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De maatschappelijke opdracht voor het funde-

rend onderwijs is breed. De denktank formuleert 

de vraag:  

Hoe vinden we in het curriculum van het 

funderend onderwijs een goede mix van kwalifi-

catie, socialisatie en bildung? Welke rol speelt 

wetenschap en technologie onderwijs daarin?

WETENSCHAP EN 
TECHNOLOGIE IN 2032
Het is veilig te veronderstellen dat wetenschap 

en technologie ook in 2032 stuwende krachten 

zullen zijn van maatschappelijke en economische 

ontwikkeling. Het is daarom belangrijk kinderen 

goed uit te rusten met die kwaliteiten die hen 

in staat stellen hun bijdrage te leveren aan de 

samenleving en flexibel te functioneren in een 

nu nog deels onbekende toekomst. Wetenschap 

en technologie onderwijs moet daarom al in het 

basisschool curriculum verankerd zijn. Dat moet 

echter niet gebeuren in de vorm van een ‘apart 

vak’ of enkele lessen per maand. Wetenschap 

en technologie zijn immers geen ‘vakken’ die 

je apart invoert in een curriculum. Zij vertegen-

woordigen eerder een ‘levensgrondhouding’ die 

bijdraagt aan zowel persoonlijke ontwikkeling 

en vorming (bildung), arbeidsmarktvaardigheden 

(kwalificatie) als burgersschapsontwikkeling 

(socialisatie).  

Het integreren van wetenschap en technolo-

gie in het geheel van het funderend onderwijs 

cultiveert nieuwsgierigheid en vindingrijkheid als 

bronnen van ontwikkeling en bereidt kinderen 

zo voor op een leven lang geïnspireerd leren.

WENSBEELD
Wanneer W&T op een goede manier in onder-

wijs worden geïntegreerd, is dit uitdagend en 

stimulerend en kunnen kinderen hun potentie op 

verschillende domeinen ontwikkelen Kinderen 

leren ingewikkelde vragen te doorgronden en 

verzinnen en creëren creatieve oplossingen. Ze 

zijn vaardig om op hun eigen leren te reflecteren 

en kunnen zo hun eigen (leer)ontwikkeling 

begrijpen en sturen. Ze hebben een positieve 

houding ten aanzien van onderzoeken en 

ontwerpen, het stellen van nieuwsgierige of 

kritische vragen, of het bedenken van alter-

natieve oplossingen (een eigen nieuwsgierige 

‘willen-weten’ houding en een onafhankelijke en 

probleemoplossende denkhouding). Zij hebben 

een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en geloof 

in hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden en ze 

zijn gemotiveerd om te leren.
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Op uitnodiging van de PO-Raad en 

het Platform Bèta Techniek heeft de 

Verkenningscommissie wetenschap en 

technologie primair onderwijs, aangevuld 

met leden uit het voortgezet onderwijs 

zich onder de naam Denktank#2032, 

gebogen over de vraag: Hoe kunnen we 

kinderen die nu naar school gaan, zo goed 

mogelijk voorbereiden op de samenleving 

en arbeidsmarkt van 2032?  

KWALITEIT VOOR WETENSCHAP 

EN TECHNOLOGIE 

IN HET FUNDEREND ONDERWIJS

“ In een cultuur van leren, staat het leren van de leerlingen  

 centraal terwijl bij onderwijzen het onderwijzen door de 

 leerkrachten centraal staat. Dat laatste voldoet nu niet en 

 in 2032 al helemaal niet meer.” Sylvia Vermaat, College van  

 Bestuur Stichting Fluvius Arnhem
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VAN REPRODUCEREN 
NAAR CREËREN
Wetenschap en technologie ontwikkelen zich in 

hoog tempo. Kennis veroudert snel en techno-

logische innovaties volgen elkaar snel op. Een 

programmeertaal vandaag, is morgen verouderd. 

Onderwijs kan dit natuurlijk niet bijhouden of dit 

op enig moment formuleren in een tijdloos 

curriculum. Onderwijzen met wetenschap en 

technologie vraagt daarom om een fundamen- 

teel andere benadering van leerlingen en leren: 

van reproduceren naar creëren. Niet het ant-

woord op een vraag staat exclusief centraal, 

maar ook de vraag van de leerling zélf en de 

zoektocht naar mogelijke antwoorden. Zo 

wordt nieuwsgierigheid gestimuleerd.1

Omdat inhoud en kennis steeds sneller verande-

ren, is het belangrijk om te focussen op ‘levensloop 

bestendige’ kwaliteiten en onderliggende vaar-

digheden. Door aandacht te besteden aan meer 

hogere-orde leerdoelen, ontwikkelen kinderen 

tijdloze en meer universele vaardigheden om zich 

permanent kennis en kunde eigen maken.

Dit wil niet zeggen dat onderwijs ‘inhoudsloos’ 

wordt, noch dat kennisoverdracht niet meer 

nodig zou zijn, of dat elementaire vaardigheden 

als taal en rekenen niet meer getraind hoeven 

worden. Integendeel, stimulerende kennisover-

dracht en basisvorming blijven noodzakelijk. 

Maar een verbreding naar onderzoeken en 

ontwerpen en hogere-orde denken is evenzeer 

noodzakelijk.

1 Peeters, M. (2015). Hoe worden leerlingen nieuwsgierig? 
   JSW, 8, 32-35.
2 De methodiek “Talenten Voeden”, SETD, 2015

Het onderzoekscentrum Science Education and 

Talent Development (SETD) van de Universiteit 

Twente ontwikkelde een conceptueel raam-

werk dat de kwaliteiten die ten grondslag liggen 

aan W&T en 21e-eeuws leren in het onderwijs 

beschrijft. Dit raamwerk2 , dat op basis van 

literatuurstudies en in dialoog met het onderwijs 

veld tot stand kwam, maakt een onderscheid in 

vier betekenisvolle leerpsychologische dimensies 

van leerlingkwaliteiten: 

1.   VAARDIGHEDEN (hogere orde vaardigheden  

 -waaronder kritisch en creatief denken-, 

 onderzoekende en ontwerpende vaar-  

 digheden, en meta-cognitieve vaardigheden)

2.   HOUDINGEN (nieuwsgierige houding en onaf- 

 hankelijke en probleemoplossende houding)

3.   MOTIVATIES (intrinsiek en extrinsiek)

4.   ZELFBEELD (zelfvertrouwen en groei-mindset)

Een dergelijke indeling maakt inzichtelijk dat 

‘vaardigheden’ vanuit onderwijspsychologisch en 

pedagogisch perspectief echt iets anders zijn dan 

‘houdingen’ en dat beiden ook weer kwalitatief 

anders zijn dan ‘motivaties’ en ‘zelfbeeld’. Alle 

vier zijn noodzakelijk om werkelijk tot groei, 

betere prestaties, of toekomstig maatschappelijk 

functioneren te komen.

Een belangrijke vooronderstelling van deze 

clustering is dat al deze kwaliteiten bij iedere 

leerling tot op zekere hoogte te ontwikkelen zijn 

en dat de genoemde kwaliteiten domeinneutraal 

zijn. Het raamwerk zou het vertrekpunt kunnen 

zijn in de klas, in de vorm van stimulerend vak-

overstijgend onderwijs waarin allerlei van belang 

zijnde kennisdomeinen en vaardigheden, zoals 

cultuur, taal, rekenen, oriëntatie op de wereld 

en op jezelf en digitale geletterdheid een plek 

vinden.

Advies: Neem in het funderend onderwijs 

bovengenoemde vier ‘levensloop bestendige’ 

kwaliteiten als uitgangspunt voor didactiek van 

W&T en 21e-eeuws leren, door het geheel van de 

leerdoelen in het PO.

RAAMWERK VOOR 
TALENTONTWIKKELING



HOUDINGEN

MOTIVATIE

ZELFBEELD

In dit verslag worden deze kwaliteiten toegelicht en concluderend vijf concrete adviezen gegeven ter 

implementatie van deze visie.

Kinderen leren nu vooral dingen te onthouden, 

begrijpen en toepassen. Bij hogere-orde denken 

leren ze ook analyseren, evalueren, of zelf 

creëren en creatief denken. Daarnaast moet meer 

aandacht zijn voor onderzoekende en ontwer-

pende vaardigheden en voor metacognitieve 

vaardigheden. Tot de kernvaardigheden behoort 

dat kinderen zelf creatiever en flexibeler leren 

denken en dat zij leren wat ze kunnen doen om 

hun eigen leren te verbeteren.

Nieuwsgierigheid en verwondering zijn geen 

vaardigheden, maar houdingen die vooraf gaan 

aan bepaald gedrag. Tot zeven jaar zijn kinderen 

van nature nog heel nieuwsgierig, maar in het 

funderend onderwijs verdwijnt die houding. Kin-

deren geven zelf aan dat ze geen nieuwsgierige 

vragen durven stellen op school, omdat ze het 

gevoel hebben dat de leerkracht en de medeleer-

lingen dat vervelend vinden. Er gebeurt precies 

dat wat we niet willen: kinderen leren het af om 

in schoolsituaties vragen te blijven stellen, terwijl 

ze wel nieuwsgierige vragen stellen in de buiten-

schoolse situatie. Een kritische denkhouding, 

waarbij kinderen niet alles zomaar aannemen en 

waarbij zij leren verschillende perspectieven te 

zien, moet leidraad zijn voor waardering.

Zowel een intrinsieke motivatie (‘willen-kunnen 

benadering’) als een extrinsieke motivatie (‘wil-

len-presteren benadering’) zijn belangrijk voor 

kinderen. Ze kunnen daartoe worden uitgedaagd 

door toetsvormen die niet alleen vragen naar 

één enkel juist antwoord, maar die prikkelen 

door bijvoorbeeld opdrachten te geven waarbij 

meerdere antwoorden of oplossingen mogelijk 

zijn. Leerlingen die zich uitgedaagd voelen op 

originaliteit, creativiteit en kritisch denkvermo-

gen, zijn op een andere manier gemotiveerd dan 

bij een standaardtoets.

VAARDIGHEDEN
Onderzoek wijst uit dat bovengenoemde kwali-

teiten en vaardigheden bij iedereen steeds een 

beetje verder ontwikkeld kunnen worden. Veel 

mensen hebben echter nog het idee dat ‘talent’ 

iets is dat vastligt. Belangrijk is daarom een 

‘growth mindset’ te cultiveren: het fundamentele 

idee dat iedereen zich altijd kan ontwikkelen. 

Dat zorgt voor het zelfvertrouwen van kinderen 

en zorgt er voor dat we meer kijken naar wat zij 

wél kunnen in plaats van hen alleen eenzijdig af 

te rekenen op wat zij niet zouden kunnen. 

“Kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid en 

  ontdekkende houding. Die zou op een goede manier 

  gestimuleerd  moeten worden.” Rinda den Besten, 

  voorzitter PO-Raad
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ADVIEZEN

KWALITEITEN BIJ PROFESSIONALS
Voor de implementatie van deze visie in het 

onderwijs is geen revolutie nodig. Het kan in 

kleine stapjes gebeuren, maar dan moeten nu 

wel de eerste stappen worden gezet. De eerste 

stap is het ontwikkelen van de vier kwaliteiten 

bij de leerkrachten zelf. Immers, zij geven het 

goede voorbeeld. Als de leerkracht zijn eigen 

nieuwsgierigheid en vindingrijkheid weet te 

voeden, werkt dit aanstekelijk naar de kinderen. 

Daarnaast kan deze daarmee ook echt adaptief 

onderwijs verzorgen. 

Om de gewenste vier kwaliteiten in het onder-

wijs te vestigen, vraagt Denktank #2032 

daarnaast aandacht om ook te werken aan 

randvoorwaardelijke en systeeminnovaties.

CULTUUR VAN LEREN
In een cultuur van leren, staat het leren van de 

leerlingen echt centraal, in plaats van het uitvoeren 

van vaste methodes. Vooral de metacognitieve 

leerstrategieën moeten een plek krijgen in de 

scholen. Dat geldt ook voor het leren samen-

werken en reguleren zodat leerlingen zelf de 

regie gaan nemen over hun eigen leerproces. 

In een cultuur van continu verbeteren worden 

interventies gepersonifieerd aan de hand van 

data-analyse en zijn er hoge verwachtingen van 

iedereen. Professionals in het Primair Onderwijs 

leren (nog) beter en anders feedback te geven en 

te ontvangen. Wetenschappelijk is aangetoond 

dat de juiste feedback leidt tot beter leren. 

TOETSVORMEN
Wanneer de vier kwaliteiten een plek hebben 

veroverd in ons onderwijs waarderen we leer-

lingen op andere aspecten dan nu vaak gebeurt.

Dan volstaat het huidige toetsingssysteem 

-waarin de focus vooral ligt op reproductie en 

het ene juiste antwoord- niet meer. Om aan te 

sluiten op het hogere-orde denken zal anders 

moeten worden getoetst, met oog voor origina-

liteit, creativiteit en kritisch denkvermogen. 

INSPECTIE/OVERHEID
Overheden zouden een positief stimulerende rol 

moeten invullen richting scholen. Het stellen van 

hoge professionele eisen aan leerkrachten gaat 

samen met vertrouwen in professionals en ruimte 

voor eigen invulling. Hiertoe moet wel een grote 

professionaliseringslag gemaakt worden. Een 

externe prikkel kan nodig zijn om scholen te be-

wegen om met deze visie op korte termijn aan de 

slag te gaan. Hierin kan de inspectie een positief 

stimulerende rol spelen. De inspectie zal zich 

daarom faciliterend aan de verandering moeten 

opstellen en minder als controleur kunnen 

optreden.

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS
De druk op de kwaliteit van het Nederlandse 

onderwijs neemt toe door krimp van de popu-

latie, het toenemen van de diversiteit en de 

discussies over kwaliteit van leerkrachten. 

Daarnaast lijkt de financiële druk op scholen 

ook de komende jaren te groeien. Inefficiënties, 

zoals het zitten blijven en het open houden van 

meerdere kleine scholen in dezelfde wijk, zullen 

daarom aangepakt moeten worden.  

“ De ambitie is om een rijke leeromgeving te scheppen met 

 rijke opdrachtvormen voor een “dikke” leerkracht waar

 door er zaken naar boven kunnen komen die tot 

 differentiatie leiden. In die omgeving wordt niet alleen  

   gekeken naar wat kinderen niet goed doen, maar ook naar  

 wat ze wel goed kunnen.”, Rob Fens, Rector Wolfert van  

 Borselen Scholengroep

“ Wanneer kinderen gestimuleerd worden hun fantasie te  

 gebruiken is de gedachte dat zij in hun latere leven beter  

 zijn in het denken in dimensies, improvisatie, experiment,  

 scenario denken en het durven af te wijken van gebaande  

 paden.”, Hans Clevers, voormalig President van de KNAW.
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