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1.1 Empowered Learning in the 21st Century 

Een open innovatiekaart van de grootste uitdagingen voor het onderwijs in de 21ste 
eeuw. 
 
De uitdagingen van de 21e eeuw vragen om een frisse blik op wat en hoe we 
moeten leren. Visies op leren in de 21e eeuw schieten dan ook als paddenstoelen 
uit de grond. Om de visies over “Empowered Learning in the 21st Century” op 
succesvolle wijze en op grote schaal te kunnen realiseren, zijn er echter nog veel 
vragen onbeantwoord en grote uitdagingen die moeten worden opgepakt. Op basis 
van literatuurstudie, interviews en een workshop met diverse stakeholders (zie 
bronnenlijst) is een overzicht van de belangrijkste uitdagingen gemaakt.  
 
Met deze interactieve innovatiekaart brengen we deze uitdagingen in kaart. Op welk 
domein spelen welke issues (bv leermiddelen of de rol van de docent)? Op welk 
niveau speelt dit (micro, meso of macro)? Welke stakeholders zijn betrokken en 
waar zou technologie een mogelijke uitkomst kunnen bieden (waarbij de focus in 
eerste instantie op Learning Analytics ligt)?  
 
De innovatiekaart heeft ten doel bij te dragen aan de discussie over de toekomst 
van leren en de toekomst van het onderwijs. Om samen met docenten, 
schoolbesturen, didactici, leermiddelenproducenten, toetsenmakers en 
beleidsmakers de holistische visies van ‘empowered learning in the 21st Century’ 
vorm te geven, en te realiseren. 

1.2 Over “Empowered Learning in the 21st Century” 

Eigenlijk weten we niet zo goed waar we onze kinderen precies voor op 

moeten leiden. Een deel van de beroepen van de 21ste eeuw moet 

immers nog uitgevonden worden. We zitten midden in de overgang van 

een industriële samenleving naar een kennissamenleving, een omslag die 

zich sinds enkele decennia voltrekt - aangejaagd door met name 

technologische ontwikkelingen. En behalve dat we niet weten hoe die 

banen van de toekomst er uit zien, is de verwachting dat we tijdens ons 

werkende leven ook nog eens vaak van deze nog onbekende banen 

zullen wisselen.  

Wat we wel weten is dat om kinderen en jongeren hier op voor te 

bereiden, zij anders moeten leren dan we tot nu toe gewend. De vraag is 

dan ook hoe we ons onderwijs in moeten richten zodat zij later succesvol 

kunnen leven en werken met de juiste kennis en vaardigheden om zich 

een leven lang te blijven ontwikkelen. Dat is ‘Empowered Learning’.  

Er bestaan verschillende visies over een nieuwe vorm van onderwijs die 

dit faciliteert, zowel met betrekking tot wat we moeten leren (de 

zogenaamde ‘21st Century Skills’) en hoe moeten leren – (nieuwe) 

didactische inzichten die gebruik maken van nieuwe, relevante inzichten 

uit aanverwante wetenschapsdomeinen, zoals de cognitieve psychologie 

en de cognitieve neurowetenschappen.  
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1.2.1 21st Century Skills 

Kennisnet heeft mede naar aanleiding van een discussienota van De 

Voogt – die een metastudie deed naar verschillende bronnen waarin de 

21ste eeuwse vaardigheden beschreven worden – de volgende selectie 

gemaakt (naast de kernvakken rekenen en taal): creativiteit, kritisch 

denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken, sociale en 

culturele vaardigheden, communiceren en ICT geletterdheid (zie Figuur 

1). In de vele bronnen uit de metastudie worden weliswaar verschillende 

termen gebruikt met elk ook hun eigen nuances, toch komen ze hier in 

grote lijnen mee overeen. Het gaat om generieke, vakoverstijgende 

vaardigheden (deze worden ook wel als metavaardigheden aangeduid 

om te “leren leren”), een mix van manieren om te denken, te werken en 

te leven.  

 

Figuur 1: De 21st Century Skills (Kennisnet) 

1.2.2 21e-eeuwse didactiek 

In het IPTS rapport over leren in de toekomst worden drie belangrijke 

kenmerken genoemd die centraal zullen staan in het onderwijs van de 

toekomst: personalisering (op maat), samenwerking (sociaal leren) en 

informalisering (een betere wisselwerking tussen formeel en informeel 

leren).  

Het onderwijs moet gericht zijn op de individuele kwaliteiten, 

ontwikkeling, leerstrategie en interesses van de lerende: onderwijs op 
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maat. Dit sluit ook aan bij resultaten uit de cognitieve 

neurowetenschappen die aantonen dat mensen op verschillende 

manieren leren en zich niet op dezelfde manier ontwikkelen. Bovendien 

is het van belang dat zij gemotiveerd zijn, geïnspireerd en emotioneel 

betrokken door het aanbod van een relevante, authentieke leercontext, 

om zo hun nieuwsgierigheid te stimuleren en het leerproces te 

optimaliseren. 

De drie kenmerken uit het IPTS rapport sluiten ook aan bij het 

didactische concept van zelfsturend leren waarbij de lerende zelf de regie 

over het eigen leerproces behoudt – zij het met voldoende richting, 

ruimte en ruggensteun van de omgeving (ouders, docenten en de 

school). Het is belangrijk om hier bij op te merken dat zelfsturend leren 

ook een verzameling van vaardigheden is. Deze vaardigheden zijn niet 

bij iedereen even goed ontwikkeld, zeker niet bij kinderen. Dit moet 

aangeleerd en geoefend worden. 

1.3 Een kaart vol uitdagingen 

De 21ste eeuwse vaardigheden en (nieuwe) didactische strategieën die dit 

ondersteunen vragen om een andere inrichting van ons onderwijs. De 

grove contouren van het onderwijs van de 21ste eeuw worden aan de 

hand van de verschillende theorieën langzaam duidelijk en een aantal 

scholen heeft dit zelfs al (gedeeltelijk) in de onderwijspraktijk 

geïmplementeerd. Dit heeft onder andere betrekking op de 

leeractiviteiten, de rol van de docent, de leermiddelen, de manieren van 

toetsen en de rol die toetsing speelt in het leerproces.  

Maar om de visies over “Empowered Learning in the 21st Century” ook 

op grote schaal daadwerkelijk op succesvolle wijze te realiseren, zijn er 

veel abstracte begrippen die nog concreet moeten worden uitgewerkt. Er 

zijn nog veel vragen onbeantwoord en grote uitdagingen die moeten 

worden opgepakt.  

Met deze interactieve innovatiekaar brengen we deze uitdagingen in 

kaart. Op welk domein (bv leermiddelen of de rol van de docent) spelen 

welke issues? Op welk niveau speelt dit (micro, meso of macro)? Welke 

stakeholders zijn betrokken en waar zou technologie een mogelijke 

uitkomst kunnen bieden (waarbij de focus in eerste instantie op Learning 

Analytics ligt)? Bovendien is de kaart ‘open’. Dat wil zeggen dat het 

mogelijk is om zelf nieuwe uitdagingen toe te voegen. 

Het uiteindelijke doel is om bij te dragen aan de discussie over de 

toekomst van leren en de toekomst van het onderwijs om samen met 

docenten, schoolbesturen, didactici, leermiddelenproducenten, 

toetsenmakers en  beleidsmakers de holistische visies van “empowered 

learning in the 21st Century” mee vorm te geven, en te realiseren. 

We nodigen iedereen uit om te participeren door de grootste uitdagingen 

te identificeren … en vooral door mee te denken over mogelijke 

oplossingen. 
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1.4 Bronnen 

1.4.1 Interviews: 

André de Moor, Ministerie van OC&W 
Antoon Sturkenboom, QLVR 
Arend Smit, Directeur Corlear College 
Elly Loman, Directeur Vathorst college 
Els Schram, SLO 
Eric Besselink, IJsselgroep Hogeschool 
Erwin Bomas, Kennisnet 
Greetje Kruidhof, De Koperwiek 
Dr. Hester Stubbe, TNO 
Jeroen Bron, SLO 
Marianne Bos, Ministerie van OC&W 
Merel Schogt, Ministerie van OC&W 
Dr. Tessa Dekker, UCL 

1.4.1.1 Workshop TNO ‘De gedroomde toekomst van Learning Analytics’:    

Alette Baartmans, Hack de Overheid – Open Onderwijs Data 
André van der Haardt, Squla 
Dr. Anjo Anjewierden, Univesiteit Twente 
Aukje Meens, Onderwijs Maak Je Samen 
Corné Versloot, TNO 
Danny Kappen, Universiteit Twente / TNO 
Diederik Schönau , CITO 
Erik Boeschoten, Onderwijs Maak Je Samen 
Gijs van der Wielen, Iddink 
Dr. Inge Molenaar, Ontdeknet 
John Doove, Surfnet 
Kees Versteeg, Hondsrug College 
Kees Karremans, Noordhoff 
Marieke van Osch, Move.nu 
Michael van Wetering, Kennisnet 
Niels Schultz, Squla 
Nieske Vergunst, Kennisnet 
Ronald Heinrichs, Cals College 
Sijbren van der Lijn, Schoolmaster 
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