
 
De basisschool in de 21e eeuw! 
 
Het onderwijs in de 21

e
 eeuw bereidt kinderen voor op de toekomst. Daarin zal meer dan ooit een beroep 

worden gedaan op creativiteit, flexibiliteit, samenwerken en ondernemingszin. Het huidige lerarenkorps 
moet zich voorbereiden op de (zoveelste) nieuwe ontwikkeling. Maar, vindt Barry Redeker van School en 
Gedrag, het hoeft deze keer niet ingewikkeld te zijn. ‘Want onderwijs dat gericht is op samenwerken, eigen 
initiatief en verschillende leerstijlen is namelijk al in school te vinden’.  

‘Houston, We have a problem!’ 

Stel je toch eens voor dat er op een dag een marsmannetje op aarde arriveert. De overheid ontvangt dit 
marsmannetje met alle egards en vriendelijkheid (om een intergalactische oorlog te voorkomen). Het 
marsmannetje lijkt ontvankelijk voor de opbouw van een goede relatie. Gaandeweg neemt de nieuwsgierigheid 
naar elkaars werelden toe. Men besluit tot een wereldse rondleiding. En jij bent als leerkracht uitverkoren om 
het marsmannetje één van de peilers van onze beschaving te tonen; het onderwijs. Dat marsmannetje weet 
niets van de wereld en jij krijgt de opdracht duidelijk te maken wat onderwijs is. Vanzelfsprekend vormt de 
communicatie een probleem. Hoe doe je dat zonder woorden … Natuurlijk, je laat het gewoon zien!  

Je neemt het marsmannetje eerst mee naar een basisschool. Dat doe je bij een aantal basisscholen, want je 
wilt een eenzijdig beeld voorkomen. Je wandelt door de gangen van een school en laat het marsmannetje naar 
binnenkijken in klassen. Het marsmannetje kijkt. Wat zal hij denken? Je probeert je in te leven. Wat ziet het 
marsmannetje?  

'Onderwijs lijkt zich vooral af te spelen in afgesloten ruimtes met veel jonge menswezens. Er bevinden zich 
tussen de 20 en 35 kinderen in zo'n ruimte. De kinderen zitten hoofdzakelijk aan tafeltjes. Op hun tafeltjes 
liggen schriften en pennen. Voor de groep staat een groot mens voor een bord. Dat grote mens is zeer 
regelmatig aan het woord.' 

Is dit onderwijs in een ultieme notendop? 
Wat als het marsmannetje hier 30 jaar eerder was geland? Had het wellicht tot een soortgelijke samenvatting 
gekomen? Een gesloten ruimte, een groep en een leerkracht, werken aan een tafeltje in een (soort) schrift. 
Waarschijnlijk wel. 
'Waarom toch aan het tafeltje, waarom in het schrift?' zal het marsmannetje denken 'Is dat wat al die kinderen 
in de toekomst zullen blijven doen? Is dat wat de samenleving straks van hen verwacht?' Hebben wij onszelf die 
vragen eigenlijk gesteld? 

Een nieuwe tijd. 

Deze ontwikkeling heeft iets te maken met de eeuw die achter ons ligt en een toekomst die nu nog 
ruimschoots voor ons ligt. Het heeft te maken met een samenleving in beweging, een toekomst die niet vast 
staat en niet te voorspellen is.  
 
Gelukkig bezit de mens een uitmuntend vermogen tot aanpassen; wellicht de meest succesvolle eigenschap 
van de mens. Dat is in het verleden al gebleken. Dat zien we ook na het bekijken van de prachtige BBC serie 
‘Human Planet’ waar mensen overleven op ogenschijnlijk onmogelijke plekken. En dat zelfde 
aanpassingsvermogen gaat ons ook naar de toekomst toe helpen.  

21st century skills. 

Onlangs heeft de universiteit van Twente, in opdracht van Kennisnet, onderzocht welke vaardigheden kinderen 
nodig zullen hebben in de toekomst. Dat zijn:  

 communicatie 

 samenwerken 



 ICT-geletterdheid 

 creativiteit 

 kritisch denken 

 probleemoplosvaardigheden 

 sociale en culturele vaardigheden (incl. burgerschap) 

Het streven voor scholen dus om ruimte te geven aan het ontwikkelen van deze vaardigheden. Samenvattend 
zou dat voor het onderwijs kunnen betekenen: breed ontwikkelen op verschillende terreinen, bij voorkeur op 
verschillende manieren en met uitgesproken aandacht voor het sociale, creatieve en digitale component. En dan 
nadrukkelijk het sociale component waarbinnen het ontwikkelen van een evenwichtig zelfbeeld en een 
zelfstandige houding, zelfdiscipline, flexibiliteit, het vermogen tot samenwerken en tot inleven, het lef om risico 
te nemen, initiatief, ondernemingszin tonen en de durf om creativiteit te tonen hun plek hebben. Het sociale 
component wordt hiermee een stevig fundament voor de genoemde brede ontwikkeling. Breed onderwijs in de 
breedste zin van het woord.  

Hoe zou jij het onderwijs dan zien? Moet het zo blijven? Kan het zo blijven?  

Hoe is het nu? 

Brits hoogleraar Ken Robinson, een van de initiatiefnemers van deze nieuwe ontwikkeling, beschrijft het 
volgende in één van zijn online-lezingen. 

We weten dat onze huidige onderwijssysteem min of meer gebaseerd is op ervaringen en kennis uit het 
verleden. Een industrieel model. Voldoet deze vorm voor de 21

e
 eeuw? Dat is een belangrijke vraag voor ons 

onderwijs. Vanuit het verleden is er een beeld ontstaan van wat intelligentie is. Intelligentie bevindt zich vooral 
op het cognitieve vlak, in het hoofd, is lineair en heeft als hoogst haalbare het bereiken van een academisch 
niveau. Met deze gedachte ontstond er een tweedeling; wie academisch is behoort tot de groep slimme 
mensen, wie geen academische achtergrond heeft behoort tot de groep niet-slimme mensen. Een groot gevolg 
van die gedachte is dat veel briljante mensen denken dat ze dat niet zijn; alleen maar omdat er zo eenzijdig 
naar intelligentie is gekeken. Inmiddels wordt duidelijk dat personen ‘slachtoffer’ zijn geworden van het 
onderwijssysteem zoals deze vanuit het verleden is opgebouwd. Ook nu kent iedereen wel iemand die met 
weinig plezier terugdenkt aan zijn of haar schooltijd. Er is helaas een onderwijssysteem ontstaan dat weinig 
ruimte geeft aan verschillende behoeftes. Het onderwijs dreigt statisch te worden in een verder uitdagende, 
dynamische en prikkelende wereld.  

Je kunt in je kijk op kinderen en onderwijs dus beter niet uitgaan van deze fabrieksvisie. Dat komt teveel 
tegemoet aan onze behoefte aan ‘standaardisering’. Door te toetsen en te testen hopen we aan onszelf, 
collega’s en aan derden (bv. onderwijsinspectie) duidelijke te maken dat we grip op de zaak hebben. Is dat 
toetsen trouwens een behoefte van de leerkrachten? Of zijn ook zij uitvoerders geworden in een muurvast 
systeem? Hoe dan ook; we moeten met ons onderwijs de andere kant op, weg van die nauwe standaardisering. 

Bekijk hier de animatielezing! http://www.schoolengedrag.nl/primair-onderwijs/onderwijsontwikkeling 

Waar ga je dan naar toe met het onderwijs? 

Wel …. daar kun je heel veel op bedenken. Je laat je fantasie erop los. Je kunt gaan dromen hoe dat eruit ziet. 
Meer naar buiten toe, meer doen, meer ervaren, samenwerken, ontdekken, onderzoeken, van alles. Je wordt 
enthousiaster, je onderwijshart begint weer sneller te kloppen. En dan …. sta je de volgende dag weer in je klas. 
Boem! De realiteit. De waan van alledag en het huidige systeem zuigt alweer aan je. Toetsje maken, opdracht in 
je schrift, tafels uit elkaar, CITO, een parallelcollega die twee lessen voor ligt etc. Droom en werkelijk zijn dus 
duidelijk in contrast met elkaar. We hebben nog een weg te gaan. Maar is er een eerste verbinding mogelijk 
tussen droom en werkelijkheid? Wat brengt die twee uitersten bij elkaar? 

 

http://www.schoolengedrag.nl/primair-onderwijs/onderwijsontwikkeling


 

Kleuteronderwijs. 

Het groeiende besef dat kleuteronderwijs wellicht wel het meest tegemoet komt aan de 
verschillende leerstijlen, samenwerken, uitdagen en het sociale component heel sterk in zich heeft 
maakt van iets heel ingewikkelds als een onvoorspelbare toekomst iets heel concreets wat al 
aanwezig is in alle scholen. Er ligt basis waar men ongelukkigerwijs vanaf groep 3 steeds meer 
afstand van lijkt te nemen.  

Kleuterleerkrachten lijken zich te realiseren dat zij aan de basis van het onderwijs staan. Kijkend naar 
de kinderen (en in mindere mate onder druk van toetsing) richten zij hun onderwijs rijk en interactief 
in. Ook realiseren zij zich dat een groot deel van deze jonge groep kinderen slechts beperkt ervaring 
heeft met samenspelen en samenwerken. Daar geven zij dus eveneens nadrukkelijk ruimte aan. 
Bewust of onbewust benaderen zij hiermee de kinderen ook nog eens vanuit een 
ontwikkelingspsychologisch perspectief. Er is namelijk sprake van hoge mate van (gezonde) 
zelfgerichtheid binnen deze leeftijdscategorie. Met het naar school gaan en het ontmoeten van 
andere kinderen neemt de mate van gerichtheid op de ander toe. De wens van de leerkrachten is dat 
dit uiteindelijk leidt tot een gezond evenwicht tussen zelfgericht en groepsgerichtheid bij het kind. 
Deze empathieontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor Passend Onderwijs. Iedereen snapt 
dat groeiende empathische vermogens bijdragen aan acceptatie van onderlinge verschillen. 
Samenspelen en samewerken dragen daar veel aan bij. 

Tegengestelde richting. 

De praktijk laat zien dat we momenteel een andere keuze maken. Na groep 2 wordt op veel scholen 
een onnatuurlijke knip gezet in samenwerken en samenspelen in het algemeen en het werken in 
hoeken in het bijzonder. Een stevig afname in samenwerken en samenspelen na de kleuterklas wordt 
gekenmerkt door de bekende uitspraak tegen eind groep 2 ‘Tja, straks in groep 3 moeten ze 
natuurlijk wel achter een tafeltje kunnen zitten!’.  

Echt? Is dat wat we ze uiteindelijk willen leren? Weet je nog wat het marsmannetje zag: 'Waarom toch 

aan het tafeltje, waarom in het schrift?' Is dat wat de samenleving straks van hen verwacht?'  

Nee! 

Drie stappen in de goede richting lees je op http://www.schoolengedrag.nl/primair-
onderwijs/onderwijsontwikkeling/de-kleuterklas-als-model 

Bronnen: 

21st century skills ‘discussienota’ Universiteit Twente. Auteurs Joke Voogt en Nathalie Pareja Roblin 

Lezing Ken Robinson ‘Changing education paradigms’ (www.ted.com) 

Plusgroep- Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in op de basisschool. Auteur: Anouk Mulder 

De sociale ontwikkeling van het schoolkind. Auteur J.D van der Ploeg. 

 

 

http://www.schoolengedrag.nl/primair-onderwijs/onderwijsontwikkeling/de-kleuterklas-als-model
http://www.schoolengedrag.nl/primair-onderwijs/onderwijsontwikkeling/de-kleuterklas-als-model


Over de auteur: 

Barry Redeker is oprichter van School en Gedrag. Het welbevinden van kinderen, ouders en 
leerkrachten neemt een belangrijke plaats in binnen School en Gedrag. Welbevinden vormt een basis 
voor ons dagelijks gedrag en bepaalt de mate waarin we uitdagingen aangaan, willen onderzoeken, 
willen leren, fouten durven te maken en goed willen doen. Werken aan de juiste condities voor een 
optimale ontwikkeling en een evenwichtig zelfbeeld bij kinderen is de taak van ouders en 
professionals. Zij spelen een hoofdrol in het ontwikkelingsproces van een kind. Zij bieden veiligheid, 
tonen betrokkenheid, geven vertrouwen en laten los op de juiste momenten. Een goede 
samenwerking tussen ouder en school is essentieel voor het realiseren van de juiste voorwaarden. 
School en Gedrag streeft naar breed onderwijs. Onderwijs dat kinderen voorbereidt op de 21e eeuw! 
Rekening houden met verschillende leerstijlen, nieuwsgierig maken, onderzoeken en kinderen plezier 
laten hebben in leren. Onderwijs is er voor iedereen!  Er ligt nadrukkelijk géén focus op 
(leer)stoornissen. Daarmee geen ontkenning van het bestaan van dergelijke stoornissen. Echter door 
verlies van nuance en achtergronden ontstaat er te vaak een situatie waarin niet meer over kansen 
maar vooral over belemmeringen wordt gepraat. Zie ook deze column!  
Werkervaring als zorgcoördinator in het PO.  
Werkervaring als docent.  
Specialist op het gebied van gedrag en groepsdynamiek.  
Ontwikkelaar De Ringaanpak; groepsdynamische aanpak voor moeilijke bovenbouwgroepen in PO!  

http://www.schoolengedrag.nl/home/gastcolumn-hjk-december-2012

