in de Verenigde Staten. In de landbouw is de werkgelegenheid door 

mechanisering en automatisering al eerder gedaald. De werkgelegenheid in de sector 

manufacturing (werk in fabrieken) bereikte in de jaren vijftig en zestig een piek, maar 

is sinds de jaren zeventig aan het dalen. In de creatieve sector en de dienstensector is 

de werkgelegenheid aan het stijgen (in de dienstensector is er ook ongeschoold werk, 

bijvoorbeeld bij Starbucks).  

De conclusie van Yong Zhao is dat we kinderen moeten opleiden voor beroepen die 

niet binnen afzienbare tijd kunnen worden geautomatiseerd. Hij wijst op twee soor-

ten skills die volgens hem heel belangrijk zijn, namelijk creativiteit en ondernemer-

schap, waarmee eigenlijk het bredere begrip ‘ondernemendheid’ wordt bedoeld.  

Dat is volgens Yong Zhao een verzameling van competenties en ondernemende  

kwaliteiten: 
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Vertrouwen Vrienden maken Risico’s nemen  

Passie  Creativiteit Alertheid voor kansen  

Wereldbewustzijn Uniekheid Empathie 

 

In de twintigste eeuw was het onderwijs voornamelijk gericht op kennis en vaar-

digheden die nodig zijn voor een succesvolle loopbaan in industriële systemen, 

waar hiërarchische, bureaucratische systemen overheersten. Vandaag, in de ken-

niseconomie, zien organisaties er anders uit, omdat de aard van het werk is veran-

derd. Organisaties zijn ‘platter’ of horizontaal geworden. Het zijn op een netwerk 

gebaseerde ‘lerende organisaties’, waar het werk in projecten wordt georganiseerd 

en prestaties worden afgemeten aan het vermogen om ideeën uit te werken en te 

realiseren (Fullan & Langworthy, 2013). Doordat de omvang van de tertiaire en 

kwartaire sector groeit, ontstaan er andere beroepen, competenties en  

organisaties. 

Een andere ontwikkeling is de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een groot deel 

van de beroepsbevolking is inmiddels vrijwillig dan wel gedwongen ‘zelfstandige 

zonder personeel’. Het ZZP-schap is meer dan een administratieve constructie: het 

vereist persoonlijk ondernemerschap.  

We kunnen ook spreken van een ‘lerende economie’ (WRR, 2013). Competenties 

die bij een lerende economie passen zijn bijvoorbeeld kritisch denken, problemen 

oplossen, digitale vaardigheden en creativiteit. De OECD (2013) stelt dat het nood-

zakelijk is om meer aandacht te besteden aan 21ste-eeuwse vaardigheden en dat 

het voor werknemers steeds belangrijker wordt om gedurende hun loopbaan te 

blijven leren (werkend leren). De WRR geeft aan dat het onderwijs hierop nog geen 

goed antwoord heeft. 

De mechanisering en automatisering van de afgelopen decennia hebben vooral  

het werk van lager opgeleiden beïnvloed. Maar nu wordt vooral het werk van de 

middelbaar opgeleiden (mbo-niveau 2 en 3) en de hoger opgeleiden beïnvloed.  

‘De werknemer van de toekomst moet kunnen omgaan met technologie, maar  

juist die taken die (nog) niet geautomatiseerd kunnen worden, groeien relatief in 

belang’ (SER, 2015, p.23). 
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1.3 Meer mogelijkheden met ICT 

De mogelijkheden van ICT zijn aanzienlijk uitgebreid door ‘technologische ontwikke-

lingen op het gebied van draadloze communicatie, mobiel internet en cloud-

computing, in combinatie met het grootschalig gebruik van krachtige en handzame 

devices, zoals tablets en smartphones’ (Turkenburg & Herweijer, 2016, p.28). Bij 

technische vernieuwingen is er altijd een wisselwerking tussen wat de techniek kan 

en wat mensen adopteren. Als een technische toepassing niet goed aansluit bij  

behoeften, dan blijft het bij een ‘leuke vinding’.  

Nieuwe toepassingen van ICT versnellen de ontwikkelingen de laatste 25 jaar aan-

zienlijk. Ging het een aantal jaren geleden nog om de vraag of het computerbezit niet 

ongelijk verdeeld was over verschillende bevolkingsgroepen, nu gaat het over de 

vraag of mensen voldoende competenties hebben om met de nieuwe media om te 

gaan. Men spreekt van de second level media divide: bepaalde groepen halen veel 

meer rendement uit hun mediagebruik dan andere groepen.  

Door het fenomeen user-generated content hebben gebruikers zelf een inbreng op 

het internet (denk aan blogs, vlogs, posts, influencers, filmpjes). Zij voegen informatie 

en kennis aan het internet toe en maken gebruik van technologieën om via het web 

met elkaar te communiceren. Voorbeelden van zulke interactieve toepassingen zijn 

Hyves, WordPress, Wikipedia, YouTube, Facebook en Twitter (social media).  

Het gebruik van het internet verplaatst zich van plaatsgebonden computers naar  

mobiele apparaten. Nieuwe toepassingen, kennis en communicatie worden steeds 

vaker ontsloten door middel van apps. Het internet is als bron van kennis en als 

communicatiekanaal altijd en overal beschikbaar. Met de ontwikkeling van ICT  

vervagen grenzen en staan kennis delen en communiceren voorop. 

Mark Prensky (2001) bedacht de Digital native - immigrant theorie. Voor kinderen en 

jongeren is een wereld zonder internettoegang en communicatiemogelijkheden op 

elk denkbaar digitaal apparaat niet meer voor te stellen. Het is er voor hen altijd al 

geweest. In de kennissamenleving behoren zij tot de groep digital natives. Ze groeien 

op in het digitale tijdperk en ontdekken, geheel onbevangen, nieuwe ontwikkelingen 

en toepassingen. 

Digital immmigrants hebben de ontwikkelingen op gebied van ICT zien komen.  

Sommigen omarmden het direct, anderen kijken er met enige aarzeling naar. Digital 

natives en digital immigrants kijken vanuit een eigen perspectief naar technologische 

ontwikkelingen. Er is een discrepantie ontstaan tussen deze groepen. Zo is  
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bijvoorbeeld het gebruik van e-mail onder immigrants vele malen groter dan onder 

natives. Laatstgenoemden communiceren vooral via Facebook, Twitter en WhatsApp. 

Ook beleven deze groepen persoonlijk contact verschillend. Voor de immigrant is 

face-to-face contact favoriet, terwijl de native hiervoor (aanvullend) een breed scala 

aan digitale toepassingen inzet: sociale media. 

Hattie (2016) is kritisch over Prensky’s stellingen over digital natives. De computer 

kan heel veel op verschillende manieren en op een aantrekkelijke manier aanbieden, 

maar het blijft een machine. De computer kan de leerkracht, die op basis van ervaring 

uitdagende werkvormen bedenkt, niet vervangen. Uit onderzoek naar het gebruik 

van ICT bij gepersonaliseerd leren (Kester e.a., 2018) blijkt dat leerkrachten vooral 

differentiëren door middel van het pedagogisch-didactisch handelen; ICT biedt  

ondersteuning. Door ICT ontstaan er meer mogelijkheden voor differentiatie en  

onderwijs op maat (niveau, tempo, tijdstip, plek). Kanttekening hierbij is dat het  

onderwijs hierin niet altijd voorop loopt. Scholen experimenteren nog weinig met 

ICT-toepassingen. 

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) bracht in 2012 

een rapport uit over het gebruik van ICT in het voortgezet onderwijs en was daarover 

niet bijzonder enthousiast. De KNAW vindt dat het welvaren van het individu en van 

de maatschappij (die door deze individuen wordt gevormd) direct afhangt van de  

wijze waarop allen effectief, efficiënt en weloverwogen met informatie omgaan.  

De basiskennis, basisvaardigheden en attitudes van de ontwikkelde mens omvatten 

meer dan de beheersing van taal en rekenen. Daaronder valt ook het vermogen om 

informatie te begrijpen en doelgericht te gebruiken. 

In de visie van de KNAW zijn ICT-vaardigheden en het kunnen reflecteren op de  

impact, de beperkingen en de toekomstige ontwikkelingen van ICT, in de 21ste eeuw 

van groot belang. Die vaardigheden zijn even onmisbaar als vaardigheden in taal en 

rekenen. ‘In de 21ste eeuw behoort digitale geletterdheid tot de basisvaardigheden 

van de ontwikkelde mens. Het is een voorwaarde om te kunnen functioneren in de 

informatiemaatschappij. Digitale geletterdheid vraagt, net als taalbeheersing en  

rekenvaardigheid, om een vormingstraject dat iedereen gedurende langere tijd moet 

doorlopen’ (Barthel e.a., 2012). 

De medialisering van de samenleving vraagt van het onderwijs een andere positie in 

te nemen ten aanzien van de media. Mediawijsheid is geboden. 
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De toenemende ICT-mogelijkheden gaan ook over automatisering en robotisering: 

ontwikkelingen die grote invloed hebben op productieprocessen. Veel mensen  

maken zich zorgen over de invloed van de robotisering op de arbeidsmarkt. In De  

Robot de baas, de toekomst van werk in het tweede machinetijdperk (Went, Kremer 

& Knotterus, 2015) spreekt de WRR echter het vermoeden uit dat de robotisering 

minder snel zal gaan dan men verwacht. Een belangrijk probleem is de sociale accep-

tatie en adoptie van nieuwe technische mogelijkheden. De toepassing van robots in 

het MKB lijkt veel minder snel te gaan dan werd verwacht. Wel is het de opdracht van 

het onderwijs om na te denken over de vraag welk werk wel en niet wordt bedreigd 

door automatisering.  

Casper Thomas is (in Went, Kremer & Knotterus, 2015) minder gerust. Lange tijd was 

meer onderwijs een goede strategie om de economie te stimuleren. Er zijn echter 

signalen dat dit niet meer altijd het geval is. Op macroniveau kunnen mensen met 

diploma’s de machines niet meer voorblijven. Er zijn al lijsten van beroepen die meer 

en minder worden bedreigd door de voortgaande robotisering en automatisering. 

Ford (2016) geeft in zijn boek over de opkomst van robots en robotica verschillende 

voorbeelden van de inzet van machines en robots die behoorlijke invloed hebben op 

het werk en de werkgelegenheid in verschillende arbeidssectoren. Het minst be-

dreigd zijn de beroepen waar menselijke interactie, sociale vaardigheden (empathie) 

en creativiteit voor nodig zijn. Daarom is het nodig dat mensen zich een andere ma-

nier van leren eigen maken: actief leren of ondernemend leren (Brown, 2015). 

Steeds belangrijker wordt de vraag of we kinderen kunnen voorbereiden op banen 

die niet binnen tien jaar door computers of robots worden overgenomen. In die zin is 

het relevant of de automatisering en robotisering ook weer andere, nieuwe banen zal 

opleveren. Er ontstaat een verschil tussen arbeidsproductiviteit (die toeneemt) en 

werkgelegenheid (die daalt). Men spreekt in dat kader wel van jobless growth. 

Walma van der Molen en Kirschner (2017) geven een overzicht van de kennis, vaar-

digheden en attituden die leerlingen met het oog op de toekomst zouden moeten 

ontwikkelen. Volgens hen blijft basiskennis belangrijk, en moeten we ons niet te veel 

laten afleiden door de discussie over 21ste-eeuwse vaardigheden. Het gaat om andere 

manieren van leren. Uit hun onderzoek blijkt dat vaardigheden die experts benoe-

men als belangrijk voor de toekomst, in het huidige onderwijs nog weinig aan de orde 

komen. 
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Onderwijs voor een nieuwe tijd (O4NT) 

Een onderwijsmodel dat sterk inspeelde op de mogelijkheden van ICT was 

O4NT, de zogenaamde ‘iPad-scholen’. Hun visie luidt: De wereld verandert 

steeds sneller, met name onder invloed van de digitale revolutie. Al heel vroeg 

krijgen kinderen ermee te maken. De uitvinding van de iPad markeert een 

nieuwe fase in de interactie tussen kind en virtuele wereld. Zeer jonge kinderen 

kunnen intuïtief al met het apparaat overweg. Daarbij doen ze spelenderwijs 

vaardigheden op, die van belang zijn voor hun toekomst in de 21ste eeuw. 

 

Voor het onderwijs schept dit zowel nieuwe uitdagingen als nieuwe kansen. De 

uitdaging is om de ontwikkelingen buiten school binnen de school te benutten, te 

versterken en aan te vullen. Het onderwijs moet relevant blijven voor de voorbe-

reiding van leerlingen op deze nieuwe tijd. Belangrijke kans is om met gebruikma-

king van deze nieuwe technologie het onderwijs tegen dezelfde of lagere kosten 

veel meer te richten op de individuele talenten en mogelijkheden van het kind.  

De vier hoofdelementen van de aanpak zijn: 

1. Elk talent wordt gekend; uitgaan van de maximale ontwikkeling van de 

talenten van de individuele leerling. 

2. Een combinatie van fysiek (schoolgebouw) en virtueel (internet): ieder-

een kan overal en altijd gebruikmaken van de virtuele omgeving. Leren is 

dus niet langer synoniem met aanwezig zijn in het schoolgebouw, maar 

leren is meer een houding.  

3. 21st century skills: leerlingen verwerven vaardigheden van de 21ste eeuw, 

zoals creativiteit, innovatief en kritisch denken, problemen oplossen, 

communiceren, samenwerken, aanpassingsvermogen, leiderschapsvaar-

digheden, productiviteit en sociale- en motorische vaardigheden.  

4. Community: ouders, de omgeving (ouders, bedrijven, instellingen en an-

deren) zijn via de community met elkaar verbonden en versterken de 

kwaliteit van het onderwijs.  

 

Veel aandacht in de media werd gegenereerd door de oprichter van de iPad-

scholen Maurice de Hond. Naast het onderwijsmodel, was er echter ook veel 

aandacht voor het ‘verdienmodel’, dat op niet veel sympathie kon rekenen.  

Inmiddels heeft De Hond zich teruggetrokken. Toch hebben de ontwikkelaars  

een belangrijke bijdrage geleverd aan innovatie in het onderwijs.  

Ongeveer 20 basisscholen waren aangesloten bij O4NT (www.O4NT.nl). 
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1.4 Andere ideeën over onderwijs en kennis 

Onderwijs is begonnen in een ongedifferentieerde vorm. Vóór 1800 zaten alle  

kinderen samen in één lokaal en kregen zij hoofdelijk onderricht, voornamelijk 

geheugentraining. In 1801 werd het hoofdelijk onderricht afgeschaft en werd het 

klassikaal onderwijs ingevoerd. Er ontstonden drie klassen, op basis van prestatie-

niveau. Voor dit onderwijs werd in 1811 een modelontwerp gemaakt voor 100  

kinderen. In 1923 volgde een nieuw modelontwerp, dat in stand bleef tot de vorming 

van de nieuwe basisschool in 1985.  

Het succes onder onderwijsmensen van de film Etre et avoir (Nicolas Philibert, 2002) 

waarin een Franse dorpsschoolmeester een kleine groep kinderen onderwijs geeft en 

begeleidt, maakt duidelijk hoe het onderwijs is gemechaniseerd. Het leerstofjaar-

klassensysteem is gebaseerd op een economisch principe: twintig tot dertig kinderen 

kunnen zo tegelijkertijd instructie krijgen, en dat is efficiënt. In die zin is het school-

bord voor het onderwijs misschien wel een van de belangrijkste uitvindingen. Het 

maakte mogelijk dat leerkrachten grote groepen leerlingen instructie konden geven. 

Maar ook is dat de kritiek op de goed scorende Zuidoost Aziatische stadsstaten 

(Sjanghai, Hongkong, Singapore): men is goed in reproduceerbare leertaken, maar 

creativiteit, ondernemingszin en innovativiteit zijn veel grotere uitdagingen voor  

dergelijke onderwijssystemen.  

Het huidige onderwijs is geperfectioneerd, zeker in de vakken taal en rekenen waar-

voor duidelijke leerlijnen en methoden zijn ontwikkeld. En ook toetsen, zodat niet 

alleen de leerkracht, maar ook de inspectie en de overheid de prestaties van de  

kinderen kunnen volgen. Door uniforme examens weet ook de samenleving  

(vervolgopleidingen, werkgevers) welk onderwijsniveau iemand heeft behaald.  

Dat is bovendien doorontwikkeld tot een internationaal vergelijkend systeem: met 

PISA en TIMMS kunnen we prestaties van kinderen in verschillende landen met  

elkaar vergelijken. Maar bij het industriële onderwijssysteem past ook een stabiel 

wereldbeeld, gericht op (re)productie. We leren zoals de wereld is.  

De 58 kerndoelen voor primair en voortgezet onderwijs vormen een compromisrijk 

geheel waarover lang is onderhandeld. Nadeel van de kerndoelen is dat ze de kennis 

representeren die wij in het verleden nodig hadden: in een industriële samenleving, 

die op weg was naar een dienstensamenleving. We zijn nu een stap verder. Er is  

natuurlijk nog industrie, maar de dienstensector is enorm toegenomen en er zal 

steeds meer worden gevraagd van de kennissector en van innovatie. De vraag is of  

de huidige kerndoelen nog voldoen, omdat daarin de basisstructuur van de vak- en 
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vormingsgebieden uit de tijd van de HBS nog steeds is te herkennen, ook al is die al 

diverse keren herzien.  

Aandachtsvelden en thema’s die op dit moment wellicht belangrijker zijn, krijgen in 

het onderwijs maar moeizaam voet aan de grond. Gezondheid, vernieuwende bena-

deringen van loopbaanoriëntatie, burgerschap en natuur- en milieueducatie bijvoor-

beeld vinden moeilijk een plek tussen de traditionele vakken. Dat komt doordat het 

soms om verbindingen tussen vakken gaat, maar vooral doordat de vakken zijn ver-

zelfstandigd in vak- of beroepsgroepen, waardoor er belangen op het spel staan.  

Een voorbeeld is ‘sociale competenties’. Veel scholen hebben aanleiding om te wer-

ken aan de sociale vaardigheden en competenties van leerlingen. Zij doen dat met 

allerlei lespakketten (bijvoorbeeld de Vreedzame school, Kanjer project, Marietje 

Kessels, KIVA), maar in feite verdienen sociale vaardigheden een structurele plaats  

in het curriculum. In het basisonderwijs zou je daar een nieuw vak voor kunnen ont-

wikkelen, en in het voortgezet onderwijs zouden burgerschap, maatschappijleer en 

sociale psychologie hiertoe kunnen worden gecombineerd.  

De HBS-structuur heeft stand gehouden tot in de jaren zestig en werd beëindigd door 

de invoering van de Mammoetwet. Die verandering kwam voort uit maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals individualisering, emancipatie en democratisering. 

Machinemetafoor 
Door de ‘mechanisering’ van het onderwijs, is de leerkracht meer een ‘uitvoerder’ 

geworden. Door taakverdeling en standaardisatie wordt er minder aan het oordeel 

en de professionaliteit van de leerkracht overgelaten en zijn leraren meer gaan ver-

trouwen op externe kwaliteit: een leermethode, bijpassende toetsen, het Cito, de 

inspectie. Als we onderwijs als een machine beschouwen, dan is de afnemende  

status van het leraarsberoep verklaarbaar. 

Deze machinemetafoor, ofwel de mechanisering van het onderwijs, heeft ook ‘ma-

chinaal gedrag’ in de hand gewerkt. Doordat in methodes of lessenreeksen helemaal 

wordt uitgeschreven wat er van de leerkracht wordt verwacht, ontstaat de neiging 

om daar houvast in te zoeken. De professionaliteit, in termen van handelingsruimte 

van de leerkracht, is de afgelopen decennia behoorlijk teruggedrongen. 

Doordat het leraarsberoep steeds meer het karakter krijgt van een afgebakende taak, 

een uitvoeringstaak, trekt dit mensen aan die deze taak er bijvoorbeeld in deeltijd bij 

doen. Hoewel er natuurlijk heel hard werkende deeltijders zijn, bemoeilijkt de deel-

tijder de organisatieontwikkeling van de school. Zij hebben weinig tijd voor overleg of 
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leergroepen, omdat zij per week bijvoorbeeld maar drie dagen (of minder) werken. 

Deeltijdwerk stimuleert de overgang van restricted professional naar extended  

professional dan ook niet (Hoyle, 1975). Een restricted professional beperkt zich tot 

de basistaak: lesgeven. De extended professional voert op school ook andere, meer 

organisatorische taken uit.  

Maar er zijn veranderingen in de goede richting. De recente wetswijziging over het 

schooladvies voor het voortgezet onderwijs, die voorschrijft dat het advies wordt 

gegeven vóór de uitslag van de Citotoets, doet nadrukkelijk een beroep op de profes-

sionaliteit van de leerkracht. Een andere verandering die dat bewerkstelligt is de 

nieuwe werkwijze van de inspectie, waarbij veel meer verantwoordelijkheid bij de 

school wordt gelegd. Ook de afschaffing van de verplichting van de Cito-toets voor 

jonge kinderen past in dit rijtje.  

Een verschijnsel dat wellicht samenhangt met het sterk gestructureerde curriculum is 

motivatieverlies bij de leerlingen. Het is van belang om manieren van leren te vinden 

die een beroep doen op de intrinsieke motivatie en de betrokkenheid van leerlingen 

bij het leren. Een gestandaardiseerd aanbod in een gestructureerde onderwijssetting 

doet dat minder, omdat het geen rekening houdt met persoonlijke ontwikkelbehoef-

ten van leerlingen. De inspectie (2014) maakt zich daar zorgen over: ‘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.’ 

De hang naar beheersbaarheid van de prestaties van scholen komt uit de Verenigde 

Staten. Het is een soort scientific die wordt toegepast op het onderwijs. De context in 

de VS verschilt behoorlijk van de Nederlandse. Zo spelen de vakbonden in het Ameri-

kaanse onderwijs een ingewikkelde rol en is men niet vies van de performatieve cul-

tuur: scholen kunnen scoren op basis van toetsresultaten op ranglijsten, omdat dit 

nieuwe ouders kan aantrekken (en nieuw geld). Die wedren naar betere resultaten is 

een wereld op zich geworden. Daarvan worden overigens ook de negatieve effecten 

gezien, zoals bijvoorbeeld blijkt uit protesten tegen toetsen (zie Nussbaum, 2011). 

Pasi Sahlberg (2013) noemt dat de Global Educational Reform Movement (GERM).  

Eigenlijk wordt het onderwijs op een bijna onzichtbare wijze in de greep gehouden. 

We gebruiken het woord onzichtbaar, omdat het voor veel mensen in het onderwijs 

niet altijd meer duidelijk is wat er werkelijk moet en mag. Vier partijen werken deze 

houdgreep in de hand: de inspectie, de SLO (referentieniveaus, tussendoelen, leer-

lijnen, kerndoelen), de educatieve uitgevers (methoden en methodegebonden 
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toetsen) en het Cito (toetsen). Daarnaast zijn er tal van andere partijen die iets van 

cholen willen, bijvoorbeeld een argwanende overheid (OCW, maar ook de Tweede 

Kamer, de gemeente, maatschappelijke druk en branchepartijen) commerciële  

initiatieven, goede doelen en ouders. 

Door de focus op prestaties lijkt het doel van het onderwijs steeds meer gericht op de 

kwalificatiefunctie en de selectiefunctie. De maatschappelijke opdracht raakt daarbij 

buiten beeld. 'In de afgelopen periode was de aandacht eenzijdig gericht op meet-

bare doelen, in het bijzonder op het verhogen van taal- en rekenprestaties. Veel  

minder beleidsaandacht was er voor het bredere vakkenaanbod, algemene vorming 

en beroepspraktijkvorming. Ten tweede hebben scholen – door prestatieverhogende 

maatregelen – onvoldoende ruimte om accenten te leggen in hun onderwijsaanbod 

of om te vernieuwen' (Onderwijsraad, 2013).  

De Onderwijsraad vindt dat beleidsmakers, onderwijsinstellingen, leraren en anderen 

gezamenlijk meer aandacht moeten besteden aan de brede vakken (geschiedenis, 

economie, filosofie, cultuureducatie), maar ook aan burgerschapsvorming en vak-

overstijgende vaardigheden (advanced skills), zoals problemen oplossen, samen-

werken, communiceren en ICT-geletterdheid. Interessant is echter dat de Onderwijs-

raad vervolgens in één adem ook weer pleit voor het ontwikkelen van 'getalsmatige 

indicatoren als graadmeters voor de gepleegde inspanningen.' 

Het is de vraag of de machinemetafoor nog goed werkt en het onderwijs voldoende 

toekomstbestendigheid biedt. 

Turkenburg en Herweijer (SCP, 2016, p.67) verwachten de volgende veranderingen  

in het onderwijs: ‘We verwachten dat het leren in de toekomst minder rigide zal 

worden dan nu. Nu volgt iedereen onderwijs in eenzelfde stramien, met een 

topzwaar accent op de initiële fase en in een geïnstitutionaliseerde context. Enigszins 

gechargeerd gesteld, wordt nu eenmalig het cognitief niveau bepaald en krijgen  

jongeren van gelijke leeftijd gelijktijdig dezelfde lesstof aangeboden. Het initieel leren 

blijft zonder meer belangrijk, maar er zal meer ruimte zijn voor verschil in tempo, 

aanleg, interesse en leerstijlen. Personalisering en maatwerk bieden kansen aan  

jongeren of groepen die binnen het huidige gestandaardiseerde aanbod onvoldoende 

aan hun trekken komen. Meer gepersonaliseerd leren biedt ook kansen voor een-

zijdig getalenteerden (bijvoorbeeld goed zijn in wiskunde maar slecht in talen). Deze 

mensen hebben het in het huidige onderwijs vaak lastig omdat er ‘meerzijdige’ eisen 

aan hen worden gesteld.’ 
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Het is nodig dat leerkrachten weer verantwoordelijkheid en regie kunnen nemen 

voor het leren, en dat ook leerlingen zelf meer verantwoordelijkheid leren nemen. 

Ook is het nodig dat onderwijs betekenisvoller wordt. Kneyber en Evers (2013) doen 

in hun manifest Het Alternatief dan ook een terechte oproep om meer autonomie 

voor de docent te creëren. Hun boosheid richt zich op de afrekencultuur (de toetsen), 

maar daaronder zit een grote drang naar autonomie. 

In Het Alternatief II (Kneyber & Evers, 2015) wordt een pleidooi gehouden voor het 

zelforganiserend vermogen van leerkrachten. De auteurs zijn een beetje verbaasd 

over de effecten van hun eerste boek. Kennelijk sloot de boodschap goed aan bij 

maatschappelijke ontwikkelingen, en in ieder geval bij het verzet tegen de controle 

van management. Maar men is nog zoekende naar de precieze rol van de leraar als 

professional in het onderwijsbeleid. Zolang er bij de beroepsgroep geen professionele 

zelforganisatie ontstaat, zullen anderen het beleid blijven bepalen.  

De discussie over Ons onderwijs2032 (Platform Onderwijs2032, 2016) is daarom niet 

vreemd. Ook in andere landen denkt men na over een nieuw curriculum. Dat doet 

men op een moderne manier, namelijk niet met een ‘commissie van wijze mensen’ 

(top-down), maar interactief, zodat iedereen erover kan meepraten. Dat is bijvoor-

beeld gebeurd in Schotland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Australië. Overal 

levert dat natuurlijk intensieve debatten op.  

In Nederland was het de Onderwijsraad (2014) die in het advies Een eigentijds  

curriculum opriep tot een periodieke herziening van het curriculum, of in ieder geval 

van de kerndoelen. De kerndoelen zijn namelijk sinds 2006 niet veranderd, terwijl de 

samenleving volop in verandering is. Misschien is de aanpak van de staatssecretaris 

onhandig (een ‘twitterdebat’), maar de commotie rond de uitwerking van een nieuw 

curriculum is niet vreemd: er staan veel belangen op het spel. 

1.5 Andere ideeën over leren 

Halverwege de jaren negentig ontstond er een beweging die zich richtte op nieuwe 

manieren van leren. Achtergrond hiervan waren onder meer de relatief nieuwe leer-

psychologische ideeën van de Russische onderwijspsycholoog Vygotsky. Hij stelt dat 

leren vooral plaatsvindt in sociale contexten. Het is een belangrijke opgave voor de 

leerkracht om de zogenoemde ‘zone van naaste ontwikkeling’ van het kind te zien en 

daarbij aan te sluiten.  
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Daarnaast werd het belangrijk geacht dat leervragen vooral vanuit de leerling komen. 

Deze beweging noemde men ‘het nieuwe leren’. Een aantal scholen is hier enthou-

siast mee aan de gang gegaan. Dat heeft geleid tot een aantal extreme uitwassen, 

bijvoorbeeld de ‘Iederwijs scholen’, waar leerlingen zelf konden bepalen wat zij willen 

leren. De resultaten kelderden dramatisch. Vooral in het beroepsonderwijs werd ‘de 

eigen verantwoordelijkheid voor het leren’ aangegrepen om te bezuinigen.  

Omdat het nieuwe leren een onduidelijke wolk van ideeën was, voerde het Kohn-

stamm Instituut een studie uit naar de overeenkomsten in de benaderingen. Blok 

e.a. (2006) benoemen zes uitgangspunten die het nieuwe leren kenmerken: 

 Er is aandacht voor zelfregulatie en metacognitie. 

 Er is ruimte voor zelfverantwoordelijk leren. 

 Leren vindt plaats in authentieke leeromgevingen. 

 Leren wordt beschouwd als een sociale activiteit. 

 Leren vindt plaats met behulp van ICT. 

 Er wordt gebruikgemaakt van nieuwe beoordelingsmethodieken, die passen 

bij een of meer van de hiervoor genoemde uitgangspunten. 

 
Of we er nu voor zijn of tegen, een aantal van deze uitgangspunten vindt vrijwel  

autonoom zijn weg in het onderwijs, omdat docenten zelf afwegingen maken en  

proberen om meer aansprekende didactieken in praktijk te brengen.  

In de media ontstond een zeer grimmige sfeer rond het nieuwe leren. Er waren  

heftige polemieken in de krant, waar velen aan deelnamen. Ook ontstond er een  

beweging die zich afzette tegen het nieuwe leren, voornamelijk vanwege de belangen 

van de vakdocenten (Beter Onderwijs Nederland). Uiteindelijk heeft de commissie 

Dijsselbloem (2008) de ontwikkeling van het nieuwe leren gestopt. Daarmee zijn ook 

vergelijkbare experimenten, zoals Sudbury, gestopt.  

We zijn geen voorstander van onderwijs zonder structuur of zonder begeleiding van 

leerkrachten, maar het is wel jammer dat de hiervoor beschreven ontwikkeling zo 

ongenuanceerd de nek om is gedraaid. Korthagen en Lagerwerf (2011) zijn kritisch 

over de verbeten criticasters die zich uitspreken tegen het nieuwe leren. Zij stellen 

dat positieve effecten van het ‘traditionele onderwijs’ ook niet op alle onderdelen 

hard zijn bewezen. Andersom zijn er nieuwe vormen van onderwijs (zoals problem 

based onderwijs) die wel effectief blijken te zijn. Korthagen en Lagerwerf signaleren 

dat er een kloof is tussen de wetenschap en de praktijk, waarbij veel wetenschappers 

uitgaan van theorieën over leren die stammen uit een andere tijd.  
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Volman (2006) geeft een realistische, nuchtere visie op het vraagstuk. Zij beschouwt 

het nieuwe leren (dat een verzamelbegrip is van verschillende activerende didacti-

sche werkvormen) als een zoektocht naar antwoorden op problemen die scholen  

ervaren. Belangrijke problemen zijn de geringe betrokkenheid van leerlingen bij het 

onderwijs en dat leerlingen een ‘consumentenhouding’ ontwikkelen. 

Een ander probleem is dat leerlingen vaak niet in staat zijn om dat wat ze op school 

leren, toe te passen in buitenschoolse situaties. De zin van wat zij leren is voor veel 

leerlingen vaak onduidelijk. Het leren op school is steeds meer los komen te staan 

van datgene waar het onderwijs jongeren op wil voorbereiden: participeren, mee-

doen in de samenleving, in een beroep, in de politiek, de buurt, de cultuur of in de 

sport. De verschillende vormen van het nieuwe leren proberen hieraan op verschil-

lende manieren iets te doen. Zo komen we uit op authentieke, levensechte of realis-

tische leeromgevingen. 

Belangrijke kritiekpunten op het nieuwe leren zijn dat het is verworden tot een ideo-

logie en dat het weinig empirisch (wetenschappelijk) is onderbouwd. Volman geeft 

aan dat er weldegelijk onderzoek naar is gedaan. Onderzoek naar vernieuwingen 

(werkpleksimulatie) in het vmbo laat bijvoorbeeld zien dat leerlingen meer plezier in 

leren krijgen, en dat leraren het lesgeven prettiger vinden (Vrieze e.a., 2001). Ook het 

‘oude leren’ is wetenschappelijk niet goed onderbouwd, maar de problemen van het 

oude leren zijn wel uitgebreid onderzocht. Als scholen leerlingen opleiden volgens de 

principes van het nieuwe leren en toetsen op basis van de principes van het oude  

leren, is het vanzelfsprekend dat de resultaten slecht zijn.  

Interessant is dat Volman er op wijst dat er een beweging in het onderwijs ontstaat 

die vergelijkbaar is met het nieuwe leren. Scholen constateren dat zij de leerlingen 

moeilijk bij de les kunnen houden en gaan op zoek naar andere, uitdagender, moge-

lijk ook realistischer leercontexten, waarin leerlingen meer betrokken en gemoti-

veerd kunnen leren. Scholen durven dat niet meer ‘het nieuwe leren’ te noemen, 

maar spreken van ‘anders leren’ of ‘een eigen visie op leren’. We zien dat ook terug  

in de huidige aandacht voor gepersonaliseerd leren.  

Terugkijkend op de laatste tien jaar zien we dat het nieuwe leren weliswaar de kop  

is ingedrukt, maar dat veel bijbehorende ideeën nog volop leven in het onderwijs: 

kinderen motiveren met andere opdrachten, meer ICT, meer eigenaarschap creëren 

en betekenisvol onderwijs realiseren. Door de opkomst van tablets en laptops krijgen 

ICT-toepassingen steeds meer een persoonlijk karakter. Dat roept ook de uitdaging 
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op om het onderwijs steeds meer te personaliseren, dat wil zeggen: meer persoon-

lijke leerroutes te ontwerpen. 

Misschien heeft de hele ontwikkeling een andere naam gekregen. We spreken over 

‘gepersonaliseerd leren’, ‘maatwerk’, ‘flexibiliteit’ of ‘diep leren’. Als we kinderen  

op een meer realistische, uitdagende manier willen inleiden in de wereld, dan is het 

verstandig om leervraagstukken ook op een hedendaagse wijze aan te bieden.  

Werkvormen zoals projectonderwijs, cooperative learning en problem based  

education bieden aanknopingspunten voor integraal onderwijs dat aansluit bij de 

vakoverstijgende vaardigheden en kennis waar de Onderwijsraad over spreekt.  

Een andere ontwikkeling is de erkenning dat kinderen, naast het formele leren,  

ook non-formeel en informeel leren, op school en op allerlei andere plekken.  

Formeel leren is het leren op school (of een instituut), non-formeel leren is leren in 

georganiseerde verbanden, zoals de judo-vereniging, de buitenschoolse opvang of  

de scouting, en informeel leren gebeurt overal, spontaan, bijvoorbeeld als je samen 

met iemand onderzoekt hoe je nieuwe smartphone werkt. 

Het belang van informeel leren wordt de laatste tijd sterker benadrukt. Het aantal 

uren dat kinderen in formele leersituaties verblijven is immers maar beperkt. In een 

verkennende publicatie van de gemeente Dordrecht, waarin informeel onderwijs 

wordt uitgediept, wordt gewezen op de vele plekken en situaties waar kinderen ter-

loops (informeel) leren (Van Oostrom-Van der Meijden, e.a., 2016). De Corte (2010, 

p.45) wijst op de hoeveelheid tijd die aan de verschillende vormen van leren wordt 

besteed. Volgens de U.S. National Research Council (2000) zijn kinderen 21 procent 

van hun tijd op school en besteden zij de rest van de tijd (79 procent) aan non-school 

activities, waarin zij leren van allerlei personen. De verbinding tussen beide werelden 

is van groot belang.  

Ondanks alle commotie over het nieuwe leren, signaleren we een aantal trends:  

 In het onderwijs worden kinderen meer en meer gestimuleerd om  

zelfstandig te werken. 

 Leerlingen worden meer gestimuleerd om samen te werken. 

 Er is steeds meer technologie in het onderwijs (in verschillende vormen).  

 

We willen de discussie over het nieuwe leren achter ons laten. Het gaat bij onderzoe-

kend en actief leren om onderwijs dat leerlingen ruimte geeft om te exploreren, maar 

tegelijkertijd aandacht heeft voor de kwaliteit van leren en voor doelgerichte activi-

teiten en de opbrengsten daarvan. 
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1.6 De zorg over gelijke kansen 

De aandacht voor gelijke kansen was een tijdje op de achtergrond geraakt, maar het 

thema is weer helemaal terug. De Inspectie van het Onderwijs (2016) wijst er op dat 

de kansen voor kinderen uit lage sociaaleconomische milieus zijn afgenomen, en dat 

het gezin waarin het kind opgroeit zeer bepalend kan zijn voor de schoolkeuze en 

voor het onderwijsniveau dat het kind uiteindelijk bereikt.  

Kinderen van laagopgeleide ouders en/of ouders met een migrantenachtergrond 

staan dus al bij voorbaat op achterstand. De manier waarop de opvang in de voor-

schoolse periode en het onderwijs zijn georganiseerd, leidt tot segregatie. In het  

huidige voorschoolse stelsel gaan kinderen van laagopgeleide ouders en van ouders 

met een migrantenachtergrond naar de voorschoolse opvang en educatie. Kinderen 

van de westerse middenklasse gaan naar het kinderdagverblijf. Daardoor ontmoeten 

deze kinderen elkaar niet. In de grote steden zijn witte en zwarte scholen ontstaan. 

Dit zegt niet zoveel over de kwaliteit van het onderwijs op de scholen, maar draagt  

er wel aan bij dat kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders en kinderen met een 

migrantenachtergrond en met een westerse achtergrond elkaar niet ontmoeten.  

Eén op de zes leerlingen krijgt aan het einde van de basisschool een te laag school-

advies, afgaande op de scores van de Cito-eindtoets. Dat zijn vooral kinderen van 

laagopgeleide ouders. Eenmaal op een school voor voortgezet onderwijs, is het voor 

jongeren vrij lastig om door te stromen naar een hoger onderwijstype, doordat er 

steeds meer categorale scholen en minder brede brugklassen zijn. Daarnaast oefenen 

ouders en inspectie druk uit om zo hoog mogelijke schooladviezen ook op te volgen. 

Als blijkt dat de leerlingen het niveau eigenlijk niet aankunnen, geeft dat in de 

tweede en derde klas teleurgestelde leerlingen. De overgang PO-VO is een heel 

ingewikkeld schakelpunt.  

De toegang tot het hoger onderwijs is verslechterd, onder andere door selectie aan 

de poort en door het leenstelsel. Mbo’ers gaan minder vaak naar het hbo dan voor-

heen, doen langer over hun studie, haken in het hbo vaker af dan studenten die havo 

of vwo hebben gedaan, en stromen daarna minder vaak door naar de universiteit 

(Herweijer & Turkenburg, 2016). Dat is ongunstig voor jongeren met een niet-

westerse afkomst, omdat zij het hoger onderwijs dikwijls via de mbo-route bereiken. 

Ook komen jongeren met een niet-Nederlandstalige achtergrond moeilijker aan een 

stageplaats en worden zij na hun opleiding gediscrimineerd op de arbeidsmarkt 

(Hoogeveen, Jepma & Studulski, 2017). 
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Het reguliere onderwijs is veelal afgestemd op de ‘modale middenklasse’. Het  

onderwijs veronderstelt een bepaalde hoeveelheid ervaringen van een bepaalde 

kwaliteit (waaronder ook taal). De toegenomen diversiteit van de bevolking maakt 

dat kinderen niet altijd beschikken over de veronderstelde kennis en ervaring.  

Hoewel voorschoolse en naschoolse programma’s worden aangeboden om de diver-

siteit in achtergronden te compenseren, is dit een belangrijk aandachtspunt. 

Samen werken aan thema’s en projecten maakt vaak duidelijk dat bepaalde kinderen 

een andere of te weinig culturele bagage hebben. Het onderwijs in de 21ste  eeuw kan 

zich een dergelijke segregatie niet veroorloven. Daarmee gaan te veel talenten verlo-

ren. Mensen die onder hun potentieel werken, kosten feitelijk ook geld. De samen-

leving in de 21ste eeuw zou inclusief moeten zijn. 

1.7 Tot slot 

De zes besproken ontwikkelingen of trends komen samen in een ingewikkelde mix. 

Niet iedere trend is duidelijk in de klas voelbaar, maar speelt op de achtergrond wel 

mee.  

 

De genoemde trends roepen bij ons de vraag op of het traditionele leerstofjaar-

klassensysteem, dat is gericht op ‘standaardproductie van leerlingen’, de komende 

jaren nog zal voldoen. We bepleiten geen radicale verandering van het onderwijs, 

maar er is behoefte aan een andere manier van leren, waarin leerlingen actief en  

onderzoekend aan het werk gaan.  

 

Het adviesrapport Ons onderwijs2032 (2016) noemt een aantal kenmerken van de 

daarin beschreven visie op onderwijs:  

 De leerling ontwikkelt kennis en vaardigheden door creativiteit en nieuws-

gierigheid in te zetten.  

 De leerling vormt zijn persoonlijkheid. 

 De leerling leert omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en leert over 

grenzen heen te kijken. 

 De leerling leert de kansen van de digitale wereld te benutten. 

 De leerling krijgt betekenisvol onderwijs op maat. 

 Het gaat over vaardig, waardig, aardig: persoonsvorming en een relevant 

onderwijsaanbod zijn van belang.  
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We zien in deze kenmerken elementen terug uit de zes trends die in het voorgaande 

zijn beschreven.  

 

De WRR (2013) bracht het omvangrijke rapport Naar een lerende economie uit met 

als belangrijkste vraag: hoe gaat Nederland in de komende tijd zijn geld verdienen? 

Na een uitgebreide analyse van de ontwikkeling van de economie en een overzicht 

van de sectorale verschuiving van landbouw en industrie naar diensten en kennis-

economie, concludeert de WRR dat het verdienvermogen van de Nederlandse eco-

nomie is gediend bij veerkracht, responsiviteit en een proactieve houding. We zien 

een zoektocht naar moderne manieren van leren, die beter passen bij de kennis-

economie. Diverse auteurs wijzen er op dat vooral de manier van leren meer  

aandacht vraagt.  

 

In de beleidsreactie op dit rapport van de WRR schrijven de ministeries van OCW en 

EZ: ‘Naast deze cognitieve basisvaardigheden is ook voldoende aandacht van belang 

voor de vaardigheden die de 21ste eeuw van mensen verlangt. Dan gaat het over het 

leggen van verbindingen, het kritisch kunnen analyseren, het versterken van het pro-

bleemoplossend vermogen, het constructief kunnen samenwerken en het vermogen 

om creatief te kunnen handelen. Deze vaardigheden zijn niet nieuw, maar in de 

steeds complexere en veranderende samenleving neemt het belang ervan wel toe. 

Daarom moeten deze vaardigheden aan bod komen in alle fasen en niveaus van het 

onderwijs; zij zijn voor alle soorten beroepen van belang en helpen de duurzame  

inzetbaarheid van mensen te vergroten. (…) Het kabinet wil, samen met schoolleiders 

en schoolbestuurders, nader onderzoeken hoe het curriculum verder versterkt kan 

worden op het gebied van onder meer 21ste-eeuwse vaardigheden. Ook streven wij 

ernaar dat de beoordeling van scholen meer dan nu recht gaat doen aan de brede 

opdracht die scholen krijgen’ (OCW/SZW, 2014).  

 

Op beleidsniveau is men zich wel bewust van de brede ontwikkeling en competenties 

van leerlingen. In 2013 liet men verkennen wat er bekend is over het meten van de 

competenties. De onderzoekers geven hiervoor de volgende redenen: ‘Het ministerie 

van OCW is in de ontwikkeling van deze competenties geïnteresseerd vanwege de 

ambitie om tot de top vijf kenniseconomieën in de wereld te behoren. Daarvoor 

wordt beheersing van dit type competenties door zoveel mogelijk jongeren en vol-

wassenen als noodzakelijk beschouwd. Vanwege de concurrentie met andere landen 

is bovendien inzicht nodig in het niveau van deze skills van Nederlandse scholieren in 

vergelijking met scholieren in andere landen. Een ambitie is bijvoorbeeld dat  
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Nederlandse 15-jarigen hoog scoren op de prestatiemetingen in PISA, waarin een  

beperkte meting van advanced skills is opgenomen’ (Ledoux e.a., 2013, p.26). 

 

Als we de verschillende trends met elkaar combineren, concluderen we dat de  

Nederlandse economie steeds meer opschuift naar de derde en vierde sector  

(diensten en kennis, maar misschien ook wel de innovatie-economie). Tegelijkertijd 

is er een toenemend aantal ICT-toepassingen, ook toepassingen van kunstmatige  

intelligentie. Natuurlijk zijn er functies en beroepen in Nederland die altijd nodig zul-

len zijn, maar deze beroepen zullen onder invloed van de techniek wel veranderen.  

 

De Nederlandse economie wordt steeds meer een diensten- en innovatie-economie 

en de nieuwe arbeider moet zich flexibeler kunnen gedragen op de arbeidsmarkt 

(employability en een leven lang leren zijn de sleutelconcepten). Dat vraagt van het 

initieel onderwijs dat het bewerkstelligt dat leerlingen het leren als zinvol ervaren en 

gedurende hun levensloop bereid zijn om bij te scholen.  

 

Onze kinderen zijn niet meer gebaat bij onderwijs dat is gebaseerd op de machine-

metafoor. En ook de ‘kenniscanon’ van de HBS is aan revisie toe. We moeten op zoek 

naar andere manieren van leren, waarbij kinderen betekenisvol, onderzoekend en 

actief kennis en vaardigheden verwerven. Dat zijn manieren van leren die onze  

kinderen goed voorbereiden op een onzekere toekomst.   
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H2 Gemotiveerd, onderzoekend en actief leren 

De in het vorige hoofdstuk beschreven trends leiden tot een aantal vragen:  

 Hoe kunnen we onderwijs persoonlijker maken, beter toesnijden op de  

behoeften van het individu? 

 Hoe kunnen we leren betekenisvoller en realistischer maken, en leerlingen 

daarbij de nieuwe vaardigheden laten toepassen? Op zo’n manier dat we  

de resultaten goed kunnen volgen? 

 Hoe kunnen we onderwijs interessanter en uitdagender maken voor leer-

krachten, zodat zij hun professionaliteit verder kunnen ontwikkelen en niet 

het gevoel hebben dat ze in een ‘productieapparaat’ werken?  

Deze vragen kunnen niet als deelproblemen worden behandeld. Ze zijn onderdeel 

van een groter geheel.  

 

We gaan in dit hoofdstuk op zoek naar een nieuwe metafoor voor het onderwijs. De 

boodschap van dit boek is niet dat ‘het allemaal anders moet’ en dat het onderwijs 

het niet goed doet. Daar zijn we allergisch voor, omdat het niet waar is. De zoektocht 

is erop gericht om nieuwe manieren van leren structureel in te zetten, zodat leer-

lingen gemotiveerd en betrokken werken, beter worden voorbereid op de maat-

schappij en de economie van morgen, en zodat leerkrachten hun professionaliteit 

versterken. 

2.1 Een nieuwe metafoor 

Het vorige hoofdstuk schetste het beeld van onderwijs als geoliede machine, die in 

de eerste plaats prestaties en resultaten produceert. Deze machinemetafoor past 

niet meer bij deze tijd, want we leven inmiddels in een postindustrieel tijdperk. 

Daarbij hoort een nieuwe manier van denken. 

Talentontwikkeling 
Een eerste kenmerk van de nieuwe manier van denken is dat we denken in termen 

van talenten. Iedereen heeft talenten, en het gaat erom dat je leert die te ontwik-

kelen en ermee om te gaan. Zo zou je een kind dat op jonge leeftijd al talent blijkt 

te hebben voor ruimtelijk ontwerp en tekenen, mee kunnen nemen naar een  

architectenbureau. 
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Sardes verkende het concept talentontwikkeling (2010). In een interview met  

Gerard van de Burgwal (toen bij OOG) en Ellen Mulder (stadsdeel Oost - Amster-

dam), staat bijvoorbeeld: ‘Er is bewust gekozen voor talentontwikkeling omdat 

men afstand wilde nemen van de termen 'achterstanden', 'problemen', 'aandacht' 

en 'kansen'. Maar het is meer dan een woordspel. Het is een bewuste keuze om te 

spreken over talenten. De talentontwikkeling is gericht op alle kinderen, en niet  

alleen op de ‘achterstandskinderen’, dat is een belangrijk verschil. Ellen Mulder: 

“We willen alle kinderen de gelegenheid bieden te ontdekken waar ze goed in zijn” 

(Studulski & Van Es, 2010, p.19). 

Dat klinkt heel logisch, maar in het onderwijs werd al snel duidelijk ‘dat dit moeilijk 

te organiseren is’. In feite wordt bedoeld: ‘Wij kunnen een gepersonaliseerde  

ontwikkeling van talenten van kinderen niet faciliteren, want daar hebben we de 

tijd en de middelen niet voor.’ En dat is ook begrijpelijk: het systeem is daar niet  

op ingericht. Maar de ideeën en discussies over talenten waren wel de eerste stap-

pen. Ten eerste omdat er voor het eerst in tijden positief werd gesproken over de 

ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Het ging niet meer over achterstanden 

die moesten worden ingehaald, maar over positieve kenmerken van kinderen en 

wat je daarmee kunt doen.  

Ten tweede was het nieuw dat talenten breder werden gezien dan de schoolvak-

ken. Het ging niet over talenten voor natuurkunde of Engels, maar bijvoorbeeld  

ook over wat kinderen thuis en buiten school doen. En dat waren soms verrassende 

zaken. Het effect daarvan was ook dat er veel breder naar de ontwikkelings-

mogelijkheden van kinderen werd gekeken.  

Niet verrassend, ging de discussie al snel over de vraag hoe je een toptalent kan 

worden. Dit was meer een studie naar het gedrag van mensen die zich echt op  

wereldschaal onderscheidden, zoals The Beatles, of Bill Gates. Dat is misschien wel 

leuk om een keer te lezen en we kunnen er ook van leren, maar het gaat hierbij 

maar om een zeer kleine groep, die door deliberate practice meestal ook veel  

(sociale) kosten maken om zich zodanig te onderscheiden.  

Een andere kanttekening is dat de talentendiscussie niet alleen gaat over meer- en 

hoogbegaafden. Natuurlijk zijn er meer- en hoogbegaafde leerlingen die talenten 

hebben, maar hoe we daarmee moeten omgaan in het onderwijs is een andere  

discussie. Dit was een beetje verwarrend, want de aandacht voor talenten kwam in 

dezelfde periode op als de toenemende aandacht voor meer- en hoogbegaafden 

(waar in Nederland te weinig aan werd gedaan).  
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De discussie over talenten staat haaks op organisatiecultuur in het onderwijs, die 

gericht is op uniformering. Omdat de kwaliteit van het onderwijs onder meer wordt 

afgemeten aan de onderlinge vergelijkbaarheid van de ‘producten’ (leerlingen / 

studenten), is het systeem erop gericht om standaardproducten af te leveren. Ook 

de Nederlandse cultuur laat weinig ruimte voor ‘anders zijn’ of voor de mogelijk-

heid je te onderscheiden. De ontwikkeling sluit wel aan bij de meritocratische  

ontwikkeling. Leerlingen of studenten die zich willen onderscheiden, volgen bij-

voorbeeld meer vakken of twee studies, of gaan stage lopen in het buitenland.  

Keuzes maken op basis van aanleg of talenten neemt al toe doordat ouders een  

basisschool kiezen die naar hun eigen inzicht het beste past bij hun kind. Het gaat 

daarbij niet alleen over het schoolklimaat; er zijn bijvoorbeeld ook ouders die  

kiezen voor traditionele vernieuwingsscholen. Veel ouders doen dat omdat zij de 

toetsdruk in het reguliere onderwijs te zwaar vinden. Maar ook omdat de traditio-

nele vernieuwingsscholen meer oog hebben voor de ontwikkeling van het gehele 

kind, voor zijn talenten en zijn persoonlijke ontwikkeling. 

Plantmetafoor 
En dat staat in het reguliere onderwijs onder druk. Tot die conclusie kwam ook 

Biesta (2012), die vindt dat de kwalificerende functie van het onderwijs te veel de 

overhand heeft gekregen en dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de maat-

schappelijk vormende en de persoonsvormende functie van het onderwijs.  

De aandacht voor gepersonaliseerd leren in het voortgezet onderwijs komt voort 

uit de behoefte aan maatwerk en flexibilisering. Maar eigenlijk gaat het over aan-

dacht voor persoonlijke ontwikkelbehoeften van kinderen. Er is bijvoorbeeld een 

zogenoemd ‘plusdocument’ ontwikkeld, waarin leerlingen aangeven wat zij naast 

het onderwijs nog meer hebben gedaan. Steeds meer scholen gaan werken met 

portfolio’s (al dan niet digitaal), waarin leerlingen zelf producten en prestaties  

bewaren en deze bespreken.  

Gepersonaliseerd leren omschrijven we als: ‘meer zelfstandigheid in leren door de 

leerling, zo mogelijk in individuele leerroutes, op basis van de leerbehoeften en 

voorkeuren van leerlingen, waarbij ICT ondersteunend is (Studulski, 2015).’  

Als je kinderen laat leren op een manier die past bij hun eigen behoeften en talen-

ten, dan hebben we het over een groeiproces. Daarmee zou de metafoor van een 

plant veel beter zijn. Let wel: dan hebben we het niet over het agrofood complex, 

zoals in het Westland of in Wageningen. 
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2.2 Flow, spel en autonomie 

Waar we naar op zoek zijn in leerprocessen, is de intrinsieke motivatie. De meest  

effectieve leerprocessen hebben plaats als leerlingen sterk zijn betrokken bij de  

materie, als ze geboeid zijn door het onderwerp, maar ook als ze in het leerproces 

autonomie hebben. Een situatie waarin het leren ‘als vanzelf gaat’ is door  

Csikszentmihalyi (1990) flow genoemd. Er komt als het ware een stroom op gang, 

waarin leerlingen geboeid zijn door de materie en intrinsiek gemotiveerd zijn om ver-

der te gaan. Het zijn momenten dat leerlingen met elkaar bezig zijn en het einde van 

de les (door tijd ingegeven) eigenlijk ervaren als een hinderlijke onderbreking: ze zijn 

nog niet klaar! 

Flow 

Korthagen en Lagerwerf (2011, p.88) noemen de volgende kenmerken van flow: 

1. Je ervaart een aangename uitdaging die je aankunt. 

2. Je voelt je als een vis in het water. 

3. Je voelt dat nu tot uiting komt wie je ten diepste bent (This is the real me). 

4. Je bent helemaal in het hier en nu. 

5. Je bent gefocust op een doel, thema of taak. 

6. Je kernkwaliteiten (van denken, voelen en willen) komen uit de verf. 

7. Je denken, voelen, willen en doen vallen nagenoeg samen. 

8. De situatie geeft je meer energie dan dat het je kost. 

9. De situatie heeft iets speels, de taak voelt haast als een spel. 

10. Je hebt een actieve lichaamshouding, gekenmerkt door shining eyes  

en andere lichamelijke tekenen van betrokkenheid. 

11. Je voelt weinig angst. 

12. Je hebt weinig besef van tijd. 

13. Je leert snel. 

 

Deze kenmerken beschrijven een ideale leersituatie. Hebben we het hier dan over de 

ideale leerling? Niet alle leerlingen zijn van nature leergierig, en natuurlijk maken 

leerlingen ook een Sturm und Drang periode door waarbij de hormonen de leerling 

vaak de baas zijn. Dat gaat veelal gepaard met een verminderde belangstelling voor 

schoolse zaken. Niet alle leerlingen kunnen gemakkelijk in een flow-situatie gebracht 

worden.  

Soms lezen we citaten van docenten die een dergelijke situatie met de leerlingen 

konden creëren, en daar met trots over spreken. Als leerlingen het leerproces zelf 

overnemen en de gedrevenheid en betrokkenheid tonen die de docent met  
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enthousiasmerende verhalen en opdrachten probeerde te bereiken, dan werkt het 

echt. Opmerkelijk genoeg stellen Korthagen en Lagerwerf (2011, p.95) ‘dat je iemand 

niet in flow kunt brengen. De stroom begint namelijk altijd in iemand zelf. Je kunt  

iemand wel helpen om de condities voor flow optimaal te maken.’  

Ook Sir Ken Robinson (Robinson & Aronica, 2009) benoemt flow als een belangrijk 

aspect van leerprocessen. Hij noemt het ‘in je element zijn’. Het ‘element’ is het punt 

waar natuurlijk talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten.  

Veel mensen denken bij flow aan creatieve processen, maar het kan zich bij alle leer-

processen voordoen. Als jonge kinderen leren door te spelen, toont zich de flow vaak 

heel mooi. Zij gaan helemaal op in het spel en zijn er totaal – met hun hele lichaam en 

geest – in betrokken. Dit is de manier waarop jonge kinderen leren. 

Spel 

Spel is ook een manier van leren die goed aansluit bij de kenmerken van effectieve 

leerprocessen. Van der Aalsvoort (2011, p.15) geeft de volgende omschrijving van 

spel: ‘Spel wordt als zodanig herkend wanneer het zich voordoet. Spel is goed te zien 

als gebeurtenissen worden voorzien van een eigen kader: zo neemt de speler een 

specifieke houding aan, doet alsof, gebruikt zijn stem anders, enzovoort. Iedereen 

weet ook dat spel gepaard gaat met plezier. Kenmerkend daarbij is dat spelen  

vrijwillig is: het gaat om niet-verplichtende bezigheden en de speler kiest deze zelf.  

In belangrijke mate neemt de spelende zelf het initiatief om te gaan spelen, en om 

dat te blijven doen zolang het boeit of zolang hij de kans krijgt om te spelen. Spel 

dient geen extern doel, de speler is gericht op het proces van spelen.’  

Spel is niet voorbehouden aan jonge kinderen. Ook oudere kinderen en volwassenen 

ondernemen spelactiviteiten. In het onderwijs wordt er hier en daar geëxperimen-

teerd met werkvormen die zijn afgeleid van het gamen. Games hebben specifieke 

kenmerken (eigen codes, je kunt wat winnen, je speelt met of tegen anderen), en de 

toepassing van zulke spelachtige kenmerken in leerprocessen kan mensen op onver-

wachte manier stimuleren. Ook Brown (2015) geeft aan dat spel, naast flow, een  

belangrijke manier van leren is: iets maken of iets door tinkering (ermee bezig te zijn) 

verbeteren.  

Motivatie en autonomie 

Daniel Pink benadert het van een andere kant. Hij schreef een boek over motivatie, 

getiteld Drive. Pink wijst op de zelfdeterminatie theorie van Deci and Ryan (1975),  

die ervan uitgaat dat motivatie tot stand komt als er aan drie basisvoorwaarden is 
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voldaan: relatie, competentie en autonomie. In Nederland wees professor Luc  

Stevens in de jaren negentig op het belang van deze drie randvoorwaarden voor  

motivatie. Daniel Pink geeft talloze voorbeelden, ook uit het bedrijfsleven, die vooral 

betrekking hebben op het uitbreiden van de autonomie van mensen. Hoe meer  

autonomie zij hebben in hun werk, hoe groter hun productiviteit en arbeids-

tevredenheid zijn.  

Interessant is ook dat Pink het verschijnsel flow enigszins relativeert. ‘Uiteindelijk is 

meesterschap vooral een kwestie van werken, werken en nog eens werken en weinig 

vooruitgang boeken, misschien met af en toe een flowmoment dat je erdoorheen 

sleept, daarna een klein beetje vooruitgang boeken en vervolgens steeds maar weer 

blijven werken, op dat nieuwe iets hogere niveau’ (Pink, 2010, p.129). Iets verder  

citeert hij Carol Dweck: ‘Inspanning is een van de dingen die het leven betekenis  

geven. Inspanning wil zeggen dat je ergens om geeft, dat iets belangrijk voor je is,  

en dat je bereid bent om ervoor te werken.’ 

Monique Volman (2011) spreekt van ‘betekenisvol onderwijs’. Zij wijst op het belang 

van betekenisvol onderwijs, omdat het realiseren van leerresultaten vereist dat leer-

lingen op een andere manier worden gemotiveerd. Scholen kunnen leerlingen de  

betekenis van leren duidelijk maken door leerinhouden te koppelen aan vragen en 

problemen die leerlingen aanspreken. Tevens moeten leerlingen volgens Volman  

ervaren dat zij zelf met hun kennis en vaardigheden kunnen bijdragen aan oplossin-

gen voor maatschappelijke problemen, aan technische vraagstukken en aan plezier, 

schoonheid en troost. Hoge leerprestaties zijn niet voor alle leerlingen haalbaar, maar 

wel kunnen alle leerlingen ervaren dat zij op hun eigen manier van betekenis kunnen 

zijn, of ze nu worden opgeleid tot ambachtsman of academicus. Projectonderwijs of 

problem based onderwijs kunnen dat bewerkstelligen.  

Als we blijven bij de metafoor van een plant, dan zijn de juiste condities heel belang-

rijk: licht, lucht, water, bemesting, aandacht. Vertaald naar het kind, gaat het om  

relatie, competentie en autonomie. 

2.3 Onderzoekend en actief leren 

Voor de nieuwe manier van leren worden door verschillende auteurs andere woor-

den gekozen, maar op hoofdlijnen bedoelen zij hetzelfde. Een aantal van die (interna-

tionale) auteurs en onderzoekers passeren in deze paragraaf de revue: Yong Zhao, 

Daling-Hammond, Michael Fullan, Seeley Brown en Eric de Corte.  
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Een nieuwe manier van leren 

Yong Zhao, Amerikaans onderwijsdeskundige en auteur van het boek World Class 

Learners (2012), benadrukt creativiteit en ondernemendheid (ondernemerschap, 

waarbij niet wordt bedoeld dat iedereen een ondernemer moet worden). In 2014 gaf 

Yong Zhao een masterclass bij Sardes. Voor een aantal mensen zette hij de wereld op 

zijn kop. Zhao citeerde bijvoorbeeld 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 moet leren dan alleen 

basisvaardigheden, zoals taal en rekenen. Creativiteit en ondernemingszin zijn veel 

belangrijker. Dat zijn geen vakken, maar een verzameling begrippen, die een plaats 

moet 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 competentie is op de huidige arbeidsmarkt. 

Darling-Hammond (2008) noemt de nieuwe manier van leren powerfull learning 

(krachtig leren). In het onderzoek naar de verschillende vormen van inquiry-based 

learning keek zij naar effectief gedrag van de leraar. Kenmerken hiervan zijn: 

• Ambitieuze en betekenisvolle taken creëren (die weerspiegelen hoe  

kennis wordt gebruikt in de buitenwereld). 

• Leerlingen betrekken in actieve vormen van leren, zodat ze hun kennis  

kunnen toepassen en toetsen. 

• Verbindingen leggen tussen de voorkennis en de ervaringen van de  

leerlingen. 

• Het begrip van leerlingen diagnosticeren, zodat scaffolding van het  

leerproces mogelijk wordt (stap voor stap). 

• Het leren van de leerlingen continu volgen en het onderwijs afstemmen  

op hun behoeften.  

• Duidelijke verwachtingen en arbeidsperspectieven aangeven, feedback  

geven. 

• Strategisch en metacognitief denken aanmoedigen, zodat leerlingen leren 

om hun eigen leren te evalueren en te begeleiden.  

 

Fullan en Langworthy (2014) spreken van deep learning. In 2013 beschrijven zij de 

volgende kenmerken van deep learning:  

•  Character education (eerlijkheid, zelfregulatie, verantwoordelijkheid, door-

zettingsvermogen, empathie, zelfvertrouwen, persoonlijke gezondheid, 

loopbaanvaardigheden, …). 

• Burgerschap. 
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•  Communicatie. 

•  Kritisch denken en probleemoplossingsvaardigheden. 

•  Samenwerking. 

•  Creativiteit en voorstellingsvermogen. 

 

Later (2014) omschrijven Fullan en Langworthy deep learning niet meer als een ver-

zameling vaardigheden, maar als een vorm van leren: ‘Het doel van deep learning is 

dat leerlingen competenties en disposities verwerven. Daarmee worden zij creatieve, 

verbonden, samenwerkende en levenslang lerende probleemoplossers. Ze worden 

gezonde, holistische mensen die ook bijdragen aan het gemeenschappelijk creëren in 

de huidige kennis-gebaseerde, creatieve en onderling verbonden wereld’.  

Fullan en Langworthy zien deep learning tot stand komen op basis van drie  

ontwikkelingen: 

• Nieuwe pedagogische benaderingen (die nieuwe partnerschappen in het  

leren representeren, tussen leerlingen en tussen leerlingen en leerkrachten). 

• Nieuwe vormen van leiderschap, gebaseerd op een veranderingsmodel dat 

meer is gericht op organische groei. 

• Een nieuwe economie van het systeem, dat de nieuwe opbrengsten (tegen 

geringe kosten) kan vertalen.  

 

Brown (2015) spreekt van de ondernemende lerende (the entrepreneural learner). 

Ook het ministerie van Economische Zaken vraagt aandacht voor ‘ondernemend  

leren’ (Breed & Van den Berg, 2013). In de notitie Ondernemend talent voor de  

toekomst lezen we: ‘Het is belangrijk ondernemendheid te bevorderen bij leerlingen 

en studenten en daarmee kan al begonnen worden in het primaire onderwijs.’ En: 

‘Ondernemend leren draagt bij aan vaardigheden en een flexibele en proactieve 

houding die jongeren goed kunnen gebruiken om straks te participeren in de 21ste-

eeuwse maatschappij, als ondernemer, werknemer of anderszins.’ Hier gaat het meer 

letterlijk over ondernemersvaardigheden, maar het wordt wel ingebed in een betoog 

over ondernemend leren. Van den Berg bracht later een boek uit met werkvormen 

voor ondernemend leren voor het basisonderwijs (Van den Berg, 2017). 

De Corte (2010, p.45) spreekt van adaptive competence als een van de belangrijkste 

doelen van onderwijs. Het gaat hier om het vermogen om betekenisvolle en  

verworven kennis en vaardigheden (skills) op een flexibele en creatieve wijze in te 

zetten in verschillende situaties. Dit staat tegenover ‘routineuze expertise’. Toch zijn 

routineuze competenties niet minder belangrijk; sommige vaardigheden moeten 

eerst worden geleerd om een volgend niveau te bereiken. Adaptive competences 
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worden gezien als een belangrijke vaardigheid voor een leven lang leren. In Neder-

land spreekt Rovers (2017) over ‘avontuurlijk leren’. Hij vergelijkt het leren met een 

georganiseerde groepsreis en een avontuurlijke reis.  

Onderzoekend en actief leren 

Bovenstaande typeringen verschillen: de ene heeft meer betrekking op onderwijs, op 

gedrag of op een houding, terwijl een andere meer over leren gaat. Maar er zijn be-

langrijke overeenkomsten. De kern lijkt te zijn dat de leerling een meer (pro)actieve 

houding leert aan te nemen bij (leer)taken. Daarnaast is er sprake van een andere 

leeromgeving: er is een minder vooropgezet curriculum, leerlingen werken meer 

vanuit hun eigen belangstelling en geven hun eigen leerproces vorm. De overtuiging 

groeit dat dit een effectieve manier van leren is en dat deze manier van leren leer-

lingen het beste voorbereidt op de veranderende arbeidsmarkt en samenleving.  

De Universiteit Twente doet onderzoek naar het in beeld brengen van talent-

ontwikkeling. Het onderzoekscentrum Science Education and Talent Development 

(SETD) van de Universiteit Twente heeft hiertoe een model ontwikkeld, dat naast 

vaardigheden, ook sociaal-emotionele houdingen benoemt. Het model beschrijft de 

belangrijkste factoren die in het kader van onderzoekend en ontwerpend leren bij 

kinderen ontwikkeld kunnen worden. Het model zal in een meerjarig onderzoek  

worden getoetst aan de onderwijspraktijk. 

 
Afbeelding 1: Methodiek Talenten Voeden® 
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Deze afbeelding brengt goed in beeld dat er een relatie is tussen het leren van vaar-

digheden en motivatie, zelfbeeld en houding. Een beperking is dat het hier uitsluitend 

gaat over onderzoeks- en ontwerpvaardigheden. Ook zegt dit nog niet veel over de 

vraag hoe het genoemde gedrag en de attituden kunnen worden bevorderd. 

Onderzoekend leren zien wij als een manier van leren waarbij vraagstukken of pro-

blemen het vertrekpunt zijn van het leerproces. Vanuit dat vraagstuk worden vragen 

gesteld en doen leerlingen onderzoek op een manier die past bij hun ontwikkelings-

niveau. Het sluit aan bij de nieuwsgierigheid van kinderen, bij de wens om te weten 

en bij probleemoplossend en kritisch denken. De leerling participeert actief in de 

werkvorm: door samen te werken, maar ook door zelf inbreng te hebben in het leer-

proces en in de constructie van het ontwerp of onderzoek.  

Onder onderzoekend en actief leren verstaan wij:  

Leren waarbij de leerling vraagstukken verwerkt die aansluiten bij de 

opgebouwde kennis, en die de leerling uitdagen nieuwe inzichten te 

verwerven en nieuwe denkbeelden te creëren. De werkvorm biedt bij 

voorkeur een projectmatige, probleemrijke, realistische context, 

waarbij de leerling moet samenwerken, ontwerpen of onderzoeken, 

en waarbij een kritische, creatieve en probleemoplossende houding 

wordt gestimuleerd. De werkvorm biedt een context die de betrok-

kenheid van leerlingen bij het vraagstuk versterkt en de autonomie 

en regie over hun eigen leerproces stimuleert.  

 

Het is een actieve en onderzoekende vorm van leren, waarbij de leerling steeds meer 

zelf de regie krijgt over de aanpak en over zijn/haar leerproces. Die autonomie en  

regie moeten leerlingen opbouwen; het is iets dat kinderen moeten leren. Dat hoort 

bij hun ontwikkeling en leeropgave. Het is met nadruk geen vrije werkvorm. Onder-

zoekend en actief leren heeft een duidelijke structuur.  

De achtergrond van deze benadering schuilt in een verzameling van ideeën en  

theorieën, met name het sociaal-constructivisme en de positieve psychologie. 

Actief en onderzoekend leren heeft de volgende kenmerken: 

 Het onderwerp sluit aan bij de leefwereld van kinderen.  

 De kinderen kunnen betrokkenheid ontwikkelen bij het onderwerp. 

 De leerkracht is zelf ook nieuwsgierig en geïnteresseerd (of kan dit goed 

veinzen). 
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 Kinderen werken samen.  

 De leerkracht stimuleert de verwondering van kinderen door vragen te  

stellen. 

 Er is een afgebakende taak. 

 De leerlingen ervaren een zekere mate van autonomie. 

 Kinderen worden uitgedaagd om een probleem op te lossen en kritisch  

te zijn.  

 Kinderen maken gebruik van verschillende bronnen. 

 

Leerpsychologie  

Om de kenmerken van onderzoekend en actief leren te kunnen plaatsen in een  

breder verband, geven we hier een kort overzicht van de hoofdstromen in de leer-

psychologie. Het behaviorisme is de oudste stroming. Deze stroming gaat ervan uit 

dat leren een aanpassing is van het gedrag (Pavlov, Skinner, Thorndike).  

Een tweede stroming is het cognitivisme. Hier is de aandacht gericht op de vraag hoe 

mensen kennis verwerven, ordenen en gebruiken in hun gedrag. Informatie-

verwerking is daarbij een belangrijk onderdeel. Belangrijke onderzoekers van deze 

stroming zijn Piaget en Gagné. Het hedendaagse onderwijs is sterk gebaseerd op het 

cognitivisme. Zo beschrijven Schneider en Stern (2010) tien onderwijskenmerken die 

zijn gebaseerd op het cognitivisme. 

Het leren: 

 wordt vooral gedaan door de lerende, 

 moet voorkennis betrekken, 

 vraagt de integratie van kennisstructuren, 

 creëert een balans tussen concepten, vaardigheden en meta-cognitieve 

competenties, 

 bouwt complexe kennisstructuren door een hiërarchische organisatie van 

meer bouwstenen van kennis, 

 kan externe kennisstructuren gebruiken voor de eigen kennisopbouw, 

 is beperkt door de hoeveelheid informatie die een mens kan opnemen, 

 is een resultaat van een dynamiek van emotie, motivatie en cognitie, 

 zou overdraagbare kennis moeten ontwikkelen, 

 vraagt tijd en inspanning.  

 

Een derde stroming is het constructivisme (Vygotsky, Galperin). Deze theorie stelt dat 

veel verschijnselen sociale constructies zijn. Een verschijnsel wordt pas ervaren als 
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het werkelijk bestaat en van andere zaken is te onderscheiden. In feite construeren 

leerlingen hun eigen kennis op basis van hun eigen ervaringen en leeractiviteiten.  

Het constructivisme heeft vijf ijkpunten:  

1. De leerlingen moeten actief zijn.  

2. De leerlingen moeten constructief zijn: door verbinden met voorkennis en 

uitdiepen ontstaat nieuwe kennis.  

3. De leerlingen moeten doelgericht met de kennis omgaan: het leren levert 

succeservaringen op als leerlingen een (bereikbaar) doel voor ogen hebben.  

4. De leerlingen moeten samen (coöperatief) bezig zijn met het verwerven en 

verwerken van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden. Leren is een 

sociaal proces. Elkaar uitleg geven blijkt de resultaten te verbeteren.  

5. De leerlingen moeten hun leerproces zelf kunnen reguleren. Sturing kunnen 

geven aan het eigen leerproces motiveert. 

(De Corte, 2010; www.kollwiskunde.wikispaces.com).  

Het sociaal-constructivisme benadrukt dat kennisopbouw en leren geen lineaire  

processen zijn, die op basis van een extern systeem worden opgebouwd (‘eerst A, 

dan B’), maar dat kennisvorming aangrijpt op de ervaringen en kennis die de lerende 

al heeft. Kennisontwikkeling is ook een sociaal proces: leerervaringen komen vooral 

in samenwerking met anderen tot stand (co-creatie).  

‘Het sociaal-constructivisme is echter een verzamelnaam voor een veelheid aan 

ideeën en principes die nog lang niet in een mooie coherente theorie zijn samen-

gebracht. In het sociaal-constructivisme gaat het om principes van leren en die  

leiden nog niet tot principes voor goed onderwijs. Twee belangrijke principes uit 

het sociaal-constructivisme (…) zijn:  

1. Mensen vormen voortdurend hun eigen mentale constructies op basis van 

hun ervaringen. 

2. De vorming van mentale constructies verloopt fundamenteel anders als het 

in samenwerking met anderen gebeurt dan als mensen in hun eentje bezig 

zijn’ (Korthagen & Lagerwerf, 2011, p.62). 

 

Een nieuwe stroming (sinds 2005) is het connectivisme (Siemens, 2005; Downes, 

2005). Hier gaat het om de invloed van de technologie op het leren in het digitale 

tijdperk. Het gaat niet zozeer om de vraag wat en waar je leert, maar over de vraag 

hoe je in deze maatschappij kennis vergaart. De stelling is dat dit niet alleen op school 

gebeurt, maar ook via bijvoorbeeld internet.  
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Binnen de positieve psychologie wordt gesteld dat het benadrukken van de kwalitei-

ten van mensen positieve effecten heeft op het leren. Of anders gezegd: het heeft 

minder effect als het falen van de lerende wordt benadrukt en meer effect als wordt 

benadrukt wat de lerende wél kan. 

2.4 Onderzoekend en actief leren herkennen 

De afgelopen twintig jaar zijn er verschillende initiatieven genomen die onderzoe-

kend en actief leren bevorderen, bijvoorbeeld de invoering van de basisvorming 

(1993) en de tweede fase in het voortgezet onderwijs (‘het studiehuis’). Kenmerken 

van deze initiatieven zijn:  

 De actieve rol van de leerling bevorderen. 

 Recht doen aan verschillen tussen leerlingen. 

 Voorzien in een brede ontwikkeling van leerlingen. 

 

De drieslag ‘toepassing, vaardigheden en samenhang’ werd uitgangspunt voor de 

verwezenlijking van het kerncurriculum van de basisvorming (Wisman, 2000). De ar-

gumentatie voor de brede ontwikkeling en de activerende didactiek werd ook toen al 

gezocht in de sterk veranderende economie. Globalisering, complexiteit en verande-

ringssnelheid, informatie- en communicatie technologie kenmerken die ontwikkeling.  

Er ontstonden in het land verschillende experimenten op basis van nieuwe overtui-

gingen. ‘Slash/21’ was een experiment van het Carmel schoolbestuur, de ‘Iederwijs 

scholen’ trokken veel aandacht, onder de rook van Den Bosch ontstond ‘Wittering.nl’, 

en het APS ontwikkelde ‘Natuurlijk leren’, met de belangrijke publicatie Koop een  

auto op de sloop (2002) van Alex van Emst. 

Bij sommigen was de overtuiging ontstaan dat alle leren uit de kinderen zelf moest 

komen, en dat de leerkracht dus moet afwachten. Maar onderzoekend, thematisch 

en projectmatig werken zijn zeker niet ‘vrij’ of ‘open’. Deze werkvormen vereisen een 

planmatige houding van de docent, structuur voor de leerling en duidelijke doelen. 

Zeker als kinderen nog niet gewend zijn aan deze werkvormen, is het belangrijk dat zij 

voldoende structuur krijgen aangeboden. Voorts is het belangrijk dat de leerkracht 

vanuit vertrouwen en veiligheid zelfvertrouwen bij de leerling opbouwt, op basis van 

het principe van scaffolding. De rol van de leerkracht is hierbij heel belangrijk, maar 

anders dan we gewend zijn. In de verschillende didactische uitwerkingen in hoofdstuk 

3 blijkt dat er inmiddels hard is gewerkt aan de werkvormen en de didactiek.  
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Darling-Hammond (2008) geeft aan dat het leren van 21st century skills vooral moet 

plaatsvinden in concepten, zoals projectonderwijs, problem based werken of design 

based werken. Dit noemen we inquiry based werkvormen. Het is een verzameling van 

werkvormen, die al langer bestaan, maar in scholen niet altijd worden toegepast.  

Kenmerkend voor die vormen van leren is dat het gaat om het onderzoeken van een 

realistisch probleem, dat meestal dicht bij de belevingswereld van de kinderen staat, 

dat het onderzoek vaak in groepsverband of in wisselende samenstellingen wordt 

uitgevoerd, en dat kinderen er langere tijd aan werken. Kinderen kunnen tijdens dat 

traject bijvoorbeeld verschillende rollen vervullen.  

Kenmerkend is ook dat de leerling meer autonomie heeft in het leerproces (in verge-

lijking met de directe instructie). Het is belangrijk dat kinderen de verschillende stap-

pen leren doorgronden, zodat ze deze vervolgens zelfstandig kunnen doorlopen. Een 

van de onderliggende doelen van deze werkwijzen is dat kinderen leren om te leren. 

Metacognitie betreft de kennis en opvattingen die iemand heeft over zijn cognitief 

functioneren (denken, redeneren, leren, onthouden e.d.) en over de wijze waarop hij 

dit kan sturen (Boekaerts & Simons, 1993).  

We kennen dergelijke werkvormen meestal wel van ‘leuke vrijdagmiddagactiviteiten’. 

Leerkrachten zijn dan vaak verbaasd over de betrokkenheid en het enthousiasme die 

deze activiteiten bij de kinderen genereren. Verschillende onderwijsmodellen probe-

ren op dit moment met name de wereldoriënterende vakken op een integrale wijze 

aan te bieden, bijvoorbeeld door thematisch te werken. Voorbeelden daarvan zijn 

Vierkeerwijzer, International primary curriculum en Ontwikkelingsgericht onderwijs 

(OGO). 

2.5 Ja, maar … 

Natuurlijk zijn er allerlei ‘ja, maars…’ te bedenken bij deze vormen van leren. Een  

eerste kanttekening is dat het niet gaat om een verandering van ‘het gehele onder-

wijs’. Bij de introductie van een nieuwe benadering in het onderwijs bestaat soms de 

neiging om de verandersuggesties heel letterlijk te nemen, en ‘het hele onderwijs om 

te gooien’. Dat is zeker niet de bedoeling.  

Sommigen hebben de vrees dat er geen instructie meer zal zijn en dat de leerling  

geheel zijn eigen weg moet zoeken. Instructie zal blijven bestaan. Sommige zaken 

leer je beter door een gedegen leerlijn te volgen en sommige zaken leren kinderen 
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niet ‘uit zichzelf’. Het gaat er eerder om dat er een nieuw evenwicht ontstaat tussen 

activiteiten waarbij de leerkracht meer regie heeft en activiteiten waarbij leerlingen 

meer regie hebben. Om dat te bereiken is rolwisseling nodig, zowel van de leerkracht 

als van de leerling.  

We benadrukken dat het vooral gaat om het inbrengen van meer onderzoekende en 

actieve onderdelen in het onderwijs. Het is de bedoeling dat de leerkracht daarbij 

doelgericht en beredeneerd handelt. Onderzoekend en actief leren beperkt zich niet 

tot ’leuke activiteiten op vrijdagmiddag’. De leerkracht reflecteert op het aanbod dat 

hij/zij de kinderen aanreikt en stelt zichzelf de vraag wat hij/zij daarmee wil bereiken. 

Een belangrijke vraag is welke onderdelen van het curriculum zich lenen voor onder-

zoekend en actief leren. Vaak kiezen scholen in eerste instantie voor bijvoorbeeld  

cultuureducatie en voor thematisch werken in de zaakvakken (in de middag). Dat zijn 

op zich verantwoorde keuzes, mits ze zijn ingebed in een serieuze context, waarin 

ook de opbrengsten en de manier van begeleiden aandacht krijgen.  

Een andere kanttekening is of de kinderen de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid 

wel aankunnen die bij onderzoekend en actief leren van hen worden gevraagd. Je 

kunt er van uitgaan dat de meeste kinderen van nature nieuwsgierig zijn. Twee-

jarigen willen alles onderzoeken en ontdekken. Hoewel er verschillen in aanleg zijn, is 

de heersende opvatting dat de omgeving bij leerlingen veel kan veranderen. Als kin-

deren hebben afgeleerd om nieuwsgierig of ondernemend te zijn, kan het verwar-

rend zijn als dat in nieuwe werkvormen plotseling van hen wordt gevraagd. Onder-

nemende, onderzoekende en actieve werkvormen vereisen introductie, gewenning 

en ondersteuning.  

Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig dan andere kinderen om de 

stap naar meer zelfstandigheid te maken, doordat zij bepaalde basiskennis en vaar-

digheden onvoldoende hebben ontwikkeld. Kinderen die van huis uit andere (of min-

der) bagage meekrijgen, minder ‘cultureel kapitaal’ zogezegd, hebben meer moeite 

met zelfstandige en actieve werkvormen. Hoe jonger ze daarmee leren omgaan, hoe 

beter. Sommige onderwijsconcepten starten daar al mee vanaf de eerste groepen.  

Korthagen en Lagerwerf (2011, p.14), wijzen op drie dilemma’s bij het aanbieden 

van meer actieve onderwijsvormen:  

1. In hoeverre richt je de aandacht van de leerlingen op de praktijk en in welke 

mate op de theorie die ze moeten leren? Het is niet de bedoeling dat de 

theoretische onderdelen in de verdrukking komen.  
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2. Welke vrijheid geef je de leerlingen en welke eisen en grenzen stel je? Dit 

verschilt waarschijnlijk per leeftijdsgroep, maar een punt van aandacht is dat 

kinderen moeten leren omgaan met de vrijheden die zij krijgen. De opbouw 

van vrijheid loopt door het gehele onderwijs heen in de vorm van scaffol-

ding (eerst meer steun, dan langzamerhand minder). 

3. Waarbij help je leerlingen en waarin daag je ze uit om het zelf uit te zoeken?  

 

Vooral dit laatste punt vraagt aandacht. In trajecten die wij bij Sardes deden met 

21ste-eeuwse vaardigheden bleek dat dit voor leerkrachten een belangrijk vraagstuk 

is: leerkrachten zijn sterk geneigd om de leerling naar het goede antwoord te leiden, 

maar omdat het bij actief leren ook gaat om het stimuleren van het zelfstandig wer-

ken, moet de leerkracht af en toe ook ‘op de handen’ blijven zitten en een tegen-

vraag stellen. Dat vereist van de leerkracht dat hij of zij de individuele uitdagingen 

van leerlingen kent. 

Een ander dilemma betreft de transfer van leerervaringen. Als ’s ochtends rekenen 

en taal op het rooster staan, en kinderen in de middag bijvoorbeeld thematisch en 

met actieve werkvormen werken aan techniek en duurzaamheid, dan kunnen we niet 

zonder meer veronderstellen dat ze de kennis van de ochtend (bijvoorbeeld verme-

nigvuldigen en delen) ’s middags kunnen toepassen bij een realistisch vraagstuk. De 

leerkracht moet de transfer van leerervaringen zo nodig ondersteunen. 

2.6 Verder met de pedagogische driehoek 

De pedagogische driehoek leerkracht – leerling – leerstof is bij de meeste leer-

krachten wel bekend. Hij is beproefd en actueel, maar om onderzoekend en actief 

leren toe te lichten, moeten we de driehoek uitbreiden. Bij onderzoekend en actief 

leren blijft de relatie tussen de leerkracht en de leerling belangrijk, maar als het 

gaat om de leerstof, zijn naast de inhoud ook ‘de bronnen’ van belang. Bovendien 

voegen we ouders, de thuissituatie, de buitenschoolse leeromgeving toe als een 

‘actor’. We doen dat vanwege het belang van informeel en non-formeel leren, en 

ook omdat blijkt dat de thuissituatie er bijzonder toe doet. Daarmee is de pedago-

gische driehoek uitgebreid.  

In Innovative learning environments (OECD, 2013, p.23) wordt gesproken van een 

vierhoek: leerkracht, leerling, leerstof en bronnen. Bronnen hebben betrekking op 

ruimten en digitale bronnen. Aanvullingen op deze nieuwe vierhoek zijn vervolgens 

de pedagogiek en de organisatie. Dit betreft:  
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 Hoe kinderen zijn gegroepeerd. 

 Hoe docenten samenwerken en hoe ze zijn gegroepeerd. 

 Welk (tijd)schema er is voor leren en voor het maken van opdrachten. 

 Pedagogiek en beoordelingspraktijk. 

 

Het model van deep learning van Fullan en Langworthy (2014, p.3) raakt de oor-

spronkelijke pedagogische driehoek. Het gaat daarbij ook om de ‘plaatsing’ van de 

verschillende onderdelen van dit model. In de nieuwe pedagogiek zien zij dat tech-

nologie alomtegenwoordig is; technologie (het internet) wordt ook beschouwd als 

bron. De leerkracht en de leerling staan voor de gezamenlijke opdracht om de in-

houd (stof) samen te ontdekken en meester te worden. De leerkracht doet dat op 

basis van beheersing van pedagogische capaciteit. Kinderen krijgen op allerlei mo-

gelijke manieren kennis en informatie aangereikt en het wordt meer en meer de 

opdracht van de leerkracht om samen met de kinderen de weging en de waarde-

ring van die informatie en kennis vorm te geven. Uiteindelijk leidt dit proces van 

creatie en gebruik van informatie tot nieuwe kennis over de wereld.  

De onderliggende gedachte is dus niet ‘reproductie’ van kennis, zoals we gewend 

zijn in het traditionele onderwijs, maar ‘samen nieuwe kennis creëren’ in levens-

echte contexten. Dit proces wordt deep learning genoemd. ‘In deep learning tasks, 

the goal is to develop new knowledge, through the integration of prior knowledge 

with ideas, information and concepts, into a wholly new product, concept, solution 

or content. In good deep learning tasks, students also go beyond creating new 

knowledge to doing something with it – to using that new knowledge in the world’ 

(Fullan & Langworthy, 2014, p.23). 

Dit kan niet los worden gezien van de ontwikkeling van de school. Daarom is ook 

schoolontwikkeling een onderdeel van het geheel. Een actieve en onderzoekende 

manier van leren vraagt om veranderingen op verschillende niveaus. Afbeelding 2: 

Model voor onderzoekend en actief leren geeft aan waar deze veranderingen nodig 

zijn.  
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Afbeelding 2: Model voor onderzoekend en actief leren. 

Toelichting op de figuur 

De invoering van onderzoekend en actief leren op school begint bij het goed door-

denken van, reflecteren op en bediscussiëren van de visie op leren in het team. Voor 

welke onderdelen van het curriculum zien we meer regie voor de leerkracht? En voor 

welke onderdelen willen we meer de regie en verantwoordelijkheid van de leerling 

stimuleren? Hoe bouwen we zelfstandigheid bij leerlingen op? Hoe ziet dat leren er 

dan uit en welke opbrengsten verwachten we? 

De (eigen) visie op leren is de start. Deze visie heeft directe consequenties voor de rol 

en de vaardigheden van de leerkracht. Instructies blijven belangrijk, maar als de leer-

lingen aan het werk zijn, probeert de leerkracht samen met leerlingen vraagstukken 

uit te werken (co-creatie). De leerkracht geeft instructie, weet te inspireren, maar is 

ook coach en begeleider. De leerkracht stelt zich niet op als de alwetende en stelt ook 

andere vragen aan de leerling. Dit vereist andere vaardigheden van de leerkracht:  

rekening houden met de individuele uitdagingen van de leerling, andere (reflectieve) 

vragen stellen, uitdagende opgaven ontwerpen. 

Hiermee hangt samen dat er sprake is van een andere relatie tussen leerling en leer-

kracht. De leerkracht denkt mee bij het oplossen van vraagstukken en is niet de  

‘alwetende’, de leerkracht gebruikt actieve werkvormen, die leerlingen stimuleren 

om samen te werken, te onderzoeken, te analyseren, te toetsen, te redeneren en op-

lossingen of ontwerpen te maken. 
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Bij het uitvoeren van de projecten (andere werkvormen) gebruiken leerlingen ook 

andere bronnen. Soms is dat het boek (de methode), maar er is tegenwoordig een 

overweldigend aanbod op internet. Ook kan het bijvoorbeeld gaan om een buurt-

onderzoek of het raadplegen van een expert. Overigens zijn ook een klassieke  

encyclopedie of de bibliotheek niet uitgesloten. Ook mediawijsheid is een belangrijk 

aspect in dit kader: hoe weet je welke bronnen betrouwbaar en goed zijn? Wat  

gebruik je wel en niet? Hoe kun je dat goed beredeneren? Het lijkt er op dat we voor 

het onderdeel reflecteren een taal moeten ontwikkelen. 

Verder past in het model een andere rol van de leerling. Er wordt van leerlingen een 

actieve, ondernemende houding verwacht. De leerkracht stimuleert de leerlingen om 

nieuwsgierig te zijn, maar een nieuwsgierige houding is ook een randvoorwaarde. 

Leerlingen die gewend zijn aan directe instructie, zullen moeten wennen aan de  

verantwoordelijkheid, de vrijheid en de autonomie die zij krijgen bij onderzoekend  

en actief leren. Dat kost waarschijnlijk tijd.  

Er worden ook een andere rol en andere vaardigheden van de leerkracht gevraagd  

bij het reflecteren op het werk. Bij de traditionele manier van werken gaat het erom 

dat de leerling het goede antwoord geeft, maar bij onderzoekend en actief leren zijn 

er niet direct goede antwoorden. Misschien zijn er wel meerdere antwoorden moge-

lijk, vooral als er divergente denkstijlen worden gestimuleerd. De kinderen maken 

gedurende de uitvoering van hun opdracht afwegingen en keuzes. De leerkracht be-

spreekt die keuzes met de leerling: waarom heb je juist voor deze oplossing gekozen? 

En wat waren de alternatieven of de afwegingen? Zowel kinderen als de leerkracht 

zijn niet altijd gewend om te reflecteren op de gedane arbeid.  

Onderzoekend en actief leren leidt tot andere leeropbrengsten. De opbrengsten heb-

ben niet alleen betrekking op het verwerken van de leerstof, maar ook op het proces 

en op de houding, bijvoorbeeld doorzettingsvermogen of bereidheid om samen met 

anderen naar een oplossing te zoeken.  

De achtergrond wordt gevormd door de ouders, de thuissituatie en andere buiten-

schoolse situaties. De schoolse situatie doet ertoe, maar in verhouding gebeurt er 

veel meer buiten dan binnen de schoolmuren. In de klas vindt de vertaling van die 

buitenschoolse ervaringen plaats. De leerkracht speelt daarin een belangrijke rol.  

We hebben schoolontwikkeling toegevoegd, omdat werken aan onderzoekend en 

actief leren schoolontwikkeling vereist. De school, het team, moeten de bakens  

verzetten. Hoe en wat de school daarin doet, is mede bepalend voor de opbrengsten. 
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Een verandering op dit niveau is ingrijpender voor de school dan bijvoorbeeld de  

invoering van een nieuwe rekenmethode.  

2.7 Tot slot 

In dit hoofdstuk beschreven we wat wij verstaan onder onderzoekend en actief leren. 

De machinemetafoor voor het onderwijs vervangen we door de metafoor van het 

laten groeien van een plant.  

 

Auteurs kiezen verschillende termen voor onderzoekend en actief leren, zoals avon-

tuurlijk leren, ondernemend leren en deep learning, maar in feite gaat het over min 

of meer hetzelfde: door meer betrokkenheid en een actieve houding leren kinderen 

indringender en duurzamer. Er is een relatie met flow en met spel, en het geeft de 

leerling een gevoel van autonomie, een belangrijke motiverende factor.  

 

We presenteerden in dit hoofdstuk een model dat in beeld brengt op welke aspecten 

onderzoekend en actief leren invloed heeft. In de volgende hoofdstukken behande-

len we de verschillende onderdelen van dit model.   
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H3 Onderwijsmodellen voor onderzoekend  
      en actief leren 

In dit hoofdstuk bespreken we een aantal onderwijsmodellen die aansluiten bij  

onderzoekend en actief leren: 

• Projectonderwijs, problembased learning, designbased learning 

• Coöperatief leren 

•  Ontwerpend en ontdekkend leren (wetenschap en techniek) 

•  International primary curriculum 

•  Thematisch onderwijs 

•  Ontwikkelingsgericht onderwijs 

Er zijn veel overeenkomsten tussen deze modellen. 

3.1 Projectonderwijs, problembased learning,design based learning 

Rovers (2017) verwijst in Als helden op reis naar verschillende onderwijsmodellen, 

zoals Natuurlijk leren, het nieuwe leren, probleem- en projectgestuurd leren,  

ervaringsleren, transformatief leren, en High impact leren. Het vorige hoofdstuk 

maakte duidelijk dat er veel verschillende termen worden gebruikt, die eigenlijk  

allemaal op dezelfde gemeenschappelijke kenmerken wijzen. De werkvormen en 

manieren van leren die worden toegepast bij bijvoorbeeld wetenschap en techniek, 

maar ook bij het International Primary Curriculum, zijn te herleiden tot werkvormen, 

die we terugvinden in projectonderwijs, problem based learning en designbased  

learning. Daarom gaan we daar eerst op in.  

Projectonderwijs  

In projectonderwijs gaan kinderen (veelal in groepjes) aan de slag om een gezamen-

lijk thema of onderwerp uit te werken of een vraagstuk op te lossen. Een project 

wordt meestal afgesloten met een gezamenlijke presentatie of product. Tegenwoor-

dig gebruiken veel scholen aanpakken die veel weghebben van projectonderwijs,  

bijvoorbeeld in het kader van wereldoriëntatie. 

Aan de basis van projectonderwijs liggen de ideeën van Paulo Freire en William Heard 

Kilpatrick (1871-1965). De laatstgenoemde werd bekend door zijn boek The project 

method uit 1919 waarin hij beschrijft hoe leerlingen spontaan bezig zijn met reële  

levenssituaties en zich ontwikkelen door eigen activiteit. John Dewey werkte dit theo-

retisch uit, waardoor hij meestal als de bedenker van projectonderwijs wordt gezien. 
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Paulo Freire bouwt met zijn Pedagogie der onderdrukten eveneens mee aan de basis 

van de methode. Aanvankelijk meent men dat Freires methode puur bedoeld is voor 

de ontwikkeling van volwassen analfabeten in de derde wereld, maar later ziet men 

dat zijn ideeën en deze werkwijze ook in het onderwijs in het westen zijn toe te pas-

sen. In de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw was er een opbloei te zien 

van het projectonderwijs in Nederland.  

Problem based learning  

Bij problem based learning (PBL) is een probleem, vraag, of puzzel het startpunt voor 

leren. PBL is meer dan alleen het aanvullen van de lesstof met wat opdrachten rond 

problemen; op een school die werkt volgens de PBL-principes, zijn de lesmethoden 

volledig omgegooid en geordend op basis van problemen. 

PBL ontstond enkele decennia geleden op medische faculteiten in Noord-Amerika uit 

onvrede met de bestaande lesmethoden. In Nederland nam onder meer de medische 

faculteit van de Universiteit Maastricht de werkwijze over. Niet de aparte vakken 

(anatomie, ziekteleer et cetera) vormen het startpunt van het leren, maar het onder-

wijs start bij de problemen van de patiënt. Van daaruit worden alle relevante vakken 

en invalshoeken betrokken.  

Bij PBL vergaren de leerlingen kennis en vaardigheden door een aantal vaste stap-

pen te doorlopen. Dit is kenmerkend voor PBL: 

•  Er worden praktische situaties gebruikt om leerlingen te stimuleren om een 

probleem, kwestie of vraag te overdenken en te bespreken. 

•  Er wordt een probleem ingezet als realistische trigger voor het leren. 

•  De begeleiding van leerlingen is gericht op het kritisch leren nadenken over 

mogelijke oplossingen of antwoorden. 

•  Leerlingen werken samen bij het benaderen van het probleem, en gaan  

binnen en buiten de klas op zoek naar informatie of naar begeleiding die hen 

verder kan helpen. 

•  Leerlingen leren hun eigen onderwijsbehoeften te identificeren, mede door 

hun eigen leerproces te evalueren. 

 

Er zijn ook varianten van PBL ontwikkeld, waarbij kinderen kunnen oefenen met 

verschillende (betekenisvolle) taken bij aardrijkskunde in het basisonderwijs. Met 

een taxonomie van elf taken, werken kinderen op een activerende manier, die  

hogere vormen van leren bevordert. Voorbeelden van taken:  

• Journalistieke taak: de leerling is een verslaggever die schrijft over een  

belangrijke gebeurtenis. 
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• Ontwerptaak: de leerling maakt een product of organiseert een actie met 

een vooraf bepaald doel en binnen bepaalde voorwaarden. 

• Analytische taak: de leerling leert te begrijpen hoe dingen in elkaar steken 

(‘Hoe zit het in elkaar?’). 

 

Andere taken zijn: verzameltaak, mysterietaak, creatieve taak, consensustaak, over-

tuigingstaak, zelfkennistaak, oordelende taak, en wetenschappelijke taak. Greven en 

Kenter werken de verschillende taken uit in heel praktische voorbeelden voor de  

basisschool en koppelen ze ook aan de kerndoelen (Greven & Kenter, 2007;  

gebaseerd op professor Bernie Dodge uit San Diego, VS). 

Design based learning 

Bij design based learning (DBL) leren leerlingen door een product te ontwerpen, te 

bouwen en te evalueren.  

‘Children learn deeply when they are asked to design and create an artifact 

that requires understanding and application of knowledge. (…) DBL supports 

an iterative problem solving process’ (Darling-Hammond, 2008, p.45). 

Defining  creating  assessing  redesigning 

Deze werkwijze is ontstaan in het technisch onderwijs. Het idee is dat zowel de crea-

tieve en analytische ‘denkers’ als de ‘doeners’ gemotiveerd zijn om een mooi product 

af te leveren. Leerlingen zijn actief bezig. In plaats van passief kennis te verwerven uit 

een boek, construeren zij hun eigen kennis. Uit onderzoek blijkt dat DBL de transfer 

van kennis naar andere situaties stimuleert, samenwerken stimuleert, en een positie-

ve houding tegenover techniek bewerkstelligt (Doppelt e.a., 2008; Fortus e.a., 2004; 

Puntambekar & Kolodner, 2005).  

De didactische leerlijn ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ bij natuur en techniek 

(Verbreding Techniek Basisonderwijs - VTB) past bij deze manier van leren. VTB was 

een eerste verkenning naar de mogelijkheden om door middel van natuur- en tech-

niekonderwijs (in de groepen 3/4 en 5/6) de ontwikkeling van een wetenschappelijke 

houding bij leerlingen te stimuleren. De didactiek was gericht op de koppeling van 

een wetenschappelijke houding met hands-on activiteiten. Hieraan is onder andere 

gewerkt in het project 'Leren Onderzoekend en Ontwerpend Leren' (LOOL-project, 

www.slo.nl; zie Kemmers, e.a., 2007). Nog steeds is het onderzoekend en ontwer-

pend leren in ontwikkeling. 
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3.2 Coöperatief leren  

Bij coöperatief leren of samenwerkend leren werken leerlingen die verschillen in 

leerstijl, leerniveau en leertempo in tweetallen of groepjes met elkaar samen. De  

samenwerking wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen. De kinderen  

discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen 

elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. 

De gedachte is dat het werken in heterogene groepjes alle kinderen ten goede komt. 

De zwakkere leerlingen krijgen uitleg en worden aangemoedigd, en de sterkere  

leerlingen leren de stof op een hoger niveau beheersen doordat ze het aan anderen 

uitleggen. Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de 

samenwerking. De samenwerking geeft ruimte aan verschillende manieren van leren 

en daagt leerlingen uit om de benaderingswijze van anderen te begrijpen. De leer-

lingen leren niet alleen van de interactie met de leerkracht, maar ook van de inter-

actie met elkaar. 

Coöperatief leren gaat uit van vijf basisprincipes: 

1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid: 

De opdracht kan alleen succesvol worden uitgevoerd als elk kind in het 

groepje zijn bijdrage levert. De didactische structuren zorgen ervoor dat  

elke leerling actief deelneemt aan de taak.  

2. Individuele verantwoordelijkheid: 

Elk kind is verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrage aan (het geheel van)  

de opdracht.  

3. Directe interactie: 

De kinderen wisselen hun ideeën, kennis en meningen uit. Goede interactie 

is belangrijk voor het leerproces en voor de uitkomst van de opdracht. 

4. Samenwerkingsvaardigheden: 

De leerkracht kiest per les een vaardigheid uit, besteedt hier vooraf aan-

dacht aan, en komt er bij de evaluatie op terug. 

5. Evaluatie van het groepsproces: 

De groepsleden bespreken met elkaar hoe de samenwerking verliep.  

Daarna wordt er klassikaal geëvalueerd. 

 

Er zijn vele coöperatieve werkvormen die de leerkracht kan inzetten, bijvoorbeeld het 

‘woordenweb’ of de ‘placemat’. De werkvormen verschillen in tijdsduur en in com-

plexiteit, en vereisen verschillende samenwerkingsvaardigheden. De ene werkvorm is 
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geschikt als startopdracht, terwijl de andere werkvorm een goede verwerkings-

opdracht is.  

Coöperatief leren stimuleert de betrokkenheid en actieve deelname van de leer-

lingen. De leerlingen leren veel van en met elkaar. Coöperatief leren bevordert ook 

de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een de sfeer in de groep. Uit on-

derzoek blijkt dat coöperatief leren een positieve invloed kan hebben op het zelf-

vertrouwen van leerlingen. 

Coöperatief leren is een vorm van klassenmanagement, waarbij de leerkracht  

gebruikmaakt van het vermogen van leerlingen om elkaar te helpen. Leerkrachten 

moeten worden opgeleid om deze vorm van leren op de juiste manier uit te voeren. 

Voor bijvoorbeeld het organiseren en begeleiden van groepswerk en het oplossen 

van samenwerkingsproblemen tussen kinderen, is een andere benadering nodig dan 

veel leerkrachten gewend zijn (ontleend aan www.wij-leren.nl). Ook het samenstel-

len van de groepjes of tweetallen vereist aandacht. De groepsdynamica stelt de leer-

kracht hierbij voor veel keuzes. Zo kan de leerkracht de groepjes zelf samenstellen  

of dit aan de leerlingen overlaten. En er zijn nog tal van andere afwegingen die leer-

krachten kunnen maken bij de samenstelling van de groepjes. 

In de jaren negentig verschenen enkele bekende overzichtstudies naar coöperatief 

leren (Cohen, 1994; Slavin, 1996; Johnson & Johnson, 1999). Er is veel onderzoek 

gedaan naar de vraag of leerlingen die in een groep samenwerken beter of minder 

goed leren dan leerlingen die alleen werken. Janssen, Ten Dam en Van Hout-

Wolters (2002) vatten de resultaten van het onderzoek naar samenwerkend leren 

als volgt samen: 

Als leerlingen samenwerken zijn hun leerresultaten even goed of beter  

dan de resultaten in individuele leersituaties. Dit geldt voor verschillende 

leeftijden, vakinhouden en soorten taken, van betrekkelijk eenvoudige  

geheugentaken tot meer complexe probleemoplossingstaken. Leerlingen 

die met elkaar samenwerken lijken vooral leerwinst te boeken op het meta-

cognitieve vlak. Dat wil zeggen dat zij stilstaan bij vragen zoals: hoe pakken 

we deze opgave aan? Welke aanpak zal het beste resultaat opleveren? Wat 

zou mijn inbreng kunnen zijn? Wat kunnen anderen daaraan toevoegen?  

Bij samenwerking zijn leerlingen dan ook minder geneigd onmiddellijk aan 

de slag te gaan, ze oriënteren zich eerst op het probleem of de taak. Naast 

positieve effecten op (meta)cognitief terrein, lijkt samenwerken ook een 

gunstige invloed te hebben op de motivatie, het zelfvertrouwen en op de 

onderlinge relaties tussen de leerlingen. 
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De uitkomsten van effectonderzoek wijzen echter niet altijd in dezelfde richting en 

hebben soms zelfs tegenstrijdige resultaten. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat 

het onderzoek betrekking heeft op zeer uiteenlopende vormen van samenwerking, 

dat de instructie van leraren sterk varieert en dat in het onderzoek verschillende 

soorten toetsen worden gebruikt (met gestandaardiseerde toetsen wordt meestal 

geen effect van samenwerkend leren gevonden, en met zelfontworpen toetsen vaak 

wel). 

Janssen (2014) deed een metastudie naar de effectiviteit van samenwerkend leren. 

Daaruit blijkt dat samenwerkend leren als een ‘succesverhaal’ wordt gezien: in  

vergelijking met individuele leersituaties levert samenwerkend leren betere leer-

opbrengsten op cognitief, meta-cognitief, affectief-motivationeel en sociaal gebied. 

Het is echter niet helemaal duidelijk hoe dat komt.  

Uit de meta-analyses van Janssen (2014) blijkt dat het voorbereiden van leerlingen op 

samenwerkend leren van groot belang is. Daarnaast heeft de positieve onderlinge 

afhankelijkheid van leerlingen een positieve invloed op de interactieprocessen tijdens 

samenwerkend leren en is het belangrijk dat ze gericht worden ondersteund met 

leermiddelen. Niet voor niets heeft de meta-analyse van Janssen de titel De black-box 

van samenwerkend leren geopend. Volgens Janssen is er namelijk meer bekend over 

het effect van samenwerkend leren dan over de vraag hoe samenwerkend leren 

werkt en hoe goede effecten tot stand komen.  

Uit de ervaringen op basisscholen blijkt dat leerlingen moeten leren om samen te 

werken. Met andere woorden: we kunnen er niet van uitgaan dat ze het ‘uit zichzelf’ 

kunnen. Om tot goede resultaten te komen, is het verstandig om met leerlingen te 

bespreken wat de kenmerken van een goede samenwerking zijn, deze kenmerken 

regelmatig te herhalen en ook te gebruiken bij de reflectie op de samenwerking. 

3.3 Ontwerpend en ontdekkend leren 

Ontwerpend en ontdekkend leren is een belangrijk onderdeel van wetenschap en 

techniek (W&T). Wetenschap en techniek is erop gericht om de belangstelling van 

kinderen voor techniek en onderzoek te stimuleren. Om W&T in het basisonderwijs 

te stimuleren, startte in 2001 het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs 

(VTB), dat in 2008 werd vervolgd met VTB-pro (professionalisering). Vervolgens was 

er in 2011 ‘Het honderd scholen project’ van het Platform Bèta Techniek. Er is een 

landelijk W&T-netwerk van ondersteuningsinstellingen, zoals de 24 steunpunten.  
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In 2020 wordt wetenschap en techniek verplicht in het basisonderwijs (Techniekpact 

2013-2016).  

Het project ‘Talentenkracht’ is een onderzoeksprogramma (dit liep van 2006 tot 

2016) van zeven universiteiten naar de talenten van kinderen (3-14 jaar) op het ge-

bied van wetenschap en techniek. Het is opgezet om docenten, pedagogische mede-

werkers en ouders inzichten, handvatten en materialen te bieden voor W&T-

activiteiten. 

W&T is niet alleen voor ‘bollebozen’ en hogere vormen van onderwijs. Ook in de  

kinderopvang en in de onderbouw kunnen leerkrachten al experimenten met de  

kinderen doen om hun verwondering aan te wakkeren. Zo is er het boek SpeelGoed:  

op ontdekking met je spelende kind (De Lange e.a., 2013), waarin allerlei technische 

spelletjes staan die vooral ouders met jonge kinderen kunnen doen. Tot een jaar of 

zes zijn kinderen vrij onbevangen in het stellen van vragen en ook in het zelf beden-

ken van antwoorden op die vragen. Als je kinderen uitdaagt om zelf antwoorden te 

bedenken, door bijvoorbeeld samen te redeneren (zogenaamd sustained shared 

thinking), dan stimuleer je hen om na te denken en te redeneren. Daarbij wordt ook 

de taalontwikkeling gestimuleerd.  

Ontdekkend leren (inquiry based learning) is een werkwijze die leerlingen uitdaagt 

om de wereld actief te onderzoeken. De natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen is 

het uitgangspunt. Er wordt thematisch gewerkt en wordt nieuwe kennis in de context 

van het thema geplaatst. Met de leerkracht verkennen leerlingen verbanden tussen 

fenomenen, onderwerpen en ontwikkelingen. Door nieuwe kennis en vaardigheden 

te verbinden aan eerder verworven kennis, beklijft de kennis beter. Ook onthouden 

leerlingen de leerstof beter als zij het zelf ontdekken.  

Bij ontdekkend leren zijn de leerlingen actief bezig met hun leerproces. Ze ontwikke-

len hun talenten en leren hoe ze die optimaal kunnen inzetten. Ook leren ze zelfstan-

dig denken en handelen, initiatieven nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren. De 

leerlingen ontdekken de zin van het leren en ze leren van en met elkaar. 

Stappenplan onderzoekend en ontwerpend leren 

Er zijn voor wetenschap en techniek verschillende didactische werkwijzen ontwik-

keld, die het leerproces in stappen indelen. Het Nederlandse model voor onder-

zoekend en ontwerpend leren van Van Graft & Kemmers (2007) onderscheidt de 

volgende stappen: 
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•  Confrontatie 

•  Verkennen 

•  Experiment opzetten 

•  Experiment uitvoeren 

•  Concluderen 

•  Resultaten presenteren 

•  Verdiepen en verbreden 

 

Van Graft en Kemmers (2007) wijzen op het verband tussen onderzoekend leren en 

ontwerpend leren: de cyclus voor onderzoekend leren wordt bij ontwerpend leren in 

tegengestelde richting doorlopen. 

 

 

Afbeelding 3: De cycli van onderzoekend en ontwerpend leren (Verschillende bronnen geven 

deze cyclus weer: Universiteit Utrecht / wetenschapsknooppunt / SLO (LOOL project) /  

Onderwijs maak je samen). 

Confrontatie 

Ontdekkend leren begint met de confrontatie met een probleem of voorwerp, dat 

voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 Het sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. 

 Het roept verwondering op en maakt nieuwsgierig. 

 Het nodigt uit tot verder onderzoek. 
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Verkennen 

De kinderen verkennen het probleem of voorwerp. Als het een voorwerp is,  

kunnen ze het bekijken, voelen, ruiken of ernaar luisteren. Aanwezige voorkennis 

wordt opgefrist en de kinderen wisselen ervaringen uit. 

Experiment opzetten 

De vragen die in de verkenningsfase zijn opgekomen, worden omgezet in onder-

zoeksvragen. Samen met de leerkracht bedenken de kinderen een plan voor het 

onderzoek/experiment. Wat hebben we nodig? Waar gaan we werken? Wie doet 

wat? 

Experiment uitvoeren 

Als het plan klaar is, voeren de kinderen het experiment uit. Tijdens het proces 

houden zij een logboek bij. De leerkracht evalueert al tijdens het onderzoek. 

Concluderen 

Na het onderzoek worden er conclusies getrokken. Misschien is het probleem nu 

opgelost, maar er kunnen ook vervolgvragen zijn.  

Resultaten presenteren 

De leerlingen verwerken de conclusies in een presentatie. Dat kan op verschillende 

manieren, bijvoorbeeld in de vorm van een tabel, woordspin, grafiek, tekening of 

tentoonstelling. De leerkracht stimuleert de kinderen om de resultaten goed samen 

te vatten en in een passende vorm te presenteren.  

Verdiepen en verbreden 

De leerkracht diept het onderwerp verder uit en integreert het in andere vakken. 

Hij/zij kan hieraan ook activiteiten koppelen, bijvoorbeeld een muurkrant maken of 

een opdracht voor handvaardigheid. 

Van Keulen en Oosterheert (2011) werkten de stappen voor onderzoekend leren en 

voor ontwerpend leren allebei uit.  
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Stappenplan voor onderzoekend leren  

Tabel 2: Stappenplan voor onderzoekend leren (Van Keulen & Oosterheert, 2011, p.68/69). 
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Tabel 2: Stappenplan voor onderzoekend leren (Van Keulen & Oosterheert, 2011, p.68/69). 
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Stappenplan voor ontwerpend leren  

 
Tabel 3: Stappenplan voor ontwerpend leren (Van Keulen & Oosterheert, 2011, p.75). 

Inmiddels wordt onderzoekend en ontwerpend leren al verschillende jaren gestimu-

leerd en is de werkwijze in zekere mate beproefd.  

Volgens Furtak en collega’s kan de leerkracht traditionele instructielessen afwisselen 

met onderzoekend leren, waarbij sprake is van leerkrachtgestuurd en leerling-

gestuurd onderzoek (Furtak, Seidel, Iverson & Briggs, 2012). Hun meta-literatuur-

analyse laat zien dat leerlingen die onderzoekend leren meer leren dan leerlingen die 

alleen kant-en-klare kennis overgedragen krijgen. 
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Murad en Vellinga (2015) laten in negen portretten zien hoe scholen werken aan 

talentontwikkeling (inclusief kunst en cultuur, sport en techniek). De voorbeelden 

laten zien dat het steeds gaat om eenzelfde richting in de vernieuwingen: 

•  Meer zelfstandigheid en autonomie voor de leerlingen in hun leerproces en 

bij hun keuzes. 

•  Trots en zelfvertrouwen ontwikkelen. 

•  Een relatie met de praktijk (betekenisvol). 

•  Inzicht in je eigen leerproces (een portfolio). 

•  Meer verbinding met persoonsontwikkeling door loopbaanoriëntatie in het 

onderwijs te integreren. 

 

Rector Zevenbergen van het Libanon Lyceum zegt heel treffend: ‘Behandel je leer-

lingen als kleine kinderen, dan krijg je kinderachtig gedrag. Daar is nog een wereld in 

te winnen. Ook in activerend leren, betekenisvol en inspirerend onderwijs. In het on-

derwijs hebben we de neiging de nieuwsgierigheid die leerlingen van nature hebben 

dood te slaan: luisteren en opschrijven. De tragiek van het onderwijs is dat we alle-

maal getraind zijn om de leerling te vertellen hoe het moet, terwijl het de kunst is om 

de leerling op de goede manier in beweging te krijgen’ (Murad & Vellinga, 2015,p.22). 

Ontdekkend leren  

Kleuterleerkracht Nadine voert in het kader van het thema ‘water’ een 

ontdekactiviteit uit met drijven en zinken.  

Nadine wil graag dat kin-

deren zelf ontdekken 

waarom iets wel of niet 

zinkt. Zij heeft daarvoor 

een grote bak met water, 

waar ze verschillende 

voorwerpen in legt.  

Ze bereidt de volgende 

vragen voor: 

1. Observeren: benoemen, wat zie je? 

2. Afvragen: hoe zou het komen dat dit steentje zinkt en de ping-

pongbal blijft drijven? 

3. Voorspellen: wat zou er gebeuren als we een veertje in het  

water leggen? Wat zou je moeten doen om …? Wat zou je nog 

meer kunnen doen met…?  
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Na het voorspellen mogen de kinderen uitproberen wat zij hebben  

bedacht. Juf Nadine geeft de kinderen ruimte om te ontdekken. 

4. Controleren: wat gebeurt er? Wat is er veranderd? 

5. Verklaren: hoe zou dat komen? 

6. Concluderen: conclusies trekken, taal toevoegen. Dus als deze… 

dan is dat…  

7. Reflecteren: wat hebben we gedaan? 

 

Om het ontdekken van kinderen goed te ondersteunen én niet in de 

valkuil te trappen om te veel uit te leggen, schrijft Nadine een aantal 

aandachtspunten voor zichzelf op:  

 Vraag door 

 Zaai twijfel 

 Toon je enthousiasme 

 Verwonder kinderen door hen iets te laten voelen of ervaren 

 Help formuleren 

 Heb een open houding 

 Laat eigen associaties los 

 Vul het antwoord niet in 

 Het gaat om het zelf leren ontdekken, niet primair om kennis 
opdoen 

 
Nadine heeft een aantal kinderen in 

de klas die nog weinig of geen Ne-

derlands spreken. Om die kinderen 

ook mee te laten doen, heeft zij een 

werkblad gemaakt. Deze kinderen 

hoeven niet met woorden te voor-

spellen, maar leggen de voorwerpen 

in de juiste kolom: verwacht je dat 

dit voorwerp zinkt of blijft drijven? 

Zo worden ook deze kinderen  

geprikkeld om zelf na te denken. 
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3.4 International Primary Curriculum 

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor de creatieve vakken 

en de zaakvakken op basisscholen, dat is ontwikkeld door Shell en de Stichting Neder-

lands Onderwijs in het Buitenland (SNOB). Omdat het personeelsbestand van Shell 

halverwege de jaren negentig steeds internationaler werd, ontwikkelde de multinati-

onal (samen met de SNOB) een curriculum met een internationaal perspectief. 

Het International Primary Curriculum heeft de volgende uitgangspunten: 

1. We leven in een kennismaatschappij. 

Vandaag de dag hebben mensen met de juiste kennis, goed ontwikkelde 

vaardigheden en inzicht de meeste kans op een baan. Kennis van zaken,  

weten hoe je iets moet doen, en begrijpen hoe kwesties in elkaar steken, 

vormen de sleutel tot succes.  

2. We moeten zowel kunnen omgaan met verandering als met stabiliteit. 

Nog maar één of twee generaties geleden was een baan voor het leven  

heel normaal. Nu zijn werk en leven veel vluchtiger.  

3. Het idee van ‘nationaliteit’ is aan het veranderen. 

Kennis van de internationale wereld wordt steeds belangrijker. Het kunnen 

werken en omgaan met verschillende culturen is cruciaal voor zowel de  

wereld waarin wij werken als voor ons persoonlijke leven en voor onze  

hoop op een vreedzame en duurzame planeet.  

4. Nieuwe manieren om te leren. 

Als het gaat om lesgeven en leren speelt onderzoek naar de hersenen een 

steeds grotere rol. Er worden nieuwe benaderingen van leren ontwikkeld. 

Sommige benaderingen zijn nog in het onderzoekstadium, maar andere  

onderzoeken zijn al ver gevorderd, bijvoorbeeld onderzoek naar meer-

voudige intelligenties, naar de rol van emoties in leren, en naar leerstijlen.  

5. Mensen hebben behoefte aan waarden. 

Er verandert veel, maar de kernwaarden die maken dat mensen worden  

gerespecteerd en vertrouwd zijn nog steeds van belang: eerlijkheid, respect, 

samenwerken en om anderen geven.  

6. Het belangrijkste doel van lesgeven is: leerlingen helpen om te leren. 

Het creëren van actieve betrokkenheid van leerlingen is daarvoor de basis. 

Omdat leerlingen verschillen, leent een klassikale ‘klassieke’ lesmethode zich 

hiervoor niet altijd even goed. Uitgangspunt is een actieve, sterk betrokken 

klas, waarin ieder kind tot zijn recht komt en waar de focus ligt op leren.  
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7. Lesgeven en leren moeten leuk zijn. 

Voor veel leerkrachten en leerlingen is lesgeven en leren iets ‘mechanisch’ 

geworden: een aantal fasen die moeten worden doorlopen. Hoewel  

standaarden van belang zijn, moeten zowel leerkrachten als leerlingen  

plezier beleven aan wat ze doen (www.ipc-nederland.nl). 

 

IPC biedt 80 ‘units’ (projecten) waarin de verschillende vakken zijn verwerkt. Rond 

de 100 basisscholen in Nederland voeren IPC-projecten uit. Thema’s zijn bijvoor-

beeld: het regenwoud, gezondheid en fitness, transport, chocolade. Het zijn redelijk 

’open’ thema’s waar de leerkrachten en de leerlingen gedurende ongeveer zes we-

ken via een vast stappenplan aan werken. Het belangrijkste bij het verkennen van de 

thema’s zijn: verbindingen leggen en goede vragen stellen.  

 

Onderstaande figuur geeft de IPC-cyclus weer: 

 

Afbeelding 4: De cyclus van IPC. 

Er zijn in de cyclus verschillende onderwijskundige principes verwerkt. De stappen 

zijn vergelijkbaar met de stappen van ontdekkend en ontwerpend leren, maar zijn 

minder gespecificeerd.  

Startpunt  

Kennisoogst 

Big picture 
Uitleg thema 

Onderzoeks 

activiteiten 

Verwerkings 

activiteiten  

Afsluiting 
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3.5 Thematisch onderwijs  

Bij thematisch onderwijs worden verschillende vakken met elkaar verbonden. The-

matisch onderwijs sluit goed aan bij de uitgangspunten van onderzoekend en actief 

leren. Het leggen van inhoudelijke verbanden tussen verschillende disciplines bevor-

dert de kennisontwikkeling. Dat stelt ook de onderwijsinspectie: ‘Kinderen ervaren de 

wereld als een geheel. Om daarbij aan te sluiten, lijkt het voor de hand te liggen om 

inhouden en doelen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen en in samenhang aan 

te bieden. Door samenhang met de andere vakgebieden aan te brengen, leren leer-

lingen verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. 

Bovendien hebben scholen die dat doordacht doen een minder overladen curricu-

lum’ (Inspectie van het Onderwijs, 2016). 

Korvinus (2016) formuleert de volgende doelen van thematisch werken: 

•  De kinderen zijn betrokken en leergierig. 

•  De kinderen zijn eigenaar van hun leerproces. 

•  De kinderen hebben een actieve en onderzoekende houding. 

•  De kinderen kunnen kennis en vaardigheden van alle tijden toepassen en 

combineren met 21ste-eeuwse vaardigheden. 

•  De kinderen leggen verbanden door de samenhang tussen de verschillende 

vakken en vaardigheden. 

•  De kinderen hebben kennis van de wereld en hebben zich breed ontwikkeld. 

 

Verschillende onderwijsmodellen, zoals IPC, Big Picture en ontwikkelingsgericht  

onderwijs (OGO) werken met thema's. Ook zijn er methoden die de zaakvakken  

verbinden, zoals Topondernemers en DaVinci. 

Er zijn belangrijke verschillen tussen de benaderingswijzen, methodes of aanpakken 

die thematisch werken:  

1. De thema’s worden wel of niet aangereikt. 

IPC en bijvoorbeeld de methode VierKeerWijzer reiken de thema’s aan, maar 

scholen kunnen ook zelf thema’s kiezen, bijvoorbeeld op basis van de kern-

doelen, de actualiteit of op basis van wat de kinderen bezighoudt. 

2. De thema’s zijn meer of minder uitgewerkt. 

Sommige thematische aanpakken zijn zo ver uitgewerkt met themakaarten 

en materialen, dat het toch meer op een methode begint te lijken.  

3. Taal en rekenen zijn wel of niet in de thema’s geïntegreerd.  
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In de praktijk blijkt dat veel scholen ervoor kiezen om taal en rekenen niet in het 

thematisch werken te integreren. Zij geven deze vakken vaak ’s ochtends, volgens de 

standaardmethoden, en werken ’s middags op thematische wijze aan wereldoriënta-

tie. Reden hiervoor is waarschijnlijk dat de taal- en rekenmethoden een duidelijke 

opbouw hebben, waardoor het moeilijk is hiervan af te wijken. Bovendien worden 

scholen afgerekend op de taal- en rekenprestaties.  

De inspectie schrijft (Inspectie van het Onderwijs, 2016):  

‘Als het gaat om samenhang in het leerstofaanbod voor wereldoriëntatie valt op 

dat de meeste scholen in groep 5 tot en met 8 aparte methoden gebruiken voor 

natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. Ongeveer een kwart van de 

scholen vult de methoden aan met projecten of thema’s, waarbij ze de leerstof  

integreren. Een op de tien scholen gebruikt voor het gehele vakgebied wereld-

oriëntatie één geïntegreerde methode. Een vergelijkbaar deel van de scholen  

gebruikt geen methode, maar geeft een eigen invulling aan wereldoriëntatie.  

Naast samenhang binnen de domeinen van wereldoriëntatie kunnen ook relaties 

gelegd worden met andere vakgebieden, zoals taal, rekenen of kunstzinnige  

oriëntatie.’ 

Ook in het adviesrapport Ons onderwijs2032 (2016) is het belang van thematisch  

onderwijs bij wereldoriëntatie benadrukt.  

We beschrijven drie werkwijzen, methodieken of aanpakken die thematisch  

werken: 

• Werken met kernconcepten 

• VierKeerWijzer 

• Ontwikkelingsgericht onderwijs 

 

Werken met kernconcepten  

Bij Werken met kernconcepten, ontwikkeld door KPC Groep voor Wittering in  

Rosmalen, werkt de school met acht kernconcepten, die zich richten op inzichten. 

Een kernconcept biedt leerlingen een kader voor allerlei inzichten en begrippen die 

ze nodig hebben om (een deel van) de hen omringende wereld te begrijpen. De  

andere onderdelen van het curriculum (taal, rekenen, creatieve vakken, motoriek) 

fungeren als basisdomeinen die zoveel mogelijk worden geïntegreerd in de kern-

concepten (Ros, 2007, p.6). 

Bij Werken met kernconcepten wordt er projectmatig gewerkt: gedurende ongeveer 

zes weken staat er een kernconcept centraal. Bij het ontwikkelen van de kern-

concepten is rekening gehouden met de kerndoelen, deze zijn gedekt.  
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Ros geeft aan dat de pedagogische driehoek is veranderd: in haar visie gaat het om 

de leerorganisatie, de leerbronnen en de leerling. Er worden drie soorten kennis on-

derscheiden: inzichten, vaardigheden en feiten. Bij inzichten gaat het om ontdekken, 

ervaren, spelen, reflecteren en analyseren. Vaardigheden zijn: doen, toepassen en 

trainen, en bij feiten gaat het om studeren, navragen, redeneren, oefenen om te 

onthouden, maar steeds in een betekenisvolle context (Ros, 2007, p.13). 

Kernconcepten 

 

Er zijn acht kernconcepten: vier kernconcepten hebben betrekking op natuur  

en techniek en vier op mens en samenleving.  

 

Natuur en techniek 

1. Energie (‘Waarom werkt iets?’) 

2. Materie (‘Waar is het van gemaakt?’) 

3. Groei en leven (‘Wat is leven en hoe ontwikkelt iets/iemand zich?’) 

4. Evenwicht en kringloop (‘Waarom zien we steeds hetzelfde patroon?’) 

Mens en samenleving 

5. Macht (‘Wie is de baas?’) 

6. Binding (‘Bij wie hoor ik?’) 

7. Communicatie (‘Hoe breng ik mijn boodschap over?’) 

8. Tijd en ruimte (‘Hoe groot is onze planeet en onze ruimte?’) 

 

 

Naast de kernconcepten zijn er basisdomeinen, die in de kernconcepten zijn verwe-

ven. De basisdomeinen zijn: taal, rekenen, creatieve vakken, motoriek en Engels. Ook 

is er aandacht voor persoonlijke vaardigheden, zoals samenwerken, zelfstandig wer-

ken, relaties aangaan en onderhouden, communiceren en informatie verwerven en 

verwerken. 

De kernconcepten hebben de volgende onderdelen: 

• Een uitdagende start.  

• Leerbronnen, materialen verkennen, de hoeken inrichten. 

• Het benutten van het team en de medeleerlingen als leerbron. 

• Excursies. 

• Uit te nodigen deskundigen (bijvoorbeeld ouders).  

• Een feestelijke afsluiting. 
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Het behandelen van een kernconcept beslaat ongeveer vijf weken. Daarna volgt 

een reflectieweek, waarin aandacht is voor:  

• Het evalueren van de opbrengsten. 

• Het voeren van reflectiegesprekken (door de leerkracht met groepjes leer-

lingen). 

• Het bijhouden van het leerlingvolgsysteem en het portfolio. 

• Leerlingen maken zo nodig iets af en verdiepen een onderwerp naar keuze.  

 

VierKeerWijzer 

VierKeerWijzer, ontwikkeld door Marco Bastmeijer, is gebaseerd op meervoudige  

intelligentie van Gardner en richt zich op thematisch werken in de zaakvakken. De 

kerndoelen vormen het vertrekpunt. VierKeerWijzer is een model, geen concept.  

De letters VIER staan voor: 

• Vragen: leerkrachten maken een vragenwijzer. 

• Ik: wat weet ik al? Voorkennis activeren. 

• Experimenteren en ervaren: de leerlingen gaan aan de slag met het thema. 

• Resultaat: het thema wordt afgesloten met een kennistest of een reflectie-

moment.  

 

Op de website www.vierkeerwijzer.nl staat het volgende: ‘VierKeerWijzer® biedt 

meer dan 100 wereldoriëntatiethema’s voor de groepen 1 t/m 8. In de onderbouw 

zijn de thema’s vakoverstijgend te noemen. In de hogere groepen is een indeling in 

de traditionele vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde en natuur te herkennen. 

Hier is bewust voor gekozen om de thema’s en de bijbehorende (kern-)doelen over-

zichtelijk en compact te houden. Zo krijgt u de gelegenheid om kinderen optimaal te 

laten verdiepen in een onderwerp als de Romeinse tijd zonder dat het ‘verstopt’ zit in 

een groot algemeen thema waardoor kennis en inzicht verloren gaan. U kunt ervoor 

kiezen de vakgebieden aan elkaar te koppelen, waardoor onderlinge samenhang ont-

staat. (…) Vakken als techniek, cultureel erfgoed, actief burgerschap, tekenen, hand-

vaardigheid, sociale redzaamheid, verkeer, sociaal-emotioneel, dramatische expres-

sie, dans, enz. willen wij niet zien als aparte vakken op het rooster. Juist deze vakken 

zijn bijzonder geschikt om geïntegreerd te worden in de thema’s.’  
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VierKeerWijzer biedt de volgende thema’s aan: 

Tabel 4: Thema’s VierKeerWijzer (www.vierkeerwijzer.nl). 
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Ontwikkelingsgericht onderwijs 

Bij ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) ligt de nadruk op de ontwikkeling van de 

persoonlijke identiteit van kinderen. Hierbij wordt vooral gewerkt aan de zone van 

naaste ontwikkeling (Vygotsky). 

Ontwikkelingsgericht onderwijs is vertaald in het programma Startblokken (voor-

schools) en Basisontwikkeling (voor groep 1- 4). Ontwikkelingsgericht onderwijs 

wordt ook toegepast voor de gehele basisschool. Ruim driehonderd scholen en vijf 

pabo’s werken op basis van ontwikkelingsgericht onderwijs (in 2013).  

Kenmerkend voor ontwikkelingsgericht onderwijs is het thematisch werken. ‘In  

OGO is wereldoriëntatie geen apart vak of vormingsgebied. De zaakvakken leveren 

culturele inhouden, waarden, denkstijlen en kernconcepten. Kennis is daarbij nooit 

een doel op zich. In OGO staat de functionaliteit van kennis en vaardigheden voor-

op zodat leerlingen leren wat het betekent om te weten waarom de wereld in  

elkaar zit zoals zij in elkaar zit’. (…) ‘Leerlingen bouwen in OGO vakkennis op door:  

•  Het verkennen van actuele thema’s in de klas. 

•  Onderzoeksactiviteiten uit te voeren vanuit echte kwesties en eigen vragen. 

•  Gezamenlijke leertrajecten in onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op bre-

de kwaliteiten, zoals argumenteren, formaliseren, systematiseren en reflec-

teren (Van Oers, 2009). 

•  Specifieke kennis en vaardigheden functioneel en zinvol te verbinden aan 

onderzoeksactiviteiten en brede doelen. 

•  Betrokken te worden in het kritisch en verantwoordelijk kijken naar hun ei-

gen leer- en ontwikkelingsproces’ (De Koning, 2013). 

 

In de bovenbouw van de basisschool doen leerlingen bijvoorbeeld onderzoeks-

activiteiten, waarin ze op basis van hun eigen vragen maatschappelijk relevante en 

betekenisvolle kennis verwerven. Het onderzoek heeft in zekere zin een spelkarakter. 

Leren wordt gezien als het verrichten van handelingen die op een of andere manier 

een verandering ondergaan.  

Kinderen leren steeds zelfstandiger te handelen en steeds meer verantwoordelijkheid 

te nemen voor hun daden. Dit productieve, doelgerichte leren wordt in de boven-

bouw verbonden aan onderzoeksactiviteiten in de groep. Begeleidingsbureau  

De Activiteit werkte het werken met onderzoeksactiviteiten op een zeer gestructu-

reerde manier uit.  
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Het is belangrijk dat er levensechte onderwerpen worden aangepakt. De actualiteit 

is een belangrijke bron voor onderzoeksvragen. Er zijn bij de onderzoeksactiviteiten 

vier belangrijke ontwikkelingsperspectieven:  

• Exploreren, oriënteren en vragen stellen. 

• Communiceren over je ideeën met anderen.  

• Informatie verwerken en presenteren. 

• Experimenteren en concluderen.  

 

De onderzoeksactiviteit is verbonden met constructieve en beeldende activiteiten, 

lees- en schrijfactiviteiten, reken- en wiskundeactiviteiten en gespreksactiviteiten.  

De groep is voortdurend in interactie met elkaar. Het exploreren van problemen en 

vraagstellingen is het startpunt voor het leren van alle leerlingen. In de groep con-

strueren alle deelnemers – leerlingen en volwassenen – gezamenlijk kennis op basis 

van denkbeelden die door een ieder worden ingebracht. Er ontstaat een onder-

handelingsproces waarin de leerkracht kritisch toevoegt en zorgt voor inzicht-

bevorderende leerprocessen. De leerinhouden krijgen zo hun vormende waarde. 

Leerlingen kunnen er echt iets mee' (De Koning e.a., 2009, p.5-8).  

Ook lezen we in het Activiteitenboek van De Koning het volgende:  

'Thematiseren maakt het mogelijk om samenhangende kernactiviteiten en inhouden 

te creëren waarin de leerkracht als bemiddelaar kan functioneren. Thema's geven 

niet alleen een gemeenschappelijke inhoud aan de activiteiten van kinderen, ze  

zorgen ook voor samenhang tussen activiteiten en voor een directe band met leef-

situaties van kinderen en de wereld buiten de school. Thematiseren is een dynamisch 

proces in de bovenbouwgroep waarin de leerlingen en de leerkracht samen thema-

inhouden en activiteiten opbouwen. Er ontstaat een stroom van aan elkaar verbon-

den betekenisvolle onderzoeksactiviteiten geïnspireerd door een relevant thema. Een 

relevant thema is tegelijkertijd persoonlijk zinvol voor leerlingen als cultureel valide in 

de ogen van de leerkracht. Géén tegenstelling tussen authentiek en doelgericht leren' 

(De Koning e.a., 2009, p.13). 

Het proces van thematiseren bestaat uit vijf fasen:  

0-fase Voorbereidende fase 

Fase 1 Startactiviteiten voor het oriënteren op het thema 

Fase 2 Uitvoeringsfase 

Fase 3 Afrondingsfase 

Fase 4 Terugblikken op het thema, evalueren en nieuwe plannen maken 

                voor nieuwe thema's 
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Iedere fase is belangrijk, maar in het Activiteitenboek wordt beschreven hoe leer-

krachten eerst zelf aan de slag gaan in de 0-fase om een onderwerp te verkennen, 

bijvoorbeeld met een brainstorm. Vervolgens wordt een thema steeds vanuit ver-

schillende vak/vormingsgebieden bekeken:  

• Historisch 

• Geografisch 

• Natuurlijk / biologisch 

• Economisch 

• Politiek 

• Sociaal 

• Technisch 

 

Door de verschillende perspectieven uit te schrijven, ontstaat er een inhoudenmatrix. 

De doelen van OGO in de bovenbouw zijn gericht op brede persoonsontwikkeling. Dit 

is een perspectief dat momenteel weer sterk in de belangstelling staat. Het wordt 

ook wel Bildung genoemd, of ‘brede ontwikkeling’. 

De kennisinhouden zijn bij OGO geen doel op zich en zijn in de OGO-visie ook niet 

voldoende om je te kunnen handhaven in de samenleving: 'Kinderen moeten leren 

denken, verantwoordelijkheid kunnen nemen, zelfstandig problemen kunnen oplos-

sen, communiceren en samenwerken met anderen en zichzelf goed kunnen uiten' 

(De Koning e.a., 2009, p.9). Het gehele proces waarin een thema wordt behandeld, is 

in de methode van OGO uitgewerkt met ondersteunende toelichtingen en schema's. 

Dit biedt zowel de leerkracht als de leerling structuur. 

 
Afbeelding 5: OGO-cirkel 
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Er is de afgelopen jaren regelmatig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar  

ontwikkelingsgericht onderwijs. Wat is er bekend over de effecten van OGO? 

• De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen verloopt in OGO beter 

dan in het reguliere onderwijs. In groep 2 hebben de leerlingen een  

positievere werkhouding en gaan zij op een prettiger manier met elkaar om. 

• In de groepen 1 en 2 van ontwikkelingsgerichte scholen is schematiseren 

een belangrijk onderdeel van het reken-wiskundeonderwijs. Deze aanpak 

heeft een positief effect op de rekenresultaten in groep 3. 

• In groep 2 is de woordenschatuitbreiding op een OGO-school groter en 

meer betekenisvol dan op een school waar wordt gewerkt met directe  

instructie. 

• De ontwikkeling van schrijfvaardigheid in groep 3 en 4 verloopt op OGO-

scholen beter dan op programmagerichte scholen. 

• Onderzoek naar begrijpend lezen in groep 4 wijst uit dat leerlingen in  

OGO-groepen het beter doen dan leerlingen die programmatisch onderwijs 

hebben gevolgd. 

• De motivatie van leerlingen van groep 5 tot en met 8 voor het begrijpend  

lezen van informatieve teksten is op OGO-scholen hoger dan op  

programmagerichte scholen (Didactief special over OGO, De Jong, 2013). 

 

Op basis van Breen (2018) en eigen ervaringen in schoolbegeleiding stellen we vast 

dat thematisch onderwijs goed aansluit bij de ontwikkeling van het kind in de onder-

bouw en de bovenbouw. In de middenbouw, als kinderen veel aandacht hebben voor 

leren lezen, schrijven en rekenen, vereist werken in thema’s meer begeleiding van de 

leerkracht. Soms verwachten we meer zelfstandigheid van leerlingen, terwijl ze daar 

nog niet helemaal toe in staat zijn.  

3.6 Tot slot 

De in dit hoofdstuk behandelde modellen zijn veelal ontwikkeld met verschillende 

aanleidingen, maar hebben in de uitwerking veel overeenkomsten. Zo valt op dat 

veel modellen een cyclus van leren bevatten, en uitgaan van de nieuwsgierigheid en 

de persoonlijke betekenis of betrokkenheid van leerlingen.  

Ook maken de besproken werkwijzen vaak gebruik van thematisch werken (ze ver-

binden verschillende vakken) en komen leerlingen door samen te werken op een  
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onderzoekende en interactieve wijze tot een product. Dat is precies wat wij voor-

staan met onderzoekend en actief leren.  

De kenmerken van powerful learning die Darling-Hammond e.a. (2008) noemen, 

vatten de werkwijze van onderzoekend en actief leren goed samen: 

1. Goed ontworpen projecten, problemen en ontwerptaken, of werk doen van 

beroepsuitoefenaars, zoals schrijvers en wetenschappers (om te komen tot 

Active, in-depth learning).  

2. Formatieve feedback, door zelf-, peer- en teacherassessment. Dit helpt leer-

lingen om te reflecteren op hun eigen werk, het te evalueren ten opzichte 

van een standaard, en het te verbeteren (authentic, formative assessment). 

3. Klassen worden georganiseerd als een learning community, gebaseerd op 

Vygotsky. Leren vindt plaats in een sociale context (opportunities for  

collaboration). 

4. Aandacht voor eerder verworven en opgebouwde kennis (attention to prior 

knowledge, experience and development). 

5. Om tot begrip te komen, worden inhoudelijke verbanden gelegd. Leerlingen 

ontdekken hoe nieuwe ideeën in relatie staan tot wat ze al hebben geleerd 

(knowledge organized around core concepts and connections). 

6. Leerkrachten helpen de leerlingen om na te denken over hun eigen denken 

(development of metacognitive skills). 
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H4 De rol van de leerkracht 

In de komende hoofdstukken behandelen we onderdelen van ons pedagogische 

model en de aanvulling daarop: 

• De leerkracht 

• De leerling 

• De bronnen en de omgeving  

In dit hoofdstuk staat de rol van de leerkracht centraal. 

We brengen allereerst de afbeelding van de uitgebreide pedagogische driehoek uit 

paragraaf 2.6 in herinnering, omdat we de onderdelen hiervan in de komende hoofd-

stukken behandelen: 

Afbeelding 6: Model voor onderzoekend en actief leren.  

Bij onderzoekend en actief leren speelt de leerkracht een belangrijke rol. De leer-

kracht moet immers werkvormen en opdrachten inzetten om een rijke leeromgeving 

te creëren en leerlingen te stimuleren tot onderzoekend en actief gedrag. Volgens  

De Haan en Kuiper (2008, p.12) gaat het om ‘een actieve leerkracht, een leerkracht 

die onderwijs ontwerpt voor de specifieke groep kinderen die hij/zij in de klas heeft, 

die een onderzoekende houding heeft en met kinderen nadenkt, een leerkracht die 

scherp kan observeren en systematisch registreert wat kinderen kunnen en wat ze 

kunnen leren, en daar het onderwijs op afstemt.’ Het is een voorwaarde dat de leer-

kracht zelf óók een onderzoekende houding heeft. Het model laat zien dat er voor 

onderzoekend en actief leren allereerst een andere visie op leren nodig is.  
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4.1 Een andere visie op leren  

Als de school aan de slag gaat met andere vormen van leren, is het zaak om eerst ge-

zamenlijk de visie op leren vast te stellen. Vaak is die visie een impliciet gegeven. Dat 

wil zeggen: leerkrachten werken met methoden en de werkwijze is niet echt onder-

werp van gesprek. Wel spreken leerkrachten over dat wat niet werkt. Vaak zoeken zij 

hiervan de oorzaak in motivatieproblemen of in de vermogens van de leerlingen.  

Het gezamenlijk vaststellen van een andere visie op leren is een randvoorwaarde 

voor een schoolontwikkeling die leidt tot onderzoekend en actief leren. Het team 

stelt vast welke beelden de teamleden hebben van leren, en welke normen en over-

tuigingen men heeft. Want ook bij leerkrachten zijn het vaak beelden van onderwijs 

en leren uit hun eigen verleden die een bepalende rol spelen in hun denken over on-

derwijs. Door een andere visie op leren te ontwikkelen, ontstaat er in het team ruim-

te om andere onderwijsvormen te proberen.  

Een andere visie op leren heeft bijvoorbeeld de volgende inhouden:  

• Leren is een actieve gebeurtenis; 

• We leren veel van elkaar; 

• Fouten maken bij het leren mag; 

• Kinderen kunnen zelf vragen inbrengen; 

• Er zijn vaak meerdere antwoorden mogelijk; 

• We reflecteren samen op de opbrengsten en op het proces; 

• Van activiteitengericht naar doelgericht lesgeven. 

 

Het is belangrijk dat het team experimenteerruimte heeft. De schoolleider speelt 

daarin een belangrijke rol: hij/zij creëert die ruimte en geeft het team vertrouwen. 

Daarnaast is het belangrijk dat het team spreekt over andere opbrengsten van leren; 

dat er naast de inhoudelijke opbrengsten (kennis), ook aandacht komt voor het leer-

proces en voor de reflectie van leerlingen op dat proces.  

4.2 Andere rol van de leerkracht  

Werkvormen ontwikkelen 

Hoewel er natuurlijk leerkrachten zijn die altijd al zelf materiaal ontwikkelen, ver-

trouwen de meeste leerkrachten op de methoden: je kunt er van uitgaan dat de 

kerndoelen zijn ‘gedekt’, er is een redelijke opbouw van de inhoud, de leerstof wordt 

in eenheden aangeboden, er zit een programma in, er is een docentenhandleiding 
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en, als het mee zit, zijn er werkbladen, een digitaal platform en bijbehorende toetsen. 

Er is dus goed nagedacht over de methoden.  

Een verantwoorde methode is opgebouwd volgens het ‘curriculair spinnenweb’, dat 

ook de SLO gebruikt.  

 

Afbeelding 7: Curriculair spinnenweb (Van den Akker, 2003). 

In het spinnenweb staan de elementen van een curriculum die van belang zijn om 

tot een effectieve onderwijskundige aanpak te komen. Als leerkrachten zelf werk-

vormen of onderdelen van het curriculum willen ontwerpen (zogenoemd ‘curricu-

lum design’), dan is het spinnenweb een interessant hulpmiddel. Het is belangrijk 

om bij alle onderdelen beredeneerde keuzes te maken. De visie op onderwijs is 

hierbij richtinggevend. Op basis daarvan maakt de leerkracht keuzes over:  

•  Leerdoelen 

•  Leerinhoud 

•  Leeractiviteiten  

•  Docentenrollen 

•  Bronnen en materialen 

•  Groepsvorming 

•  Leeromgeving 

•  Tijd 

•  Toetsing 

 

Zelf onderwijs ontwikkelen – thema’s bepalen, projecten bedenken, werkvormen en 

beoordelingsmanieren ontwikkelen – vraagt veel van leerkrachten. Leerkrachten die 
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hier bedreven in zijn, vinden veel op internet. Een belangrijk voordeel is dat dit het 

gevoel van autonomie en competentie van de leerkracht versterkt. Maar er is ook 

discussie over, omdat sommigen vinden dat leerkrachten daarvoor niet zijn opgeleid 

en dat het veel tijd kost.  

Cyclus onderzoekend en actief leren 

In het vorige hoofdstuk zagen we dat de behandelde onderwijsmodellen werken met 

een stappenplan. Dat geldt ook voor onderzoekend en actief leren. Kenmerkend is 

het circulaire verloop van de stappen. 

 

Afbeelding 8: Stappencyclus onderzoekend en actief leren. 

De cyclus begint met verwonderen. De leerkracht spreekt de kinderen aan op hun 

nieuwsgierigheid, bijvoorbeeld met een voorwerp, een inleiding of een bezoek aan 

een museum. Vervolgens stimuleert de leerkracht de kinderen om het thema te  

verbinden met persoonlijke ervaringen (hoe is dat bij jou thuis?). Daarna is er ruimte 

om het onderwerp te verdiepen en relaties te leggen met andere domeinen. Op basis 

van deze verdieping formuleert de leerkracht of de kinderen vragen, waarop zij,  

alleen of in een groepje, antwoorden gaan zoeken door middel van een activiteit of 

een onderzoek. De leerlingen presenteren aan de groep wat ze hebben gedaan (en 

waarom). Tot slot reflecteren zij aan de hand van een gesprek en het portfolio op de 

activiteit en op de uitkomst/het product.  
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De toepassing van deze cyclus vereist andere kennis, vaardigheden en attituden 

van de leerkracht dan het reguliere onderwijs. Het reguliere onderwijs is gebaseerd 

op het directe instructiemodel, waarbij de leerkracht onderwijs geeft aan de hand 

van de methode en de regie heeft over het leerproces (Onderwijsraad, 2014, p.21). 

Vaak worden twee of drie rollen van de leerkracht onderscheiden:  

•  De leerkracht als instructeur; 

•  De leerkracht als coach; 

•  De leerkracht als begeleider. 

In feite zijn er meer rollen, denk maar aan de leerkracht als beoordelaar en als  

ontwerper.  

Met de rol als instructeur wordt bedoeld dat de leerkracht (meestal klassikaal) de 

leerstof uitlegt en instructie geeft. Bij de rollen coach en begeleider wordt meestal 

gedoeld op werkvormen waarin de leerlingen zelfstandig of in groepen aan het werk 

gaan en zelf meer de regie hebben over hun leerproces. De leerkracht stuurt bij  

gedurende het leerproces.  

De rol van de leerkracht kan ook verschillen per de leertaak. Ros (2007) onderscheidt 

bijvoorbeeld leren dat is gericht op het verwerven van inzichten, vaardigheden of  

feitenkennis. Bij het verwerven van inzichten helpt de leerkracht de leerlingen op het 

niveau van reflectie en is de leerkracht zelf ook af en toe een bron. De leerkracht 

geeft niet ‘de goede antwoorden’, maar stelt leerlingen nieuwe of andere vragen.  

Bij het verwerven van vaardigheden is de leerkracht meer een trainer, die feedback 

geeft. Omdat vaardigheden betrekking hebben op gedrag, stuurt de leerkracht het 

gedrag van de leerlingen bij. Bij leertaken die zijn gericht op het verwerven van  

feitenkennis is de leerkracht meer sturend en begeleidend. In deze leersituaties  

verwachten leerlingen van de leerkracht een instruerende houding.  

Houding en rol van de leerkracht 

Bij onderzoekend en actief leren ontwikkelen leerkrachten zelf, samen met collega’s, 

werkvormen en opdrachten. Om een onderzoekende houding aan de kinderen over 

te dragen, is het belangrijk dat de leerkracht zelf ook blijk geeft van een onder-

zoekende, nieuwsgierige en actieve leerhouding. Het samen ontwerpen van de  

opdrachten en werkvormen heeft plaats in een professionele leergemeenschap 

waarin leerkrachten zelf ook nieuwe dingen leren. 

Naast een onderzoekende houding, is het nodig dat de leerkracht betrokken is bij  

het thema. Deze persoonlijke betrokkenheid van de leerkracht maakt het onderwijs 

authentiek. Leerlingen merken het als de leerkracht niet enthousiast, nieuwsgierig of 
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betrokken is, en raken daardoor zelf ook niet betrokken. Daarom is het belangrijk dat 

de leerkracht stil staat bij zijn/haar persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp.  

Onderwijzen is een actieve gebeurtenis. Als we kijken naar de ‘energieverdeling’  

tussen de rollen van de leerkracht, dan vraagt de rol als instructeur de meeste ener-

gie van de leerkracht. Leerkrachten die de hele dag voor de klas instructie hebben 

gegeven, hebben heel hard gewerkt en geven aan dat dat hen vermoeit. Bij de rol als 

coach of begeleider verschuift het energieverbruik meer naar de leerlingen. De leer-

kracht stimuleert een actieve houding van leerlingen, dus leerlingen moeten zich 

meer inspannen. Dat betekent zeker niet dat de leerkracht achterover kan leunen.  

De energie wordt alleen anders ingezet.  

Dit is zeker geen pleidooi voor het afschaffen van instructie. Instructie is een onder-

deel van het geheel en blijft van belang. De leerkracht brengt alleen meer lesonder-

delen in waarin de leerling meer regie over het eigen leerproces heeft.  

Als de rol van de leerkracht verschuift van instructeur naar coach, verandert er ook 

wat in de verwachtingen tussen leerling en leerkracht. De leerkracht verwacht meer 

zelfstandigheid en eigen initiatief van de leerling, en wil bij de leerlingen een vuurtje 

van belangstelling en interesse aanwakkeren. Als leerlingen de opdracht krijgen om 

zelf op onderzoek uit te gaan, dan kunnen zij de leerkracht niet raadplegen als een 

alwetende bron. De leerling wordt in dat geval op zichzelf teruggeworpen en moet  

op zoek gaan naar andere bronnen. 

Er zijn scholen die deze verandering van de rol van de leerkracht bekrachtigen door 

de leerling en de leerkracht een andere naam te geven. Op de Werkplaats in  

Bilthoven (Kees Boeke) bijvoorbeeld, spreekt men van ‘werkers’ (leerlingen) en  

‘medewerkers’ (leerkrachten). Bij New Tech High (Texas), spreken ze van learners  

en facilitators (Pearlman, 2010, p.132). 

Volgens Rosefsky Saavedra & Opfer (2012) en Darling-Hammond (2008) is het  

belangrijk dat leerkrachten de verantwoordelijkheid voor het leerproces meer bij de 

leerling neerleggen en aansluiten bij de eigen vragen en de eigen belevingswereld 

van de kinderen. Zo ontstaat er meer verbondenheid en betrokkenheid met de  

materie en met het leerproces.  

Onderzoekend en actief leren is ook thematisch werken, waarbij verschillende  

(vak)inhouden worden verbonden en waarbij integraal aan kennis, vaardigheden  

en attituden wordt gewerkt. Dit vraagt van leerkrachten een attitudeverandering en  

een uitbreiding van hun didactisch repertoire. Vooral van leerkrachten die zich de  
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afgelopen tien jaar hebben verlaten op de methoden en het directe instructiemodel, 

wordt gevraagd om anders na te denken over onder andere opbrengsten, werk-

vormen, opdrachten en klassenmanagement. 

Loslaten 

Een van de voorwaarden die leerkrachten noemen als ze aan de slag gaan met  

onderzoekend en actief leren is dat ze moeten ‘loslaten’. Dat begrip heeft voor  

leerkrachten verschillende betekenissen. Zo kan het gaan over het loslaten van de 

methode. Werken met methoden geeft leerkrachten structuur: het biedt een  

programma en je weet zeker dat je niets vergeet. Bij onderzoekend en actief leren 

hoeven de methoden niet in de container, maar worden ze gebruikt als bronnen. 

‘Loslaten’ kan ook betrekking hebben op de controle op de leerling. Het is bij  

onderzoekend en actief leren belangrijk dat leerlingen zelf met suggesties, ideeën, 

redeneringen en oplossingen komen. Om dit te laten gebeuren, moet de leerkracht 

overtuigd zijn van de waarde en functie van die inbreng. Het heeft effect op de com-

municatie en de dynamiek tussen leerling en leerkracht. De leerkracht stelt bijvoor-

beeld een wedervraag of blijft ‘even op de handen zitten’. Veel leerkrachten hebben 

hier moeite mee, omdat ze dat niet gewend zijn. Het is niet de bedoeling dat de  

leerling ‘alles voor het zeggen heeft’; de leerkracht biedt weldegelijk structuur en ziet 

erop toe dat leerlingen voortgang boeken.  

Loslaten kan de leerkracht natuurlijk alleen als hij/zij vertrouwen krijgt van de directie 

en van het bestuur. Leerkrachten moeten de ruimte krijgen om vanuit hun eigen  

professionaliteit lessen te ontwerpen en te experimenteren.  

Om leerlingen meer los te kunnen laten, is het belangrijk dat leerkrachten hoge ver-

wachtingen hebben van hun leerlingen. Dat is iets dat dieper ingrijpt op de attitude, 

de houding van de leerkracht. Niet alle leerkrachten hebben altijd vertrouwen in of 

hoge verwachtingen van hun leerlingen. Dat blijkt vaak uit non-verbaal gedrag of uit 

bijzinnen. Leerlingen pikken dat zeker op. In didactische handboeken zoals Teach like 

a champion (Lemov, 2016) wordt gesteld dat dit – hoge verwachtingen – een van de 

belangrijkste basisvoorwaarden is voor een effectieve les. Daarnaast is het belangrijk 

dat de leerkracht die hoge verwachtingen uitdraagt en daarvoor technieken gebruikt 

in de klas.  

Als leerkrachten aan de slag gaan met onderzoekend en actief leren lopen ze waar-

schijnlijk tegen hun eigen aannames en veronderstellingen aan. Het is goed om die  

te leren kennen en te benoemen. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten zelf  
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reflecteren op de didactische veranderingen die onderzoekend en actief leren met 

zich meebrengt. De eigen veronderstellingen en aannames kunnen betrekking heb-

ben op de verwachtingen die je hebt van de leerling (zoals hierboven genoemd), 

maar ook op heel andere zaken. Voorbeelden van aannames zijn: ‘als het rumoerig is 

in de klas wordt er niet geleerd’ of ‘als we de methode loslaten, leren de leerlingen 

niet alles.’ 

Didactische vaardigheden 

Werken aan nieuwe vaardigheden in een projectmatige context, vraagt meer en  

andere didactische vaardigheden van de leerkracht. De onderwijsinspectie maakt zich 

wel wat zorgen over de didactische vaardigheden van leerkrachten, vooral als het 

gaat om de complexere didactische vaardigheden.  

De inspectie maakt onderscheid tussen basisvaardigheden (inmiddels vervangen door 

‘algemeen didactische vaardigheden’) en complexe vaardigheden (inmiddels vervan-

gen door de ‘differentiatievaardigheden’). In het Onderwijsverslag van 2013 stelt de 

inspectie vast dat 86 procent van de leraren in het primair onderwijs de basisvaardig-

heden beheerst: zij leggen duidelijk uit, zorgen voor een taakgerichte sfeer in de klas 

en betrekken leerlingen actief bij de les. Slechts 37 procent van de leraren beschikt 

over alle complexe vaardigheden, zoals de instructie afstemmen, verwerkings-

opdrachten afstemmen, de onderwijstijd afstemmen, de voortgang van leerlingen 

volgen en analyseren en planmatige zorg bieden. 

We kunnen er gerust van uitgaan dat onderzoekend en actief leren complexe  

didactische vaardigheden vereist. De leerkracht moet immers doelen opstellen,  

thema’s kiezen, werkvormen ontwerpen, gebruikmaken van de groepsdynamiek,  

differentiëren en beoordelingsmanieren ontwerpen. Natuurlijk kan de leerkracht  

gebruikmaken van bestaande materialen en methoden. 

Teach like a champion 

In het boek Teach Like a Champion beschrijft de Amerikaanse onderzoeker 

en schrijver Doug Lemov 62 microtechnieken die leerkrachten kunnen  

gebruiken om leerlingen uit te dagen en te laten excelleren.  

Drie voorbeelden: 

Bliksembeurten 

Juf Marion heeft een bakje met 28 ijsstokjes op tafel staan. Op ieder stokje 

staat een naam van een leerling. Wanneer juf Marion een vraag stelt, trekt 
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zij een stokje. De leerling wiens naam op het stokje staat, beantwoordt de 

vraag. Leerlingen weten dit en steken geen vingers meer op. 

Omdat ieder kind altijd de beurt kan krijgen, wordt de aandacht van alle 

leerlingen vastgehouden. Deze werkwijze geeft juf Marion bovendien de 

mogelijkheid om de beurten evenwichtig te verdelen en het beheersings-

niveau van alle leerlingen te peilen. Daarnaast blijft er vaart in de les.  

Rekken 

Wanneer een leerling een correct, maar kort antwoord geeft, stelt  

meester Maarten vervolgvragen om kennis te controleren en uit te  

breiden. Bijvoorbeeld: 

 Vragen naar het ‘hoe’ en ‘waarom’. 

 Vragen naar een andere manier om tot het antwoord te komen. 

 Vragen naar een beter woord. 

 Vragen naar bewijs. 

 

Weet niet geldt niet 

Leerlingen zeggen regelmatig ‘Weet ik niet’. Juf Laurien laat leerlingen 

daar niet mee wegkomen: 

 Wanneer een andere leerling het antwoord geeft, vraagt zij de 

eerste leerling (die ‘weet ik niet’ zei) het antwoord te herhalen. 

 Soms vraagt zij een andere leerling een aanwijzing te geven, om 

de eerste leerling te helpen om tot het goede antwoord te  

komen. 

 Een andere keer geeft zij zelf een aanwijzing, die de leerling  

gebruikt om tot het goede antwoord te komen 

 Ook geeft zij soms zelf het antwoord, waarna de leerling het  

antwoord herhaalt 

 

Competenties van de leerkracht 

We noemen een aantal competenties van leerkrachten die van belang zijn bij onder-

zoekend en actief leren. Leerkrachten hoeven niet allemaal nieuwe competenties te 

verwerven; het gaat er meer om dat ze zich een aantal extra competenties eigen  

maken en bepaalde competenties versterken.  

Verandering van de didactische houding en van het didactisch handelen heeft  

betrekking op attitudes, vaardigheden en kennis.  
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Attitudes 

•  Open staan voor de inbreng van de leerlingen. 

•  Niet direct beoordelend zijn naar leerlingen. 

•  Samen willen werken met andere leerkrachten. 

•  Vertrouwen hebben in het proces. 

•  Bewust zijn van en benadrukken dat er voor opdrachten meerdere  

antwoorden zijn. 

•  Jezelf meer zien als begeleider dan als ‘alwetende’.  

 

Vaardigheden  

•  Goede vragen stellen (feed forward). 

•  Structuur bieden en tegelijkertijd ruimte geven. 

•  Feedback geven vanuit een coachende rol. 

•  Reflectie bij leerlingen stimuleren. 

•  Zelf werkvormen ontwerpen (design), waarin verschillende vakken  

en bronnen worden verbonden.  

•  De onderwijsomgeving manipuleren. 

•  Methoden gebruiken als bronnen.  

•  Groepsdynamische vaardigheden.  

•  Zelf manieren vinden om het werk van de leerlingen te beoordelen. 

•  Positief beoordelen en belonen.  

•  Procesopbrengsten en inhoudelijke opbrengsten waarderen.  

•  Doelgericht lesgeven.  

 

Kennis 

•  Kennis van verschillende vak- en vormingsgebieden. 

• Kennis van curriculum design. 

•  Kennis van adequate toetsing / assessment. 

•  Kennis van groeps- en klassenmanagement. 

•  Kennis van differentiatie, binnen een taak van een project. 

 

Ros (2007, p.56) wijst op de volgende leerkrachtcompetenties, bijvoorbeeld  

bij het werken met kernconcepten:  

• Doelgericht in plaats van activiteitengericht werken.  

• De sturing van het leerproces loslaten.  

• Coachend begeleiden. 

• Samenwerken met collega’s en onderzoekend samenwerken (en dus ook 

feedback geven en ontvangen).  
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Een van de belangrijkste vaardigheden die de leerkracht moet beheersen bij onder-

zoekend en actief leren is het stellen van goede vragen en het beantwoorden van 

vragen van leerlingen. Vragen stellen en antwoorden geven is relevant in de context 

van doelgericht lesgeven.  

De interactie tussen leerling en leerkracht bij een vraag en antwoord geven we weer 

als een ‘dubbele lus’:  

Afbeelding 9: Interactie leerkracht – leerling bij vraag en antwoord. 

We noemen dit een ‘dubbele lus’, omdat er een extra ‘lus’ naar de doelen wordt  

gemaakt. De leerkracht heeft de doelen van de les in het achterhoofd en reageert op 

basis daarvan op de vraag van de leerling. De leerkracht geeft niet direct antwoord op 

de vraag van de leerling (‘het is rood’, ‘de Romeinen’, twaalf, of ‘gebruik deze zoek-

woorden in Google’), maar stelt vanuit de doelen een vraag die de leerling stimuleert 

om verder te zoeken of het zoekgedrag aan te passen. Het stellen van een nieuwe 

zoekvraag kan ook afhankelijk zijn van de interactie van de leerling met andere leer-

lingen of van het individuele leergedrag van de leerling. In die zin is de leerkracht 

weer iets meer coach.  

Rol leerkracht bij onderzoekend leren 

We gaan wat dieper in op de rol van de leerkracht bij onderzoekend leren (zie: Tanis 

e.a., 2014). Allereerst is het belangrijk dat er een onderzoekscultuur heerst in de klas. 

Dat houdt onder meer in dat leerlingen een actieve houding aannemen. De leer-

kracht laat leerlingen wennen aan hun onderzoekende rol door te starten met korte 
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onderzoeksprojecten. De leerkracht introduceert deze activiteiten duidelijk, legt uit 

wat de bedoeling is en benoemt gedurende het proces expliciet de rol van de leer-

lingen (nieuwsgierig, actief, verkennend) en de eigen rol (begeleidend, coachend). In 

deze beginfase kan de leerkracht eventueel terugvallen op de traditionele manier van 

lesgeven door na afloop van een onderzoeksproject te toetsen wat de leerlingen 

hebben geleerd. 

Door het grote informatieaanbod buiten de school, is de leerkracht niet meer de  

‘alwetende kennisdrager’. Kinderen krijgen via televisie en internet een ongelofelijke 

hoeveelheid informatie aangereikt en komen vaak de klas in met berichten uit de  

wereld, die zij een plaats moeten geven. Ze kunnen van slag zijn door oorlogs-

berichten of nieuwsberichten over het milieu. De leerkracht wordt dan aangesproken 

als bemiddelaar of cultuurdrager: hij of zij bespreekt de berichten met de kinderen en 

geeft de berichten een plaats. Dat is een belangrijke rol van de leerkracht. De leer-

kracht kan de nieuwsberichten ook aangrijpen om het onderwijs vorm te geven. Op 

basis van de ideeën van Lev Vygotsky (een cultuurhistorische benadering) is de leer-

kracht de bemiddelaar tussen wat de cultuur aan inzichten, gewoontes en gereed-

schap heeft voortgebracht enerzijds en de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen 

anderzijds (De Haan & Kuiper, 2008, p.1). 

De leerkracht bespreekt de uitgangspunten van onderzoekend leren met de leer-

lingen. Leerlingen brainstormen samen over wat een onderzoeker is, wat een onder-

zoeker doet, en hoe zij dit zelf kunnen doen. Iedereen doet mee aan het onderzoek, 

de klas is een leergemeenschap. De leerkracht fungeert hierin niet als autoriteit, maar 

als medeonderzoeker. 

Het verbaast kinderen soms als de leerkracht zegt dat hij/zij ‘het niet weet’, en voor-

stelt om het samen uit te zoeken. Dat verandert iets wezenlijks in de dynamiek tus-

sen leraar en leerling en draagt bij aan het gevoel van competentie van leerlingen. 

Deze rol van de leerkracht moet ook blijken uit het taalgebruik van de leerkracht. De 

sfeer van ‘samen onderzoeken’ draagt bij aan de dynamiek van het onderzoek en aan 

de doelgerichtheid van de leerlingen die eraan deelnemen. 

Zowel de leerlingen als de leerkracht geven sturing aan het onderzoeksproces. De 

mate waarin de leerkracht dan wel de leerlingen sturen, is afhankelijk van de ervaring 

van de leerkracht en van de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Uit onder-

zoek blijkt dat het belangrijk is dat leerlingen invloed hebben op het hele onder-

zoeksproces en dat zij niet alleen de uitvoerders van het onderzoek zijn. 
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De leerkracht begeleidt het samenwerken tijdens het onderzoek. De begeleiding is 

vooral gericht op de interactie: hoe maak je goede werkafspraken, een taak-

verdeling? Wat doe je als niet iedereen zich aan de afspraken houdt? Hoe organiseer 

je goed overleg? 

De leerkracht moet bij onderzoekend leren soms op zijn/haar handen zitten: hij/zij 

weet ‘het juiste antwoord’, maar het gaat er om dat de leerlingen daarnaar zelf op 

zoek gaan. Het draait om de inhoudelijke gesprekken die tijdens het onderzoeks-

proces worden gevoerd. Daaraan kan de leerkracht aflezen wat de leerlingen hebben 

geleerd. De leerkracht maakt de kennis die tijdens het onderzoek naar boven komt 

expliciet, want uiteraard moeten de leerlingen inhoudelijke kennis opdoen. 

De leerkracht neemt een voorbeeldrol aan door te vragen zonder te oordelen en 

door ervoor te zorgen dat leerlingen vrij redeneren. Het is heel belangrijk dat de leer-

kracht gedurende en na het onderzoeksproces met 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 leerkracht om de leerlingen 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 (Ben-David & Zohar, 2009). Ook hier-

voor is de cyclus van het onderzoekend leren bruikbaar; gebruik deze om leerlingen 

instructie te geven over de strategieën (stappen) die zij kunnen gebruiken om tot een 

goed onderzoek te komen en om achteraf te reflecteren op het onderzoeksproces. 

Praktijkvoorbeeld 

Bart ten Bosch, leerkracht groep 7 van een Haagse basisschool, vertelt hoe 

hij inspeelt op de intrinsieke motivatie en de vaste les uit de methode een 

keer overslaat: “Wanneer ik mijn dagelijkse ronde loop over het school-

plein, word ik plots door drie leerlingen stevig aangeklampt. Eén van hen 

laat een handvol zilverkleurige buisjes zien en vraagt: “Meester wat is dit?” 

Mijn eerste reactie in dergelijke reacties is meestal: “Dat is vies, gooi maar 

in de prullenbak.” Dit keer reageer ik bewust anders. Ik bekijk de buisjes en 

vermoed wat het zijn. De nieuwsgierigheid van deze leerlingen valt me op. 

Het is deze nieuwsgierigheid waarnaar ik in mijn lessen vaak op zoek ben. 

Ik besluit de vondst van de zilverkleurige buisjes te benutten in een taal-

leeractiviteit in de klas. 
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De buisjes zijn slagroompatronen. In de buurt worden deze slagroom-

patronen vaak gebruikt als lachgas. In een onderwijsleergesprek kom ik 

terug op de buisjes en laat ik leerlingen in groepjes brainstormen over wat 

de buisjes zouden kunnen zijn. Ik laat leerlingen een leerdriehoek invullen. 

Daaruit blijkt dat de leerlingen nieuwsgierig zijn naar de werking van gas 

en naar het gebruik ervan als drug. Deze vragen zijn voor mij aanleiding 

om de daarop volgende dagen leeractiviteiten te doen, gericht op begrij-

pend lezen: het lezen van een artikel uit de metro ‘Kinderen high van lach-

gas uit slagroompatronen’, mondelinge vaardigheden (een discussie over 

lachgas), sociaal emotionele vaardigheden (thema’s ‘groepsdruk’ en ‘het 

maken van keuzes’) én natuur en techniek (leren over aardgas en aardgas-

gebruik). 

Ik formuleer duidelijke doelen bij de leeractiviteiten, zodat leerlingen  

weten waar ze naartoe werken. Omdat ik de doelen scherp heb, durf ik 

sommige lessen uit de methode te vervangen door deze authentieke leer-

situaties.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 10: Leerdriehoek (Van Silfhout, 2016). 
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4.3 Vragen stellen 

In de didactiek van actief en onderzoekend leren is vragen stellen een cruciaal  

onderdeel. We onderscheiden verschillende vragen:  

• Denkvragen 

• Uitwerkvragen 

• Onderzoeksvragen 

• Reflectievragen 

 

Denkvragen zijn gericht op het stimuleren van denkprocessen, bijvoorbeeld tijdens 

een groeps- of klassengesprek. Uitwerkvragen zijn vragen die kinderen zelf over het 

onderwerp formuleren om tot antwoorden te komen. Ze kunnen daarvoor gebruik-

maken van verschillende bronnen, zoals boeken, teksten, internet en experts. Met 

onderzoeksvragen gaan leerlingen aan de slag om daadwerkelijk iets te onderzoeken, 

bijvoorbeeld wat er in een bak met water blijft drijven en wat naar de bodem zinkt. 

Reflectievragen gaan over het verloop van het proces (voor, tijdens en na afloop).  

De juiste vragen stellen 

Voordat we nader ingaan op de verschillende typen vragen, staan we kort stil bij het 

stellen van vragen in het algemeen. We zijn er in het onderwijs aan gewend dat er 

vaak maar één goed antwoord is: we trainen de leerlingen om het juiste antwoord te 

geven. Ze schrijven de antwoorden bijvoorbeeld op de werkbladen van de methode. 

Het verschil tussen de foute en de goede antwoorden noemen we ‘de norm’. 

Als we de creativiteit, het probleemoplossend werken of het kritisch denken willen 

bevorderen, stimuleren we leerlingen om veel verschillende oplossingen te beden-

ken. Er is niet slechts één goed antwoord, alles wat leerlingen bedenken is goed. We 

noemen dat ‘divergent denken’. De leerkracht kan dit bevorderen door leerlingen de 

juiste vragen te stellen. Maar wat verstaan we onder ‘de juiste vragen’? 

We weten allemaal het verschil tussen een open en een gesloten vraag. Bij een  

gesloten vraag is meestal maar één antwoord mogelijk, dikwijls ‘ja’ of ‘nee’. Bij een 

open vraag dagen we de leerling uit om een toelichting te geven of een verklaring of 

oorzaak te benoemen. Open vragen beginnen vaak met ‘hoe’, ‘wat’ of ‘waarom’. 
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Praktijkvoorbeeld  

Niet iedere open vraag zet aan tot redeneren. Vragen die te open zijn, 

bieden kinderen soms te weinig handvaten om gericht na te denken. Er 

is een verschil tussen associëren en redeneren. 

          Associëren = je verbindt de ene gedachte met de andere. 

          Redeneren = je legt logische verbanden tussen verschillende 

                                  elementen. 

Associëren geeft kinderen meer vrijheid en doet een beroep op hun 

voorkennis.  Redeneren is een gerichte opdracht waarbij kinderen logica 

en denkkracht gebruiken om verbanden te leggen.  

Juf Jade vraagt de kinderen: Wat hebben dit horloge en de tijger met  

elkaar te maken? 

De kinderen zetten hun voorkennis in en proberen te bedenken welke 

relaties ze zien tussen het horloge en de tijger. Vaak komen ze tot letter-

lijke relaties: het horloge kan dienen als halsband voor de tijger. Hoe 

kom je nu een stapje verder? Hoe zet je kinderen bijvoorbeeld aan het 

denken over het concept tijd en de dierenwereld? Weten dieren ook hoe 

laat het is? Komt een hond wel eens te laat? Om kinderen echt te laten 

redeneren, kan het helpen om meer te sturen in de vraagstelling. 

Denken jullie dat de tijger weet hoe laat het is? 

Zou de tijger een horloge nodig hebben? 

En een hond? Een hond woont bij mensen en mensen kennen de tijd. 

Denk je dat de hond dan ook weet hoe laat het is? Is het belangrijk dat 

een hond weet hoe laat het is?                  

 

 

  +   
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Soms zijn kinderen snel tevreden met een oplossing die ze hebben bedacht. Door 

goede feedback (of feedforward) te geven, helpt de leerkracht hen om verder te 

denken. Een voorbeeld: de leerkracht heeft de kinderen gevraagd om een ontwerp  

te maken voor een boomhut. Sommige kinderen zijn snel klaar. Om deze leerlingen 

verder te helpen, stelt de leerkracht bijvoorbeeld de volgende vragen: “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 doorredeneren en samen nadenken over een vraagstuk noemen we 

sustained shared thinking. Daarbij neemt de leerkracht de redenering van de leerling 

over en probeert hij/zij mee te gaan in deze redenering. De leerkracht zegt dus niet: 

“Dat kan niet”, maar stelt vragen over de redenering. 

Als kinderen aan het werk gaan om problemen op te lossen, kritisch na te denken of 

hun creativiteit te ontwikkelen, is het soms zaak dat de leerkracht even afwacht. 

Door leerlingen de ruimte te geven, krijgen zij de mogelijkheid om hun probleem-

oplossende vermogen te oefenen. 

Denkvragen 

Om leerlingen te stimuleren om door te denken, kan de leerkracht allerlei soorten 

vragen stellen. We geven een aantal voorbeelden. 

• Wat als… vragen laten kinderen nadenken over oorzaak en gevolg: wat zou 

er gebeuren als dieren kunnen praten? Wat zou er gebeuren als niemand 

dood zou gaan? 

• Wat zijn de voordelen of nadelen… vragen leren kinderen een standpunt in 

te nemen en daarvoor argumenten aan te dragen: wat zijn de voordelen van 

gratis snoep? Wat zijn de nadelen van gasboringen? 

• Wat kun je allemaal met… vragen stimuleren kinderen om buiten bestaande 

kaders te denken: wat kun je allemaal met een kurkentrekker? Wat kun je 

allemaal met een paperclip? 

• Brainstormvragen laten kinderen zoveel mogelijk oplossingen voor een  

bepaald probleem bedenken: hoe kun je tegenwind op de fiets voorkomen? 

Hoe kun je ervoor 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? 
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Denkvragen bij wereldoriëntatie  

In het kader van het thema ‘voedsel’ 

zijn de leerlingen bezig geweest met 

gezond en ongezond voedsel. Uit  

reclamefolders hebben zij plaatjes van 

producten geknipt en deze geordend 

op de hoeveelheid suiker die er in zit. 

Juf Meriam wil de kinderen aan het 

denken zetten over het eten van  

ongezonde producten. Ze laat leerlingen in tweetallen de volgende  

vragen bespreken:  

 Als we weten dat iets ongezond is, waarom eten we het dan 
toch?  

 Wat zouden we kunnen doen om mensen te waarschuwen  
voor ongezonde producten?  

 Zou een school iets moeten doen aan ongezond eetgedrag  
van de leerlingen? 
 

Denkvragen bij een prentenboek 

In de kleuterklas grijpt juf Ina verschil-

lende momenten aan om de kinderen 

aan het denken te zetten. Bij het lezen 

van een prentenboek, het spelen in de 

bouwhoek of tijdens de groeps-

activiteit.  

‘Gewone’ vragen: 

 Wat zie je op het plaatje? 

 Waar zou het verhaal over 
gaan? 

 

Denkvragen: 

 Waar zou Balotje naartoe gaan op vakantie? 

 Balotje kijkt niet heel blij. Wat zou er aan de hand zijn?  
Het is toch juist heel leuk om op vakantie te gaan? 
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Het is toch juist heel leuk om op vakantie te gaan? 
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Uitwerkingsvragen 

Als leerkrachten thematisch werken, is het voorstelbaar dat ze niet voor ieder  

onderwerp een experiment opzetten. Leerlingen moeten ook leren om de goede  

informatie uit bronnen te halen. Dat wordt al snel onderzoek genoemd, maar dat  

kan verwarrend zijn. Want niet alle uitwerkingsvragen zijn onderzoeksvragen. Een 

onderzoeksvraag leidt bij voorkeur naar een experiment, en een uitwerkingsvraag 

niet (zie later bij onderzoeksvraag). 

Bij een uitwerkingsvraag bedenkt de leerkracht eerst een goede vraag. Het is  

bijvoorbeeld geen ja/nee vraag en je kunt het antwoord opzoeken. Voor kinderen 

vanaf groep 4 is dat nog een hele opgave. Dit zijn voorbeelden van vragen:  

• Wanneer mag je een auto besturen? 

• Wat moet je allemaal kunnen om een auto te besturen?  

• Hoe hard kan een jachtluipaard rennen? 

• Hoe kan ik mijn gezondheid verbeteren?  

• Wat kunnen we op school doen om te zorgen dat er minder plastic in  

het milieu komt? 

 

Sommige vragen kun je gewoon opzoeken, voor andere vragen moet je aan de slag 

om antwoorden te bedenken. De leerkracht kan een vraag stellen, maar de kinderen 

kunnen ook zelf vragen inbrengen. Echter, niet alle vragen zijn ‘goed’. De leerkracht 

kan de kinderen helpen een vraag te herformuleren. Ook kan de leerkracht vragen 

bundelen en een groepje de opdracht geven om met een vraag aan de slag te gaan. 

Vervolgens gaan de kinderen een zoekstrategie bepalen. Hoeveel ondersteuning  

de leerkracht hierbij geeft, is afhankelijk van de leeftijd en van de vermogens van 

de kinderen. Kinderen moeten leren om te zoeken op internet. Er zijn speciale 

zoekmachines voor kinderen. Voor het zoeken op internet kan de leerkracht de 

volgende richtlijnen gebruiken:  

• Groep 5/6: stel een specifieke vraag en reik één site aan (die je zelf hebt  

uitgezocht). 

• Groep 7: reik een onderwerp/vraag aan en reik een aantal sites aan (die  

je zelf hebt uitgezocht). 

• Groep 8: er staat een onderwerp centraal en je laat kinderen zoeken op  

internet. 

 

Onderzoeksvragen 

Een onderzoeksvraag is een vraag waarvoor kinderen een onderzoek (of experiment) 

moeten doen om de vraag te kunnen beantwoorden. De leerlingen moeten  
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bijvoorbeeld drie glijbanen maken van verschillend materiaal om te onderzoeken 

welk materiaal het snelste glijdt. Hoe kun je een goede onderzoeksvraag formuleren? 

We geven hiervoor een aantal richtlijnen (afkomstig van de Brede school academie): 

Kenmerken van een onderzoeksvraag 

 

Relevant 

De (onderzoeks)vraag: 

• is interessant, de moeite van het beantwoorden waard; 

• vraagt naar dingen die niet algemeen bekend zijn; 

• roept geen ja, nee of ander simpel antwoord op (weetjes,  

feitjes etc.).  

 

Duidelijk 

De (onderzoeks)vraag: 

• bestaat uit één vraag; 

• bevat geen vage en/of onbekende woorden; 

• is niet op meerdere manieren uit te leggen.  

 

Feitelijk 

De (onderzoeks)vraag: 

 bevat geen meningen of dingen die jij voor waar aanneemt; 

 vraagt naar een antwoord dat met feiten kan worden onder-

bouwd.  

 

Praktisch 

De (onderzoeks)vraag: 

 vraagt naar iets realistisch, iets waarop een antwoord te  

vinden is; 

 kan worden beantwoord met bronnen die voorhanden zijn  

in de school. 

 

 

Op internet staan filmpjes over het formuleren van onderzoeksvragen, die leerlingen 

aanzetten tot onderzoekend leren (www.talentenstimuleren.nl).  

 

 

98 

bijvoorbeeld drie glijbanen maken van verschillend materiaal om te onderzoeken 

welk materiaal het snelste glijdt. Hoe kun je een goede onderzoeksvraag formuleren? 

We geven hiervoor een aantal richtlijnen (afkomstig van de Brede school academie): 

Kenmerken van een onderzoeksvraag 

 

Relevant 

De (onderzoeks)vraag: 

• is interessant, de moeite van het beantwoorden waard; 

• vraagt naar dingen die niet algemeen bekend zijn; 

• roept geen ja, nee of ander simpel antwoord op (weetjes,  

feitjes etc.).  

 

Duidelijk 

De (onderzoeks)vraag: 

• bestaat uit één vraag; 

• bevat geen vage en/of onbekende woorden; 

• is niet op meerdere manieren uit te leggen.  

 

Feitelijk 

De (onderzoeks)vraag: 

 bevat geen meningen of dingen die jij voor waar aanneemt; 

 vraagt naar een antwoord dat met feiten kan worden onder-

bouwd.  

 

Praktisch 

De (onderzoeks)vraag: 

 vraagt naar iets realistisch, iets waarop een antwoord te  

vinden is; 

 kan worden beantwoord met bronnen die voorhanden zijn  

in de school. 

 

 

Op internet staan filmpjes over het formuleren van onderzoeksvragen, die leerlingen 

aanzetten tot onderzoekend leren (www.talentenstimuleren.nl).  

 



99 

De wetenschapsknooppunten Wetenschap & Techniek hebben het vragenmachientje 

geïntroduceerd. Dit is een soort ‘beslissingenboom’ die kan worden gebruikt om te 

beoordelen of een vraag echt een onderzoeksvraag is. De eerste vraag is bijvoor-

beeld: kan je het antwoord opzoeken? Is het antwoord ‘ja’, dan is het geen goede 

onderzoeksvraag. 

Afbeelding 11: Vragenmachientje (Onderwijs met Stijl). 

Reflectievragen 

Reflectievragen gaan over het leerproces of over de uitvoering van de activiteiten. 

Daarbij hoort ook reflectie op de samenwerking met andere leerlingen. De leer-

kracht kan reflectievragen stellen op verschillende momenten tijdens het onder-

zoeks- of leerproces: 

• Vooraf: wat ga je doen, hoe ga je het onderzoeken, welke bronnen ga je  

gebruiken, met wie ga je samenwerken en waarom? 

• Tijdens het proces: je hebt nu A uitgezocht, wat was de opbrengst, welke 

vragen zijn er nog, hoe wil je nu verder? 

• Na afloop van het proces: hoe is het verlopen, wat heb je geleerd, wat zou  

je volgende keer anders doen? 
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Reflectievragen hebben dus betrekking op: plan-do-review. De leerkracht reflecteert 

met de kinderen gedurende het gehele proces en niet alleen aan het einde van een 

traject. Zowel leerkrachten als leerlingen moeten hieraan wennen. De leerlingen 

moeten leren om na te denken over de keuzes die ze hebben gemaakt tijdens het 

proces en over wat de reflectie opleverde. Reflecteren is een lastige vaardigheid, die 

zowel cognitief als taalkundig veel van leerlingen vraagt. De leerkracht kan leerlingen 

hierbij helpen door gerichte vragen te stellen. 

De bekende vraag: ‘Hoe vond je dat het ging?’ beantwoorden leerlingen meestal 

standaard met ‘goed’. Daarmee lijkt het gesprek afgesloten. Maar als leerkracht wil 

je dat de leerling nadenkt over:  

• de stappen die de leerling heeft genomen en de keuzes die hij of zij heeft 

gemaakt; 

• hoe de samenwerking met anderen is verlopen (en waarom); 

• wat de oorspronkelijke doelen waren en wat de resultaten zijn; 

• wat hij of zij de volgende keer anders zou doen. 

 

De leerkracht kan de kinderen ook leren werken met peer-evaluation. Hierbij  

bevragen leerlingen elkaar over het proces. Ook hieraan moeten zowel de leerkracht 

als de leerling wennen. 

Vragen stellen aan jonge kinderen 

Hoe jonger het kind hoe eenvoudiger de vragen, dat wil zeggen:  

• Zoveel mogelijk in het hier en nu; 

• Zo dicht mogelijk bij het kind zelf;  

• Enkelvoudige vragen; 

• Zo concreet mogelijk.  

 

Een waardevol reflectiegesprek bevat een groot deel van de volgende vragen:  

• Wat was je doel? Wat wil je met deze opdracht bereiken?  

• Wat heb je precies gedaan?  

• Hoe heb je het aangepakt?  

• Waar ben je mee begonnen?  

• Wat waren de verschillende stappen daarna?  

• Hoe beviel deze aanpak?  

• Wat was moeilijk?  

• Wat was makkelijk?  

• Wat heb je geleerd?  
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• Hoe hangt dit samen met je andere vakken? (Uiteraard zul je deze vraag  

in werkelijkheid iets anders formuleren, afhankelijk van de betreffende  

leersituatie)  

• Hoe ging de samenwerking?  

• Welke hulp van mij heb je gemist?  

• Wat heb je aan mijn hulp gehad?  

• Hoe kan de samenwerking een volgende keer worden verbeterd?  

• Wat doe je een volgende keer anders?  

• Wat zou je iemand adviseren die dit ook gaat doen?  

4.4 Tot slot  

In dit hoofdstuk keken we naar de rol van de leerkracht bij onderzoekend en actief 

leren. Het is belangrijk dat het team vooraf een duidelijke visie op leren vaststelt. Bij 

onderzoekend en actief leren wordt de rol van de leerkracht veelzijdiger. Niet al het 

onderwijs hoeft onderzoekend en actief van karakter te zijn. Instructie blijft bestaan 

en sommige onderdelen kunnen op een bekende manier worden gedoceerd. Andere 

onderdelen lenen zich wellicht meer voor een actieve werkvorm.  

In de praktijk blijkt dat de didactische verandering die nodig is voor onderzoekend en 

actief leren voor leerkrachten een behoorlijke uitdaging is.  
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H5 De rol van de leerling 

Aanleiding om op een andere manier te gaan werken, is meestal de leerling. Dat 

bleek bijvoorbeeld tijdens een expertmeeting van Sardes in 2012 over 21st century 

skills, waar de vraag werd gesteld wat de aanleiding is om te beginnen met een  

andere manier van leren. Zonder enige aarzeling antwoordde men: de leerling. De 

leerlingen zijn meer betrokken en gemotiveerder en leerkrachten zijn verheugd om 

te zien dat de leerlingen enthousiaster zijn over de activiteiten die ze doen.  

Op een school die wij begeleidden, vertelde een leerkracht dat ze met het  

project ’Werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden’ wilde meedoen, omdat ze de 

nieuwsgierigheid van de kinderen wilde bevorderen. Op het eerste gezicht wellicht 

een ongebruikelijke doelstelling, maar de achtergrond was dat zij de kinderen redelijk 

ongemotiveerd en gedwee in de banken zag hangen. Deze leerkracht had kennelijk 

andere beelden van wenselijk gedrag van haar leerlingen. Ook de inspectie signaleert 

dat: ‘Actieve betrokkenheid tijdens de lessen, plezier in leren en motivatie van leer-

lingen zijn niet vanzelfsprekend en kunnen beter’ (Inspectie van het Onderwijs, 2014). 

De Nederlandse leerling scoort laag op de intrinsieke en extrinsieke motivatie, ook in 

vergelijking met andere landen. Leerlingen geven aan dat ze soms niet weten waar-

om ze een bepaalde taak moeten uitvoeren en dat die taak niet op hen is afgestemd. 

Dit komt voor een belangrijk deel doordat er onvoldoende wordt gedifferentieerd, 

waardoor beter presterende leerlingen onvoldoende uitdagingen krijgen.  

Bij schoolbezoeken zien we verschillende didactische regimes de revue passeren. 

Loop je op een school waar men klassikale instructie toepast, met de directeur over 

de gang, dan zie je veelal dertig hoofdjes tegelijk omdraaien. Als er mensen in de 

gang lopen, is dat afleiding. Op scholen waar leerlingen zelfstandig aan taken of  

opdrachten werken, zie je, soms tot je eigen verbazing, een enorme betrokkenheid 

en onverstoorbaarheid in de werkhouding van leerlingen. Dat zijn indrukken die je 

goed bij blijven.  

5.1 Wat voor mensbeeld hebben wij van de leerling? 

De hierboven genoemde leerkracht heeft andere verwachtingen van haar leerlingen. 

Zij heeft kennelijk een ander leerlingbeeld. Dat bleek geen overdreven idealistisch 

beeld te zijn, want met een andere werkvorm kreeg ze de leerlingen wél  
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nieuwsgierig. Door met de vragen van de kinderen aan de slag te gaan, op onder-

zoek uit te gaan en samen te werken, werd de nieuwsgierigheid van de kinderen  

aangeboord en raakten de kinderen in een flow. 

Kinderen in de peuterspeelzaal en in de eerste twee groepen van de basisschool heb-

ben een grote belangstelling voor alles wat er om hen heen gebeurt. Leerkrachten 

zien echter dat kinderen na de eerste groepen van de basisschool meer afwachtend 

worden. Ze worden gesocialiseerd in het schoolsysteem en de executieve functies 

worden ontwikkeld: ze worden schoolrijp gemaakt. Daarmee gaat kennelijk ook iets 

verloren: de nieuwsgierigheid en de fascinatie voor verschijnselen en objecten. Bij 

onderwijs dat op de machinemetafoor is gebouwd, past een leerling die geconcen-

treerd en conformistisch zijn taken uitvoert. Voor onderwijs dat is gebaseerd op de 

metafoor van de plant, is een andere ‘groeiomgeving’ nodig.  

Elke school wil dat ieder kind zich ontwikkelt en zichzelf durft te zijn. Scholen spreken 

over ‘het ontwikkelen van talenten’ en ‘kinderen tot volle ontplooiing brengen’. Ze 

stellen dat ze ‘alles uit de kinderen halen wat er in zit’ of dat kinderen ‘de beste versie 

van zichzelf worden’. Allemaal mooie uitspraken, die we lezen in schoolgidsen en op 

websites van scholen. Maar is het ook de praktijk?  

Veel scholen bieden naast het ‘basiscurriculum’ (taal, rekenen en wereldoriëntatie) 

verrijkende activiteiten (talenten) aan en benoemen dat expliciet op de website.  

Het gaat meestal om sport- en cultuuractiviteiten, maar ook sociale activiteiten. Deze 

activiteiten zijn veelal aanbodgericht: kinderen worden ermee in aanraking gebracht. 

Hoe kinderen deze activiteiten verwerken en welke kennis en vaardigheden zij ermee 

verwerven, is meestal niet duidelijk. Op deze manier wordt het kind nog steeds  

gezien als een soort ‘kennisconsument’ in plaats van een ‘kennisparticipant’ ofwel 

een ‘partner in leren’.  

De taak van het onderwijs verandert. We leiden kinderen niet meer op voor repro-

ductie, voor werk aan de lopende band. Zulk werk kun je misschien nog wel vanuit 

extrinsieke motivatie uitvoeren (omdat je er voor betaald krijgt), maar in toekomstige 

beroepen wordt steeds meer autonomie en input van het individu verwacht. Je moet 

je tanden in een lastig vraagstuk kunnen en willen zetten.  
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paden en nieuwe paden leren zoeken. Dat betekent niet dat leren altijd leuk is. Leren 

is ook hard werken, doorzetten en frustraties oplopen.  

5.2 Motivatie  

Als het gaat om motivatie, scoren Nederlandse scholieren slecht op internationale 

ranglijsten (PISA 2012, jaarverslag Inspectie van het Onderwijs 2014). Motivatie is een 

ander woord voor ‘drijfveer’: dat wat je drijft tot actie. Motivatie helpt je in beweging 

te komen, om ‘aan’ te gaan. Er zijn verschillende soorten motivatie. De belangrijkste 

tweedeling is het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Intrinsieke 

motivatie komt van binnenuit: je wilt iets graag omdat je het nut ervan inziet, er  

plezier in hebt. Extrinsieke motivatie komt van buitenaf: anderen drijven je tot actie. 

Zij overtuigen je dat iets nuttig, zinvol of goed voor je is. Of ze houden je een beloning 

voor. Uiteraard zijn er uitersten, maar het een loopt over in het ander.  

Vaak wordt intrinsieke motivatie gezien als the holy grail. Leerkrachten vragen zich af 

hoe ze hun leerlingen intrinsiek gemotiveerd krijgen. Maar het is niet goed mogelijk 

iemand anders intrinsiek te motiveren. Wel kun je een ander extrinsiek motiveren  

om iets nieuws te proberen, met het doel dat die ander een persoonlijke drijfveer 

ontdekt of een talent. 

Er is dus niets mis mee om te starten bij de extrinsieke motivatie of bij het afwisselen 

van extrinsieke en intrinsieke motivatie. De leerkracht zet zaken waar leerlingen in-

trinsiek voor gemotiveerd zijn dan in als beloning: ‘Als je dit nu doet omdat het goed 

voor je is, mag je straks dat doen wat je leuk vindt’. Op de lange termijn is extrinsieke 

motivatie echter niet voldoende. Om vol te houden, ook bij tegenslag of juist bij crea-

tieve uitdagingen, moet je de motivatie uit jezelf halen. Dan kan alleen extrinsieke 

motivatie – het gevoel dat het moet van iemand anders – zelfs ondermijnend  

werken.  

Leerlingen hoeven niet alles op school leuk te vinden. Veel dingen moet je gewoon 

leren omdat het nuttig is voor later. Uiteraard helpt het wel als je weet waarom je 

iets leert. Motivatie kan worden aangesproken door kennis te relateren aan persoon-

lijke interesses of aan de ‘echte wereld’. Ontdekkend, onderzoekend of ontwerpend 

leren sluiten hier bijvoorbeeld mooi bij aan. 
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Motivatie is deels genetisch bepaald (Van Sark & Nelis, 2014); sommige mensen  

hebben meer aanleg voor intrinsieke motivatie, meer zelfsturend vermogen of meer 

doorzettingsvermogen dan anderen.  

Op basis van de zelfdeterminatietheorie (ZDT) van Ryan en Deci (1985) worden er 

drie basisvoorwaarden voor (intrinsieke) motivatie onderscheiden: competentie,  

verbondenheid en autonomie. Al in de jaren zestig concludeerden Ryan en Deci op 

basis van (meta)onderzoek naar motivatie dat de mens van nature nieuwsgierig is. 

We hebben een natuurlijke wil om te ontdekken en te leren. Met deze basishouding 

komen jonge kinderen de school binnen. Soms klagen leerkrachten dat leerlingen die 

natuurlijke nieuwsgierigheid in groep 3 kwijt zijn. Ze zijn geïnstitutionaliseerd. Extrin-

sieke motivatie (we moeten nu dit en straks gaan we op die manier dat) heeft de  

natuurlijke wil om te leren overstemd. Door de drie randvoorwaarden voor motivatie 

te optimaliseren, kan de leerkracht de natuurlijke wil om te leren bewust aanspreken. 

Eerder noemden we al het werk van Daniel Pink, die in Drive (2010) ook wijst op deze 

theorie. Pink noemt verschillende voorbeelden, waarin de theorie wordt toegepast 

op situaties in het bedrijfsleven, waar de factor autonomie veel verschil kan maken. 

Hoe meer autonomie werknemers hebben, hoe meer hun productiviteit en arbeids-

tevredenheid toenemen. Dat geldt ook voor leerkrachten en leerlingen. Als leerkrach-

ten het gevoel hebben dat ze hun werk in sterke mate zelf kunnen inrichten, komt 

dat hun motivatie ten goede.  

Een ander belangrijk aspect van de motivatie van leerlingen, zijn de verwachtingen 

die de leerkracht van hen heeft. Als de leerkracht blijk geeft van hoge verwachtingen, 

versterkt dit de motivatie van de leerlingen. Onbewust laten leerkrachten in hun 

woordgebruik of in non-verbaal gedrag doorsijpelen of zij veel of weinig van de leer-

ling verwachten. Dat heeft effect op de verwachtingen van de leerlingen zelf én op 

hun motivatie. Monique Boekarts (2002) betoogt dat motivational beliefs heel  

belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de motivatie van de leerling. Motivational 

beliefs gaan over het beeld van de eigen bekwaamheid en de eigen resultaat-

verwachtingen. 

5.3 Andere verwachtingen van het gedrag van de leerling  

Bij onderzoekend en actief leren verwachten we ander gedrag van leerlingen dan bij 

traditioneel onderwijs. De werkvormen vereisen een meer zelfstandige houding van 

de leerling. Dat kan alleen als de leerling een zekere basis heeft van kennis en  
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vaardigheden. Als die is verworven, kan de leerkracht geleidelijk vormen van onder-

zoekend en actief leren gaan toepassen.  

Het gaat bij leerlingen bijvoorbeeld om de volgende vaardigheden: 

•  Het beredeneerd samenstellen van een groepje voor het onderzoeken  

van een vraagstuk (leerlingen kunnen ook zelf groepjes formeren: met  

wie wil je samenwerken, en waarom?) 

• Samen goede vragen stellen. 

•  Komen tot een goede taakverdeling. 

•  Bronnen zoeken om antwoorden te vinden op de vragen. 

•  De informatie uit de bronnen selecteren en verwerken tot een coherent  

geheel.  

•  Een onderzoek ontwerpen en uitvoeren. 

•  Samen een presentatie geven. 

•  Reflecteren op het proces en op de opbrengsten.  

 

De ondersteuning die leerlingen daarbij nodig hebben, hangt af van hun ervaring en 

leeftijd.  

De rol van de leerling komt in de volgende gedragingen tot uiting: 

•  Leerlingen geven nadrukkelijk blijk van het feit dat ze belang hechten aan de 

materie, het vraagstuk. Het vraagstuk heeft betekenis voor hen. ‘Inspanning 

is één van de zaken die het leven zin geven. Moeite doen betekent dat je  

ergens van houdt, dat iets belangrijk voor je is en je er voor wil werken’ 

(www.eduratio.be, 2016,). 

•  Leerlingen geven in een groepje (duo, trio of meer) op een autonome wijze 

vorm aan samenwerking, die leidt tot een gemeenschappelijk product. 

•  Leerlingen meten hun inbreng en inzet niet af aan de beoordeling van de 

leerkracht, maar aan de groepsprestatie. 

•  Leerlingen ontwikkelen autonomie in het handelen, waarbij de leerkracht  

alleen bijstuurt en niet ‘toetst’.  

•  Leerlingen zien de leerkracht niet als een alwetende, maar als iemand die 

meedenkt over de aanpak van het vraagstuk. 

 

Ons uitgangspunt is dat scholen onderzoekend en actief leren geleidelijk en gedeelte-

lijk invoeren, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij het International Primary Curriculum 

(IPC): taal en rekenen hebben meer instructieve kenmerken, terwijl bij de zaakvakken 

een cyclische werkwijze in inhoudelijke units wordt toegepast. De leerlingen zullen 

eraan moeten wennen dat de leerkracht bij verschillende onderdelen van het  
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curriculum verschillende didactische werkwijzen gebruikt. Het is belangrijk dat de 

leerkracht dit met de leerlingen bespreekt, zodat de verwachtingen duidelijk zijn.  

Bij onderzoekend en actief leren is er een andere verhouding tussen leerling en leer-

kracht. Zowel de rol van de leerkracht als van de leerling verandert. De leerlingen 

maken kennis met een andere kant van de leerkracht, die misschien wel authentieker 

is. Zo toont de leerkracht zijn/haar eigen nieuwgierigheid, betrokkenheid en belang-

stelling, en laat ook zien dat hij/zij bijvoorbeeld verbaasd, opgewonden of teleur-

gesteld is. Deze emotionele betrokkenheid bij het leren is heel belangrijk: het  

bevestigt positieve gevoelens over het leren, het leerproces en over de relatie tussen 

leerling en leerkracht.  

Aanhangers van Vygotsky stellen dat ‘je pas van ‘echt leren’ kunt spreken als mensen 

als persoon veranderen door wat ze leren, en dat er bij zulk leren altijd sprake is van 

identiteitsvorming. (…) De kans dat datgene wat de leerlingen op school doen bij-

draagt aan identiteitsontwikkeling is groter als het betekenisvol voor hen is, als ze  

bezig kunnen zijn met betekenisvolle vragen en problemen, in levensechte situaties, 

die hen raken’ (Volman & Wardekker, 2008, p.25). 

Onderzoekend en actief leren vraagt andere vaardigheden en competenties van leer-

lingen. Scholen die zich vernieuwen op onderwijskundig gebied, weten dat leerlingen 

niet altijd positief zijn over die veranderingen. Ook leerlingen hebben een bepaald 

beeld van (effectief) onderwijs. Soms is dat beeld gebaseerd op het traditionele on-

derwijs, en zijn ze alleen tevreden als ze op die manier onderwijs krijgen. Dat wordt 

soms ook gevoed door het verlangen naar een gemakkelijke, consumptieve houding. 

Voor leerlingen is een schooldag ook gewoon Another day at the factory. Het ont-

moeten van andere leerlingen is voor hen bijna belangrijker dan het onderwijs.  

Het is bij de invoering en vormgeving van onderzoekend en actief leren belangrijk  

om enigszins ‘maat te houden’. Toen in de tweede fase in het voortgezet onderwijs 

ineens bij alle vakken actievere werkvormen werden gebruikt en leerlingen voor veel 

vakken werkstukken en presentaties moesten maken, werd er teveel gevraagd van 

leerlingen en was het onderwijs niet meer in evenwicht.  

Learning power 

De werkvormen van onderzoekend en actief leren versterken de betrokkenheid van 

de leerling. Als vraagstukken realistisch en uitdagend zijn, neemt de betrokkenheid 

van leerlingen toe en wordt hun motivatie versterkt. Maar alles wel met mate. 
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Claxton (2011) noemt dat learning power: daarbij gaat het om vier domeinen van 

leren, waarin we kenmerken van leerlingen herkennen: 

• Veerkracht (resilience) gaat over de emotionele betrokkenheid bij het leren, 

zoals concentratie, het weerstaan van afleiding, aandacht en fascinatie. Ook 

gaat veerkracht over het accepteren van de ups en downs die je ervaart  

tijdens het leren; over het omgaan met frustratie.  

• Vindingrijkheid (resourcefulness) heeft betrekking op de cognitieve vaardig-

heden: nieuwsgierigheid, je dingen afvragen, verbanden leggen, de balans 

vinden tussen ratio en verbeelding, en gebruikmaken van de bronnen en  

instrumenten die worden aangereikt.  

• Reflexiviteit (reflectiveness) betreft de strategische en zelfsturende kant van 

leren: plannen, obstakels voorzien, gaandeweg je aanpak herzien, uit erva-

ringen leerpunten halen voor de toekomst, en realistisch kijken naar je eigen 

leren.  

• Interactie (reciprocity) gaat over de sociale kant van leren: in staat zijn om je 

eigen standpunt te verdedigen en tegelijkertijd open te staan voor de argu-

menten van de ander, goed luisteren en de mening van de ander begrijpen, 

samenwerken in een team, zowel in de rol van leider als in de rol van team-

lid, en openstaan voor vaardigheden en attitudes van anderen.  

 

Leerkrachten kunnen dit kader gebruiken om na te denken over de vraag hoe ze zich 

kunnen gedragen als learning power coaches. Claxton vergelijkt dit met een fitness-

coach in een sportschool. Zij ontwerpen trainingen die mensen fitter maken, omdat 

ze in hun hoofd hebben welke ingrediënten fitheid heeft (krachtige spieren, uithou-

dingvermogen, coördinatie, et cetera). Claxton stelt dat een soortgelijk model met de 

ingrediënten van learning power leraren kan helpen bij het ontwerpen van gerichte, 

effectieve activiteiten voor hun leerlingen. 

Die activiteiten leiden ertoe dat leerlingen meer zelfvertrouwen ontwikkelen en 

vaardigheden leren die ze nodig hebben om met de 21ste-eeuwse onzekerheden en 

uitdagingen om te gaan. Zoals fitheid een springplank is voor allerlei fysieke vaardig-

heden, zo is learning power het startpunt voor allerlei leeractiviteiten, zowel op 

school als daarbuiten. Claxtons model van het brein van een krachtige leerling biedt 

een sjabloon dat scholen op hun eigen manier verder kunnen uitbreiden. 

Aandacht voor evaluatie van het proces 

Het evalueren van het proces vraagt van leerkrachten andere vaardigheden (bijvoor-

beeld andere vragen stellen en vooral doorvragen), maar ook leerlingen moeten 

daarmee leren omgaan. Leerlingen moeten leren na te denken en onder woorden te 
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brengen wát er precies goed ging, wat het eigen aandeel daarin was, wat er anders of 

beter had gekund en waar dat aan lag. En niet onbelangrijk: wat kan de volgende 

keer beter? Voor het bespreken (reflecteren) en onder woorden brengen van het 

(leer)proces, moeten leerlingen een nieuw vocabulaire leren gebruiken.  

Wat ook aandacht vraagt in de reflectie, is het beeld dat de leerlingen hebben van 

leren en onderwijs. Leerlingen zijn een bepaald soort onderwijs gewend waarop dat 

beeld en de bijbehorende kwaliteitscriteria zijn gebaseerd. Als leerkrachten daarvan 

afwijken en het onderwijs anders vormgeven, kan bij leerlingen het idee ontstaan dat 

ze niet ‘leren’. In het reflectiegesprek over het leerproces is het daarom belangrijk om 

leerlingen te wijzen op de (leer)effecten van hun werk.  

Bij de evaluatie van een vraagstuk, ontwerp of product is het behulpzaam als de leer-

kracht van tevoren met de leerlingen heeft vastgesteld aan welke criteria het moet 

voldoen. Voldoet het daaraan? De criteria kunnen later ook weer worden gebruikt bij 

de evaluatie van andere ontwerpen of producten. Als er geen standaardtoets voor 

handen is, zoekt de leerkracht naar andere presentatievormen, bijvoorbeeld een 

muurkrant, een tentoonstelling, een PowerPoint of een krantenartikel.  

5.4 Tot slot  

Onderzoekend en actief leren gaat uit van een ander leerlingbeeld. De leerling is geen 

passieve receptor die kennis krijgt aangeboden en deze moet ‘innemen’. Dat was het 

leerlingbeeld dat paste bij de burger, de werknemer die binnen de industriële keten 

een taak moest uitvoeren.  

Het nieuwe beeld van de leerling is de nieuwsgierige leerling, die initiatief neemt,  

ondernemend is en vragen stelt. Natuurlijk is niet iedere leerling dat van nature, 

maar de werkvormen bij onderzoekend en actief leren zijn wel op dit leerlingbeeld 

toegesneden. De leerling verwerkt zelf de materie, legt verbindingen en kijkt wat het 

persoonlijk voor hem of haar betekent.  

Kanttekening is dat er voor deze manier van leren wel een zekere kennisbasis nodig 

is. De werkvormen en de andere rol van de leerkracht stimuleren en faciliteren een 

actieve houding van leerlingen. De houding van de leerkracht blijft belangrijk. Door 

bevestiging, stimulering, vragen stellen en een positieve houding daagt de leerkracht 

de leerlingen uit, waardoor er bij de leerlingen een positief gevoel (zelfvertrouwen) 

over het leren ontstaat. 
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H6 De bronnen en de omgeving 

In het Onderwijsmuseum in Dordrecht was in 2016 een tentoonstelling van school-

platen. Als je langs de prachtige platen loopt, dringt langzaam tot je door dat dit het 

onderwijs was vóórdat we dia’s, televisie, film en internet hadden. De schoolplaten 

werden gebruikt om gebeurtenissen uit de geschiedenis te verbeelden. Het was een 

bron. De hoeveelheid bronnen is gigantisch toegenomen. Ook de omgeving is een 

belangrijke bron. In dit hoofdstuk gaan we in op de bronnen die leerlingen gebruiken 

bij onderzoekend en actief leren en wat het gebruik ervan betekent voor de rol van 

de leerkracht. 

6.1 Formele, non-formele en informele leeromgevingen  

In het eerste hoofdstuk wezen we op de verschillen tussen formeel, non-formeel 

en informeel leren. Daarbij horen leeromgevingen met eigen kenmerken en eigen 

kwaliteiten en opbrengsten.  

• Formele leeromgevingen zijn de schoolse leeromgevingen: klassikaal  

onderwijs op basis van een curriculum of een methode.  

• Non-formele leeromgevingen zijn georganiseerde verbanden waarin  

leerlingen samen activiteiten doen en waar zij ook leren, denk aan  

naschoolse activiteiten, de scouting of de judovereniging.  

• Informeel leren vindt overal plaats, maar is niet georganiseerd. Iemand  

legt jou bijvoorbeeld uit hoe een app werkt of je leert iets via een filmpje  

op YouTube.  

 

De hoeveelheid tijd die kinderen in de verschillende omgevingen besteden, verschilt 

nogal: ze besteden 21 procent van hun tijd in school en de rest (79 procent) in non-

school activities, waarin zij leren van allerlei personen (U.S. National Research Council 

(2000) in: Corte (2010, p.45). Er zijn altijd al tal van leer- en ontwikkelomgevingen 

buiten school geweest, zoals de scouting, sport, culturele activiteiten, de bibliotheek 

en naschoolse opvang, maar de laatste tijd nemen veel kinderen ook deel aan  

zogenaamd ‘schaduwonderwijs’ (bijlessen).  
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In Uitgebreid onderwijs (Onderwijsraad, 2010) wordt gesteld dat er rond het on-

derwijs veel extra aanbod is, waar leerlingen in toenemende mate gebruik van ma-

ken. Volgens de Onderwijsraad gaat het om drie ‘extra’s’:  

• Verbetering, bijvoorbeeld onderwijstijdverlenging, huiswerkbegeleiding. 

• Verrijking, bijvoorbeeld verlengde schooldag, sportprofielschool,  

plusklassen. 

• Oriëntatie, bijvoorbeeld weekendschool, uitwisseling met het buitenland, 

project beroepenoriëntatie. 

 

Door ICT-toepassingen ontstaan er nieuwe verschillen en verbindingen tussen de 

formele en de informele omgevingen. Niet alle gezinnen hebben evenveel digitale 

media in huis, maar er zijn gezinnen waar meer nieuwe media aanwezig zijn dan op 

school. Ook verschillen gezinnen in de manier waarop er met de ICT-voorzieningen 

wordt omgegaan. 

Informeel leren is veel minder uitgewerkt dan formeel leren. Eerder wezen we al op 

het werk van Van Oostrom-Van der Meijden e.a. (2016), die het belang van informeel 

leren onderschrijven. Informeel leren gebeurt overal, spontaan, bijvoorbeeld omdat 

je via netwerken op de computer tips uitwisselt, doordat je wat leest, of door iets te 

gebruiken. De kwaliteit van de informele leeromgeving is dan van belang. Kinderen 

die lang op straat hangen en zichzelf daar vermaken (op diverse manieren) leren  

andere dingen dan kinderen die met de ouders naar de bibliotheek gaan. Het nadeel 

van informeel leren is dat het zich moeilijk in kaart laat brengen.  

De laatste twintig jaar is het aanbod van non-formeel onderwijs behoorlijk uitgebreid. 

Denk aan de verlengde schooldag, naschoolse activiteiten en onderwijstijdverlenging. 

In feite zijn dit allemaal vormen van onderwijstijdverlenging, maar er worden ook 

ontwikkelingsgerichte activiteiten ondernomen, activiteiten die zijn gericht op de 

brede vorming van kinderen. In een brede school worden bijvoorbeeld de verlengde 

schooldag en naschoolse activiteiten aangeboden, waar kinderen ontwikkelingsactivi-

teiten doen op het gebied van sport en cultuur, die van huis uit niet worden aange-

boden. In het kader van de brede school en de verlengde schooldag zijn er ook idee-

en ontwikkeld over passende manieren van leren, zoals levensecht leren (Van Oenen 

& Valkestijn, 2004).  

Inmiddels is non-formeel onderwijs uitgebreid met onderwijstijdverlenging (meer 

onderwijstijd per week), schakelklassen en zomerscholen (vaak in de grotere steden). 

In sommige gebieden is dit uitgegroeid tot zelfstandige organisaties, zoals een talen-

tenschool. Verder worden er in de buitenschoolse opvang activiteiten aangeboden, 
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bieden scholen huiswerkklassen aan en kunnen kinderen bijvoorbeeld via de moskee 

educatieve activiteiten doen. En natuurlijk zijn er kinderen die lid zijn van een sport-

vereniging of die meedoen aan culturele activiteiten. Dit zijn allemaal voorbeelden 

van non-formeel onderwijs. Kinderen ervaren dit niet altijd als onderwijs, maar er is 

wel sprake van een structuur, een groep en van activiteiten, die meestal een educa-

tief of vormend doel hebben.  

Vooral de huiswerkklassen, ondersteuning bij het schoolse werk waarbij ook  

aandacht is voor discipline, is behoorlijk gegroeid. De verklaringen hierover lopen  

uiteen: ligt het aan het onderwijs? Worden er vanuit de samenleving meer eisen aan 

kinderen gesteld? Zijn ouders meer gericht op prestaties van hun kinderen? 

Scholen die werken aan onderzoekend en actief leren, kunnen met partners in de 

omgeving (bijvoorbeeld de bibliotheek of de huiswerkklas) afspraken maken over de 

didactische werkwijzen. Als de school is gericht op zelfstandigheid en de kinderen bij 

de naschoolse activiteiten geen ruimte krijgen om zelf tot oplossingen te komen, is er 

geen doorgaande lijn in de pedagogische en didactische aanpak.  

Het gebruik van het internet overschrijdt de grenzen van de school (de muren). Het 

biedt eigenlijk een vierde manier van leren. Buiten de school zijn er veel realistische 

bronnen die leerlingen kunnen raadplegen bij het oplossen van vraagstukken,  

bijvoorbeeld ‘experts’. Het raadplegen van een expert kan onderdeel zijn van een  

onderzoekstraject. Dit is een leercyclus op zich: een expert kiezen en benaderen  

(afspraak maken), het gesprek voorbereiden (vragenlijst maken), het gesprek voeren 

(eventueel filmen of opnemen) en verwerken in een interview, artikel of presentatie. 

We rekenen dit tot levensecht leren.  

6.2 Ruimte en tijd als pedagogisch instrument  

Verschillende pedagogen (zoals Malaguzzi) noemen de omgeving ook wel de ‘derde 

pedagoog’, naast de leerling en de leerkracht. Dat is het geval als de omgeving (de 

groep of de ruimte) voldoende uitdagend is en het leren uitlokt. Bij onderzoekend en 

actief leren is dat het geval. Deze vorm van leren vereist een andere inrichting van de 

omgeving. Dat geldt voor de ruimte, maar ook voor de organisatie en de tijd.  

Ruimte 

Onderzoekend en actief leren maakt minder gebruik van klassikale instructie en er 

worden afwisselende werkvormen gebruikt. Soms werken kinderen alleen, soms in 
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Onderzoekend en actief leren maakt minder gebruik van klassikale instructie en er 

worden afwisselende werkvormen gebruikt. Soms werken kinderen alleen, soms in 
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groepjes. Leerlingen bereiden iets voor of werken iets uit in een groepje, ze werken 

met de laptop buiten de klas, ze doen proefjes of onderzoeken, en ze verzorgen  

presentaties. Deze diversiteit in werkvormen vereist ook meer diversiteit in ruimten. 

Veel scholen werken al met een uitloopruimte voor de klas, die wordt gebruikt voor 

niveauwerken of groepswerk. Er zijn ook scholen die (bij nieuwbouw) bewust kiezen 

voor meer diversiteit in de onderwijsruimten.  

Hoewel mensen dat wel vaak denken, is het niet zo dat de ruimte de werkvormen 

stuurt. Wel kunnen ruimtelijke keuzes bepaalde werkvormen mogelijk maken en  

ondersteunen. Scholen experimenteren hier al mee. Bij ‘Teamonderwijs Op Maat’ 

(TOM-scholen) wordt bijvoorbeeld gewerkt in units van ongeveer honderd kinderen. 

Daar horen andere, grotere ruimten bij. Ook zijn er scholen die de hal gebruiken als 

een uitloop-/werkruimte.  

Als we kijken naar de functie van het ruimtegebruik, dan is een groepsruimte, die 

functioneert als thuisbasis, altijd belangrijk. Maar er zijn steeds meer scholen die, 

naast de thuisbasis, ook gedifferentieerde ruimten hebben die ze gebruiken voor  

andere functies. Zo hebben leerlingen die onderzoekend en actief leren behoefte aan 

werkplekken waar zij alleen, in duo’s of kleine groepjes kunnen werken. Het gebruik 

van ICT hoort daarbij en kan door draadloos werken worden geïntegreerd. De leer-

kracht blijft behoefte houden aan overzicht. Keuzes in (onderwijs)organisatie en 

ruimtegebruik kunnen de samenwerking tussen leerkrachten stimuleren.  

Naast de groepsruimte, de uitloopruimte en de gedifferentieerde werkruimten, is er 

behoefte aan kleinere overlegruimten, een goed en rustig instructielokaal, praktijk-

lokalen om te ontwerpen of te onderzoeken, en een grotere ruimte voor een lezing 

of presentatie. Er is dus behoefte aan ruimten voor verschillende leeractiviteiten en 

sociale activiteiten. 

Deze variëteit kunnen scholen bijvoorbeeld realiseren door: 

• schuifwanden tussen de lokalen te plaatsen, waardoor er grotere ruimten 

kunnen worden gecreëerd,  

• uitloopruimten te creëren vóór de groepsruimte, zodat leerlingen na het 

plenaire moment hun eigen werk kunnen doen, 

• flexibele ruimten te creëren. 
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Tijd 

Net zoals ruimte, kan ook tijd de pedagogische ruimte bevorderen of belemmeren. 

Voor onderzoekend en actief leren is de strikte indeling van het rooster in lessen 

van 50 minuten soms wel wat knellend. Vooral in het voortgezet onderwijs is dit de 

eerste hindernis die men aanpakt als de school anders wil gaan werken. Misschien 

moet worden gedacht aan blokuren of een andere indeling van het lesrooster. Dat 

roept ook weer vragen op over de inzet van leerkrachten: zouden zij meer moeten 

samenwerken als er in grotere tijdeenheden wordt gewerkt? 

6.3 Beter omgaan met bronnen: het belang van mediawijsheid 

Er zijn in de school veel bronnen beschikbaar: 

• De leerkracht; 

• Leerlingen van andere groepen; 

• Televisie / krant / internet; 

• De bibliotheek; 

• Een expert in school. 

 

De leerkracht, een belangrijke bron van kennis en informatie, moet in toenemende 

mate concurreren met andere bronnen. Kinderen komen op school met allerlei  

indrukken, die ze hebben opgedaan op internet, de televisie of in de krant. Het  

onderwijs, en in het bijzonder de leerkracht, krijgt steeds meer (niet alleen maar)  

de rol van een ‘duider’, iemand die de leerlingen ondersteunt om deze informatie  

te interpreteren.  

Het wordt steeds belangrijker om goed na te gaan wat de oorsprong is van de 

informatie die je gebruikt: gaat het om een bedrijf dat op een verhullende manier 

met statistieken omgaat om zijn eigen gelijk te krijgen? Gaat het om onversneden  

reclame? Betreft het een boodschap van de overheid? Is het een mening in een blog? 

Is de informatie gebaseerd op een wetenschappelijk onderzoek? 

Zelfs met wetenschappelijk onderzoek moeten we voorzichtig zijn. Het is niet altijd 

duidelijk wat de kenmerken van het onderzoek zijn, of er bijvoorbeeld methodolo-

gische problemen zijn die de representativiteit in het geding brengen. En soms zijn  

er wetenschappers die elkaar persoonlijk bestrijden. Journalisten zijn niet altijd zorg-

vuldig in het vertalen van onderzoeksgegevens en zoeken bijvoorbeeld cijfers waar-

mee ze hun eigen overtuiging kunnen onderbouwen. Film- en fotobeelden kunnen 

worden gemanipuleerd. En tegenwoordig is er ook sprake van fake news.  
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Dit alles betekent eens en temeer dat leerlingen mediawijs moeten worden. Wij  

vinden dat mediawijsheid eigenlijk net zo belangrijk is als lezen en schrijven. Goede 

mediawijsheid heeft veel verband met bijvoorbeeld begrijpend lezen.  

Daarnaast is de snelheid waarmee informatie wordt verspreid enorm vergroot. Een 

artikel dat in Australië op het internet wordt geplaatst, kan een minuut later over de 

gehele wereld worden gelezen. Wetenschappelijke resultaten worden daarmee ook 

minder exclusief. Was onze kennisopbouw voorheen beperkt door de abonnementen 

die we hadden op wetenschappelijke tijdschriften, nu moeten we onszelf afscher-

men, informatie selecteren en filteren, omdat de hoeveelheid informatie over een 

onderwerp vaak overweldigend is.  

Een andere verandering in het gebruik van bronnen is de verandering van passief 

naar actief gebruik: iedereen kan informatie toevoegen. Wikipedia is daar een mooi 

voorbeeld van, maar ook Twitter en Facebook worden gevoed door informatie en 

meningen die mensen zelf toevoegen. De betekenis van de persoonlijke betogen en 

boodschappen op internet is echter minder duidelijk. Iemand die iedere dag blogt of 

vlogt, kan meer invloed uitoefenen dan een rapport van een (betrouwbaar) instituut.  

Filmpjes op internet over de meest uiteenlopende onderwerpen vormen een nieuwe 

bron. Instructiefilmpjes en documentaires hebben een belangrijke toegevoegde 

waarde voor het onderwijs. Uitleg over vaardigheden, zoals het spelen van een  

muziekinstrument, heeft er een geheel nieuwe instructiebron bij gekregen. Dat zulke 

bronnen niet klakkeloos kunnen worden gebruikt, bewijzen de eerste resultaten van 

het zogenaamde flipping the classroom. Al te gemakkelijk werd aangenomen dat  

het goed zou werken als leerlingen eerst thuis de instructie bekijken om de materie 

vervolgens op school te bespreken. Inmiddels is gebleken dat dit toch een meer 

doordachte aanpak vereist.  

ICT in het onderwijs 

Fullan en Langworthy (2013, 2014) zien in hun benadering van deep learning internet 

als een van de belangrijkste nieuwe bronnen. Met technologie moeten die bronnen 

worden benut. Het gaat om passief gebruik (raadplegen), maar ook om actieve  

gebruiksvormen, waarbij leerlingen samenwerken middels internet en technologie. 

De meeste scholen zijn overtuigd van het belang van de toepassing van technologie. 

Er is dan ook al veel technologie op school, zoals smartboards, laptops en wifi-

toepassingen. Ook uitgevers hebben zich geworpen op toepassingen, waarbij content 

online wordt aangeboden. Toch zijn er veel problemen met de toepassing van ICT in 
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het onderwijs. Sinds de introductie van de computer in het onderwijs (met nota’s  

zoals Enter de toekomst, 1992) is gebleken dat het ingewikkeld is om ICT in het  

onderwijs te gebruiken en te benutten. Goed gebruik van ICT geeft leraren meer  

mogelijkheden om het onderwijs te personaliseren. Met de juiste toepassingen  

kunnen meer bronnen (filmpjes, digitale teksten) worden benut en ontstaan er meer 

mogelijkheden voor differentiatie en onderwijs op maat (tempo, tijdstip, plek).  

Echter, het onderwijs loopt niet voorop als het gaat om de toepassing van al deze 

mogelijkheden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het rapport van de Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen (KNAW) over ICT in het voortgezet onderwijs (Barthel, 

2012). Ook uit het onderzoek van Kester e.a. (2018) blijkt dat leerkrachten de moge-

lijkheden van ICT niet altijd ten volle benutten.  

De introductie van het onderwijsmodel ‘Onderwijs voor een nieuwe tijd’ (O4NT), ook 

wel ‘iPad scholen’ genoemd, leidde tot een pedagogische discussie over het juiste 

gebruik van ICT. Enerzijds zijn er ouders (én leerkrachten) die vinden dat kinderen 

niet de hele dag achter een scherm moeten zitten, maar ook andere ervaringen nodig 

hebben (in de praktijk blijkt overigens dat de kinderen niet de hele dag achter het 

scherm zitten). Aan de andere kant zien we dat de 21ste-eeuwse vaardigheden zijn 

uitgebreid met vier vaardigheden die zijn gerelateerd aan mediawijsheid en ICT.  

Bij onderzoekend en actief leren hoeven kinderen niet altijd gebruik te maken van 

ICT. Het is een middel. Een goede werkvorm begint met het bepalen van de leer-

doelen. Deze doelen zijn het vertrekpunt en ICT is een van de middelen die kunnen 

worden ingezet om de doelen te bereiken. De leerkracht weegt dit middel af tegen 

andere middelen/werkvormen. Deze afwegingen zijn goed verwoord in de white-

paper van Malmberg over blended teaching (Zweegers e.a., 2018), waarin de voor-  

en nadelen van online en offline lesgeven worden besproken.  

Mediawijsheid 

De Raad van Cultuur introduceerde in 2005 de term ‘mediawijsheid’ en omschreef 

het als volgt: ‘Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit 

waarmee burgers zich bewust, kritisch, veilig en actief kunnen bewegen in een  

complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde samenleving.’ 

In 2008 startte een consortium van instellingen met de ontwikkeling van mediawijs-

heid. Hiervoor werden geen kerndoelen gewijzigd. Men ging er van uit dat mediawijs-

heid aansluit bij de bestaande kerndoelen. Mediawijzer.net (de netwerk-organisatie 

die de mediawijsheid van burgers wil bevorderen) introduceerde tien mediawijsheid-

competenties waarvan het vinden en verwerken van informatie er één is. 
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Tabel 5:Tien Mediawijsheidcompetenties. 

Deze tien competenties maken duidelijk hoe veelomvattend en breed mediawijsheid 

is. Mediawijs betekent dat je in staat bent te vinden wat je zoekt, te selecteren wat je 

nodig hebt en te bepalen of de informatie bruikbaar is. Daarnaast kun je informatie 

opslaan, verwerken en delen. De combinatie van deze vaardigheden noemen we  

‘informatievaardigheden’.  

De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) (Barthel, e.a., 

2012) bracht een advies uit over digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs, 

en spreekt van digital literacy: ‘het vermogen digitale informatie en communicatie 

verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen.’ In de visie 

van de commissie zijn ICT-vaardigheden en kunnen reflecteren op de impact, de  

beperkingen en de toekomstige ontwikkelingen van ICT in de 21ste eeuw van groot 

belang. Deze vaardigheden zijn even onmisbaar als vaardigheden in taal en rekenen. 

De commissie duidt deze nieuwe vaardigheden aan met de term ‘digitale geletterd-

heid’ (digital literacy). Hoewel het advies zich richt op havo en vwo, is het ook van 

toepassing op andere onderwijssectoren.  

Juist op school, een omgeving waar veel informatie wordt aangeboden, en waarin 

kinderen ook veel informatie moeten produceren (tekst, beeld, film, presentatie), is 

mediawijsheid heel belangrijk.  
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6.4 Rond de school: ouders en thuis  

Er zijn buiten de school verschillende bronnen: 

• Ouders, grootouders, familieleden 

• Bedrijven 

• Bibliotheek 

• Sportvereniging 

• Kerk, moskee 

• De buurt 

• Het bejaardenhuis 

• Televisie, krant, internet 

 

Verschillen tussen gezinnen 

Bij onderzoekend en actief leren spelen de ouders, de thuissituatie, een belangrijke 

rol. Er zijn daarvoor verschillende redenen. Ten eerste verschilt de thuissituatie van 

kinderen behoorlijk. Er zijn kinderen die opgroeien in een stimulerende omgeving, 

maar er zijn ook ouders die het eigenlijk te druk hebben of die niet goed weten hoe 

zij hun kinderen het beste kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Het gaat hier 

om de kwaliteit van de omgeving. 

Ten tweede hebben ouders verschillende opvoedingswaarden. Sommige ouders  

voeden kinderen op met conformistische waarden. Zij verwachten dat kinderen doen 

wat hen wordt gezegd. Een braaf kind is een goed kind. Er zijn ook ouders die juist 

genieten van een zekere dwarsheid van het kind. Zij vinden dat het kind autonomie 

moet ontwikkelen, eigen afwegingen moet maken en een eigen koers moet bepalen. 

Deze ouders moedigen enige opstandigheid juist aan.  

De opvoedingswaarden, de opvoedingsstijl en de verwachtingen van de ouders en de 

thuisomgeving, hebben invloed op onderzoekend en actief leren. Kinderen werken 

makkelijker actief en zelfstandig als de opvoedingswaarden en -stijl van hun ouders 

daarbij aansluiten. Ook de omgangsvormen in de thuissituatie sluiten meer of minder 

aan bij onderzoekend en actief leren. Als een kind een vraag stelt, zegt de ene ouder: 

‘Ik weet het niet’, terwijl een andere ouder bijvoorbeeld zegt: ‘Dat weet ik niet, maar 

zullen we dat eens samen uitzoeken?’ Deze ouders dragen heel andere opvoed-

waarden uit. 

Lareau (2003), die interacties in gezinnen onderzocht, noemt de opvoedingsstijl in 

middenklassegezinnen concerted cultivation. Deze ouders proberen de ‘talenten, 

meningen en vaardigheden van een kind (actief) te koesteren en te evalueren’. De 
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opvoedingsstijl van ouders uit de lagere sociaaleconomische klasse typeert Lareau als 

een accomplishment of natural growth stijl. Zij laten het kind zelf opgroeien. De ene 

stijl is niet beter dan de andere, maar een kind dat deelneemt aan veel activiteiten, 

doet gevarieerde ervaringen op en ontwikkelt andere informele competenties 

(teamwerk, opkomen voor jezelf) dan een kind dat wordt opgevoed in de natural 

growth stijl. Door deze verschillen in opvoedingsstijlen ontstaan er verschillen tussen 

kinderen (Gladwell, 2008). 

Een ander kenmerk van de thuissituatie is het taalgebruik. Basil Bernstein, de ontdek-

ker van de (sociale) taalcode, maakt onderscheid in de eleborated code (uitgebreide 

taalcode) en de restricted code (beperkte taalcode). Bij de uitgebreide taalcode hoort 

formeler taalgebruik dan bij de beperkte taalcode, en de zinnen zijn langer, gevari-

eerder en complexer. Ook worden er vaker minder frequent voorkomende (‘moeilij-

ke’) woorden gebruikt. De beperkte taalcode wordt gekenmerkt door het informele 

karakter, korte zinnen en eenvoudig taalgebruik. Ouders uit lage sociaaleconomische 

klassen gebruiken meer de beperkte taalcode, terwijl ouders uit hogere sociaaleco-

nomische groepen zich vaker uitdrukken in de uitgebreide taalcode. Kinderen uit de 

laatste groep hebben meer mogelijkheden om succesvol te zijn op school en later in 

het werk, omdat ze daar veelal ook te maken krijgen met de uitgebreide taalcode. 

Ouderbetrokkenheid 

Als het gaat om de rol van ouders in het onderwijs, is er de laatste tijd een verschui-

ving gaande. Men spreekt van ‘educatief partnerschap’, hetgeen betekent dat men 

opvoeding en onderwijs beschouwt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

ouders en school. Dat betekent ook dat ouders en school soms zoekende zijn naar 

hun rol en naar de wederzijdse verwachtingen. Het is belangrijk om deze verwachtin-

gen allereerst te expliciteren. Daarnaast is het van belang dat scholen zicht hebben 

op werkzame factoren in ouderbeleid.  

Uit een metastudie van Desforges en Abouchaar (2003) blijkt het volgende:  

1. Ouderbetrokkenheid thuis hangt het sterkst samen met de cognitieve  

ontwikkeling. 

2. Ouderbetrokkenheid op school levert het kind weinig of niets op.  

3. De interactie tussen ouders en kinderen is een sterkere voorspeller van  

leerresultaten dan de mate waarin ouders op school actief zijn. 

 

Desforges en Abouchaar concluderen dat ouderbetrokkenheid thuis de meest  

effectieve vorm van ouderbetrokkenheid is. De onderzoekers spreken over at home 

good parenting en home learning environment: ouders creëren een ondersteunend 
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en stimulerend gezinsklimaat, waar kinderen een breed scala aan leren gerelateerde 

activiteiten doen, zoals lezen, bibliotheekbezoek, spelenderwijs letters leren, zingen, 

rijmen. Goed ouderschap uit zich volgens onderzoek in een veilige en stabiele  

omgeving, het stimuleren van de intellectuele ontwikkeling, en discussies tussen  

ouder en kind. De ouders zijn een goed voorbeeld, dragen het belang van onderwijs 

uit en hebben hoge verwachtingen van hun kind (Menheere & Hooge, 2010). 

Als de school gaat werken aan onderzoekend en actief leren is het van belang dat de 

ouders in die ontwikkeling worden meegenomen (De Corte, 2010, p.56). Ouders 

hebben hun eigen beelden en opbrengstverwachtingen van het onderwijs, en als  

kinderen thuiskomen met andere vragen, dan is het belangrijk dat ouders dat kunnen 

plaatsen en daar op een goede manier mee kunnen omgaan.  

Ouders bezien de school vaak op basis van een ‘nostalgisch curriculum’. Dat wil  

zeggen dat hun beeld van het onderwijs is gebaseerd op het onderwijs dat zij zelf 

hebben gevolgd. Dit nostalgisch curriculum kan twee effecten hebben: de ouders 

verbazen en beklagen zich erover dat er in dertig jaar nog niet veel is veranderd, óf 

ouders idealiseren het onderwijs dat zij zelf hebben gevolgd en belemmeren  

vernieuwingen, omdat ze niet stroken met dat beeld. 

Daarom is het belangrijk dat de school ouders meeneemt in vernieuwingen,  

bijvoorbeeld door hierover op ouderavonden uitleg te geven. Kritische ouders zullen 

er vragen bij hebben, maar zullen ook herkennen dat deze manier van werken past 

bij de manier waarop zij zelf werken (in hun dagelijks werk). De school bereidt de  

ouders er op voor dat kinderen met andere vragen zullen thuiskomen, en legt uit 

waarom het van belang is om hierop niet meteen ‘het goede antwoord’ te geven, 

maar samen met het kind op zoek te gaan naar antwoorden of benaderingen. 

De ouders zijn ook een bron. Ouders kunnen vertellen over hun beroep of optreden 

als expert. Kinderen kunnen ouders interviewen of een ouder uitnodigen op school 

om te ergens over te vertellen. Uit onderzoek naar loopbaanoriëntatie blijkt dat  

ouders lange tijd een van de belangrijkste ondersteuners zijn bij het maken van  

keuzes door hun kinderen.  
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6.5 Tot slot  

Dit hoofdstuk benadrukt dat kinderen niet alleen leren in het klaslokaal. Er zijn talloze 

bronnen buiten de school die kinderen kunnen gebruiken: hun ouders, een expert, de 

televisie, een filmpje of een vlog op het internet. Het is een uitdaging voor de school 

om kinderen te leren om met deze informatie om te gaan, bijvoorbeeld in de vorm 

van mediawijsheid. Daarnaast heeft de school de mogelijkheid om vormende contex-

ten voor leerlingen uit te breiden in de vorm van onderwijstijdverlenging, verlengde 

schooldag of gerichte ouderbetrokkenheid.  
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H7 Opbrengsten vaststellen 

Het is een vraagstuk op zich om de opbrengsten van andere vormen van leren vast te 

stellen. Hoewel het belang van onderzoekend en actief leren wordt onderschreven, 

wordt daar vaak aan toegevoegd dat het meten van de opbrengsten ingewikkeld is. 

Ook Fullan en Langworthy (2014, p.46) zijn daarover duidelijk: ‘In summary, the new 

pedagogies must develop new measures that assess new learning outcomes as well 

as the practices that lead to such outcomes. (…) Assessment is the weakest part of 

the new pedagogies model we have presented.’  

Voor een aantal onderdelen in het onderwijs zijn goede toetsen ontwikkeld, bijvoor-

beeld voor taal en rekenen. Dat zijn door het Cito genormeerde toetsen, die zijn  

gevalideerd en genormeerd. Op basis van de uitkomsten van de toetsen kan de leer-

kracht zien hoe de eigen groep presteert ten opzichte van leerlingen in de rest van 

Nederland. Naast de landelijk genormeerde toetsen zijn er meer toetsen, zoals de 

methodegebonden toetsen en de toetsen die horen bij de volgsystemen. 

Bij het vaststellen van onderwijsopbrengsten speelt ook een efficiencyvraagstuk. Op 

grote schaal toetsen moet efficiënt gebeuren. Zo hebben meerkeuzetoetsen het 

voordeel dat ze machinaal kunnen worden verwerkt en er minder kosten aan zijn 

verbonden. Om de opbrengsten van onderzoekend en actief leren vast te stellen, 

moeten we andere beoordelingsmethoden gebruiken.  

7.1 Kwaliteitszorg 

Leeropbrengsten vaststellen, is onderdeel van de kwaliteit van het onderwijs. Een 

school moet een goed beeld hebben van de kwaliteit van het onderwijs en van de 

ontwikkelingsmogelijkheden die ze de kinderen wil bieden. Dit is belegd in de visie, 

maar is ook verankerd in de schoolcultuur. Als de school alleen maar ‘leuke activitei-

ten’ doet zonder vast te stellen of en wat de leerlingen hebben geleerd, dan is er wat 

mis met de kwaliteit van het onderwijs.  

De leerkracht stelt vooraf (zelf) de leerdoelen vast, die richtinggevend zijn voor het 

onderwijs. Doordat leerkrachten gewend zijn om te werken met uitgewerkte metho-

den, zijn de doelen een beetje uit beeld geraakt. Veel leerkrachten weten niet meer 

wat er in de kerndoelen staat; zij varen op de methoden, waarin de kerndoelen zijn 

verwerkt.  
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Kenmerkend voor een goede kwaliteitscultuur is ook het gericht bezig zijn met ver-

andering, verbetering: dat gebeurt meestal volgens een cyclus van plan-do-check-act, 

of een variant daarvan. Vervolgens is het belangrijk dat de school zichzelf goede vra-

gen kan stellen over die kwaliteitscultuur: doen we de goede dingen? En doen we de 

dingen goed?  

Bij het beoordelen van onderzoekend en actief leren is dit de belangrijkste aan-

wijzing: om de leerresultaten goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat de 

leerkracht eerst vaststelt wat de doelen zijn die de leerlingen moeten behalen. Daar 

zoekt de leerkracht vervolgens passende werkvormen bij. 

De beoordeling kan verschillende vormen hebben, maar altijd is dit de rode draad:  

• Wat zijn de doelen? 

• Kan ik zien (observeren) of vaststellen (bijvoorbeeld door werkstukken of 

opstellen) of de doelen zijn gehaald?  

• Wat leer ik daarvan voor de volgende keer (als leerkracht)?  

7.2 Opbrengstgericht en doelgericht werken  

Hoe zorgt de leerkracht voor een doelgerichte aanpak van onderzoekend en actief 

leren? Voor taal en rekenen zijn hiervoor zeer precies referentielijnen uitgewerkt, 

maar voor onderzoekend en actief leren is dat niet het geval. Hoe maken we de  

opbrengsten inzichtelijk? 

We kijken hiervoor naar de manier waarop er in veel scholen aan taal en rekenen 

wordt gewerkt: opbrengstgericht (OGW), volgens de PDCA-cyclus. Opbrengstgericht 

werken vindt zijn oorsprong in kwaliteitszorg en vertoont overeenkomsten met data 

driven teaching; een cyclisch proces van verzamelen en evalueren van gegevens over 

kinderen (Ledoux, Blok, Boogaard & Kruger, 2009). In de praktijk werkt het als volgt: 

de leerkracht stelt doelen voor subgroepen leerlingen op basis van hun ontwikkel-

niveau of op basis van eigen inzicht in wat nodig is voor de hele groep. Hij/zij kiest 

een bij de doelen passende aanpak en evalueert of het doel is bereikt. Vaak wordt 

deze werkwijze 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 opbrengstgericht werken dat een aanpak effectiever is, en dus meer opbrengst 

sorteert, als deze is gebaseerd op kennis over de ontwikkeling van kinderen en  
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jongeren. De leerkracht weet waar hij/zij naar kijkt om zodoende te kunnen inschat-

ten wat de volgende stap in de ontwikkeling is: de zone van de naaste ontwikkeling. 

Doelgericht werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden 

Leerkrachten kunnen de cyclus van onderzoekend leren gebruiken om de 21ste-

eeuwse vaardigheden te versterken. Ze kunnen bijvoorbeeld nagaan of er in hun les-

sen 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 leerkracht één stap van onderzoekend en 

actief leren specifiek onder de loep nemen en kijken in hoeverre de kinderen deze 

stap beheersen. Al werkende ontdekt de leerkracht ook welke stappen hij/zij zelf 

goed kan begeleiden en bij welke stappen meer of andere begeleiding nodig is. 

Door op deze manier te werken, kunnen leerkrachten inzichtelijk maken op welk 

ontwikkelniveau de groep 21ste-eeuwse vaardigheden beheerst, en wat er nog te 

doen staat. Die doelen kan de leerkracht opnemen in het groepsplan. We werken 

hieronder een voorbeeld uit van de manier waarop de leerkracht doelgericht kan 

werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden. 

Het schema op de volgende pagina laat zien hoe je kunt denken vanuit doelen. In 

dit voorbeeld wil de leerkracht twee doelen bereiken: 

1. Natuur en techniek: de kinderen leren de principes van het overbrengen van 

bewegingen. 

2. Taal: woordenschatuitbreiding. 

 

In de kolom ‘Activiteiten’ is te zien hoe de leerkracht op basis van kennis over de 

ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden de werkvorm onderzoekend leren inzet. 

In de kolom ‘Aanpak’ zien we hoe deze leerkracht nadenkt over de eigen rol als bege-

leider van dit leerproces. In de laatste kolom bereidt de leerkracht de evaluatie voor: 

wanneer evalueer ik? Waar let ik op en wanneer ben ik tevreden? Is het doel bereikt? 

In les twee en drie staan deze inhoudelijke doelen nog steeds centraal, maar schenkt 

de leerkracht extra aandacht aan 21ste-eeuwse vaardigheden die nodig zijn voor  

onderzoekend leren: ideeën verzinnen en verwoorden (les 2) en onderzoeks-

bevindingen uitleggen en presenteren aan de groep (les 3). 
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Denken vanuit doelen 

Tabel 6: Denken vanuit doelen. 

7.3 Het belang van anders toetsen 

Er is veel kritiek op de toetscultuur in het huidige onderwijs. Ouders en docenten 

(Kneijber & Evers, 2013, 2015) klagen over de overdaad aan toetsen. Daarnaast zijn 

er bezwaren tegen het al op jonge leeftijd toetsen van kinderen. Dat zijn pedagogi-

sche bezwaren: het zou niet goed zijn voor kinderen om al zo jong te worden ge-

toetst, het kan stress veroorzaken. Maar er zijn ook kanttekeningen bij de validiteit: 

wat zeggen de toetsuitslagen bij jonge kinderen? Daarnaast zijn er nadelen van het 

feit dat de genormeerde toetsen gefocust zijn op taal en rekenen. De Cito-toetsen 
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richten zich eigenlijk alleen op taal en rekenen, waardoor het lijkt alsof de andere 

vak- en vormingsgebieden minder belangrijk zijn. 

Het niet kunnen meten van de opbrengsten kan voor scholen een belemmering zijn 

om aan een thema te beginnen. Zo vertelde een schoolleider in het basisonderwijs 

dat hij niet aan burgerschap ging werken, omdat de opbrengsten niet meetbaar zijn. 

Dergelijke geluiden zijn ook bekend uit de monitor cultuureducatie primair onderwijs. 

Daarin geven scholen aan dat ze de kinderen geen cijfer geven of allemaal een vol-

doende ‘omdat je creativiteit niet kunt beoordelen’. “Velen vinden het lastig om an-

dere criteria in de beoordeling te betrekken. Zij hebben daarvoor zelf te weinig kennis 

over de artistieke of esthetische waarde van een product of proces of zij vinden dat 

het kindgebonden is en er dus geen vaststaande normen kunnen worden gehan-

teerd. Ook zijn zij bang dat het de motivatie van leerlingen negatief beïnvloedt wan-

neer zij op andere zaken dan inzet en werkhouding worden beoordeeld: ‘Voor kunst 

kun je geen cijfer geven. Het is iets van het kind, komt uit het kind. Je kunt beoorde-

len op werkhouding, belangstelling van het kind, maar niet op de esthetische waarde 

van het eindproduct’.” (Hoogeveen e.a., 2014, p.25). 

Beoordeling cultuureducatie 

Over de mogelijkheden van beoordeling in de cultuureducatie verschillen de  

meningen. Het is goed mogelijk om doelstellingen te verbinden aan opdrachten die 

creativiteit vragen (en vaak ook probleemoplossend vermogen). Op basis van het 

werk van de leerlingen kan de leerkracht reflecteren op het proces, maar ook op het 

eindproduct. Maar als je niet weet wát je gaat beoordelen, kun je ook niets beoor-

delen. Daarom is het belangrijk dat aan de kwaliteit van het eindproduct criteria zijn 

verbonden. Dat maakt het ook voor leerlingen duidelijk wat er van hen wordt  

verwacht, en dat niet ‘alles goed is’.  

Het bepalen van de ontwikkeling van kinderen op het gebied van cultuureducatie kan 

veel beter vorm krijgen. Als de ontwerpen van architecten of ontwerpers beoordeeld 

kunnen worden, dan moet dat in het onderwijs ook kunnen. Het lijkt erop dat we 

daar alleen de moeite nog niet voor hebben genomen. Terwijl creativiteit en innova-

tie in toenemende mate belangrijke economische factoren zijn.  
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Ook bij bijvoorbeeld drama kunnen we leerlingen beoordelen. Aan een optreden 

op het podium, kunnen we immers kwaliteitscriteria verbinden, bijvoorbeeld:  

• De acteur spreekt duidelijk.  

• De acteur gebruikt de ruimte.  

• De acteur is zich bewust van het publiek. 

• De acteur kent zijn teksten.  

• De acteur heeft een duidelijke lichaamstaal.  

 

Als leerlingen een opdracht krijgen om iets te ontwerpen, dan maken zij daarin altijd 

keuzes. Juist aan de keuzes die leerlingen tijdens het proces maken, kunnen we  

kwaliteitscriteria verbinden. De kinderen krijgen bijvoorbeeld de opdracht om een 

huis voor Sinterklaas te maken. Van tevoren laat de leerkracht beelden zien van aller-

lei huizen. Hij/zij prikkelt de verbeelding van de kinderen door vragen te stellen over 

de mogelijkheden van de huizen. Wat moet er allemaal gebeuren in dat huis? Kan het 

huis ook op het water staan? Als kinderen aan het werk gaan, stelt de leerkracht  

tijdens het proces vragen over de materiaalkeuze, de afwegingen die kinderen  

maken en over wat ze willen bereiken met het ontwerp. Natuurlijk presenteren de 

kinderen hun ontwerpen.  

Anders beoordelen 

 

De Vrije school in Hoorn 

Dick Bruin is directeur van de Vrije school in Hoorn. Op een bijeenkomst 

van de Onderwijsraad over kwaliteit (juni 2015) liet hij zien hoe kinderen 

zelf worden betrokken bij het beoordelen van de opbrengsten. De school 

heeft zelf een norm, maar de kinderen hanteren ook normen; kinderen 

kunnen heel goed zelf aangeven of het goed gaat of dat hun werk verbe-

tering behoeft. Inzet van de school is om leerlingen meer te betrekken 

bij hun onderwijs.  

Stel dat een thema drie weken duurt. De leerkracht heeft daarvoor een 

plan, de kinderen maken aan het begin een mindmap. Zij geven zelf aan 

wat ze willen leren. De leerkracht stuurt een beetje bij in de doelen, om 

daar ook voldoende variatie in te houden. Dan gaan ze aan de slag. Na 

anderhalve week wordt de voortgang besproken, op basis van een soort 

logboek (schrift). Aan het eind van de periode (na drie weken) gaan de 

kinderen hun opbrengst zelf beoordelen. Aanvankelijk vreesde men dat 

kinderen dit niet kunnen, maar dat bleek een ongegronde vrees:  
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de kinderen stellen zelf doelen en verrichten in feite een self-assessment. 

Dit kan worden uitgebreid met de inzet van anderen. 

Er zijn in principe al drie mogelijkheden: 

• De leerling beoordeelt zichzelf. 
• Een medeleerling beoordeelt de andere leerling (peer-

assessment); de leerlingen geven elkaar feedback. 
• De leerkracht beoordeelt de leerling.  

 
Toetsen of proefwerken zijn er ook, maar die zijn meer een onderdeel 

van het grotere geheel. Deze vorm van betrokkenheid is ook door-

vertaald naar de ouderavond, waar de kinderen zelf vragen opstellen 

voor de ouders. Het ontwerpen en beproeven van dit systeem heeft de 

school een paar jaar gekost. 

 

Eigenlijk verwachten we van leerkrachten dat zij zelf manieren ontwikkelen om de 

opbrengsten vast te stellen, omdat dat hoort bij hun professionaliteit. Helaas hebben 

veel leerkrachten deze competentie uit handen gegeven aan methodeontwikkelaars. 

Als er een toets beschikbaar is die de materie dekt en die valide en afgewogen vragen 

bevat, waarom zou je die dan niet gebruiken?  

Als kinderen onderzoekend en actief leren, leveren ze andere producten op, bijvoor-

beeld een voorstel, een plan, een presentatie of een nieuw idee. Als we toetsen,  

kijken we vaak naar het eindproduct, maar in feite is het hele proces van belang.  

Ook kunnen we kinderen gedurende het gehele proces bij de beoordeling ervan  

betrekken. Feedback en reflectie zijn gedurende het gehele traject (de gehele cyclus) 

aan de orde. 

Tabel 7: Aandachtspunten bij de fasen van onderzoekend en actief leren. 
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Bij onderzoekend en actief leren kunnen leerkrachten zich minder verlaten op de 

toetsen die horen bij de methoden. Zij gebruiken vormen van assessment die inzicht 

geven in de leervorderingen van de kinderen. Dat kan op verschillende manieren, bij-

voorbeeld door authentic, formative assessment, formatieve feedback, door self-

assessment, peerassessment en teacherassessment. Deze vormen van assessment 

helpen leerlingen om te reflecteren op hun eigen werk, om hun werk te evalueren 

ten opzichte van een standaard, en om het te verbeteren (Darling-Hammond, 2008). 

Op allerlei manieren kunnen kinderen laten zien in hoeverre zij de stof hebben 

verwerkt en de doelen hebben bereikt, bijvoorbeeld:  

• een presentatie (al dan niet met PowerPoint); 

•  een werkstuk; 

•  een portfolio; 

•  een opstel; 

•  een tentoonstelling. 

Maar natuurlijk horen observatie en registratie op basis van criteria ook tot de  

mogelijkheden om kennis, vaardigheden en attituden van leerlingen te beoordelen.  

Voor de leerkracht is het de opgave om de producten van leerlingen af te zetten 

tegen de doelen en de kwaliteitscriteria. Beoordelen hoort bij de professionaliteit 

van de leerkracht. Het idee dat we de nieuwe vaardigheden niet kunnen toetsen, is 

gestoeld op de gedachte dat er hiervoor geen gestandaardiseerde, gevalideerde 

(meerkeuze)toetsen zijn. Het probleem lijkt eerder te zijn dat deze gestandaardi-

seerde toetsen een stuk goedkoper zijn (minder dan $1 per stuk), dan dat ze min-

der betrouwbaar zijn (Silva, 2009). De nadelen van eigen beoordelingsmaten zijn:  

• Het kost meer tijd. 

• De resultaten zijn moeilijk te vergelijken met andere scholen.  

 

Silva geeft een voorbeeld van een assessment, waarin kinderen een opdracht moeten 

uitvoeren in negentig minuten. Dit wordt de College Work Readiness Assessment 

(CWRA) genoemd. Leerlingen werken aan een realistisch probleem en moeten daar-

voor oplossingen bedenken. Ze kunnen daarbij allerlei bronnen gebruiken (zoals  

internet, bibliotheek).  

Formatief toetsen 

In verschillende rapporten wordt aanbevolen meer aandacht te besteden aan forma-

tieve toetsing (in plaats van summatieve toetsing). Een toets is niet per definitie óf 

formatief óf summatief. Het gaat er om hoe de toetsresultaten worden gebruikt, met 

andere woorden: wat de functie is van de toetsresultaten. 
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Als het toetsresultaat medebepalend is voor de beslissing of de leerling zakt of slaagt, 

heeft de toets een summatieve functie. Dezelfde toets kan echter ook een formatieve 

functie vervullen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de leerling feedback krijgt, die 

hij/zij kan gebruiken in het vervolg van zijn/haar leerproces. Een ander voorbeeld van 

de formatieve functie van toetsing is dat de leerkracht de toetsresultaten gebruikt 

om de effectiviteit van zijn/haar instructie te evalueren. Als uit de toetsresultaten 

blijkt dat het merendeel van de klas een onderdeel van de leerstof onvoldoende  

beheerst, concludeert de leerkracht dat hij/zij aan dat onderdeel extra aandacht 

moet besteden. 

Formatieve toetsing is een breed begrip. De term is geïntroduceerd om de tussen-

tijdse evaluatie van programma's (interventies) te beschrijven (Scriven, 1967). In 1968 

is de term ‘formatief’ voor het eerst gebruikt in de context van instructie. In de loop 

der jaren zijn er verschillende definities van formatieve toetsing ontstaan. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen formatieve programma-evaluaties en  

formatieve assessments (Shepard, 2005). Formatieve programma-evaluaties zijn erop 

gericht om op groepsniveau (klas, school) beslissingen te nemen over de onderwijs-

behoeften van groepen leerlingen. Formative assessment is gericht op het leerling-  

en klasniveau en wordt gebruikt om instructie te laten aansluiten bij de individuele 

onderwijsbehoeften van leerlingen (Toetswijzer, 2013). 

Portfolio 

Veel scholen werken met een portfolio, waarin kinderen hun (tussen)producten en 

reflecties bewaren. Aan de hand van het portfolio kunnen de leerkracht en de leerling 

samen reflecteren op het leerproces. Er zijn papieren en digitale portfolio’s. 

Het belangrijkste is hoe je met het portfolio omgaat. Het risico bestaat dat kinderen 

alles, zonder enige reflectie, in hun portfolio stoppen. Het is de opgave van de leer-

kracht om samen met de leerling te bespreken wat er wel en niet in het portfolio 

wordt opgenomen en samen terug te kijken op leerprocessen. De juiste vragen  

stellen is daarbij belangrijk. Door de genomen stappen te bespreken, leert de leerling 

zijn eigen keuzes en handelingen te evalueren. Zeker bij jonge kinderen kunnen deze 

gesprekken ook de taalproductie stimuleren. Door kinderen vragen te stellen,  

worden zij uitgelokt om de gemaakte keuzes te beredeneren. Of de redeneringen  

helemaal kloppen is in die fase nog niet zo belangrijk. 
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7.4 Onderzoek naar het meten van opbrengsten  

Ledoux e.a. (2013) deden – op verzoek van het ministerie van OCW – onderzoek naar 

meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills. Het 

gaat om meetinstrumenten die leerkrachten bij leerlingen kunnen afnemen. Het is 

een wens van de inspectie dat de instrumenten ook makkelijk door de leerkracht 

kunnen worden afgenomen (p.39). Het rapport bakent eerst de begrippen af. 

 
Afbeelding 12: Relaties tussen begrippen (Ledoux). 

Bovenstaand schema (Ledoux e.a., 2013, p.16) geeft de relaties tussen de verschil-

lende begrippen weer. Voor metacognitie wordt ontwikkeling van intelligentie als 

een belangrijke voorwaarde gezien. Voor sociale competentie is de relatie met  

persoonlijkheidskenmerken van belang (ordelijkheid, vriendelijkheid, autonomie,  

extraversie introversie, emotionele stabiliteit). Advanced skills (21st century skills)  

zijn complexer, met name omdat deze vaardigheden metacognitie en sociale  

competenties in zich verenigen.  

Op basis van de verkenningen van Ledoux e.a. duiken verschillende typen  

instrumenten op:  

• Zelfrapportage-instrumenten, met schalen (zogenaamde ‘Likert schalen’) 

waar leerlingen op kunnen scoren. De effecten van de nadelen van deze  

instrumenten, zoals sociale wenselijkheid, zelfoverschatting, subjectiviteit, 

zijn corrigeerbaar door de vragenlijst ook bij anderen af te nemen.  

•  Directe observaties. 

•  Vignetten-instrumenten: een papieren opdracht waar een leerling op moet 

reageren, en op basis waarvan strategisch inzicht, kennis en vaardigheden 

kunnen worden beoordeeld.  

• Portfolio.  
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Op basis van de verkenning presenteren Ledoux e.a. het volgende overzicht van zo-

genaamde A-instrumenten (direct toepasbaar). Naast deze A-instrumenten, zijn er 

nog 23 zogenaamde B-instrumenten. Dit zijn instrumenten die moeten worden aan-

gepast of vertaald. 

 

Tabel 8: Overzicht van A-instrumenten (Ledoux e.a., 2013, p.50). 

Ledoux e.a. (2013) concluderen dat er voor sociale competentie en metacognitie  

instrumenten beschikbaar zijn, die zowel op betrouwbaarheid als op validiteit zijn  

getoetst. Voor advanced skills is dit veel minder het geval, ofschoon de ontwikkelin-

gen hieromtrent in volle gang zijn. De gevonden instrumenten zijn voornamelijk zelf-

rapportage-instrumenten. Integrale metingen in authentieke situaties en portfolio’s 

zijn zelden aangetroffen. Deze zijn nog zeer complex en arbeidsintensief. Er zijn op dit 

gebied echter, met name binnen het domein van de advanced skills, veelbelovende 

ontwikkelingen gaande. 

 

De onderzoekers Dominique Sluijsmans (Universiteit Maastricht), Desirée Joosten-ten 

Brinke (Open Universiteit) en Cees van der Vleuten (Universiteit Maastricht) voerden 

een literatuuronderzoek (2013) uit naar de effectiviteit van formatief toetsen in het 

onderwijs (toetsen die verder leren stimuleren). Uit deze NWO-studie blijkt dat for-

matief toetsen meerwaarde heeft als condities, doelen, methoden en leeruitkomsten 

op elkaar worden afgestemd. Maar er is meer onderzoek nodig. 
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Assessment for learning 

In dit kader wordt ook wel gewezen op zogenaamde assessment for learning. Black 

en Wiliam (2009) stellen op basis van de vijf kernfactoren van de Assessment Reform 

Group (1999) strategieën voor die kunnen worden gebruikt om assessment for lear-

ning in de praktijk toe te passen: 

 

1. Maak duidelijk wat de leerdoelen zijn en bediscussieer succescriteria. 

De eerste strategie is erop gericht leerlingen inzicht te geven in de te behalen leer-

doelen. Zo hebben zij een idee waar zij heen gaan in hun leerproces en wat hun  

huidige positie is met betrekking tot de beoogde doelen (Harlen & Winter, 2004;  

Stobart, 2008). Het gevaar is echter dat de leeropbrengsten op deze manier meer 

worden aangekondigd dan worden onderhandeld, vooral wanneer er voor elke les 

zeer specifieke en vaste doelen worden gesteld. Clarke (2001) gebruikt daarom de 

term 'leerintentie', deze term is zowel flexibel als breed. Het is in assessment for lear-

ning van belang dat er zo nodig wordt afgeweken van het lesplan om bredere doelen 

te bereiken. Door over leerintenties te onderhandelen en te discussiëren, wordt de 

autonomie van de leerling bevorderd. 

 

2. Voer effectieve discussies in de klas en ontwerp andere leertaken om informatie te 

verzamelen over de leervoortgang van leerlingen. 

De tweede strategie maakt duidelijk dat niet alleen toetsen, maar ook activiteiten, 

zoals discussies, middelen zijn om informatie te verzamelen over de leervoortgang 

van de leerlingen (Stobart, 2008). De assessmentvormen die worden gebruikt in  

assessment for learning zijn flexibel en interactief en maken het mogelijk om direct in 

te grijpen wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld door feedback en begeleiding te geven. 

 

3. Geef feedback die leerlingen vooruit helpt. 

Effectieve feedback geven is de derde strategie. Feedback wordt in assessment for 

learning gezien als een kernmechanisme, omdat feedback het mogelijk maakt om 

het gat te vullen tussen waar de leerling in het leerproces staat en waar hij/zij naar-

toe moet (Stobart, 2008). De Toetswijzerspecial ‘Feedback in computergestuurde 

toetsen’ geeft een classificatie van verschillende manieren om feedback te geven 

en benoemt de effectiviteit hiervan. 

 

4. Laat leerlingen functioneren als een instructiebron voor elkaar. 

De vierde strategie verwijst naar peerassessment: leerlingen beoordelen elkaar en 

zichzelf. Dit vereist zowel inzicht in hoe een goede prestatie eruitziet (succescrite-

ria) als inzicht in de eigen positie in het leerproces. Deze vaardigheden vormen de 
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basis voor zelfregulatie, ook wel metacognitie genoemd. Wanneer leerlingen in 

staat zijn hun eigen leren te reguleren, zullen zij op een effectieve manier leren. 

 

5. Maak leerlingen de eigenaar van hun leerproces. 

De vijfde strategie houdt in dat leerlingen de regie hebben over hun eigen leerpro-

ces. Ook hier speelt zelfregulatie een belangrijke rol (Black & Wiliam, 2009, p.8). 

Leerlingen leren niet alleen bepaalde leerstof, zij leren ook hoe ze op een effectieve 

manier kunnen leren (ontleend aan Toetswijzer, 2013). 

7.5 Reflecteren  

Naast het vaststellen van de opbrengsten, is ook aandacht nodig voor de evaluatie 

van het proces. Van de stappen die kinderen gedurende het proces nemen, kunnen 

we veel leren. En de kinderen zelf ook. Bij de reflectie op het leerproces gaat het 

om de volgende vragen: hoe ben je tot een bepaalde benadering of antwoord  

gekomen? Welke afwegingen speelden een rol? Ben je je daarvan bewust? 

Door het reflecteren wordt de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden  

gestuurd. Leerkrachten geven wel aan dat reflecteren, het terugkijken op het leer-

proces, veel tijd kost. Punt is echter dat dit nu juist de belangrijke leermomenten 

zijn. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van de gehele cyclus. Juist het reflec-

teren op situaties en op het proces draagt bij aan de ontwikkeling van meta-

cognitie. En dat is ook een doel van onderzoekend en actief leren. 

Korthagen ontwikkelde een reflectiemodel dat bestaat uit vijf fases:  

1. Wat was de situatie? 

2. Wat gebeurde er concreet?  

3. Wat was mijn taak binnen deze situatie?  

4. Welke concrete acties heb ik in deze situatie ondernomen? 

5. Wat was het resultaat van deze acties? 

Deze methodiek kunnen leerkrachten gebruiken om terug te blikken op lesmomen-

ten, maar ook om met leerlingen te reflecteren op hun leerproces.  
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7.6 Tot slot 

Het vaststellen van de opbrengsten is een belangrijk onderdeel van onderzoekend en 

actief leren. Er zijn daarvoor verschillende redenen: 

1. De opbrengsten van onderzoekend en actief leren zijn niet goed te meten 

met gestandaardiseerde toetsen. Het is daarom aan de leerkracht om ande-

re manieren te vinden om de leeropbrengsten vast te stellen.  

2. Onderzoekend en actief leren mag niet blijven hangen in ‘leuke activiteiten’. 

Leerlingen leren serieus als zij onderzoekend en actief leren. Daarom moet 

ook het onderdeel ‘opbrengsten vaststellen’ serieus worden genomen.  

3. Het bepalen van opbrengsten doet een beroep op de didactische  

professionaliteit van de leerkracht. Door de producten en presentaties van 

de kinderen te verbinden met de doelstellingen, beoordeelt de leerkracht of 

de leerlingen de leerstof hebben verwerkt. Het kan ook zijn dat gedurende 

de verwerking wordt afgeweken van de doelen. Dit vraagt flexibiliteit van de 

leerkracht. 

4. Reflectie is een belangrijk onderdeel van de cyclus. Door vragen te stellen 

stimuleert de leerkracht de leerlingen om te reflecteren. Uiteindelijk doel 

van de reflectie is de metacognitieve vaardigheden van leerlingen te  

vergroten.  
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7.6 Tot slot 
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H8 Schoolontwikkeling voor onderzoekend en  
      actief leren 

Het laatste onderdeel van ons model is schoolontwikkeling: hoe geef je vorm aan  

onderzoekend en actief leren in schoolverband? Hoe begin je ermee? In dit hoofd-

stuk staat schoolontwikkeling centraal. De invoering van onderzoekend en actief  

leren in een school vraagt veel aandacht; het is ‘een spel op verschillende borden’.  

Veel scholen beginnen niet helemaal bij nul, omdat het curriculum al een of meer 

onderdelen heeft die van leerlingen een actieve en onderzoekende houding vraagt. 

Ze werken bijvoorbeeld aan een thema of een project. Opmerkelijk is dat leer-

krachten dit vaak de leukste onderdelen van het onderwijs vinden, omdat ze bij  

de kinderen zo’n grote betrokkenheid zien. 

Het ZOEP-project 

Een school in Breda werkt al een paar jaar met een zelfontwikkelde werk-

vorm (ZOEP), waarbij kinderen zeggenschap hebben over het onderwerp 

dat ze willen onderzoeken en over de manier waarop ze het onderzoek 

doen. Vaak verbazen leerkrachten zich over de vermogens van de leer-

lingen.  

ZOEP staat voor Zien, Onderzoeken, Ervaren en Presenteren. Kinderen  

bedenken en onderzoeken zelf een vraag. Soms wordt die een beetje bij-

gesteld, om de vraag ‘onderzoekbaar’ te maken. Vaak krijgen de leerlingen 

de opdracht om tijdens hun onderzoek contact te leggen met een externe 

bron (een expert, bedrijf of museum). 

Het zijn geen kinderachtige onderzoeksvragen. Bijvoorbeeld:  

 Hoe werkt een magneet? 

 Hoe wordt chocolade gemaakt? 

 Hoe worden geld, briefjes en goud gemaakt? 

 Hoe werkt een verwarming? 

 Hoe kun je zien dat planten giftig zijn? 

 Waarom kan een cheeta zo hard rennen? 

 Hoe werken de hersenen? 

 Waarom gaat de hartslag van dieren sneller?  
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ZOEP bestaat uit de volgende stappen:  

1. De leerlingen formuleren zelf een vraag.  
2. Groepjes maken op basis van clustering van de vragen van de 

kinderen. 
3. Een mindmap maken.  
4. Bronnen zoeken (mag van alles zijn). 
5. Telefoongesprek met externe bron voorbereiden (wie is het, wat 

ga je vragen?). 
6. Zijn de vragen goed? Welke vragen kun je stellen en wat doe je 

op het moment dat je het niet snapt? 
7. Terugkoppeling van het gesprek: heb je dat goed genoteerd? 
8. Presentatie in elkaar zetten: PowerPoint of op een andere wijze 

(op een ontdekkende manier). 
9. De uitkomst van het onderzoek presenteren. 

 

De werkwijze wordt zowel in de bovenbouw als in groep 4 toegepast.  

De leerkrachten vinden hun nieuwe rol ingewikkeld, omdat ze nu niet  

de alwetende leerkracht zijn, maar met de kinderen meedenken over  

mogelijke onderzoeksbenaderingen. 

 

Voordat scholen aan de slag gaan met onderzoekend en actief leren, zou er eigen-

lijk eerst een goed maatschappelijk debat moeten zijn over 21ste-eeuwse vaardig-

heden. Daarvoor pleiten ook Boswinkel en Schram (2011), die verwijzen naar het 

zogenaamde KSAVE-model (Knowledge, Skills and Attitudes, Values and Ethics van 

ATCS). Ze reiken een ‘stappenplan’ aan voor de invoering van 21st century skills: 

• De invoering begint met een goed maatschappelijk debat over 21st century 

skills. 

• De skills moeten tot uitdrukking komen in landelijke eindtermen en toetsen. 

• Vaststellen of de nieuwe vaardigheden moeten worden uitgewerkt in  

nieuwe vakken of moeten worden geïntegreerd. 

• Scholen informeren en enthousiasmeren. 

 

Tot slot: nieuwe vaardigheden vragen niet alleen om een herbezinning op de doelen 

en inhoud van het onderwijs, maar ook om reflectie op andere aspecten van het  

curriculum, zoals de organisatie van het leren, de plaats van leren, beoordelings-

wijzen, didactiek, het gebruik van contexten en werkvormen. Deze invoeringsbena-

dering is afgeleid van het research-development-diffusion. Door de liberalisering van 

de onderwijsadviesmarkt, lijkt het erop dat dit model niet meer gangbaar is. Er is nu 

meer sprake van een bottom-up model.  
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8.1 Schoolontwikkeling en lerende organisatie  

Het begrip ‘schoolontwikkeling’ heeft in de literatuur een geschiedenis. Lagerweij en 

Voogt (1997, p.100) wijzen onder meer op Van Bergenhenegouwen, die schoolont-

wikkeling omschrijft als: ‘…een permanente en systematische actie, gedragen door 

alle leden van de schoolgemeenschap, gericht op een in fasen verlopend ontwikke-

lingsproces van de school als een geïntegreerde eenheid van schoolwerkplan en 

schoolorganisatie met het oog op het beter functioneren van de school als geheel, 

zodat de schooldoelstellingen beter kunnen worden gerealiseerd.’  

Uiteindelijk formuleren Lagerweij en Voogt (1997, p.111) de volgende samenvatten-

de beschrijving van schoolontwikkeling: ‘Schoolontwikkeling is het voortdurende pro-

ces van het autonome, toevallige en/of bewust veranderen van het organisatorisch 

en onderwijskundig functioneren van de school.‘  

Lerende organisatie 

Naast schoolontwikkeling, kennen we het begrip ‘lerende organisatie’. Volgens Senge 

(1992, p.18) is een lerende organisatie ‘een plaats waar mensen voortdurend ont-

dekken hoe ze de werkelijkheid creëren. En hoe ze die kunnen veranderen’ en ‘een 

organisatie die continu zijn vermogen om zijn toekomst te creëren uitbreidt.’  

Senge onderscheidt vijf kenmerken van de lerende organisatie (de vijf ‘disciplines’): 

systeemdenken, persoonlijk meesterschap, mentale modellen, een gemeenschappe-

lijke visie, en teamleren. Van deze kenmerken is ‘systeemdenken’ de belangrijkste 

discipline (‘de vijfde discipline’), omdat het de andere vier disciplines integreert. 

Binnen het programma ‘School aan Zet’ is de lerende organisatie verder uitge-

werkt. Wolthof en Kuijpers (Universiteit Utrecht, 2016) onderscheiden drie centrale 

kenmerken van scholen die een lerende organisatie zijn:  

1. Leren in teamverband, vanuit een duidelijke structuur: een lerende organi-

satie begint bij een lerend team, waarin ook gezamenlijke leerprocessen 

plaatsvinden.  

2. Een lerende cultuur op school: leraren willen leren van en met elkaar, op  

basis van de mentaliteit: ‘het kan steeds beter’ en ‘we blijven ontwikkelen’. 

Leerkrachten nemen een kijkje bij elkaar in de klas, reflecteren op de  

processen en op het ‘leren van de leerling’.  

3. De schoolleider/bestuurder stimuleert en faciliteert het leren: leiding-

gevenden geven de professionals de ruimte om te experimenteren vanuit 

een gezamenlijke visie.  
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Randvoorwaarden voor zo’n lerende organisatie zijn: het werken volgens de cyclus 

van opbrengstgericht werken, en een organisatiecultuur waarin men elkaar aan-

spreekt.  

Onderzoek in de school 

Een nieuwe manier van schoolontwikkeling is onderzoekend leren in de school. De 

school is of neemt deel aan een professionele leergemeenschap. Een uitwerking hier-

van is de academische opleidingsschool. Hier doen leerkrachten praktijkonderzoek op 

hun eigen school. Dit gebeurt ook op academische opleidingsscholen, in samenwer-

king met een universiteit.  Dit soort onderzoek is contextgebonden, waardoor het 

minder generaliseerbaar is dan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek (Meijer, 

Meirink, Lockhorst & Oolbekink-Marchand, 2010; Timmermans, 2017). Maar het 

hoofddoel van praktijkonderzoek is dan ook: de eigen schoolontwikkeling stimuleren 

(Timmermans, 2017).  

Ros (2013) stelt dat zulk praktijkonderzoek bijdraagt aan de professionele ontwikke-

ling van leraren: zij ontwikkelen een onderzoekende en lerende houding. Daarnaast 

draagt praktijkonderzoek bij aan een planmatige aanpak van innovaties. 

Het schoolteam, of een deel daarvan, voert regelmatig onderzoek uit volgens de 

volgende stappen: 

Stap 1: probleemanalyse en onderzoeksvraag formuleren.  

Stap 2: literatuurstudie.  

Stap 3: dataverzameling en analyse resultaten. 

Stap 4: conclusies en aanbevelingen (actieplan). 

 

In een professionele leergemeenschap gaan de leerkrachten met elkaar in gesprek 

over deze stappen en over de keuzes die tijdens het onderzoek worden gemaakt. 

Door middel van reflectieve dialogen analyseren ze samen de resultaten en bespre-

ken ze de mogelijke betekenissen daarvan (Ros, Amsing, ter Beek, Beek, Hessing, 

Timmermans & Vermeulen, 2013; Verbiest, 2017). Zulke dialogen dragen bij aan de 

ontwikkeling van het inzicht van individuele leerkrachten én aan de ontwikkeling van 

een gezamenlijke kennisbasis en visie. Door de onderzoeksstappen te doorlopen, 

krijgt het team ook feedback op de effectiviteit van een innovatie. Dit inzicht kan 

worden gebruikt om de innovatie verder vorm te geven (Ros et al., 2013, ontleend 

aan Breen, 2018).  

Ook combinatiefuncties, bijvoorbeeld leraar-onderzoeker, de leraar-beleidsmaker, de 

leraar-adviseur, kunnen professioneel lerend gedrag versterken. Combinatiefuncties 
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maken niet alleen het beroep interessanter, maar vergroten ook de kwaliteit en het 

innovatief vermogen van de organisatie. Op de academische pabo wordt natuurlijk al 

gewerkt aan onderzoekscompetenties van leerkrachten.  

Projectgroep 

Volgens Korthagen en Lagerwerf (2011) is het samenstellen van een project- of 

ontwikkelgroep een belangrijke eerste stap in een schoolontwikkelingstraject. Deze 

groep heeft de volgende taken:  

1. Op basis van de visie de lijnen uitzetten voor de gewenste ontwikkeling. 

2. Tijdens het proces problemen signaleren en oppakken, ook van individuele 

docenten.  

3. Het oor te luisteren leggen, ook in informele gesprekjes. 

4. Ondersteunende structuren bedenken voor de gewenste ontwikkeling. 

5. Nadenken over en voorstellen doen voor de communicatie over de  

ontwikkeling met ouders, bestuur en bovenschools management. 

6. Zorgen voor goede verslaglegging tijdens het traject. De verspreiding van  

die verslagen is heel belangrijk. 

7. Externe kaders in de gaten houden (overheid, bestuur, inspectie, etc.) en 

nadenken over de vraag hoe de ontwikkeling zich tot die kaders verhoudt.  

 

Tegenslagen horen erbij in een dergelijk traject, stellen Korthagen en Lagerwerf 

(2011). Bij veranderingen hoort nu eenmaal ‘gedoe’. Het is de kunst om dan niet te 

snel terug te keren naar de vertrouwde, oude situatie. 

Heel belangrijk voor de ontwikkeling is dat er een gemeenschappelijke taal wordt 

ontwikkeld. Dit ondersteunt niet alleen het gesprek in het team over de visie en de 

ontwikkeling, maar verdiept ook de reflectie van de individuele leerkracht op de  

eigen praktijk. Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling is het samen bepalen 

van het ambitieniveau. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat de verandering  

nastreeft en wanneer het ‘goed‘ is. Daarnaast zijn publieke verantwoording van de 

inspanningen en het in beeld brengen van de verandering aan collega’s van belang.  

Scholen werken op verschillende manieren aan schoolontwikkeling. Hoe de school 

dit doet, hangt onder andere af van de aard van de vernieuwing, met de voor-

geschiedenis en met de samenstelling van het team. Aanpakken zijn bijvoorbeeld:  

• Een aantal leerkrachten volgt een opleiding en zet het geleerde in in de 

school(ontwikkeling).  

• De school huurt een extern bureau of een begeleider in.  

• Er wordt een notitie geschreven en er wordt een werkgroep samengesteld.  
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• Er wordt een interne kartrekker aangesteld.  

• Er is een kenniskring bij de academie van het schoolbestuur.  

 

Leren in netwerken  

Er is tegenwoordig veel aandacht voor het leren van scholen van en met elkaar.  

Scholen benutten elkaar als critical friends.  

Een kansrijk model voor dit samen leren is Interschool Collaborative Learning. Dit 

model van de gemeente New York stimuleert het leren tussen scholen op innovatieve 

wijze. Scholen maken gebruik van een gemeenschappelijk framework als basis voor 

kennisdeling. De scholen vormen leernetwerken, waarin professionals ervaringen en 

oplossingen delen, reflecteren en werken aan innovatie. De gemeente speelt hierbij 

een faciliterende rol. Onderzoek van Colombia University laat zien dat de aanpak tot 

zeer positieve resultaten leidt. 

De aanpak in New York is gebaseerd op het Framework for Great Schools, een model 

dat is ontwikkeld naar aanleiding van longitudinaal wetenschappelijk onderzoek  

onder tweehonderd openbare elementary schools door het Chicago Consortium on 

School Research. Het Framework bestaat uit zes elementen die schoolverbeteringen 

aanjagen, die moeten leiden tot betere resultaten van leerlingen. Het Framework 

stelt dus student-achievement centraal. 

Drie van de zes elementen die dit moeten bewerkstelligen zijn elementen die de leer-

ling direct ondersteunen: de instructie van leerkrachten (didactische kwaliteit), de 

educatieve en stimulerende leeromgeving en de professionaliteit van en samen-

werking tussen leerkrachten. Daarnaast zijn er twee stimulerende elementen buiten 

de klas: effectief leiderschap en ouderbetrokkenheid. Het zesde element verbindt dit 

alles: vertrouwen (in het doel, binnen de school, tussen school en ouders, maar ook 

tussen scholen onderling). De onderzoekers die het model ontwikkelden stelden vast 

dat de ontwikkeling van leerlingen al wordt beperkt wanneer een school zwak is op 

slechts één van deze zes elementen.  

Het Framework biedt scholen een kader voor zelfreflectie. Doordat elk element is uit-

gewerkt in een aantal indicatoren, kunnen scholen aan de hand hiervan bepalen waar 

zij sterk in zijn en waar verbetering nodig is. 
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Afbeelding 13: Framework for Great Schools (Chicago Consortium on School Research). 

Het Framework for Great Schools is gebaseerd op groot empirisch onderzoek, 

waarbij resultaten van leerlingen gedurende zes jaar zijn afgezet tegen de scores 

van de scholen op de elementen van het Framework. Dit zijn de bevindingen:  

•  Leerlingen van scholen die sterk zijn op de meeste van de zes elementen 

hebben tien keer meer kans om hun lees- en rekenvaardigheid substantieel 

te verbeteren. 

•  De kans dat hun lees- en rekenontwikkeling stagneert is zelfs dertig keer 

kleiner. 

•  Als scholen zwak zijn op slechts één van de elementen, ondermijnt dit de 

pogingen om leerlingresultaten te verbeteren. 

8.2 Keuzes en afwegingen in de schoolontwikkeling  

Een school die aan de slag gaat met onderzoekend en actief leren, doet dat bij  

voorkeur in teamverband: je hebt afstemming en de steun van elkaar nodig. Als  

individuele leerkrachten gaan experimenteren, ontstaat er geen doorgaande lijn. Als 

er draagvlak is en de visie op leren en de koers zijn vastgesteld, dan is het de verant-

woordelijkheid van de directeur/het bestuur om het team ontwikkelruimte te bieden.  

Het ontwikkelen van actieve vormen van leren vereist actieve schoolontwikkeling.  

De school kan een werkgroep samenstellen die afspraken maakt, en de ontwikkeling 
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evalueert en bijstuurt. De werkgroep kan scholing volgen, bij andere scholen gaan 

kijken en op internet naar voorbeelden zoeken. 

Ros (2007) benoemt een aantal voorwaarden voor een goede implementatie van 

een nieuwe aanpak (in haar geval betrof het werken met kernconcepten). 

• Er worden naast de nieuwe aanpak geen andere vernieuwingen  

geïmplementeerd. 

• De directeur is in staat de vernieuwing te ‘trekken’. 

• Er wordt een projectgroep geïnstalleerd, die zorgvuldig is samengesteld. 

• Er is voor de leden van de projectgroep voldoende tijd beschikbaar. 

• Er is voldoende tijd (en geld) voor het ontwikkelen van de benodigde  

competenties. 

• Er is een budget voor de aanschaf van de benodigde materialen. 

• Vanaf de start worden ouders en de MR over de veranderingen  

geïnformeerd. 

• In overleg met het bestuur krijgen leerkrachten die niet volgens de nieuwe 

werkwijze willen werken, het aanbod om op een andere school te gaan  

werken. 

 

Werken aan onderzoekend en actief leren is jezelf vragen stellen en keuzes maken. 

We bespreken tien vragen en keuzes die een rol spelen bij de invoering van onder-

zoekend en actief leren.  

Keuze 1: Wat is onze visie op leren?  

Het team voert een goed gesprek over het waarom, de wenselijkheid en de mogelijk-

heden van onderzoekend en actief leren. Een belangrijke vraag is welke ervaringen 

de leerkrachten hiermee al hebben. Het team staat stil bij de rol van de leerling en de 

verwachtingen die de school van de leerling heeft: willen we dat de leerling een ac-

tievere rol krijgt? Wat is onze motivatie?  

Keuze 2: Voortbouwen op het bestaande?  

Het team bespreekt de vraag of ze wil voortbouwen op het bestaande of opnieuw wil 

beginnen. Veel scholen hebben al onderdelen in het curriculum waarin er wordt ge-

werkt aan nieuwe vaardigheden. Kiest de school ervoor om dit langzamerhand uit te 

bouwen, aan te scherpen? Of ziet het team reden om echt wat nieuws te beginnen?  

Keuze 3: Methode of niet?  

Inmiddels zijn er verschillende methoden op de markt waarin de vakken meer  

geïntegreerd worden aangeboden. Kiest de school voor de invoering van zo’n nieuwe 
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methode waarin de nieuwe vaardigheden zijn verwerkt? Of gaat het team zelf aan de 

slag om werkvormen en didactiek te ontwikkelen?  

Keuze 4: Willen we werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden? Aan welke?  

Als de school ervoor kiest om 21ste-eeuwse vaardigheden in onderzoekend en actief 

leren te verwerken, dan is het verstandig om daarin een keuze in te maken. Het zijn 

elf vaardigheden. Hoewel deze onderling samenhangen, is het verstandig om de  

focus eerst op een beperkt aantal vaardigheden te leggen en het gaandeweg uit te 

breiden. Het team maakt deze keuze op basis van de ontwikkelbehoeften en  

mogelijkheden in de school.  

Keuze 5: Wel of geen doorgaande lijn in vaardigheden? 

Staan de activiteiten van leerkrachten op zichzelf of sluit de ontwikkeling van de 

vaardigheden in de opeenvolgende jaren op elkaar aan?  

Keuze 6: Zelf doen of inhuren? 

De school kan de activiteiten zelf organiseren, maar kan er ook voor kiezen om  

vakdocenten in te zetten, bijvoorbeeld voor cultuureducatie of voor wetenschap & 

techniek.  

Keuze 7: Integraal of partieel?  

De school kan ervoor kiezen om onderzoekend en actief leren alleen in te voeren bij 

bijvoorbeeld wereldoriëntatie of de zaakvakken. Of kiest de school voor een integrale 

aanpak en horen taal en rekenen er ook bij? Hetzelfde geldt voor de invoering: de 

school kan met de invoering beginnen in de onderbouw en het gaandeweg uitbrei-

den naar de midden- en bovenbouw, maar kan er ook voor kiezen om onderzoekend 

en actief leren in alle klassen tegelijk in te voeren.  

Keuze 8: In welk tempo voeren we de verandering in? 

De school stelt het tempo van de invoering vast. Kiezen we voor pilots? Voor een 

snelle invoering? Welke verwachtingen heeft het team van het tijdpad?  

Keuze 9: Wat zijn de gevolgen van doel- en opbrengstgericht werken? 

Vaak werken scholen al aan de nieuwe vaardigheden in activiteiten, zoals de  

afsluitende musical. Wat gebeurt er als de school doel- en opbrengstgericht aan de 

nieuwe vaardigheden gaat werken? Hoe beoordelen we de vaardigheden? Werken 

we met een portfolio? Hoe gaan we van activiteitengericht naar doelgericht onder-

wijs?  
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Keuze 10: Moet iedereen meedoen?  

Mogelijk wordt de verandering niet door alle leerkrachten met evenveel enthousias-

me omarmd. De groep enthousiastelingen gaat aan de slag, de ‘middengroep’ vraagt 

overtuiging en goede voorbeelden en de kritische leerkrachten hebben er misschien 

helemaal geen zin in. Hoe gaat de school hiermee om?  

De schoolleider geeft sturing aan het invoeringsproces: hij/zij zet de koers uit, maar 

geeft het team ook ruimte om te ontdekken en te ontwikkelen. Ook zorgt de school-

leiding ervoor dat leerkrachten begeleiding krijgen: feedback, scholing en reflectie op 

de ervaringen. 

Doordat de huidige methoden behoorlijk dwingend kunnen zijn, vraagt het werken 

aan onderzoekend en actief ook om ‘ont-wenning’. Dat kan een paar jaar duren. 

Daarom is het van belang dat leerkrachten de ruimte krijgen om aan de nieuwe  

didactiek te werken. Vooral het ‘loslaten’, het doelgericht lesgeven en het leren om 

andere vragen te stellen, is voor veel leerkrachten ingewikkeld. Maar dit alles maakt 

hen wel tot betere leerkrachten.  

8.3 Een voorbeeld: de Vuurvlinder in Den Haag  

In een interview vertelt Rob Rosier, directeur van RK basisschool de Vuurvlinder in 

Den Haag, hoe zijn school de afgelopen jaren heeft gewerkt aan de invoering van een 

andere manier van leren. Het was een zoektocht waar lef voor nodig was.  

Geen nieuwe methode voor wereldoriëntatie 

Zo’n vijf jaar geleden maakt de Vuurvlinder een belangrijke keuze. De methode voor 

wereldoriëntatie is aan vervanging toe, maar er wordt geen nieuwe methode aan-

geschaft. Rob Rosier vertelt waarom: “De methode die we hadden, sloot niet erg aan 

bij de leerlingen van onze school. Hij was nogal talig. Ook merkten we dat wereld-

oriëntatie wel eens in de verdrukking kwam. Rekenen en taal krijgen alle aandacht. 

En dat terwijl het juist voor onze leerlingen belangrijk is om met wereldoriëntatie in 

aanraking te komen.” Tegelijkertijd was het schoolbestuur bezig met een traject 21ste-

eeuwse vaardigheden. Het moment was rijp om aan de slag te gaan met een andere 

manier van leren. 

Van koudwatervrees naar enthousiasme 

In het eerste jaar krijgen de leerkrachten de gelegenheid zich te oriënteren op het 

onderwerp. Rob raadt het team aan om de kerndoelen, tussendoelen en leerlijnen 
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van de SLO voor wereldoriëntatie te bekijken. Daarnaast krijgt de school van het  

bestuur externe begeleiding, in eerste instantie in de vorm van vier studiedagen. Het 

team wil meedoen, ze zijn gewend aan vernieuwingen, al hebben sommigen koud-

watervrees. Het loslaten van een methode leidt tot vragen als: ‘Hoe weet ik dan of ik 

de doelen bereik?’ en ‘Hoe krijg je een doorgaande lijn?’ 

In het tweede jaar gaan leerkrachten oefenen met het maken van ‘leerarrangemen-

ten’ voor wereldoriëntatie. De leerkrachten in de onderbouw, die geen wereldoriën-

tatie hoeven te geven, oefenen met thema’s. Op die manier gaat het team bewust 

aan de slag met vaardigheden die zij leerlingen willen aanleren, op het niveau waarop 

zij vinden dat leerlingen de vaardigheden moeten beheersen. Zij zien de 21ste-eeuwse 

vaardigheden als een geheel, dus ze maken geen keuze voor een vaardigheid, maar 

zijn er in samenhang mee bezig. 

De directeur inspireert en enthousiasmeert het team. Daarnaast zorgt Rob voor  

deskundigheidsbevordering, voor tijd en ruimte om ervaringen uit te wisselen en van 

elkaar te leren. Ook is er een expertgroep 21ste-eeuwse vaardigheden waar uren voor 

beschikbaar zijn in de normjaartaken. 

En die ene leerkracht die het niet ziet zitten? Rob: “Ik heb deze leerkracht handvatten 

gegeven om heel klein en veilig te starten: bedenk rond Sinterklaas een activiteit, los 

van doelen en ga eens kijken wat je kunt doen met de 21ste-eeuwse vaardigheden. 

Deze leerkracht liet de leerlingen het huis van Sinterklaas ontwerpen, waarbij zij aller-

lei leergebieden integreerde. Het enthousiasme van de leerlingen bij deze opdracht 

trok haar over de streep.” 

Tijdens een studiedag aan het einde van het tweede jaar presenteren de leerkrachten 

de door hun ontworpen leerarrangementen aan elkaar. Zij bespreken succesfactoren 

en knelpunten en kijken wat er verbeterd kan worden. 

Schoolbreed en thematisch 

In het derde jaar gaan alle leerkrachten in groep 3 tot en met 8 aan de slag met  

thematisch onderwijs voor wereldoriëntatie. “Oorspronkelijk stond er een uur per 

week voor dit vakgebied”, vertelt Rob, “maar nu was het tijd om de verbinding met 

andere leergebieden te leggen. Wij zijn Leerkansenprofielschool (LKP) en we geven 

alle leerlingen per week zes uur meer leertijd. Dat biedt de mogelijkheid om vak-

docenten LKP te betrekken. Op die manier hebben zich koppels gevormd: een 

groepsleerkracht met een vakdocent tekenen en een andere groepsleerkracht met 
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de vakdocent voor mediawijsheid. Samen zijn zij aan de slag gegaan om onderwerpen 

uit te werken tot leerarrangementen.” 

Gaat alles nu op de schop? Nee, dat is niet het plan. Rekenen en taal zullen volgens 

de methode worden gegeven, maar als het aan Rob ligt, werkt de school straks voor 

alle andere onderdelen alleen nog thematisch. Dat is nu ook vastgelegd in het 

schoolplan. 

Wat betekent het voor de leerlingen? 

Net zomin als leerkrachten van de ene op de andere dag kunnen switchen van een 

methode naar leerarrangementen, kunnen de leerlingen dat. Ook zij moeten wennen 

en leren hoe een en ander in zijn werk gaat. De leerkrachten evalueren samen met de 

leerlingen en Rob heeft de nieuwe werkwijze met de leerlingenraad besproken.  

“De meeste leerlingen zijn enthousiast, zij waarderen de vrijheid om zelf zaken uit te 

zoeken en om samen te werken met medeleerlingen. De leerkrachten merken dat er 

talenten van kinderen komen bovendrijven, die zij anders niet opgemerkt zouden 

hebben. Bovendien zijn de leerlingen meer gemotiveerd aan het werk.” 

“Dit is leuker dan eerst, nu mag je samen uitzoeken hoe je het gaat doen”, zegt  

Serena uit groep 7. “En we mogen ook zelf weten hoe we presenteren”, vult Rickwin 

aan. Rob: “Uiteindelijk gaat het erom dat het onderwijs voor de leerlingen betekenis-

vol en zinvol is. Als leerlingen meer betrokken zijn bij het onderwijs, leren ze ook 

meer.” 

Geduld, geduld, geduld 

Wat heb je als school nodig om met 21ste-eeuwse vaardigheden aan de gang te gaan? 

“Het invoeren van 21ste-eeuwse vaardigheden heeft alles te maken met bewust-

maken van de leerkrachten”, zegt Rob. “Streven is dat de regie over het onderwijs in 

handen komt van de leerkrachten, en niet bij de methode ligt. Dat vereist geduld van 

de schoolleiding en begeleiding en coaching op maat. De ene leerkracht pakt het 

sneller op dan de ander, en de ene leerkracht heeft meer competenties dan de  

andere leerkracht om leerarrangementen te ontwikkelen.” 

Het invoeren van werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden vereist een inspirerende en 

enthousiasmerende directeur, een team dat achter de plannen staat en bereid is mee 

te doen, en een schoolbestuur dat het faciliteert. 
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Dit portret is eerder verschenen in Basisschoolmanagement2 (Hoogeveen &  

Studulski, 2016). De focus lag toen nog op het leren van 21ste-eeuwse vaardigheden. 

Inmiddels is de focus verlegd naar onderzoekend en actief leren.  

8.4 Tot slot  

Als het schoolteam aan de slag gaat met onderzoekend en actief leren, is het van  

belang om eerst met elkaar een goede visie op leren te formuleren en vervolgens 

vast te stellen hoe je daaraan wilt gaan werken. Aan de slag gaan met onderzoekend 

en actief leren is voor een team eigenlijk een onderzoek, waarbij veel verschillende 

keuzes moeten worden gemaakt. Vooral de verandering van het didactisch handelen, 

duurt meerdere jaren. Het is zaak een goede planning te maken en jezelf als team de 

tijd te geven om de nieuwe werkwijzen te verkennen en eraan te wennen. 

                                                                 

2 Als je de methode loslaat, bereik je dan wel de doelen? De invoering van 21ste-eeuwse vaar-

digheden op basisschool De Vuurvlinder. In: Basisschoolmanagement, 04/2016, p.14-16. 
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H9 Ten slotte 

We benoemden zes trends in de samenleving en in het onderwijs die ons aanleiding 

geven om de huidige manier van leren ter discussie te stellen: globalisering, de over-

gang naar een postindustriële tijd, meer mogelijkheden met ICT, andere ideeën over 

onderwijs, andere ideeën over leren en de aandacht voor gelijke kansen. Deze trends 

beïnvloeden ook elkaar.  

De 21ste-eeuwse vaardigheden zijn benoemd, er is over gediscussieerd, we zijn het er 

min of meer over eens. Maar 21ste-eeuwse vaardigheden kunnen leerlingen alleen 

verwerven in de context van inhoud en kennis. Om kinderen de nieuwe vaardigheden 

goed te leren, zijn andere werkvormen nodig en een bijpassende, andere didactiek. 

Door andere werkvormen, waarin kinderen op een onderzoekende en actieve manier 

leren, proberen we ook een andere leerattitude bij leerlingen te bewerkstelligen. Die 

leerhouding zit verscholen in de leerling. We gaan uit van een ander ‘leerlingbeeld’: 

een leerling die betrokken, ondernemend, nieuwsgierig en initiatiefrijk is. Wellicht is 

dit het leerlingbeeld waar iedere leerkracht heimelijk van droomt. Waarschijnlijk is er 

een wisselwerking tussen de werkvorm en de leerhouding van de leerling.  

Toch is deze manier van werken en leren niet splinternieuw. Er zijn inmiddels veel 

methoden en methodieken die, ieder vanuit hun eigen perspectief, een andere  

manier van leren voorstaan, zoals IPC, onderzoekend en ontwerpend leren en OGO. 

Deze methodieken volgen vergelijkbare werkwijzen en leercycli die het leerproces 

structureren, en veel van deze methodieken hebben een aantal gemeenschappelijke 

kenmerken. Wij hebben deze proberen te clusteren in onderzoekend en actief leren.  

Onderzoekend en actief leren definiëren we als volgt:  

Leren waarbij de leerling vraagstukken verwerkt die aansluiten bij de opge-

bouwde kennis, en die de leerling uitdagen nieuwe inzichten te verwerven 

en nieuwe denkbeelden te creëren. De werkvorm is bij voorkeur een  

projectmatige, probleemrijke, realistische context, waarbij leerlingen  

moeten samenwerken, ontwerpen of onderzoeken, en waarbij een kritische, 

creatieve en probleemoplossende houding wordt gestimuleerd. De werk-

vorm biedt een context waarin de leerling betrokken is bij het vraagstuk en 

stimuleert de autonomie en de regie van de leerling over het leerproces.  

Dat alles zouden veel leerkrachten graag zien, maar het huidige onderwijs, dat is  

gebaseerd op de machinemetafoor, is gericht op een conformistische leerlinghouding 

en een conformistisch leerlingbeeld. Met kwaliteits- en rendementsindicatoren  
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worden leerlingen zo snel mogelijk door het systeem geloodst. Te veel vragen stellen 

en afwijken van het programma kosten tijd en dat is niet wenselijk.  

Omdat de kinderen van nu straks gaan werken in organisaties die platter zijn, meer 

zijn gericht op diensten en kennisontwikkeling en waar zelfstandigheid, probleem-

oplossend vermogen en kritisch denken worden gevraagd, moeten we ons huidige 

onderwijs daarop aanpassen. Natuurlijk werken scholen op allerlei manieren aan 

nieuwe vaardigheden, maar het is de vraag of dat op een fundamentele wijze  

gebeurt. In ieder geval niet doelgericht en gestructureerd.  

In dit boek hebben we een model gepresenteerd dat de verschillende veranderingen 

die gepaard gaan met onderzoekend en actief leren in kaart brengt. Dat begint met 

het samen (als school) bepalen van een visie op leren. Vervolgens komen de rol van 

de leraar, de rol van de leerling, de bronnen en omgeving, de opbrengsten en school-

ontwikkeling aan de orde.  

Het vaststellen van de opbrengsten van onderzoekend en actief leren is nog een 

zoektocht, maar daar wordt hard aan gewerkt. Leerkrachten kunnen ook zelf onder-

zoeken welke manieren hen ter beschikking staan om de inhoudelijke en de proces-

matige opbrengsten van onderzoekend en actief leren vast te stellen.  

Wij vinden onderzoekend en actief leren een belangrijke aanvulling op het didactisch 

palet van scholen en leerkrachten. We pleiten ervoor om het op een gestructureerde, 

gecontroleerde wijze in te voeren, stapje voor stapje, zodat wat betreft de resultaten 

de vinger aan de pols kan worden gehouden. Onderzoekend en actief leren is niet 

‘vrijer’ of ‘minder gestructureerd’: het is juist doelgericht werken, volgens de stappen 

van de cyclus. Wel vraagt onderzoekend en actief leren een actievere houding van de 

leerling. En dat is uiteindelijk ook het doel.  
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Bijlage De nieuwe vaardigheden 

De aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden zien wij als een aanleiding voor een  

discussie over andere vormen van leren. Die andere vorm van leren noemen we  

onderzoekend en actief. Voor de goede orde geven we in deze bijlage een overzicht 

van de 21ste-eeuwse vaardigheden.  

Wat zijn 21st century skills? 

Toen industrieën zich in de jaren zeventig gingen verplaatsen van de Westerse landen 

naar landen met lagere lonen, drong de vraag zich op wat de economieën van de 

Westerse landen zouden moeten doen om zich in deze mondiale markt te redden. 

Een bijkomend probleem was het gebrek aan ICT-kennis van werknemers. 

Om als samenleving voorop te lopen in de internationale context, is een heroriëntatie 

nodig op kennis en de toepassing daarvan: een verschuiving van een kenniseconomie 

naar een innovatie-economie (Trilling & Fadel, 2009). In de innovatie-economie wor-

den nieuwe ideeën gegenereerd door samenwerking, creativiteit, technologische 

toepassingen en ondernemerschap. Dat heeft ook consequenties voor het onderwijs. 

De competenties die nodig zijn in een innovatie-economie, noemen we 21st century 

skills.  

Verschillende instellingen denken na over skills (competenties) voor de toekomst. Dit 

zijn zowel private initiatieven, de Europese Unie, OESO en UNESCO, als initiatieven 

samen met de Amerikaanse overheid. Ook lokale adviesorganen, zoals de SER, de 

Onderwijsraad en de WRR, voeren deze discussie. 

Dijkstra (2012) wijst op het project Assessment and Teaching of Twenty-First Centu-

ry Skills (ATC21S), waarin vier categorieën competenties, worden genoemd: 

• Denkwijzen: creativiteit en innovatie, kritisch denken, probleem oplossen, 

besluiten nemen, leren leren en metacognitie. 

• Werkmethoden: communicatie, samenwerking en werken in teams. 

• Instrumentgebruik: informatieverwerking en ICT-vaardigheid. 

• Functioneren in de samenleving: lokaal en globaal burgerschap, levens-  

en beroepsvaardigheden, individuele en sociale verantwoordelijkheid.  

 

De 21st century skills bieden een kader voor nieuwe kennis, vaardigheden en  

attituden, dat aansluit bij de technologische mogelijkheden en maatschappelijke  

behoeften (Trilling & Fadel, 2009). 
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Afbeelding 14: Schema van P21-Partnership for 21st Century Skills (Trilling & Fadel, 2009). 

De kern bestaat uit basisvakken zoals rekenen en taal, maar ook uit thema’s zoals  

wereldburgerschap (global awareness), ecologisch bewustzijn, financiële educatie, 

gezondheid en (lokaal) burgerschap.  

Daarnaast zijn er nieuwe oriëntatiegebieden: 

 Information, media en technology skills 

- Informatie- en mediawijsheid 

- ICT-wijsheid 

 Learning and innovation skills 

- Kritisch denkvermogen en probleemoplossingsvaardigheden 

- Communicatie en samenwerkingsvaardigheden 

- Creativiteit en innovatie 

 Life and career skills 

- Flexibiliteit en aanpassingsvaardigheden 

- Initiatief nemen en zelfstandigheid 

- Sociale en interetnische interactie 

- Productiviteit en verantwoordelijkheid 

- Leiderschap en verantwoordelijkheid 
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De auteurs benadrukken dat er bij deze skills ook nieuwe manieren van leren horen, 

namelijk probleem- en vraaggeoriënteerd werken. Zij wijzen op de positieve effecten 

van projectonderwijs, problem based learning en design based learning. Onderzoek 

van Linda Darling-Hammond (2008) wijst op de voordelen van deze didactische werk-

vormen. 

In de afbeelding zien we dat de kernen op een basis staan, namelijk standards and 

assessments, curriculum and instruction, professional development en learning envi-

ronments. Dit zijn allemaal belangrijke randvoorwaarden voor een nieuw curriculum 

voor de 21st century skills. Trilling en Fadel geven aan dat voor bepaalde onderwer-

pen, zoals het meten en toetsen van skills, nog veel werk moet worden verzet. Maar 

er zijn ook al instrumenten, waarbij op basis van de beoordeling van de leerkracht 

uitspraken kunnen worden gedaan over de vorderingen van de leerling. 

Ook bekend is het overzicht van Marzano en Heflebower (2012). Zij onderscheiden 

cognitieve en conatieve vaardigheden. Conatieve vaardigheden hebben betrekking 

op de persoon en op de omgang met anderen: 

Cognitieve vaardigheden: 

1. Informatie analyseren en gebruiken. 

2. Complexe problemen en vraagstukken hanteren. 

3. Patronen en mentale modellen creëren. 

Conatieve vaardigheden: 

4. Jezelf begrijpen en controleren. 

5. Begrip van en interactie met anderen. 

 

Onder deze vijf vaardigheden zitten andere vaardigheden. Bij het hanteren van com-

plexe problemen en vraagstukken horen bijvoorbeeld: het hebben van focus, multi-

tasking, convergent en divergent denken. En bij patronen en mentale modellen cre-

eren horen: graphic organizers, visuele modellen, visualisatie en mentale herhaling.  

Een andere veel aangehaalde bron is Wagner (2008), die over survival skills 

spreekt: 

• Critical thinking 

• Collaboration and leadership 

• Agility and adaptability 

• Initiative and entrepreneurialism 

• Effective oral and written communication 

• Accessing and analyzing information 

• Curiosity and imagination 
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In internationaal verband is een R&D programma opgezet op basis van het KSAVE 

model (ATCS), waarbij in eerste instantie is gekozen voor learning through digital 

networks en collaborative problem solving.  

Het KSAVE-model  

A. Manieren van denken 

1. Creatief en innovatief denken 

2. Kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, beslissingen nemen 

3. Leren leren (metacognitie) 

B. Manieren van werken 

4. Communiceren 

5. Samenwerken (teamwerk) 

C. Instrumenten (benodigdheden om te kunnen werken) 

6. Informatievaardigheden  

7. ICT vaardigheden 

D. Wereldburgerschap  

8. Burgerschap (lokaal en wereldwijd) 

9. Leven en werken (carrière)  

10. Persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid  

(inclusief cultureelbewustzijn en culturele competentie). 
Tabel 9: Het KSAVE-model (Brinkley e.a., 2010 en 2012). 

Ter vergelijking: in de Verenigde Staten werkt men in het onderwijs al jaren met de 

vier C’s: collaboration, communication, creativity, critical thinking. Ook in andere  

landen zijn de vaardigheden benoemd in het landelijk leerplankader. 

In Nederland vergeleken Voogt en Pareja Roblin zes internationale initiatieven: 

•  Partnership for 21st century skills (p.21) 

•  En Gauge 

•  Assessment and teaching of 21st century skills (ATCS) 

•  National Educational Technology standards (NET/ISTE) 

•  National Assessment for Educational Progress (NAEP) 

•  Onderzoek en aanbevelingen van de Europese Unie, OESO en UNESCO 

 

21st century skills die in alle modellen worden genoemd zijn: samenwerking, com-

municatie, ICT-geletterdheid en sociale en/of culturele vaardigheden (inclusief bur-

gerschap). Creativiteit, kritisch denken en probleemoplosvaardigheden worden in 

bijna alle modellen genoemd (Voogt & Pareja Roblin, 2010). 
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Kennisnet heeft deze kenmerken samengevat in een ‘dartboard’. We benadrukken 

dat de basisvakken taal en rekenen er gewoon in blijven staan. Een deel van deze 

skills wordt gedekt met de kerndoelen, waar scholen al aan werken (bijvoorbeeld 

taal, rekenen, ICT, duurzaamheid), maar er zijn ook skills die nieuw zijn voor scholen, 

zoals kritisch denkvermogen en probleemoplossingsvaardigheden. Opvallend is dat 

de verschillende vaardigheden in het dartboard als aparte vakjes zijn weergegeven. 

Het is onbekend of dat een bewuste keuze is, maar het is zeker niet de bedoeling om 

de nieuwe vaardigheden als ‘losse vakjes’ aan te bieden. We zien dat ‘betrokken’, 

‘ondernemend’ en ‘nieuwsgierig’ ook een plek in het dartboard hebben, maar de 

meeste aandacht lijkt naar de vaardigheden te gaan.  

 

Afbeelding 15: Dartboard (Kennisnet). 

Mede op basis van een analyse van het KSAVE-model, haalde de SLO (Thijs, 2013) taal 

en rekenen er uit en werd zelfregulering toegevoegd. Zo komt de SLO tot de volgende 

21ste-eeuwse vaardigheden:  

Creativiteit   Samenwerken 

Kritisch denken   Digitale geletterdheid 

Probleemoplosvaardigheden Sociale en culturele vaardigheden 

Communiceren   Zelfregulering 
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De meeste vaardigheden worden door professionals herkend en onderschreven 

(Berkhout, 2014). De vaardigheden zijn met het oog op de toekomst van belang, 

maar ze zijn zeker niet nieuw. Al jaren komen deze vaardigheden in het onderwijs aan 

bod, maar waarschijnlijk niet op de manier die met het oog op de toekomst wenselijk 

is. Regelmatig horen we van mensen dat dit vaardigheden zijn die ze pas hebben  

geleerd toen ze gingen werken. Kennelijk leren we kinderen op school niet de vaar-

digheden die ze nodig hebben als ze gaan werken.  

De SLO (Thijs e.a., 2014) werkte het begrip ‘digitale geletterdheid’ uit in vier vaardig-

heden: ICT-(basis)vaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en 

mediawijsheid. Hierdoor werden de hierboven genoemde 21ste-eeuwse vaardigheden 

uitgebreid met vier vaardigheden. 

 

 

Afbeelding 16: De uitbreiding met de vier digitale vaardigheden © (SLO / Kennisnet). 
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Afbeelding 17: De vier digitale vaardigheden © (SLO / Kennisnet). 

We beschrijven hier kort om welke kennis, vaardigheden en houdingen het gaat bij 

de genoemde 21ste-eeuwse vaardigheden. We baseren ons hierbij op de beschrijving 

van Voogt en Pareja Roblin (2010) en de uitwerking daarvan door Kennisnet (zie 

21stcenturyskills.nl). Tevens is gebruikgemaakt van het KSAVE-model (SLO, 2011). 

Creativiteit 

Het bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren. 

Het gaat 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  

Het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening. 

Het gaat om: 

•  effectief kunnen redeneren en formuleren; 

•  het kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren van informatie; 

•  hiaten in kennis kunnen signaleren; 
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•  het kunnen stellen van betekenisvolle vragen; 

•  kritisch reflecteren op het eigen leerproces; 

•  open staan voor alternatieve standpunten. 

 

Probleemoplosvaardigheden 

Het (h)erkennen van een probleem en tot een plan kunnen komen om het pro-

bleem op te lossen.  

Het gaat om: 

•  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 effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap. 

Het gaat om: 

•  doelgericht informatie met anderen kunnen uitwisselen (spreken, luisteren, 

de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, 

ruis voorkomen); 

•  kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, 

presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken,  

-regels en sociale conventies bij elke situatie; 

•  kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen (teksten, films) 

en het hanteren van verschillende strategieën daarbij; 

•  inzicht in de mogelijkheden die ICT biedt om effectief te communiceren. 

 

Samenwerken 

Het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en 

ondersteunen.  

Het gaat 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. 
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Digitale geletterdheid 

Het effectief, efficiënt en verantwoord kunnen gebruiken van ICT. 

Deze vaardigheid wordt verder gespecificeerd in de vervolgfase van de verkenning. 

Digitale geletterdheid en 21ste-eeuwse vaardigheden, maar in de kern gaat het om 

een combinatie van: 

• basiskennis ICT: basisbegrippen en functies van computers en computer-

netwerken ('knoppenkennis'); 

•  computational thinking: denkprocessen waarbij probleemformulering,  

gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het 

oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en –gereed-

schappen); 

•  mediawijsheid: kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om  

bewust, kritisch en actief om te gaan met media; 

•  informatievaardigheden: het kunnen signaleren en analyseren van een  

informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, 

verwerken en gebruiken van relevante informatie. 

 

Sociale en culturele vaardigheden 

Het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met een verschillende 

etnische, culturele en sociale achtergrond. 

Het gaat 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 gekanaliseerd 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.  

Het gaat om:  

• het stellen van realistische doelen en prioriteiten; 

•  doelgericht handelen (concentratie, zichzelf kunnen motiveren voor en rich-

ten op de uitvoering van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het 

proces (planning, timemanagement); 
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•  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 gekanaliseerd 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.  

Het gaat om:  

• het stellen van realistische doelen en prioriteiten; 
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ten op de uitvoering van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het 

proces (planning, timemanagement); 
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•  reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak, en feedback op het 

eigen gedrag en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken; 

•  inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties; 

•  verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes en zicht hebben op 

consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange 

termijn. 

 

Kanttekeningen  

Natuurlijk worden er ook kanttekeningen geplaatst bij de 21ste-eeuwse vaardigheden. 

Sommigen vinden het een betekenisloze term, in vergelijking met het ‘echt inhoude-

lijke werk’ (de basisvakken). Ook wordt gesteld dat het geen nieuwe vaardigheden 

zijn, en dat het benadrukken van deze vaardigheden ten koste gaat van de kern-

vakken. Bovendien kunnen we de hogere orde vaardigheden nog niet goed meten. 

Dit wordt beschreven als een ‘vaardigheden versus inhoud tegenstelling’. 

Volgens Silva (2009) is de kern van de 21ste-eeuwse vaardigheden dat de nadruk ligt 

op wat leerlingen met kennis kunnen doen (in plaats van het beheersen van kennis). 

Wetende wat er tegenwoordig van werknemers wordt verwacht, ontkom je bijna niet 

aan de nieuwe vaardigheden. En dus geeft Silva (2009) aan dat de vaardigheden niet 

nieuw zijn (ze verwijst naar Socrates en Dewey), maar dat ze wel opnieuw van belang 

zijn.  

Een andere discussie is of de aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden niet te veel is 

gestoeld op economische motieven. Sommige mensen zijn van mening dat het on-

derwijs zich niet te veel moet laten leiden door de economie. Echter: naast functies 

van het onderwijs, zoals het ontwikkelen van een identiteit en het invoeren in de 

maatschappij, hebben economie en arbeidsmarkt weldegelijk invloed op het onder-

wijs. Het gaat om arbeidsmarktkwalificatie, maar ook om persoonlijke en maatschap-

pelijke vorming. In de jaren negentig spraken we van maatschappelijke zelfstandig-

heid, later van employability. Je zou kunnen beargumenteren dat 21ste-eeuwse vaar-

digheden ruimte bieden aan het bredere begrip Bildung.  

Een andere zorg is dat dit mogelijk zal leiden tot een herhaling van de experimenten 

met ‘het nieuwe leren’. Dat is een aandachtspunt waarvoor gewaakt moet worden. In 

het Nederlandse onderwijs kan iedereen bij een vernieuwing zijn eigen perspectief 

kiezen. 
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Wat doen scholen al aan de 21st century skills?  

De SLO (Thijs, Visser & Van der Hoeven, 2014) onderzocht in hoeverre 21ste-eeuwse 

vaardigheden aan de orde komen in de kerndoelen en in methodes in het basis-

onderwijs en de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs. Er is een enquête  

afgenomen bij leerkrachten en docenten (met een goede respons) en er zijn tien 

scholen bezocht. Al met al een degelijk onderzoek. 

Scholen zijn geneigd om te stellen dat ze al veel doen aan de 21ste-eeuwse vaardig-

heden. Op basis van dit onderzoek blijkt echter dat de verschillende vaardigheden 

wisselend aan bod komen: samenwerking komt het meeste aan bod, de ICT-

vaardigheden en mediawijsheid komen minder aan bod. De SLO concludeert dat de 

21ste-eeuwse vaardigheden wel aan bod komen, maar niet structureel en ook niet 

doelgericht. Dit betekent dat scholen er onvoldoende doelen aan koppelen. Waar-

schijnlijk komt dit onder andere doordat leerkrachten te weinig instrumenten hebben 

om de vaardigheden te toetsen.  

Met andere woorden: scholen werken op verschillende manieren aan ICT, aan  

mediawijsheid, aan burgerschap, aan communiceren en aan samenwerken, maar  

niet altijd gestructureerd en doelgericht.  

Ook de EU rapporteert dit (2012): in alle Europese landen hebben scholen significan-

te vorderingen gemaakt met de invoering van sleutelvaardigheden (key skills) in de 

curricula om tegemoet te komen aan de hedendaagse maatschappelijke vragen.  

Echter niet alle competenties worden evenredig behandeld. Basisvakken (taal,  

rekenen/wiskunde, science en vreemde talen) komen goed tot hun recht, maar de 

zogenoemde transversal skills (digitale kennis en vaardigheden, burgerschap onder-

nemerschap) lopen achter, terwijl ook deze vaardigheden heel belangrijk zijn om  

kinderen voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen. 
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