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1.Onderzoeksplan 

1.1 Aanleiding 
Het hedendaags onderwijs in Nederland sluit op dit moment onvoldoende aan bij de behoeften die 
individuen in de toekomst nodig hebben (Voogt, 2010). Het onderwijs is in de regelmaat nog 
ingericht op een traditionele wijze (Voogt, 2010). Daarbij is ons onderwijs onvoldoende ingericht op 
het onderwijs van de toekomst, waarbij samenwerken, kritisch denken, creativiteit etc. aan bod 
komen. Het is dan ook van groot belang dat alle organisaties binnen het onderwijs met elkaar 
moeten nadenken over het onderwijs van de toekomst. Dit geldt specifiek voor de Gabriëlschool. De 
Gabriëlschool wil leerlingen voorbereiden op de toekomstige samenleving, waarbij wereldoriëntatie 
het hart is van het onderwijs.  

1.2 Context 
De afgelopen jaren zijn er binnen onze school diverse initiatieven geweest om ICT een vaste plek te 
geven binnen het curriculum van de school. Veel initiatieven hebben succes gehad en zijn nog terug 
te vinden in de praktijk van alledag, maar er zijn ook genoeg voorbeelden waarbij het niet gelukt is. 
Een voorbeeld hierbij is de implementatie van woordenschat in relatie tot de wereldoriëntatie en het 
opzetten van een eigen taal leerlijn. Onze school kent twee locaties. Locatie Bijstergoed is een 
groeiende school en dateert uit 2009. Op deze locatie wordt er draadloos gewerkt en wordt er veel 
gewerkt met ICT. De locatie Kelnarij is een oude locatie en dateert uit 1952, deze locatie zal binnen 
afzienbare grondig gerenoveerd worden. De school staat in een vergrijzende wijk, wat resulteert in 
een afname van het aantal leerlingen. De komende jaren zijn de prognoses voor deze locatie ook 
minder. In het verleden trok de locatie Kelnarij nog veel leerlingen uit de gehele gemeente. Dit is nu 
echter ook minder. Door de school te profileren als een innoverende school zouden we het tij 
mogelijk kunnen keren. 

1.3 Onderzoeksorganisatie 
De Gabriëlschool is onderdeel van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe, in het 
kort SKO. De SKO heeft het strategisch beleidsplan voor de komende jaren in concept klaar. Het 
speerpunt hierbij is het onderwijs voor de toekomst, waar de 21st century skills een belangrijke 
positie innemen. Ook de PO-raad en de besturen zien de 21st century skills als een zeer belangrijke 
factor voor de toekomst. Binnen onze school zijn we al geruime tijd bezig met de vraag wat goed 
onderwijs is en meer specifiek wat goed onderwijs is binnen de wereldoriëntatie en hoe we dit op de 
juiste manier vorm kunnen geven. 

1.4 Aansluiting van het onderzoek in de school 
De afgelopen twee jaren is er veel geïnvesteerd in het vormgeven van wereldoriëntatie binnen het 
Jenaplanonderwijs. Daarbij is het curriculum aangepast op de tweejarige stamgroepen en is er 
gezorgd voor meer diepgang tijdens de thema’s van de wereldoriëntatie. De thema’s zijn allen 
gebaseerd op de leergebieden van het Jenaplanonderwijs. Een vraag die momenteel speelt binnen 
het team is de vraag hoe we de doorgaande lijn kunnen borgen, hoe we meer gedifferentieerd 
kunnen werken en hoe we meer uitdaging aan de wereldoriëntatie kunnen geven. De 21st century 
skills zouden een antwoord op de bovenstaande vraagstukken kunnen leveren. Mijn onderzoek richt 
zich dan ook op de implementatie van de 21st century skills binnen wereldoriëntatie. 
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2. Het praktijkprobleem 

2.1 Wat is het praktijkprobleem? 
Leerlingen worden op dit moment onvoldoende voorbereid op de samenleving van de toekomst 
(Thijs, 2014). Diverse organisaties, zoals Kennisnet en het SLO,  pleiten dan ook voor een herijking 
van de kerndoelen voor het Primair Onderwijs die meer gericht zijn op het onderwijs van de 
toekomst. Het Jenaplanonderwijs geeft hier wel richting aan, maar is onvoldoende voorbereid op de 
snel veranderende maatschappij (SLO, 2009). Wereldoriëntatie is het hart van het 
Jenaplanonderwijs, we verwachten hier veel van, maar het team van de Gabriëlschool heeft op dit 
moment nog onvoldoende grip op de kerndoelen en uitwerkingen en er is behoefte aan 
onderbouwing van de werkwijze. 

2.2 Wie heeft er met het probleem te kampen? 
Leerlingen krijgen op dit moment onderwijs wat volgens de school onvoldoende aansluit op de 
behoefte van de leerlingen in het nu, maar ook in de toekomst. Wereldoriëntatie, volgens het 
Jenaplanconcept, heeft veel te maken met het zien van grotere verbanden. Elke vier weken wordt er 
gewerkt met een thema dat aansluit bij de leergebieden volgens de uitwerking van TULE (Tule, 2009). 
De borging van deze doelen is echter nog een probleem. De school wil dat de doorgaande lijn nog 
verder ontwikkeld wordt en er moet beter gedifferentieerd worden binnen wereldoriëntatie. 

2.3 Wanneer treedt het probleem op? 
In de praktijk van alledag zien we dat we leerlingen pasklare informatie meegeven. Het onderwijs is 
daardoor erg leerkracht gestuurd. De vraag die wij onszelf moeten stellen is of dit nog relevant is? De 
kernvraag voor leerkrachten zou dan ook moeten zijn wat vandaag de dag  goed onderwijs is en wat 
we met het onderwijs willen bereiken. Het Jenaplan zou leerlingen moeten voorbereiden op de 
maatschappij van de toekomst. Deze vraag is de afgelopen jaren binnen onze school al meerdere 
keren teruggekomen en gaat voornamelijk over wereldoriëntatie. De invulling van wereldoriëntatie is 
de afgelopen jaren onderhevig geweest aan veranderingen. Er is gewerkt met een eigen opbouw van 
de wereldoriëntatie en de cyclus is van driejarig naar tweejarig gegaan. Momenteel wordt er 
geëxperimenteerd met een nieuwe werkvorm waarin er gewerkt wordt met opdrachtkaarten. De 
borging van wat er aangeboden is, is nu nog erg summier en gericht op de kerndoelen op basis van 
de TULE uitwerkingen. 

2.4 Waarom is het een probleem? 
Door de flexibilisering, globalisering en individualisering van de wereld zijn andere competenties 
belangrijk om straks succesvol te zijn binnen de samenleving. We kunnen niet in de toekomst kijken, 
maar we kunnen wel voorspellen wat mensen straks nodig hebben om zich staande te kunnen 
houden binnen de samenleving. Het huidige aanbod van de wereldoriëntatie zorgt niet voor 
voldoende borging en doorgaande lijn. Daarnaast is het nog erg gericht op kennisoverdracht. 

2.5 Waar doet het probleem zich voor? 
Het is niet alleen een probleem wat zich afspeelt binnen de vier muren van onze school, maar geldt 
binnen onze context met name voor de groepen drie tot en met acht. Het probleem is echter groter 
en gaat over de hedendaagse maatschappij en daarbij horende polarisatie, globalisering en 
flexibiliteit.  

2.6 Hoe is het probleem ontstaan? 
Op het moment dat onze school een Jenaplanschool is geworden, in 1991, heeft het team van de 
Gabriëlschool gewerkt met de uitwerking van de TULE leerervaringen en de daarbij behorende 
kerndoelen. De uitwerking en borging hiervan werd tot 2010 goed beschreven in een 
borgingsdocument. In 2010 is besloten om op een andere manier vorm te geven aan de 
wereldoriëntatie, waarbij er meer werd uitgegaan van de leerervaringen en wensen vanuit 
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leerkrachten en leerlingen. De vraag die vanaf dat moment steeds terugkwam is de vraag wat goed 
onderwijs is binnen wereldoriëntatie. Ook de rol van ICT werd steeds belangrijker. 
Met de komst van ICT is er een ware tsunami van informatie over ons heen gekomen. De wereld om 
ons heen wordt steeds kleiner door de komst van onder andere het internet.  

3. Onderzoeksdoel, onderzoeksvraag 

3.1 Onderzoeksdoel 
Het doel is om de 21st century skills volgens het model van Kennisnet (Kennisnet, 2011) te 
implementeren binnen onze schoolorganisatie. Voor een uitwerking van het model kunt u paragraaf 
5.2 bestuderen. Daarbij willen we zoveel mogelijk aansluiten bij het huidige curriculum. Deze 
doelstelling moet in 2020 afgerond zijn. De locatie Kelnarij wordt binnen 2 jaar grondig gerenoveerd, 
daarbij willen we deze locatie inrichten voor de toekomst.  

3.2 Onderzoeksvraag 
Als onderzoeksvraag heb ik de volgende vraag geformuleerd: 
‘Hoe kunnen wij als Jenaplanschool de 21st century skills binnen wereldoriëntatie in de bovenbouw 
vormgeven.’ 

3.3 Deelvragen 
Gedurende het lezen van diverse literatuur zijn er verschillende deelvragen bijgekomen. Een aantal 
van deze vragen zijn contextafhankelijk en heb ik wel meegenomen in mijn deelvragen, maar zullen 
in een volgende fase van de opleiding aan bod komen. Om de deelvragen inzichtelijk te maken heb ik 
ze verdeeld onder 21st century skills en Jenaplan. 
 

21st Century skills specifiek Jenaplan specifiek 

Generiek afhankelijke vragen 

Wat wordt verstaan onder de 21st century skills? Wat zijn de Jenaplankernkwaliteiten? 

Waarop zijn de 21st Century skills gebaseerd? Wat zijn de Jenaplanessenties? 

Waarom zouden we de 21st skills aanleren. Wat zijn de kwaliteitskenmerken? 

Zijn de 21st century skills evidence based? Welke overlap is er tussen de Jenaplanessenties en 
de 21st century skills? 

Welke factoren zijn belangrijk binnen de 21st century 
skills? 

Welke overlap is er tussen de 
Jenaplankernkwaliteiten en de 21st century skills? 

Hou verhouden zich de wettelijke kaders zicht tot de 
21st century skills? 

Wat zeggen de kwaliteitskenmerken over de 21st 
century skills. 

Over welke houding, vaardigheden en kennis moeten 
leerkrachten beschikken om de 21st century skills 
vorm te geven. 

Wat wordt verstaan onder Wereldoriëntatie? 

Welke specifieke vormen van ondersteuning hebben 
leraren en scholen nodig om de ontwikkeling van de 
21st century skills bij de leerlingen te bevorderen? 

Welke overlap is er tussen wereldoriëntatie en de 
21st century skills? 

Welke strategie is nodig om de 21st century skills te 
implementeren? 

 

Wat wordt er verstaan onder ICT-geletterdheid. 

Context afhankelijke vragen 

Hoe ziet het begeleidingstraject van collega's eruit bij 
het invoeren van de 21st century skills bij het vak 
wereldoriëntatie? 

Hoe wordt de wereldoriëntatie nu vorm gegeven? 

In hoeverre zijn leerkrachten en leerlingen bereid om 
aan de slag te gaan met de 21st century skills. 

Hoe kan een leerkracht op verantwoorde wijze de 
21st century skills bij wereldoriëntatie begeleiden. 
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Wat moeten leerlingen kennen aan het einde van de 
basisschool. 

 

Hoe kunnen we de 21st century skills toetsen Deze vraag zal worden beantwoord door mijn collega 
van het Vierslagleren. 

 
 

4. Theoretisch kader 

4.1 Begripsdefiniëring 
In de onderstaande paragrafen kunt u de diverse gevonden termen teruglezen. 

4.1.1 21st Century skills 
Een set van vakoverstijgende en persoonsgebonden competenties. Het model van Kennisnet wordt 
in Nederland het meest gehanteerd. Naast deze specifieke vaardigheden zijn de basisvaardigheden 
taal en rekenen belangrijk. De vaardigheden dienen als brug naar de kernvakken, ook wel zaakvakken 
genoemd. Voor de 21st century skills worden diverse begrippen gehanteerd: 

- Life long learning competences; 
- Key skills; 
- Vakoverstijgende competenties; 
- Kerncompetenties; 
- Soft skills; 
- 21e eeuwse vaardigheden. 

In dit onderzoek wordt de term 21st century skills gehanteerd. 

4.1.2 Jenaplan 
Jenaplanscholen zijn scholen die vallen onder het algemeen bijzonder onderwijs. Een Jenaplanschool 
is een gemeenschapsschool van leraren, ouders en leerlingen. Jenaplanscholen zijn gericht op de 
opvoeding van leerlingen en de scholen gaan verder dan alleen het aanleren van kennis en 
vaardigheden. De vier basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering komen gedurende het 
weekritme terug. Wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs. De aangeleerde vaardigheden en 
kennis hebben als doel de wereldoriëntatie te dienen.  

4.1.3 Wereldoriëntatie 
Wereldoriëntatie is het hart van een Jenaplanschool. Binnen de wereldoriëntatie worden de 
zaakvakken als natuur, aardrijkskunde en geschiedenis geïntegreerd aangeboden. Wereldoriëntatie is 
binnen het Jenaplanonderwijs het doel van de school, waarbij verbondenheid, zorgzaamheid en het 
leven in relaties aan bod komen (Both, 1997).  

4.1.4 Jenaplankernkwaliteiten 
Dit is een set van kwaliteiten waaraan een Jenaplanschool zou moeten voldoen. Ze zijn gebaseerd op 
de 20 basisprincipes van het Jenaplanonderwijs. De kernkwaliteiten zijn opgedeeld in 6 onderdelen. 

 Ervaringsgericht; 

 Ontwikkelingsgericht; 

 Een leef- en werkgemeenschap; 

 Wereldoriënterend; 

 Kritisch; 

 Zinzoekend. 

4.1.5 Jenaplanessenties 
De zeven essenties van het Jenaplan maken de focus van de school zichtbaar (NJPV, z.j.). De essenties 
hebben onder zich diverse indicatoren om de essenties daadwerkelijk zichtbaar te maken. 
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 Ondernemen; 

 Plannen; 

 Samenwerken; 

 Creëren; 

 Presenteren; 

 Reflecteren; 

 Verantwoorden. 

4.2 ICT-geletterdheid 
Volgens met onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 
(2012) moet een digitaal geletterde diverse onderdelen beheersen. Het gaat dan om vaardigheden 
als digitaal denkend, vaardig en verantwoordelijk zijn. Hierbij zijn bekwaamheden in instrumentele, 
structurele en strategische zaken nodig. Als onderdeel van ICT-geletterdheid kunnen de volgende 
termen beschouwd worden: 

4.2.1 Computational thinking 
Het doorzien van hoe communicatie in de wereld werkt en waarbij men inziet dat informatie overal 
en altijd bereikbaar en uitwisselbaar is. Dit is een voorwaarde om de invloed van ICT voor gevolgen, 
kansen en risico’s te begrijpen en te beheersen 

4.2.2 Instrumentele vaardigheden 
Vaardigheden die vallen onder het dagelijks gebruik van de computer. Zoals het bewerken van een 
Office-pakket of het hanteren van een administratiesysteem. 

4.2.3 Informatievaardigheden/Structurele vaardigheden 
Hierbij gaat het over het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van informatie op internet 

4.2.4 Strategische vaardigheden 
Naast de informatievaardigheden, ofwel structurele vaardigheden, gaat het om de gevonden kennis 
te interpreteren, te verwerken en te integreren. 

4.2.5 Mediawijsheid 
Bewust, kritisch en actief inzetten van alle beschikbare media – digitaal en analoog – om de eigen 
kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld 
om je heen. 
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5. Implementatie van de 21st Century skills binnen wereldoriëntatie 
van het Jenaplanonderwijs  

5.1 Inleiding 
De maatschappij om ons heen verandert in een hoog tempo.  Globalisering, polarisering en 
flexibilisering zijn termen die we nu al in ons dagelijks leven tegenkomen. Asscher (2014) sprak 
recentelijk nog over de robotisering van ons dagelijks leven en dat wellicht er straks niet voor 
iedereen meer banen zijn.  

Minstens zo belangrijk is dat het onderwijs de vaardigheden aanleert waaraan behoefte is. 
Het basisonderwijs is nog sterk gericht op lezen, schrijven en rekenen. Deze vaardigheden 
blijven van belang, maar in de digitale economie komt het steeds meer aan op conceptueel 
denken, brede patroonherkenning en complexe communicatie. (Asscher, 2014, para 29) 

De overheid voorziet dan ook in de toekomst een grote verandering binnen onze maatschappij 
waarbij de digitalisering van onze maatschappij een belangrijke factor speelt (Bestuursakkoord, 
2014). De discussie die nu veel gevoerd wordt is over welke kennis en vaardigheden kinderen zouden 
moeten beschikken om straks een actieve deelname in de maatschappij te kunnen hebben.  
Als onderwijsinstelling is het belangrijk om hier op in te spelen om kinderen klaar te maken voor de 
samenleving waarin zij straks zullen participeren. Maar over welke banen hebben wij het dan? Over 
welke vaardigheden moeten deze nieuwe werknemers dan beschikken? Moeten wij onze huidige 
werkwijze in het onderwijs overboord gooien? Oftewel, hoe zorgen wij dat we kinderen 
gereedmaken voor de toekomst? De technologische ontwikkelingen zullen een groot effect hebben 
op onze manier van werken, wonen en leren. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar we 
kunnen wel voorspellen wat er straks nodig zal zijn om in een snel veranderende maatschappij te 
functioneren. 
 
De SKO (Scholengroep Katholiek Onderwijs) heeft in zijn strategisch beleidsplan voor de komende 
jaren de 21st century skills opgenomen (Kinderen laten leren, 2014). Dit is onder andere het resultaat 
geweest van een tweetal summits waarin input is gevraagd van ouders, leerlingen, leerkrachten 
directies. Uit deze summits kwamen expliciet de 21st century skills naar voren. Binnen de 
Gabriëlschool zijn wij ook al enkele jaren bezig om meer gestalte te geven aan wereldoriëntatie en 
ICT, waarbij wij worstelen met de vraag wat goed onderwijs is binnen wereldoriëntatie en hoe wij 
deze kunnen borgen.  
 
De doelstelling van dit theoretisch kader is dan ook een antwoord te vinden op de vraag wat de 21st 
century skills zijn, hoe wij het beste de 21st century skills kunnen implementeren binnen onze 
wereldoriëntatie op onze school en aan welke voorwaarden dit zou moeten voldoen.  
Mijn collega binnen vierslagleren zal zich met name richten op het onderdeel borging, waarbij 
assessments erg belangrijk zijn.   
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5.2 Wat zijn de 21st century skills? 
De eerste deelvraag gaat over wat de 21st century skills zijn en hoe ze tot stand zijn gekomen.  
In dit hoofdstuk gaat het ook over welke factoren belangrijk zijn binnen de 21st century skills en over 
welke vaardigheden, houdingen en kennis leerkrachten en leerlingen moeten beschikken om te 
voldoen aan de 21st century skills. 
 
Er is niemand die in de toekomst kan kijken en voorspellen hoe de wereld er over 30 jaar uitziet. Wel 
kunnen we stellen dat de wereld om ons heen nog sneller veranderd dan dat zij 30 jaar gelden deed. 
Op dit moment zijn er vele banen te benoemen die er 30 jaar geleden nog niet waren. De industriële 
maatschappij heeft plaatsgemaakt voor de digitale maatschappij, waarbij kennis onze grondstof is. 
Plato schreef in de derde eeuw voor Christus al over de verschillende intelligenties en hoe mensen 
leerden. Wellicht hadden ze het in zijn tijd al over de 3e eeuwse vaardigheden? 
 
Diverse instanties, zoals de Europese Unie en En Gauge, 
hebben onderzoek gedaan naar de verschillende modellen 
wereldwijd over hoe om te gaan met wat er geleerd en 
onderwezen wordt. Er is niet één set met 21st century skills 
te vinden, echter convergeren ze allemaal wel naar een 
gemeenschappelijke set van 21st century skills. Termen als 
‘life long learning competences’  (OECD, 2004) en ‘key skills’ 
(EU, 2002) worden eveneens aangemerkt als 21st century 
skills. In Nederland komen we ook termen tegen als 
‘vakoverstijgende competenties’ (Ledoux, Meijer, Van der 
Veen, & Breetvelt, 2013), ‘kerncompetenties‘ 
(Onderwijsraad, 2012) en ‘soft skills’ (Van Eck, Van Daalen, 
& Heemskerk, 2011). De samenhang wordt voor een groot 
deel gemaskeerd door de verschillende terminologieën die 
gebruikt worden binnen de diverse sets. Joke Voogt en 
Nathalie Pareja Roblin (2010) hebben in hun discussienota 
een uiteenzetting gedaan van de diverse modellen. Zij doen 
een aanbeveling om duidelijke labels en definities vast te 
stellen voor de 21st century skills. Op deze wijze kan er 
gemakkelijker overeenstemming ontstaan tussen de diverse 
partijen die aan de slag gaan met de 21st century skills. 
Hieruit is het model van kennisnet ontwikkeld (Figuur 1). In dit model zijn de 7 meest genoemde 
vaardigheden uit internationaal verband genoemd. Deze skills gaan over samenwerken, 
probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en 
sociale en culture vaardigheden. Diverse modellen hebben ICT-geletterdheid niet opgenomen in hun 
modellen. Zij zien ICT-geletterdheid als een rode draad binnen alle skills. Kennisnet heeft op basis van 
literatuuronderzoek besloten deze ICT-geletterdheid op te nemen binnen de 21st century skills 
(Voogt, 2010; Allen & Van der Velden, 2012). De reden hiervoor is dat de kans zeer groot is dat deze 
vaardigheden van essentieel belang zullen zijn om straks te functioneren binnen de maatschappij. 
Hierbij moet aangemerkt worden dan ICT-geletterdheid een breed scala kent van algemene kennis 
tot zeer specifieke kennis. In het kennisnetmodel staat het onderwijs in de 21e eeuw centraal met 
daaromheen de vakken taal en rekenen. Als verbinding tussen de basisvakken en de kernvakken 
staan de zogenoemde 21st century skills. Onder kernvakken vallen de vakken, zoals aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur, etc. De buitenste ring van het model van Kennisnet vertelt ons iets over de 
maatschappij, waarbij de maatschappij vraagt om betrokken, ondernemende en nieuwsgierige 
burgers. De vaardigheden zijn in ieder geval vakoverstijgend en persoonsgebonden. Het nadeel van 
de term 21st century skills is dat de nadruk wordt gelegd op toekomstige competenties, terwijl het 
veelal gaat over reeds bestaande competenties (Voogt, 2010). 

Figuur 1. Model van Kennisnet voor de 
21st century skills overgenomen van 

http://www.kennisnet.nl/themas/21st-
century-skills, Copyright Kennisnet. 

http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills
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Metacognitie en ´leren leren´ komt niet expliciet terug in het model van Kennisnet, echter 
concludeerde Ledoux, G., Meijer, J., Veen, I. van der, & Breetvelt, I. (2013)dat metagcognitie ten 
grondslag ligt aan probleemoplossende vaardigheden, kritisch denken en zelfregulatie. Zelfregulatie 
komt eveneens terug in de buitenste cirkel en valt onder ondernemend en betrokken. Dit geldt ook 
voor zaken als levensvaardigheden, productiviteit en plannings- en managementvaardigheden. Als 
laatste is het nog goed om op te merken dat er door het brede scala van vaardigheden overlap is 
tussen de diverse vaardigheden. Bij samenwerken hoort bijvoorbeeld ook het leren omgaan van 
verschillende sociale en culturele vaardigheden en kritisch denken gaat vaak gepaard met 
probleemoplossend vermogen. In de diverse modellen die over de hele wereld gehanteerd worden, 
komt het aanbod van vreemde talen niet terug. Dit is verklaarbaar door het feit dat de meeste 
onderzoeken uit Angelsaksische bron komen. Het is opvallend te noemen dat het model van 
Kennisnet hier geen aandacht aan besteed, daar onze economie grotendeels gericht is op het 
buitenland en het aanleveren van een vreemde taal betere mogelijkheden biedt.  

5.3 Het belang van de 21st century skills 
Dit hoofdstuk gaat specifiek in op de vraag waarom we leerlingen moeten voorbereiden op de 21st 
century skills. Hierbij hoort ook de vraag of deze set met skills gebaseerd is op onderzoek. 
 
Er is brede overeenstemming over het feit dat onze samenleving verandert van een industriële 
maatschappij naar een informatie- of kennismaatschappij (Voogt, 2010). Dit geeft aan dat kennis 
onze belangrijkste grondstof is. Ook wordt de term ‘netwerksamenleving’ (Kennisnet, 2010) gebruikt. 
Deze term duidt op het feit dat kennis op elk moment, op elke locatie beschikbaar is. ICT heeft hier 
een grote bijdrage aan geleverd. Er zal dan ook een grote afname plaatsvinden van routinematige 
banen (Voogt, 2010). Taken die gebaseerd zijn op algoritmen en computers zullen een gemakkelijke 
vervanging voor de mens kunnen zijn. Banen als postbezorger, belastingadviseur en reisagent zijn 
daarvan enkele voorbeelden (Businessinsider, 2014). Dit geldt echter niet voor taken waarbij er 
gevraagd wordt om complexe patronen te interpreteren. Voor de Nederlandse maatschappij geldt 
dit des te meer. Daar onze economie sterk afhankelijk is van onze open economie, zijn informatie 
dichtheid en ondersteunende diensten. Wat leerlingen zouden moeten leren is echter wel een blinde 
vlek, want zoals eerder gezegd, we kunnen niet in de toekomst kijken om te bepalen welk onderwijs 
het beste past bij de toekomstige generatie. Wel kunnen we stellen dat de 21st century skills 
leerlingen beter voorbereiden op de toekomst dan de huidige vorm van onderwijs (Thijs, 2014). 
 
Nederland is bezig met een inhaalslag wanneer het gaat om de toptalenten binnen ons 
onderwijssysteem (Veerman, 2010). We praten dan over 5% van onze leerlingen die hier toe 
behoren. Het is echter de vraag of dit relevant is (Veerman, 2010). 85% van de leerlingen zou men 
kunnen typeren als gemiddeld. Dit is de groep die naar alle waarschijnlijkheid het meeste te maken 
gaat krijgen met de polarisatie van het werk en daardoor het meest gebaat is om zich te blijven 
ontwikkelen. Dit zou een bedreiging kunnen betekenen voor de leerlingen die minder begaafd zijn, 
maar ook zij hebben veelal zeer specifieke talenten. Het is dan ook niet te verwachten dat iedereen 
op hetzelfde minimum niveau zal opereren. Een compensatie hierin zou kunnen zijn dat er steeds 
meer zeer specifieke complexe taken ontstaan, waarbij er een groeiende behoefte is aan specialisten 
(Veerman, 2010).   
 
Om leerlingen goed op te leiden moeten zij competenties ontwikkelen waaraan behoefte is in de 
kennismaatschappij. Niet al deze vaardigheden zijn gelukkig nieuw. Wel stelt de Onderwijsraad in 
2011 dat de behoefte aan deze vaardigheden zich niet alleen meer beperkt tot de hoger opgeleiden. 
Ook lager opgeleiden zullen te maken krijgen met een veranderende samenleving, waardoor zij 
eventueel op de arbeidsmarkt problemen zullen ondervinden (2014, 22 oktober). Volkskrant, p.  27. 
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5.4 De 21st century skills, onderwijs voor de toekomst 
Traditionele scholen zetten de leerlingen meestal in heterogene groepen, waarbij de groep 
grotendeels hetzelfde werk doet op het hetzelfde moment. Dit bereidt deze leerlingen minder goed 
voor op de samenleving, waarin er steeds meer gewerkt wordt in teams die afhankelijk zijn van 
elkaar, doordat taken te complex zijn voor individuele werknemers. (Voogt, 2010; Thijs, 2014) Het 
Jenaplanonderwijs met zijn heterogene groepen kent al wel een dergelijke opzet van meester, gezel 
en leerling door bijvoorbeeld de driejarige stamgroepen.  
 
De 21st century skills vragen om een grote verandering in het onderwijs, ongeacht de 
implementatiebenadering. Het vraagt om een herstructurering van het curriculum, herijking van de 
kerndoelen en een andere manier van werken voor leerkrachten (Voogt 2010; Thijs, 2014). 
Dat de 21st century skills belangrijk zijn kan algemeen aangenomen en onderbouwd worden.  
Recente kennis over het leren van leerlingen verschaft ons kennis over welke vaardigheden 
leerlingen zouden moeten beschikken. Deze vertonen veel parallellen met de 21st century skills 
(Voogt, 2008). Volgens Voogt moet het onderwijs op zoek gaan naar een nieuw evenwicht tussen de 
huidige en toekomstige didactiek. Tijdens de industriële samenleving lag de focus op feitelijke en 
procedurele kennis. In onze kennissamenleving zijn conceptuele en metacognitieve vaardigheden 
van belang (Anderson, 2008, Voogt 2010). De basisvaardigheden taal en rekenen zullen ook in de 
toekomst de sleutel blijven tot succes in het werk en leven van toekomstige generaties (OECD 
(Thorn, 2009 en Marry et al. 2005; Schleicher 2008/Allen & van der Velden 2012). 
 
Het onderzoek van ITL (Innovative Teaching and Learning) stelt wanneer leerlingen iets moeten doen 
wat ze procedureel al kennen, of wanneer er bepaalde stappen moeten worden genomen om tot 
een resultaat te komen, dit niet hoort bij de 21st century skills (ITL, 2012). ITL noemt dit zelf 
kennisconstructie en zou in het model van kennisnet vallen onder diverse vaardigheden, zoals 
werken-ondernemend, samenwerken en probleemoplossend vermogen. Een voorbeeld hierbij zou 
het maken van een werkstuk kunnen zijn, waarbij er aan leerlingen gevraagd wordt om informatie op 
te zoeken en dit te verwerken in een werkstuk. Er is op dat moment niet gevraagd om de gegevens te 
analyseren, samen te voegen of te evalueren. Vaardigheden die expliciet horen bij de 21st century 
skills.  

5.5 Wereldoriëntatie binnen het Jenaplan en de 21st century skills 
Om een beter beeld te kunnen krijgen van wat binnen het Jenaplanonderwijs wordt verstaan onder 
wereldoriëntatie is het essentieel om te begrijpen wat wereldoriëntatie is. Binnen wereldoriëntatie 
worden natuur, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde etcetera geïntegreerd aangeboden. De 
basisvakken taal en rekenen dienen de wereldoriëntatie (Both, 1997). De inhouden van de 
wereldoriëntatie worden beschreven in de zeven ervaringsgebieden, het jaar rond; omgeving en 
landschap; maken en gebruiken; techniek; communicatie; samen leven en mijn leven. 
Wereldoriëntatie is dan ook het belangrijkste doel van het onderwijs. Het Jenaplanonderwijs helpt 
leerlingen de wereld in al zijn facetten te ontdekken. Andere leerstofgebieden zijn dienstbaar aan de 
wereldoriëntatie. Dit correspondeert tevens met de basisprincipes drie, vijf, dertien, en achttien. De 
uitwerking van de basisprincipes kunt u vinden in de bijlage 7.1. Bij wereldoriëntatie gaat het om 
verbondenheid, zorgzaamheid en het leven in relaties (Both, 1989). Dit kan betrekking hebben op het 
individu, maar ook de groep, school en samenleving. Binnen de wereldoriëntatie leren we leerlingen 
het leren hoe te leren, dit noemt men metacognitie. Kritisch denken en verwondering zijn belangrijke 
pijlers. Wereldoriëntatie kan niet gezien worden als losstaand vak, maar behelst een totale integratie 
van alle vakken die dienend zijn om de wereld te ontdekken. Dit sluit goed aan bij de diverse 
onderzoeken, waarbij  wordt gepleit voor een geïntegreerde aanpak van de 21st century skills (Thijs, 
2014; Voogt, 2010). 
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5.6 Kerndoelen, basisprincipes en de 21st century skills 
De bijpassende deelvraag over dit hoofdstuk gaat over wat er nu wettelijk verplicht is in relatie tot de 
21st century skills. Hierbij gaat het over de kerndoelen, maar ook de basisprincipes van het 
Jenaplanonderwijs zijn een belangrijke indicator. 
 
Het onderwijs staat onder druk. De focus vanuit het ministerie ligt op taal en rekenen, maar ook 
talentontwikkeling heeft prioriteit bij het ministerie (Bestuursakkoord, 2014). Het is dan ook van 
belang om deze nieuwe vaardigheden niet zomaar toe te voegen aan het huidige curriculum. We 
zullen een manier moeten vinden om de 21st century skills te laten aansluiten bij ons huidige 
curriculum.  
 
Alle NJPV (Nederlandse Jenaplan Vereniging) aangesloten scholen maken gebruik van de 
basisprincipes van het Jenaplan. Deze 20 basisprincipes zijn door de NJPV vastgesteld (NJPV, z.j.). De 
gebruikte begrippen laten daarbij ruimte voor eigen invulling door de scholen. Deze basisprincipes 
zijn terug te vinden in de schoolplannen en dienen als uitgangspunt voor schoolontwikkeling. Veel 
van deze basisprincipes vertonen overlap met de 21st century skills. Zo gaat basisprincipe twee over 
het kritisch bewustzijn, creativiteit en sociale rechtvaardigheid. Ook basisprincipe achttien sluit goed 
aan bij de 21st century skills. Bij dit basisprincipe gaat het over ervaren, ontdekken en onderzoeken.  
 
De kerndoelen voor het primair onderwijs bestaan uit een inleiding, karakteristiek voor elk 
leergebied en de kerndoelen per leergebied beschreven. In de preambule van de kerndoelen komen 
we al veel 21st century skills tegen. Zo worden sociale en culturele vaardigheden, communiceren en 
verschillende aspecten van zelfregulatie benoemd. Verder wordt er genoemd dat het onderwijs zich 
moet richten op ‘omgaan met informatietechnologie’ en ‘respectvol luisteren en kritiseren van 
anderen’ en ‘respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar’ (Thijs, 2014). 
In de uitwerking van de kerndoelen voor Nederlands, Engels, Rekenen/wiskunde komen er diverse 
aspecten van de 21st century skills terug (Thijs, 2014). In de uitwerking door Tule is er zelfs nog meer 
aandacht voor de 21st century skills. Hierin worden communiceren, probleemoplossend vermogen, 
samenwerken, creativiteit, en kritisch denken teruggevonden. In de referentieniveaus van taal wordt 
er specifieker aandacht besteed aan een aantal 21st century skills, voor rekenen geldt dit een enkele 
keer.  Bij de kerndoelen voor bewegingsonderwijs komen samenwerken en sociale en culture 
vaardigheden een enkele keer aan de orde. Voor de kerndoelen ‘oriëntatie op jezelf’ en kunstzinnige 
oriëntatie wordt er ook aandacht besteed aan de 21st century skills. Hierin vinden we de 
vaardigheden sociale en culture vaardigheden, 
communiceren, kritisch denken en 
samenwerking aan de orde (Thijs, 2014). De 
uitwerking door Tule is wederom een stuk 
specifieker. Zij benoemen ook nog digitale 
geletterdheid en probleemoplossende 
vaardigheden. We kunnen hieruit concluderen 
dat de aandacht voor de 21st century skills 
weinig doelgericht, systematisch en inhoud 
heeft (Thijs, 2014). De aandacht voor de 
diverse vaardigheden is versnipperd en kent 
weinig diepgang. Daarnaast krijgen 
vaardigheden als probleemoplossend 
vermogen en samenwerken weinig aandacht. 
Er zijn vele leermiddelen beschikbaar die 21st 
century skills ondersteunen. Veelal richten die 
zich op specifieke vaardigheden. Deze 
materialen zijn vaak thematisch of 
projectmatig en bieden daardoor geen handvat voor een doorlopende leerlijn (Thijs, 2014).  

Figuur 2. Aandacht voor de 21st century skills in de 
kerndoelen po (aantal keren expliciet genoemd) 

overgenomen van “21e eeuwse vaardigheden in het 
curriculum van het funderend onderwijs” van A. Thijs, 

P. Fisser en M. van der Hoeven, 2014, SLO, p. 43. 
Copyright SLO. 
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5.7 Verhouding Jenaplanscholen en de 21st century skills 
De kwaliteitskenmerken, Jenaplankernkwaliteiten en de essenties van het Jenaplanonderwijs geven 
kaders waaraan een Jenaplanschool zou moeten voldoen (Both, z.j.). Het is daarom belangrijk de 
vraag te stellen hoe al deze kwaliteiten zich verhouden tot de 21st century skills. Dit hoofdstuk is 
opgedeeld in kwaliteitskenmerken, Jenaplankernkwaliteiten en Jenaplanessenties. Elk onderdeel heb 
ik middels een tabel vergeleken met de 21st century skills. 
 
Als eerste is het de vraag of al deze nieuwe vaardigheden echt nieuw zijn. Of is het oude wijn in 
nieuwe vaten?  Was Peter Petersen al bezig met samenwerken, kritisch denken en creativiteit? Wel 
lijken deze vaardigheden aan belang gewonnen te hebben door onze steeds complexere 
samenleving. Deze vaardigheden blijven dan ook niet beperkt tot alleen de hogere functies binnen 
het arbeidsproces. Wagner (2008) stelt dan ook dat het ook voor de lager opgeleiden van groot 
belang is om deze vaardigheden te beheersen. Dit belang wordt breed gedragen (Dede, 2010; 
Europese Unie, 2006; OECD, 2004; WRR, 2014). 
 

5.7.1 Kwaliteitskenmerken en de 21st century skills 
De NJPV heeft als uitwerking van haar basisprincipes daarnaast een zestal kwaliteitskenmerken 
omschreven waarin Jenaplanscholen zouden moeten voldoen. Deze kwaliteitskenmerken zouden op 
alle Jenaplanscholen zichtbaar moeten zijn (NJPV, 2009). Een bij de NJPV aangesloten school zou 
moeten werken met de volgende kwaliteitskenmerken: 

 Ervaringsgericht; 

 Ontwikkelingsgericht; 

 Een leef- en werkgemeenschap; 

 Wereldoriënterend; 

 Kritisch; 

 Zinzoekend. 
De kwaliteitskenmerken geven richting aan de uitvoering van de basisprincipes van het 
Jenaplanonderwijs (Both, z.j.). Het zou daarbij gaan om een plausibele ontvouwing  van de 
basisprincipes. Het verband tussen de kwaliteitskenmerken, kernkwaliteiten en de basisprincipes 
gaat om de totaliteit en niet zozeer om het logisch verband met de basisprincipes.  
Het is niet eenvoudig om direct de kwaliteitscriteria over de 21st century skills heen te leggen. Echter 
valt op dat de kwaliteitscriteria veel overlap hebben met de 21st century skills. Waaraan de 
kwaliteitscriteria minder voldoen zijn de ICT-vaardigheden. Dit wordt slechts eenmaal expliciet 
vermeld. Ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht en wereldoriënterend worden het meest genoemd. 
Een uitwerking van de vergelijking kunt u vinden in bijlage 7.2 over de vergelijking van de 21st 
century skills met de kwaliteitskenmerken. 
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5.7.2. Jenaplankernkwaliteiten en de 21st century skills 
Bij een Jenaplanschool staan relaties centraal. Om deze relaties zichtbaar te maken zijn een twaalftal 
kernkwaliteiten geformuleerd vanuit het werkveld. Wanneer Jenaplanscholen erkende NJPV scholen 
willen zijn, dan moeten zij deze Jenaplankernkwaliteiten erkennen, onderschrijven en vormgeven. 
De Jenaplankernkwaliteiten zeggen allemaal iets over de relatie die het kind heeft. Op deze wijze 
wordt het kind centraal gesteld (NJPV, z.j.). Het gaat om de volgende criteria: 
 
1. Relatie van het kind met zichzelf. 

1.1. Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij 
  zich competent kunnen voelen. 

1.2. Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten 
    leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.  
1.3. Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.  
1.4. Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in 

  gesprek te gaan. 
 
2. Relatie van het kind met de ander en het andere. 

2.1. Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep.  
2.2. Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen en 
    daarover te reflecteren.  
2.3. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het  

  harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht 
    komt en welbevinden kan ervaren. 
 
3. Relatie van het kind met de wereld. 

3.1. Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties. 
3.2. Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.  
3.3. Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe  

  om de wereld te leren kennen. 
3.4. Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch 

  dagplan.  
3.5. Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen. 

 
De NJPV heeft bij zijn uitwerking wel diverse sleutelwoorden geformuleerd. Deze sleutelwoorden 
geven verdere richting aan de uitwerking van de Jenaplankernkwaliteiten. Een uitwerking van de 
vergelijking van de Jenaplankernkwaliteiten kunt u vinden in bijlage 7.2 over de vergelijking van de 
21st century skills met de Jenaplankernkwaliteiten. Uit de vergelijking kan geconcludeerd worden dat 
veel vaardigheden van de 21st century skills al onderdeel zijn van Jenaplankernkwaliteiten. Het is 
opvallend dat een aantal vaardigheden vaak genoemd worden. Dit zijn de vaardigheden, 
samenwerken, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en betrokken. Zij komen elk 
viermaal terug in de Jenaplankernkwaliteiten.  
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5.7.3 De Jenaplanessenties en de 21st century skills 
De centrale vraag voor deze paragraaf is wat de Jenaplanessenties zijn en waarop ze zijn gebaseerd.  
De zeven essenties van het Jenaplan geven richting aan het Jenaplanonderwijs. Alle essenties hebben 
daarnaast zeven eigen indicatoren om richting te geven aan deze essenties. De vraag hierbij is dan 
natuurlijk of deze uitwerking van de essenties aansluiten bij het onderwijs voor de toekomst! 
Jenaplanscholen zijn van origine traditionele vernieuwingsscholen, waarbij het Jenaplan voornamelijk 
een concept is en richting geeft. Doormiddel van deze essenties (Figuur 3) die zijn vastgesteld door 
de NJPV probeert de vereniging meer sturing te geven aan het Jenaplanonderwijs. Deze essenties zijn 
gebaseerd op de kwaliteitscriteria en de Jenaplankernkwaliteiten, waarbij de basisprincipes als 
fundament dienen. 

 
ICT-geletterdheid komt niet terug in de kwaliteitscriteria. Beunk (2013) sprak in haar artikel voor het 
blad Mensenkinderen dat er nog een achtste essentie zou moeten worden toegevoegd. Die van de 
mediawijsheid. Ik denk echter dat alleen mediawijsheid de lading onvoldoende dekt. Mediawijsheid 
zegt niets over computational thinking en ICT-geletterdheid. Ik zou eerder spreken van Digital 
geletterdheid, waarbij mediawijsheid, computational thinking, ICT- (basis) vaardigheden en 
informatievaardigheden onderdeel zijn. Dit maakt het tevens makkelijker om bijpassende indicatoren 
te formuleren. Diverse vaardigheden van de 21st century skills vertonen overlap met de 
Jenaplanessenties. Samenwerken, communiceren en leren-nieuwsgierig worden het meest genoemd. 
Een uitwerking van de vergelijking kunt u vinden in bijlage 7.2 over de vergelijking van de 21st 
century skills met de Jenaplanessenties. 

  

Figuur 3. Essenties Jenaplan & Freinet overgenomen van “Zeven essenties van een 
Jenaplanschool” van H. Winters, 2012, Mensenkinderen, 138,  p. 12. Copyright NJPV. 
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5.8 Voorwaarde voor implementatie van de 21st century skills 
Om de 21st century skills succesvol te implementeren binnen de school is het van belang om de 
voorwaarden te begrijpen om dit succesvol te laten zijn. Dit sluit aan bij de deelvragen over welke 
strategie er moet worden gehanteerd om de 21st century skills te implementeren en de deelvraag 
over welke specifieke vormen van ondersteuning leraren en scholen nodig hebben (Thijs, 2014). 
 
Bijna 60% procent van de leerkrachten is bekend met de term 21st century skills en vinden het 
daarnaast van belang dat er in de praktijk aandacht voor is. Een groot deel van de leerkrachten voelt 
zich nog onvoldoende toegerust om de 21st century skills toe te passen (Thijs, 2014). 
 
De 21st century skills zijn op dit moment nog weinig zichtbaar binnen het huidige curriculum van de 
Nederlandse scholen. Door een analyse van SLO (Thijs, 2014), waarbij er gekeken is naar de 
kerndoelen, referentieniveaus en de twee meest gebruikte methodes voor taal en rekenen zijn een 
aantal van deze vaardigheden, zoals samenwerken, sociale en culture vaardigheden en kritisch 
denken, wel terug te vinden, maar weinig substantieel en systematisch. Er zijn wel veel aanvullende 
leermiddelen beschikbaar om te werken aan de diverse vaardigheden, maar deze zijn afhankelijk van 
de leerkracht voor de klas. Het SLO adviseert aan het ministerie om bij een herijking van de 
kerndoelen de 21st century skills expliciet te benoemen en de ICT-geletterdheid onder te verdelen in 
medium-gerelateerde vaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid (Thijs, 2014). Deze 
termen zullen in het hoofdstuk over ICT-geletterdheid verder uiteen gezet worden. Leerkrachten 
hebben behoefte aan meer houvast om de 21st century skills vorm te geven. Het is dan ook wenselijk 
om de kaders nader te concretiseren.  
 
Om de 21st century skills te implementeren binnen het onderwijs is eigenaarschap van de 
leerkrachten erg belangrijk (Allen, 2012). Een eerste stap zou gemaakt kunnen worden door het 
belang van de 21st century skills uiteen te zetten. Daarbij komen standpunten zoals de plaats van de 
vaardigheden en beoordeling van de vaardigheden aan de orde. De professionele ontwikkeling van 
de leraren, maar ook in de lerarenopleiding, zal moeten worden veranderd en zal ingericht moeten 
worden op de kenmerken van de 21st century skills. Samenwerking, scholing en kennisdeling zouden 
moeten worden gefaciliteerd (Allen, 2012).  
 
De uitdagingen voor de komende jaren zal liggen bij het veranderen van het curriculum, introduceren 
van ICT in de scholen en de vergrijzing van de leerkrachtenpopulatie.  
Het onderwijs in Nederland zal volgens de prognoses de komende jaren een groot tekort krijgen aan 
leerkrachten (ROA, 2009). Dit effect wordt versterkt door het feit dat 33% van de huidige leraren in 
het basisonderwijs 50 jaar of ouder is. Deze populatie leerkrachten zal meer moeite hebben om zich 
aan te passen aan  de snel veranderende maatschappij, waarbij ICT een grote rol speelt. Ook zij 
zullen zich moeten blijven ontwikkelen en het concept van een leven lang leren moeten omarmen.  
Vanuit onderzoek kunnen we concluderen dat het voor oudere leerkrachten lastiger zal zijn om deze 
snelle veranderingen te kunnen bijbenen (Murray, 2005. Catetell, 1987). 
 
Het succes van implementatie gaat voornamelijk over de condities waarin deze implementaties 
plaatsvinden. De rol van de leerkracht is dan ook essentieel (Allen & van der Velden 2012). 
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5.9 ICT geletterdheid 
ICT moet gezien worden als een krachtig leermiddel om de 21st century skills te ondersteunen.  
Het is daarom relevant om te weten wat ICT-geletterdheid is en uit welke onderdelen dit bestaat. 
Door de komst van ICT in het klaslokaal zal de rol van de leerkracht ook veranderen. Over welke 
vaardigheden zal een leerkracht dan moeten beschikken? 
 
In de loop der jaren zijn er wat verwarrende termen ontstaan, zodat het niet overal duidelijk is wat er 
met diverse termen bedoelt wordt. Voor ICT-geletterdheid zijn verschillende vaardigheden nodig: 
instrumentale vaardigheden, structurele vaardigheden en strategische vaardigheden. Of zoals het 
onderzoek van de KNAW (2012) het omschrijft gaat het om digitaal denken, vaardig zijn en 
verantwoordelijk zijn. In andere onderzoeken wordt de term digitaal denkend vaak omschreven als 
computational skills (Thijs, 2014). De term instrumentale vaardigheden gaat over de 
(basis)vaardigheden van ICT. Hieronder vallen zaken als het omgaan met ICT en ICT-toepassingen. 
Voor de term structurele vaardigheden wordt er in andere onderzoeken gesproken over 
informatievaardigheden. Bij structurele vaardigheden gaat het over het kunnen zoeken en selecteren 
van informatie en bij strategische vaardigheden gaat het om vaardigheden om informatie te 
verwerken en integreren (Thijs, 2014). In de diverse onderzoeken is ook de term mediawijsheid te 
vinden. Bij mediawijsheid gaat het voornamelijk over: “Bewust, kritisch en actief inzetten van alle 
beschikbare media – digitaal en analoog – om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te 
zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen” (http://www.mediawijsheid.nl).  
 
Veel ICT-termen hebben onderlinge verbanden. Er kan gesteld worden dat Digitale geletterdheid als 
paraplu dient voor de andere termen zoals ICT- (basis) vaardigheden, computational thinking, 
informatievaardigheden en mediawijsheid. “Een digitaal geletterde bezit een complete set aan ICT-
(basis) vaardigheden, computational thinking skills, informatievaardigheden en mediawijsheid 
competentie.”  (Thijs, 2014, p. 30). Een verdere uitwerking van deze vaardigheden kunt u vinden in 
de bijlage 7.3.  
 
De voorwaarde voor ICT als leermiddel is voldoende; hoogwaardig en flexibel  gebruik van ICT. 
Nederlands onderzoek (KNAW, 2012)heeft aangetoond dat onze leerlingen redelijk goed zijn in 
instrumentale vaardigheden, zoals het gebruik van Office pakketten en administratiesystemen 
(Kennisnet, 2013). Ze doen het echter slechter wanneer het gaat om structurele vaardigheden en  
strategische vaardigheden. De uitdaging voor het onderwijs is niet zo zeer om leerlingen te laten 
werken aan hun instrumentele vaardigheden, dit kunnen zij veelal beter dan hun leerkrachten, als 
wel te zorgen dat ICT gebruikt wordt als een constructieve manier van vaardigheden (KNAW, 2012). 
 
De meeste leerkrachten zijn voldoende vaardig op de computer en de computer wordt in de klas veel 
gebruikt (Kennisnet, 2010; Kennisnet, 2013). Echter zijn leerkrachten zich nog onvoldoende bewust 
van de didactische mogelijkheden die de computer biedt. En maar liefst 40% van de leerkrachten 
voelt zich incompetent wanneer het gaat om het aanleren van ICT-vaardigheden (Kennisnet, 2014). 
Om dit tij te keren is het van belang om te werken aan een gezamenlijke visie op ICT. Daarnaast dient 
er aandacht te zijn voor digitale leermaterialen, ICT-infrastructuur en de eigen vaardigheden. Het is 
dan ook opmerkelijk dat de wet BIO geen uitwerking heeft van de ICT-competenties van 
leerkrachten. Het hebben van een goede beschrijving op het gebied van ICT zal een goede stap in de 
juiste richting zijn (Thijs, 2014).  
 
Leerlingen zijn op dit moment meer met ICT bezig dan dat leerkrachten dat wellicht zijn. Als 
leerkracht moeten we bedacht zijn op het fenomeen dat ICT het klaslokaal in komt, of we dit nu 
willen of niet. We zullen dan ook onze leerkrachten vaardiger moeten maken om hier mee om te 
gaan, zodat ook zij effectief gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die ICT biedt. Leerkrachten 
zijn op dit moment nog onvoldoende toegerust om de mogelijkheden van ICT volledig te benutten. 
De insteek van  ‘one size fits all’ strategie, die nog steeds erg dominant is in ons onderwijs, zal 
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moeten veranderen.  Door de komst van ICT in de klas zal de rol verschuiven van leerkracht naar 
begeleider. “De meerderheid van de leraren voelt zich onvoldoende toegerust om de vaardigheden 
vorm te geven in het onderwijs. Leraren hebben behoefte aan houvast, vooral in de vorm van 
professionalisering, lesmateriaal en goede praktijkvoorbeelden” (Thijs, 2014). 
Onderzoek laten zien dat leerkrachten hun manier van lesgeven niet veranderen ondanks het gebruik 
van leerling gerichte methodes of het verkleinen van de klassen. De meeste tijd wordt dan ook 
gespendeerd aan groepswerk geleid door de leerkracht (Rotherham &  Willingham, 2009). 
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6. Conclusie 
 
De maatschappij verandert om ons heen in een snel tempo. Van een industriële maatschappij zijn we 
beland in een kennis maatschappij, waarbij het internet een zeer dominante rol heeft gekregen. Door 
deze veranderende samenleving moeten we met elkaar nadenken hoe we ons onderwijs gaan 
inrichten, willen wij leerlingen klaarmaken voor de maatschappij van de toekomst. Ook de overheid 
ziet het belang van deze veranderingen steeds meer in en begrijpt dat het onderwijs hierin een 
belangrijke rol heeft (Bestuursakkoord, 2014). De SKO heeft in zijn strategisch beleid de 21st century 
skills opgenomen. Dit is het resultaat vanuit diverse summits en een vertaling van het 
bestuursakkoord van 2014.  
De 21st century skills kent een breed scala aan termen en bijpassende vaardigheden. Voogt en Roblin 
(2010) hebben uit diverse internationale onderzoeken een uiteenzetting gedaan van de diverse 
modellen. Zij pleitten in hun onderzoek naar één set met vaardigheden en termen. Kennisnet (z.j.) 
heeft de aanbevelingen uit het onderzoek vertaald naar een model voor de Nederlandse praktijk. 
Metacognitie wordt in diverse onderzoeken expliciet genoemd, maar niet in het model van 
Kennisnet. Ledoux et al. stelt dat dit ten grondslag ligt van probleemoplossend vermogen en 
daardoor verweven is met het model van kennisnet. Het aanleren van vreemde talen komt niet terug 
in het model van kennisnet, terwijl dit voor onze economie toch erg belangrijk is. 
Het is een misvatting om te stellen dat de 21st century skills gaan over allemaal nieuwe 
vaardigheden. De 21st century skills gaan over vaardigheden die we nu ook al toepassen in ons 
onderwijs. Een aantal vaardigheden komen echter minder terug, maar behoeven zeker evenveel 
aandacht als reeds bestaande vaardigheden.  
 
Het Jenaplanonderwijs helpt leerlingen de wereld in al zijn facetten te ontdekken. Bij 
wereldoriëntatie gaat het om verbondenheid, zorgzaamheid en het leven in relaties. De diverse 
vakken die aangeboden worden zijn dienend hierin. Het NJPV kent een aantal instrumenten om een 
Jenaplanschool vorm te geven en de kwaliteit te bekijken. Binnen de kwaliteitskenmerken is er veel 
overlap te vinden met de 21st century skills. De ICT-vaardigheden krijgen hierin minder aandacht. De 
Jenaplankernwaliteiten vertonen eveneens veel overeenkomst met de 21st century skills.  
 
Om de 21st century skills goed te implementeren binnen de schoolorganisatie is een aantal zaken 
van groot belang. Het SLO (Thijs, 2014) adviseert om bij een herijking van de kerndoelen de 21st 
century skills expliciet te benoemen en ICT-geletterdheid onder te verdelen in medium-gerelateerde 
vaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid. Door de 21st century skills mee te nemen 
in de herijking kan er structureel aan gewerkt worden. Daarnaast is eigenaarschap bij de scholen en 
leerkrachten van groot belang.  
 
In de loop der jaren zijn er veel verwarrende termen ontstaan over ICT-geletterdheid. Een digitaal 
geletterde beschikt over een breed scala van vaardigheden zoals (basis) vaardigheden, 
computational thinking skills, informatievaardigheden en mediawijsheid. De uitdaging voor het 
onderwijs is niet zo zeer om leerlingen te laten werken aan hun instrumentele vaardigheden, als wel 
te zorgen dat ICT gebruikt wordt als een constructieve manier van lesgeven. 
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8. Bijlagen 

8.1 Basisprincipes Jenaplan 
01.  Elk mens is uniek; zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare 

waarde. 
02.  Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt  

door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. 
Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, sexuele gerichtheid, sociaal milieu religie, 
levensbeschouwing of handicap geen verschil uitmaken. 

03.  Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke 
relaties nodig:  
met andere mensen;  
met de zintuiglijke waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur; met de niet zintuigelijk 
waarneembare werkelijkheid. 

04.  Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken 
05.  Elk mens wordt als een cultuurdrager en -vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en 

aangesproken. 
06.  Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde 

respecteert. 
07.  Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders 

identiteitsontwikkeling. 
08.  Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met 

verschillen en veranderingen wordt omgegaan. 
09.  Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en wereldruimte 

beheert. 
10.  Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele 

verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt.11. De school is een relatief autonome 
coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt door de maatschappij beïnvloed en heeft er zelf 
ook invloed op. 

12.  In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en samenleving tot 
(ped)agogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken. 

13.  In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef-en belevingswereld van de kinderen als aan 
de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd voor de hier 
geschetste ontwikkeling van persoon en samenleving. 

14.  In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen. 
15.  In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten 

gesprek, spel, werk en viering. 
16.  In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats, naar leeftijd en 

ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren. 
17.  In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid 

leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van de kinderen 
een belangrijke rol. 

18.  In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en 
onderzoeken. 

19.  In de school vinden gedrags-en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de 
eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in samenspraak met hem. 

20.  In de school worden verandering en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces.  
Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken. 
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8.2 Vergelijking 21st century skills met kwaliteitscriteria, 
Jenaplankernkwaliteiten en Jenaplanessenties 
 
Tabel 1. 21st century skills vergeleken met de kwaliteitscriteria van het Jenaplanonderwijs. 

21st century skills Kwaliteitscriteria 

Taal en Rekenen. Ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, wereldoriënterend 
Samenwerken. Ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, een leef- en 

werkgemeenschap, kritisch, zinzoekend. 
Probleemoplossend vermogen. Ontwikkelingsgericht, wereldoriënterend. 
ICT-geletterdheid. Wereldoriënterend. 
Creativiteit. Ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, wereldoriënterend, 

zinzoekend. 
Kritisch denken. Ontwikkelingsgericht, een leef- en werkgemeenschap, 

wereldoriënterend, kritisch. 
Communiceren. Ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, een leef- en 

werkgemeenschap, wereldoriënterend, kritisch, zinzoekend 
Sociale en culturele 
vaardigheden. 

Ervaringsgericht, een leef- en werkgemeenschap, 

wereldoriënterend, kritisch. 
Kernvakken. Ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, wereldoriënterend 
Leven –betrokken. Zinzoekend, een leef- en werkgemeenschap, wereldoriënterend. 
Werken –ondernemend. Ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, een leef- en 

werkgemeenschap, wereldoriënterend. 
Leren –nieuwsgierig. Ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, een leef- en 

werkgemeenschap, wereldoriënterend. 

 
Tabel 2. 21st century skills vergeleken met de Jenaplankernkwaliteiten. 

21st century skills Jenaplankernkwaliteiten 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 
Taal en Rekenen.             
Samenwerken.             
Probleemoplossend vermogen.             

ICT-geletterdheid.             
Creativiteit.             

Kritisch denken.             

Communiceren.             
Sociale en culturele vaardigheden.             
Kernvakken.             
Leven –betrokken.             

Werken –ondernemend.             

Leren –nieuwsgierig.             
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Tabel 3. 21st century skills vergeleken met de Jenaplanessenties. 

21st century skills Jenaplanessenties 

Taal en Rekenen Presenteren, reflecteren, verantwoorden. 
Samenwerken Ondernemen, samenwerken, reflecteren, verantwoorden. 
Probleemoplossend vermogen Plannen, creëren, verantwoorden. 
ICT-geletterdheid Ondernemen, plannen, verantwoorden. 
Creativiteit Ondernemen, creëren. 
Kritisch denken Ondernemen, reflecteren, verantwoorden. 
Communiceren Plannen, samenwerken, presenteren, verantwoorden. 
Sociale en culturele vaardigheden Samenwerken, presenteren, verantwoorden. 
Kernvakken Presenteren, verantwoorden. 
Leven -betrokken Creëren, presenteren, verantwoorden. 
Werken –ondernemend Ondernemen, creëren, verantwoorden. 
Leren -nieuwsgierig Ondernemen, plannen, creëren, reflecteren, verantwoorden. 
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8.3 Digitale geletterdheid  
 
Bij digitale geletterdheid gaat het om het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.  
Deze vaardigheid wordt verder gespecificeerd in de vervolgfase van de verkenning Digitale 
geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden, maar gaat in de kern om een combinatie van:  
 
Basiskennis ICT:  
Het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken 
('knoppenkennis'); het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware; het kunnen 
omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheet-programma’s en 
presentatiesoftware), het kunnen omgaan met softwareprogramma's op mobiele apparaten; het 
kunnen werken met internet (browsers, e-mail); op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met 
beveiligings- en privacyaspecten;  
 
Computational thinking:  
Denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevens-organisatie, -analyse en -representatie 
worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT technieken en 
gereedschappen;  
 
Mediawijsheid:  
Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met 
media: - begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media 
gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren;  
- gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren binnen mediaomgevingen;  
- communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken;  
- strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren 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: - definiëren van het probleem;  
- zoeken naar bronnen en informatie;  
- selecteren van bronnen en informatie;  
- verwerken van informatie;  
- presenteren van informatie.  
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Redeneerschema totaal overzicht 
https://www.rationaleonline.com/map/eqmfuq/totaal-overzicht-onderzoek/  
  

https://www.rationaleonline.com/map/eqmfuq/totaal-overzicht-onderzoek/
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Redeneerschema 21st century skills onderwijs voor de toekomst 
https://www.rationaleonline.com/map/rs6ffe/de-21st-century-skills-is-het-onderwijs-voor-de-
toekomst/  

 
  

https://www.rationaleonline.com/map/rs6ffe/de-21st-century-skills-is-het-onderwijs-voor-de-toekomst/
https://www.rationaleonline.com/map/rs6ffe/de-21st-century-skills-is-het-onderwijs-voor-de-toekomst/
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Redeneerschema Wereldoriëntatie is het doel van het onderwijs 
https://www.rationaleonline.com/map/329hg9/werledorientatie-is-het-doel-van-het-onderwijs  

  

https://www.rationaleonline.com/map/329hg9/werledorientatie-is-het-doel-van-het-onderwijs
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Redeneerschema ICT is een belangrijke voorwaarde voor de 21st century 
skills 
https://www.rationaleonline.com/map/ayxq3t/ict-geletterdheid-is-een-belangrijke-voorwaarde-
voor-de-21st-century-skills   

https://www.rationaleonline.com/map/ayxq3t/ict-geletterdheid-is-een-belangrijke-voorwaarde-voor-de-21st-century-skills
https://www.rationaleonline.com/map/ayxq3t/ict-geletterdheid-is-een-belangrijke-voorwaarde-voor-de-21st-century-skills
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Poster 
http://www.pinterest.com/pin/403775922815982002/  
 

http://www.pinterest.com/pin/403775922815982002/

