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Samenvatting
“Om goed te kunnen functioneren
in beroep en maatschappij
heb je als jongere tegenwoordig
andere vaardigheden nodig dan
pakweg twintig jaar geleden.”
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OM GOED TE KUNNEN FUNCTIONEREN IN BEROEP EN MAATSCHAPPIJ HEB JE ALS
JONGERE TEGENWOORDIG ANDERE VAARDIGHEDEN NODIG DAN PAKWEG TWINTIG
JAAR GELEDEN. NATUURLIJK, ICT-VAARDIGHEDEN. MAAR DAARNAAST NOG EEN HELE
REEKS ANDERE ‘21STE-EEUWSE VAARDIGHEDEN’. ZOALS SAMENWERKEN MET MENSEN
VAN UITEENLOPENDE ACHTERGRONDEN, EEN EIGEN MENING KUNNEN VORMEN EN
DIE HELDER VERWOORDEN, INFORMATIEBRONNEN OP WAARDE WETEN TE SCHATTEN.
Dit zijn natuurlijk geen nieuwe vaardigheden. Maar ze zijn door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij wel extra van belang. Dit rapport schetst aan de hand van literatuuronderzoek welke veranderingen er op ons afkomen. En welke eisen die ontwikkelingen stellen
aan werknemers en burgers van de toekomst. Dat culmineert in een set vaardigheden die in
het bijzonder relevant zijn voor het beroepsonderwijs.
Veranderende arbeidsmarkt en maatschappij
Met welke veranderingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij krijgen jongeren precies
te maken? Allereerst de arbeidsmarkt. Onderzoekers voorspellen dat mogelijk 47% van de banen
in de komende 20 jaar door automatisering verdwijnt. Voor Nederland zou dat een verlies van
2 tot 3 miljoen arbeidsplaatsen betekenen. Gelukkig zullen ook nieuwe banen ontstaan.
Sommigen kunnen we ons misschien al voorstellen (robotcoach of nano-timmerman), andere
beroepen kunnen we nu nog totaal niet voorzien. Van de beroepen die blijven bestaan, zal de
inhoud veelal veranderen. Het is heel waarschijnlijk dat die een relatief groot beroep zullen
doen op vaardigheden als creativiteit, samenwerking en communicatie.
Daarnaast wijzigt ook de betekenis van werken, een direct gevolg van de flexibilisering van
de arbeidsmarkt. Waar vroeger werknemers hun hele leven bij één baas werkten, stijgt het
aantal baanwisselingen gedurende de levensloop richting de tien. Dat vergroot de noodzaak
van een leven lang leren. Tegelijk ontwikkelt zich een andere verhouding tussen privé en werk:
mensen kunnen en willen hun tijd flexibeler inrichten, maar daarbij lopen privé en werktijd
vaker door elkaar. Ook dit stelt andere eisen aan de werknemers van de toekomst.
Dan de maatschappij. Veel sterker dan nu krijgt de burger van de toekomst te maken met
digitalisering, die steeds verder doordringt in alle onderdelen van het publieke domein. Denk
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alleen maar aan het verplicht digitaal doorgeven van de belastingaangifte. Via allerlei (digitale)
kanalen komt informatie tot ons. Dat vraagt praktische kennis van zaken (‘knoppenvaardigheid’),
maar vooral ook de vaardigheid om relevante informatie te filteren en op waarde te schatten.
De toenemende globalisering zorgt eveneens voor een andere dynamiek in samenwerken en
-leven. Communicatie heeft een wereldwijde dimensie gekregen. En de diversiteit in het straatbeeld neemt alleen maar toe. Last but not least zien we een voortschrijdende individualisering
van de samenleving. De overheid trekt zich steeds verder terug, waardoor burgers in toenemende mate een eigen verantwoordelijkheid moeten nemen.
Meebewegend onderwijs
In een veranderende samenleving moet het beroepsonderwijs meebewegen. Aandacht voor
nieuwe, aan belang winnende vaardigheden is nodig om jongeren adequaat voor te bereiden
op de toekomst. Dat vraagt aanpassingen in het curriculum. Maar dat niet alleen. In de aanpak
van het onderwijs verschuiven accenten. Naast kennisoverdracht wordt het begeleiden van
leerlingen en studenten in het leerproces steeds belangrijker. Die leerprocessen krijgen een
meer actief karakter en gaan gepaard met vakoverstijgende projecten binnen en buiten school,
met benutting van alle ict-mogelijkheden.

“In een veranderende samenleving
en een veranderende arbeidsmarkt
moet het beroepsonderwijs
meebewegen.”

In dit meebewegend beroepsonderwijs hebben toekomstgerichte vaardigheden
een vanzelfsprekende plaats. Kort gezegd gaat het om alles wat nodig is om
goed te functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt van morgen.
‘21ste-eeuwse vaardigheden’ zijn uiteenlopend van aard, hangen soms wel
onderling samen en hebben onder andere met elkaar gemeen dat ze vak-

overstijgend en ontwikkelbaar zijn. Het zijn vaardigheden die niet beroepsspecifiek zijn, maar
voor iedereen relevant, in beroep en als burger. Ontwikkelbaar omdat ze ook daadwerkelijk
aan te leren moeten zijn binnen het onderwijs.
Naar aard en inhoud verdelen we de vaardigheden in 4 clusters (zie schema hiernaast):
• Digitale vaardigheden
• Denkvaardigheden
• Interpersoonlijke vaardigheden
• Intrapersoonlijke vaardigheden
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Een korte toelichting op deze 4 clusters:
21STE-EEUWSE VAARDIGHEDEN, VERDEELD IN 4 CLUSTERS

7

DIGITALE VAARDIGHEDEN
• Instrumentele vaardigheden
• Mediawijsheid
• Informatievaardigheden

DENKVAARDIGHEDEN
• Kritisch denken
• Probleemoplossend vermogen
• Creativiteit

INTERPERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN
• Communicatie
• Samenwerking
• Sociale & culturele vaardigheden

INTRAPERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN
• Metacognitie
• Zelfregulatie
• Ondernemendheid.
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Digitale vaardigheden vallen uiteen in instrumentele vaardigheden (het
kunnen gebruiken van computers en andere digitale hulpmiddelen), mediawijsheid (het bewust en kritisch gebruiken en produceren van digitale
informatie, met aandacht voor privacy, veiligheid en maatschappelijke
normen en waarden), en informatievaardigheden (op efficiënte wijze
gepaste informatie zoeken en selecteren met behulp van digitale middelen).
Bij denkvaardigheden gaat het om verschillende, vaak onderling samenhangende cognitieve processen om een probleem of situatie goed in te
schatten en er een mening over of oplossing voor te bedenken. We onderscheiden: kritisch denken (effectief argumenten en beweringen analyseren
en evalueren), probleemoplossend vermogen (een probleem definiëren
en denkstappen maken om het op te lossen), en creativiteit (bedenken
en ontwikkelen van een vernieuwend en passend idee of product).
Bij interpersoonlijke vaardigheden staat interactie met andere mensen
en culturen centraal, op allerlei manieren. Belangrijke elementen zijn:
communicatie (uitwisselen van informatie, al dan niet met gebruik van
digitale hulpmiddelen, zonder ‘ruis’, effectief en duidelijk), samenwerking
(gezamenlijk nastreven van doelen, elkaar daarbij betrekken en aanvullen,
taken verdelen en talenten onderkennen), en sociale & culturele vaardigheden (in uiteenlopende situaties kunnen samenleven, leren en werken
met mensen met verschillende achtergrond).
Intrapersoonlijke vaardigheden stellen burgers/werknemers in staat
verantwoordelijkheid te nemen en zichzelf aan te passen aan nieuwe
omstandigheden. Het gaat om een hele waaier van kennis, houdingen
en vaardigheden: metacognitie (vaardigheden om het eigen leergedrag
te leren kenen, controleren en bij te sturen), zelfregulatie (het vermogen
om doelen te stellen, een relevante strategie te kiezen en te monitoren
of het doel bereikt is), en ondernemendheid (zoeken en benutten van
kansen in de omgeving, initiatief nemen & proactief handelen).
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21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo
Vanuit onderzoek is het een en ander bekend over 21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo.
Zo laat onderzoek zien dat 60% van de mbo’ers een laag tot zeer laag niveau van digitaal
problemen oplossen heeft. In het mbo is echter ook een groep met een hoog niveau van
digitaal problemen oplossen. Een inventarisatie onder docenten geeft inzicht in de onderwijsaandacht voor kritisch denken en sociale & culturele vaardigheden. Docenten geven aan
andere verwachtingen van en ervaringen met niveau 2- dan niveau 4-studenten te hebben.
Een meerderheid van de docenten zegt te weten hoe zij deze vaardigheden kunnen aanleren.
Desalniettemin zegt 1 op de 5 docenten niet te weten wat precies van hen wordt verwacht.
Vanuit een onderzoek naar zelfregulatie en ondernemendheid weten we dat mbo’ers die meer
van deze vaardigheden bezitten, intensiever naar een baan zoeken en succesvoller zijn op de
arbeidsmarkt.

“Voor een deel zijn de 21ste-eeuwse
vaardigheden al opgenomen in
de curricula van het beroepsonderwijs, via beroepsgerichte of
via generieke vakken. Voor een
ander deel zijn de 21ste-eeuwse
vaardigheden nog onderbelicht.”

Over 21ste-eeuwse vaardigheden wordt verschillend gedacht. Sommigen vinden de aandacht ervoor overdreven, een hype. Anderen zijn van mening dat
beroepen en de samenleving per definitie aan veranderingen onderhevig zijn
en dat er in feite niets nieuws onder de zon is: ‘oude wijn in nieuwe zakken’.
Een kritische blik is zeker belangrijk. Zeker als het erom gaat plaats in te ruimen voor deze ‘nieuwe’ vaardigheden in het onderwijs. Immers, gaat dat niet
ten koste van de aandacht voor vakkennis en -vaardigheden?

Een zorgvuldige afweging is van belang. Met de kanttekening dat 21ste-eeuwse vaardigheden
niet alleen als apart vak gegeven kunnen worden. Voor een deel zijn deze 21ste-eeuwse
vaardigheden namelijk al opgenomen in de curricula van het beroepsonderwijs, via beroepsgerichte of via generieke vakken. Soms zijn bepaalde vaardigheden voor een beroep zo’n
duidelijk onderdeel van de benodigde competenties dat ze expliciet deel uitmaken van het
beroepscompetentieprofiel. Creativiteit bijvoorbeeld is onmisbaar in beroepen als kapper,
banketbakker of bloemist.
Het is een goed idee om dit expliciet te maken en te evalueren welke vaardigheden aandacht
krijgen en of dit optimaal gebeurt. Als we proberen te voorspellen hoe een beroep gaat veranderen
de komende jaren, leren studenten dan de goede dingen? Nieuwe kwalificatiedossiers kunnen
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een aanleiding vormen om 21ste-eeuwse vaardigheden in het ontwerp van opleidingen te
integreren. Daarnaast biedt de inrichting van de nieuwe keuzeruimte van mbo-opleidingen
een uitgelezen kans om deze vaardigheden een stevige plaats te geven.
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“Aandacht voor nieuwe,
aan belang winnende vaardigheden
is nodig om jongeren
adequaat voor te bereiden
op de toekomst.
Dat vraagt aanpassingen
in het curriculum.”
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Hoofdstuk 1

Inleiding
“Niemand weet precies hoe de banen
van de toekomst eruitzien.
Daarvoor veranderen samenleving
en arbeidsmarkt gewoon te snel.”
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’Is de wereld wel echt zo

HET ONDERWIJS LEIDT DE BURGERS EN WERKNEMERS VAN DE TOEKOMST OP.

veranderd….?’

MAAR HOE ZIET DIE TOEKOMST ERUIT? EN WELKE VAARDIGHEDEN MOETEN BURGERS

Een veelgehoord kritiekpunt

EN WERKNEMERS HEBBEN OM OOK DAN GOED TE KUNNEN FUNCTIONEREN?

rondom 21ste-eeuwse vaardigheden is dat het wel meevalt

Niemand weet precies hoe de banen van de toekomst eruitzien. Daarvoor veranderen samen-

met die veranderingen in

leving en arbeidsmarkt gewoon te snel. Toch heeft het onderwijs de taak om studenten zo goed

de samenleving en op de

mogelijk voor te bereiden op hun rol in de samenleving van de toekomst. Onderzoekers en

arbeidsmarkt. Dat ze zeker

beleidsmakers spreken vaak over het belang van 21ste-eeuwse vaardigheden; vaardigheden

niet groter zijn dan voorheen

waarvan je mag verwachten dat burgers en werknemers ze in de toekomst nodig hebben.

(zie bijvoorbeeld Martens,

Maar om wat voor vaardigheden gaat het dan? Zijn het nieuwe vaardigheden? En moet het

2014). Haaks daarop staat

beroepsonderwijs er iets mee?

de opvatting dat de huidige
veranderingen wel degelijk

Met deze publicatie* willen we professionals uit het beroepsonderwijs meer grip geven op het

ingrijpender zijn. Alleen al

begrip 21ste-eeuwse vaardigheden en hen helpen ermee aan de slag te gaan. We schetsen

omdat maatschappelijke

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. En daarnaast van ontwikkelingen

sectoren (onderwijs, zorg,

in het onderwijs. Vervolgens geven we een overzicht van de vaardigheden die als ‘21steeeuws’

financiën) zich anders gaan

worden beschouwd. We gaan in op de vraag hoe de vaardigheden zich tot elkaar verhouden.

organiseren (Rotmans, 2014;

Ook bespreken we een aantal onderzoeken en onderwijspraktijken rondom 21ste-eeuwse

WRR, 2013).

vaardigheden in het mbo, ter inspiratie hoe deze vaardigheden aandacht kunnen krijgen in
het onderwijs. In kaderstukjes ten geven we ruimte aan enige relativering of illustratie.

* De auteurs bedanken Caroline van Eijk (Albeda College), Koen Vos (ROC Friese Poort), Knup Fuhri en Paul Steehouder (CINOP Advies)
voor hun waardevolle feedback op een eerdere versie van het rapport. De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke inhoud ligt bij de auteurs.
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Hoofdstuk 2

Arbeidsmarkt, samenleving
en onderwijs veranderen
“Arbeidsmarkt en samenleving evolueren.
Op allerlei manieren en vaak in snel tempo.
Welke eisen stellen die veranderingen
aan de benodigde vaardigheden?
En hoe speelt het onderwijs daarop in?”
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Banen met grote kans

ARBEIDSMARKT EN SAMENLEVING EVOLUEREN. OP ALLERLEI MANIEREN EN VAAK

om te verdwijnen:

IN SNEL TEMPO. WELKE EISEN STELLEN DIE VERANDERINGEN AAN DE BENODIGDE

• Telemarketeer

VAARDIGHEDEN? EN HOE SPEELT HET ONDERWIJS DAAROP IN?

• Boekhouder
• Creditcontroleur

De arbeidsmarkt is de laatste decennia snel en ingrijpend veranderd. Trends als robotisering en

• Loketambtenaar

flexibilisering maken dat banen niet meer dezelfde inhoud en vorm hebben als 20 jaar geleden.

• Verkoper

Ook wordt productie in toenemende mate uitbesteed aan lagelonenlanden, waardoor westerse

• Datatypist

landen zichzelf sterker (moeten) profileren als kenniseconomie. In een dergelijke economie

• Makelaar

bestaat met name behoefte aan kenniswerkers en ‘mensen’-werkers.1

• Naaister
• Radio-operateur

2.1 De veranderende arbeidsmarkt

• Etser/graveur

Sommige banen zullen eenvoudigweg verdwijnen (zie kader). En beroepen die blijven bestaan,

• Administratief/logistiek

krijgen een nieuw aanzien, met vaak complexe, kennisintensieve en creatieve taken, uitgevoerd

medewerker

in samenwerking met anderen.

Banen met kleine kans

Wie in de toekomst werkzekerheid zoekt, doet er slim aan te kiezen voor werk dat moeilijk aan

om te verdwijnen:

robots kan worden uitbesteed. Denk bijvoorbeeld aan werk met mensen, zoals fysiotherapeuten

• Creatief therapeut

of supervisors. Evengoed blijft het lastig om in te schatten welke beroepen straks nog bestaan.

• Choreograaf

Onderzoekers voorspellen dat 47% van de banen in de komende 20 jaar door computerisering

• Persoonlijk trainer

zal verdwijnen.2 Voor Nederland betekent dat een verlies van 2 tot 3 miljoen banen.3 Met

• Tandarts

name de gemiddeld betaalde banen komen onder druk te staan.4 Met een groeiende vraag naar

• Sociaal werker

hoogopgeleiden en een relatief stabiele onderkant van de arbeidsmarkt, zullen naar verwachting

• Arts

werknemers met een mbo-opleiding op niveau 2 of 3 het minste arbeidsmarktperspectief

• Wetenschapper

hebben. Dit type banen laat zich immers relatief gemakkelijk automatiseren.

• Technicus
• Eerstelijns supervisor

Tegelijk zullen ook nieuwe banen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een robotcoach of nano-

• Installateur

timmerman.5 Maar ook zullen banen in beeld komen die we nu nog totaal niet kunnen voorzien.
De vraag rijst hoe het onderwijs mensen moet voorbereiden op zulke banen. Kan dat wel?

Bron: Frey & Osborne, 2013.

Betekent het dat opleidingen minder gericht moeten zijn op één beroep? Dat ze wellicht een
voorbereiding moeten bieden op werk in het algemeen?
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‘Oude wijn in nieuwe

Er tekent zich een spanningsveld af tussen vakspecifieke en algemene vaardigheden. Ook als

zakken?’

het gaat om banen die blijven bestaan. Zeker, een vakman onderscheidt zich door vakkennis.

In hoeverre zijn 21 -eeuwse

Maar die benodigde vakspecifieke vaardigheden zijn aan ingrijpende veranderingen onder-

vaardigheden nu echt nieuw?

hevig. Alleen al als gevolg van technologische ontwikkelingen. Dit spanningsveld zal blijvend

Sommige zijn altijd al belang-

een rol spelen in de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven.6

ste

rijk geweest. En deze hebben
dan ook al een plaats in de

De arbeidsmarkt neemt nieuwe vormen aan en daar horen andere vaardigheden bij. Los van

kwalificatiedossiers, in ieder

de discussie hoe groot veranderingen echt zullen zijn, gaat het erom verantwoordelijkheid te

geval voor sommige beroeps-

nemen om jonge mensen voor te bereiden op de toekomst. Op een carrière met aanpassingen

groepen. Digitale vaardig-

binnen het beroep en flexibele inzetbaarheid tussen beroepen. Dat vergt extra aandacht voor

heden zijn onbetwist nieuw en

algemene vaardigheden en een leven lang leren.7

een resultaat van de technolo-

Ook de betekenis van werken wijzigt, een direct gevolg van de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

gische ontwikkeling. Sommige

Zo bestaat een andere verhouding tussen werknemer en werkgever: waar vroeger werknemers

vaardigheden hebben een

hun hele leven bij één baas werkten, stijgt het aantal baanwisselingen gedurende de levens-

nieuwe invulling gekregen.

loop richting de tien.8 Tegelijk ontwikkelt zich een andere verhouding tussen privé en werk:

Waar men vroeger bij ‘creati-

mensen kunnen en willen hun tijd flexibeler inrichten, maar daarbij lopen privé en werktijd

viteit’ dacht aan Einstein en

vaker door elkaar.9 Ook dit stelt andere eisen aan de werknemers van de toekomst.

Bach, ligt nu meer nadruk op
creativiteit in de dagelijkse

Samenvattend: van toekomstige arbeidskrachten wordt verwacht dat zij produceren in plaats

praktijk (bijvoorbeeld bij de

van reproduceren, in teams samenwerken, gebruikmaken van technologie en zich blijven

ontwikkeling van een nieuw

ontwikkelen. Naast vakkennis vraagt dit om creativiteit, probleemoplossend vermogen, samen-

product). Voor andere 21 -

werking, digitale vaardigheden, communicatie en zelfregulatie.

ste

eeuwse vaardigheden geldt
dat ze toenemend van belang

2.2 De veranderende samenleving

zijn over alle beroepen heen.

Veranderingen beperken zich niet tot de arbeidsmarkt. Ook de 21ste-eeuwse samenleving

Denk aan samenwerken.

vraagt om nieuwe vaardigheden. Een voorbeeld: digitalisering zorgt ervoor dat mensen

Extra aandacht voor deze

informatie sneller kunnen benutten. Maar tegelijk kan onjuiste of onwenselijke informatie zich

vaardigheden kan een nieuwe

sneller verspreiden en blijft informatie eindeloos beschikbaar in het digitale publieke domein.

impuls geven aan de kwaliteit

Slachtoffers van cyberpesten ondervinden hiervan de consequenties. Waar ‘snel en digitaal’

van leren en het ontwerp

de standaard wordt (bijvoorbeeld met DigiD bij overheidszaken), bestaat het gevaar dat

van leerprocessen.

sommige mensen niet mee kunnen komen.10 Daarom moeten burgers goed zijn toegerust.
Hierbij gaat het om de vaardigheid om fysiek gebruik te maken van digitale hulpmiddelen
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(instrumentele vaardigheid), maar ook om de vaardigheid relevante informatie te filteren en
op waarde te schatten (informatievaardigheden, mediawijsheid, kritisch denken).
De toegenomen globalisering zorgt voor een andere dynamiek in samenwerken en -leven.
Communicatie heeft een wereldwijde dimensie gekregen. En de diversiteit in het straatbeeld
is enorm toegenomen. Dit vergt sociale en culturele vaardigheden die minder noodzakelijk
waren in het verleden. Een laatste ontwikkeling is de individualisering van de samenleving.11
Individuen lijken een grotere keuzevrijheid en autonomie te willen. De structuur van de samenleving vraagt hier ook om. Volgens het Platform Onderwijs2032: “In een samenleving met
een overweldigend informatieaanbod en steeds minder traditioneel houvast, bijvoorbeeld in
de vorm van een godsdienst, zijn mensen voor de waarden waarop ze zich baseren steeds
meer op zichzelf en elkaar aangewezen.”12 Daarbij trekt de overheid zich verder terug en legt
meer verantwoordelijkheid bij het individu.13 Dit gebeurt bijvoorbeeld door het ideaal van een
participatiesamenleving te schetsen, door kwetsbare groepen minder te faciliteren en door
mensen zelf verantwoordelijk te maken voor hun zorg (persoonsgebonden budget). Eveneens
passend in de trend van individualisering is het toenemend aantal zzp’ers en de versobering
van de traditionele verzorgingsstaat. Al deze ontwikkelingen maken dat burgers in toenemende
mate eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit vraagt om zelfregulatie, een proactieve en
ondernemende houding, en adequaat gebruik van de sociale omgeving.
2.3 Het veranderende onderwijs
In een veranderende samenleving moet het onderwijs meebewegen. Meer dan ooit is onderwijs
van belang om burgers te helpen met veranderingen om te gaan. Dat geldt in het bijzonder
voor het beroepsonderwijs. In de kamerbrieven Ruim baan voor vakmanschap14 en Een
responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap15 geeft de minister mbo-instellingen daar
meer ruimte voor. De herziening van de kwalificatiestructuur en de invoering van keuzedelen
bieden goede mogelijkheden om de 21ste-eeuwse vaardigheden meer of explicieter aandacht
te geven.
In het advies Een eigentijds curriculum bepleit de Onderwijsraad een periodieke herijking
van wat studenten moeten leren. Ook adviseert de raad kennisdeling beter te faciliteren.16
Op dezelfde lijn zit het Platform Onderwijs2032. Het pleit in zijn advies voor meer aandacht
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voor creativiteit, nieuwsgierigheid, blijvend ontwikkelen en verantwoordelijkheid leren nemen.
Daarbij is het zaak dat het onderwijs de kansen van de digitale wereld en mogelijkheden tot
maatwerk weet te benutten.17 Relativerende geluiden zijn er ook. De nadruk op 21ste-eeuwse
vaardigheden zou kunnen leiden tot een onderschatting van de waarde van kennis en kernvaardigheden.18

“Er tekent zich een spanningsveld
af tussen vakspecifieke en
algemene vaardigheden. Ook als
het gaat om banen die blijven
bestaan. Zeker, een vakman onderscheidt zich door vakkennis.
Maar die benodigde vakspecifieke
vaardigheden zijn aan ingrijpende
veranderingen onderhevig.
Alleen al als gevolg van technologische ontwikkelingen. Dit
spanningsveld zal blijvend een rol
spelen in de afstemming tussen
onderwijs en bedrijfsleven.”

Met de toenemende aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden verschuift
niet alleen de inhoud van het onderwijscurriculum. Ook de aanpak van het
onderwijs moet op de schop, vinden sommigen. Zowel de technologische
mogelijkheden als het type vaardigheden en houdingen dat aangeleerd moet
worden, vragen daar om. In essentie gaat het om het wat, wie en hoe van het
onderwijs. In een kennissamenleving krijgen die elementen een heel andere
inhoud dan in een industriële samenleving. De tabel op pagina 20 brengt de
verschillen in beeld.19
De focus op kennisoverdracht verschuift naar kennisconstructie. Anders gezegd:
niet langer is kennisoverdracht de primaire taak van de leerkracht, maar het
begeleiden van leerlingen en studenten in het leerproces. Met gebruikmaking
van actieve leerprocessen en vakoverstijgende projecten binnen en buiten
school, inclusief de benutting van ict-mogelijkheden. Trilling en Fadel (2009)
noemen dit de verschuiving van teacher-directed learning naar learner-centred

learning. Kernvaardigheden, zoals taal en rekenen, blijven daarbij overigens onverminderd van
belang. In de literatuur over 21ste-eeuwse vaardigheden worden deze gezien als noodzakelijke
voorwaarde, als basis voor het aanleren van andere vaardigheden.

18
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“Sommige banen
zullen eenvoudigweg verdwijnen.
En beroepen die blijven bestaan,
krijgen een nieuw aanzien,
met vaak complexe, kennisintensieve en
creatieve taken, uitgevoerd in
samenwerking met anderen.”

19

De toekomst begint vandaag: 21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs

ecbo

ONDERWIJS IN EEN INDUSTRIËLE SAMENLEVING EN IN EEN KENNISSAMENLEVING
Onderwijs in een industriële samenleving

Onderwijs in een kennissamenleving
Wat?

•
•
•
•
•
•
•
•

Kennisoverdracht
Kennis, inzicht, toepassing (Taxonomie Bloom*)
Kennis
Theorie
Inhoud
Kernvaardigheden
Feiten en principes
Gebaseerd op werkgeversbehoeften in industriële
samenleving

• Kennisconstructie
• Analyse, synthese, evaluatie (Taxonomie Bloom1)
•
•
•
•
•
•

Vaardigheden
Praktijk
Proces
Toegepaste vaardigheden
Vragen en problemen
Gebaseerd op werkgeversbehoeften en maatschappij in kennissamenleving

Wie?
• Leraargestuurd
• Leerkracht en boeken als bron van kennis

• Student centraal
• Leerkracht als coach van studentgestuurde
leerprocessen
Hoe?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passief leren
Directe instructie
Gefragmenteerde lessen en curriculum
Vastgestelde tijdsindeling
One size fits all
Competitief
Boeken, schriften, pennen
Vooral binnen klaslokaal
Summatief toetsen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actief leren
Interactieve uitwisseling
Vakoverstijgende projecten
Tijdsdeling op basis van behoeften
Gepersonaliseerd
Gezamenlijk
Blended learning met ict
Interactie binnen en buiten school
Formatief toetsen

* Zie bijvoorbeeld http://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloom.
Bronnen: Trilling & Fadel, 2009; Van den Oetelaar, 2012.

Het is aan het onderwijs om effectief in te spelen op 21ste-eeuwse ontwikkelingen. Tegelijk kunnen
hedendaagse verworvenheden behulpzaam zijn bij noodzakelijke veranderingen. Juist in
Nederland, met zijn open economie en een sterke nadruk op kennisintensieve dienstverlening
is het belangrijk dat het onderwijs tegemoetkomt aan de uitdaging om ict te integreren in het
onderwijs.20 En dan kan deze ict bijvoorbeeld een nuttige rol spelen bij veranderingen in de

20
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manier van toetsen. Waarbij het minder gaat om het ‘afvinken van competenties’ en meer om
het inzichtelijk maken van ontwikkeling.21
Het goed benutten van ict is niet alleen van belang binnen het reguliere onderwijs, maar ook
daarbuiten. Zo is er een toenemende aandacht voor non-formeel leren. Dat is leren buiten
het reguliere onderwijs, maar wel in een gestructureerde vorm.22 Dit kan bijvoorbeeld in de
vorm van MOOCs (Massive Online Open Courses) en op digitale platforms, of tijdens een
scheidsrechterscursus. Van werknemers wordt in toenemende mate verwacht dat zij zich
blijvend scholen. Het reguliere onderwijs is dan niet altijd de meest geschikte vorm. Vandaar
dat non-formeel leren naar verwachting steeds belangrijker wordt. Uitdaging daarbij is om
de verbinding te leggen tussen datgene wat wordt geleerd in de formele en de non-formele
context. Nog een derde vorm van kennis en vaardigheden opdoen is het informeel leren.
Leren tijdens sport en hobby, of bij de financiële huishouding bijvoorbeeld. In het bijzonder
voor lager opgeleiden (mbo 1) is leren na school van groot belang.23

“De technologische mogelijkheden
en het type vaardigheden en
houdingen dat aangeleerd moet
worden, vragen om andere inhoud
en een andere aanpak van het
onderwijs.”

21

Bovengenoemde contexten vormen mogelijkheden om 21ste-eeuwse vaardigheden aan bod te laten komen. Van het meedoen aan internationale uitwisselingsprojecten is bekend dat zij dergelijke vaardigheden ook helpen ontwikkelen.24
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Hoofdstuk 3

21 -eeuwse vaardigheden
algemeen bekeken
ste

“I’m calling on our nation’s governors and
state education chiefs to develop standards
and assessments that don’t simply measure
whether students can fill in a bubble on a
test, but whether they possess 21st century
skills like problem-solving and critical
thinking and entrepreneurship and
creativity.”
− Barack Obama, 10 maart 2009

22
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De Vier Vragen Oefening*

EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT EN SAMENLEVING HEBBEN HUN WEERSLAG

Stel jezelf een kind voor, of een

OP DE BENODIGDE VAARDIGHEDEN IN DE TOEKOMST. MAAR BESTAAT DAAR EENS-

favoriete student die nu aan

GEZINDHEID OVER? WAT VINDEN STUDENTEN, DOCENTEN EN WERKENDEN DAARVAN?

zijn opleiding begint.
1 Hoe ziet de wereld eruit over

De Vier Vragen Oefening (zie kader) is bedoeld om daar inzicht in te krijgen. De onderzoekers25

een jaar of 20 wanneer jouw

kregen opmerkelijk consistente reacties van mensen met verschillende achtergronden in

student zijn opleiding heeft

verschillende contexten. Onderwijs moet meer gericht worden op wat deze tijd vraagt: meer

afgerond en midden in zijn

werken in teams, meer geïntegreerd gebruik van ict in het klaslokaal, meer relevante uitdagingen,

werkzame leven zit. Denk aan

en problemen en vragen uit het echte leven in plaats van losse theoretische vragen. Projecten

je eigen leven 20 jaar geleden

waarbij leerlingen zich betrokken voelen maken leren vanzelfsprekend natuurlijk en makkelijk,

en probeer te bedenken wat

dus daarvan zouden er meer moeten komen. Onderwijs zou meer aandacht moeten hebben

er in de volgende 20 jaar zal

voor de ontwikkeling van creativiteit en innovatie. Deze en andere onderwerpen zien we ook

gebeuren.

terug in de conceptuele modellen van 21ste-eeuwse vaardigheden.

2 Welke vaardigheden heeft
een kind nodig om succesvol

De conceptuele modellen van 21ste-eeuwse vaardigheden leggen elk net andere accenten.

te zijn in deze wereld over

Zij verschillen in de nadruk en keuze van kennis, houdingen en vaardigheden die nodig zijn.26

20 jaar die je je zojuist hebt

Een aantal vaardigheden komt echter consistent terug: samenwerken, creativiteit, ict-geletterd-

ingebeeld?

heid, communicatie, probleemoplossend vermogen, kritisch denkvermogen, en sociale &

3 Bedenk vervolgens op welke

culturele vaardigheden. Deze vaardigheden zijn, naast taal, rekenen en de andere kernvakken,

momenten in je leven je wer-

van doorslaggevend belang. De kernvakken worden overigens voorwaardelijk geacht. Volgens

kelijk intensief aan het leren

Kennisnet komt ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding van pas in de

was, zo sterk, dat je ze je ‘top-

21ste eeuw.

leerervaringen’ zou kunnen
noemen. Welke waren dat?

In sommige modellen worden nog andere 21ste-eeuwse vaardigheden genoemd. Enkele

4 Hoe zou het leren er dan

voorbeelden: zelfregulatie27, metacognitie28, leren leren en besluitvormingsvaardigheden29,

uit moeten zien als het leren

flexibiliteit en ondernemendheid30, initiatief en leiderschap.31

werd ontworpen met de antwoorden op de eerste drie

Op basis van de literatuur komen wij uit op een set vaardigheden die het meest relevant lijken

vragen in het achterhoofd?

voor het beroepsonderwijs. Maar we benadrukken de conceptuele overlap die tussen de vaardigheden bestaat. Allereerst schetsen we de algemene overeenkomsten tussen deze vaardigheden.

*Bron: Trilling & Fadel, 2009.
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’Een beschrijving van

3.1 Begripsdiscussie: vaardigheid, skill of competentie?

de ideale mens?’

In deze publicatie hanteren wij de term ‘21ste-eeuwse vaardigheden’. In de literatuur komen

Komen de 21ste-eeuwse

andere begrippen voor die ongeveer hetzelfde betekenen (zie kader op de volgende pagina).

vaardigheden, bij elkaar
opgeteld, niet aardig over-

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gebruikt de term

een met een beschrijving

competenties. De OESO interpreteert competenties breed en omschrijft deze als “de bekwaam-

van de ideale mens? Wat

heid om te voldoen aan complexe vereisten in een bepaalde context door psychosociale

hoeft iemand niet te kunnen?

randvoorwaarden te mobiliseren (inclusief zowel cognitieve als niet-cognitieve aspecten).”32
Deze omschrijving bevat ook de gedachte van georganiseerdheid en benadrukt de bekwaam-

Wat dat laatste betreft: van

heid om deze vaardigheden op een betekenisvolle en bewuste manier te benutten.33 In het

een aantal vaardigheden

Nederlandse mbo wordt de term competenties nauwer opgevat. Binnen het competentiegericht

mag je verwachten dat ze

onderwijs gaat het veelal om competenties in het kader van de beroepscontext. Daarbij is het

misschien minder belang-

begrip ‘competentie’ in het mbo nogal beladen geraakt, vanwege de weerstand rond allerlei

rijk worden, zoals netjes

nieuwe vormen van leren in het eerste decennium van deze eeuw.

schrijven en over veel feitenkennis beschikken. Verder

De termen vaardigheden en skills worden beide in de Nederlandse literatuur gebruikt. Voor

zullen niet alle beroepen in

de Engelse term skills wordt dan gekozen omdat dit het brede palet van kennis, vaardigheden,

dezelfde mate vragen om de

en houdingen dekt, terwijl de term vaardigheden vaak een nauwere betekenis kent.34

verschillende vaardigheden.
Toch is de verwachting dat

De nieuwe kwalificatiedossiers maken bij de werkprocessen een onderscheid tussen kennis en

zowel in het dagelijks leven

vaardigheden. Wij prefereren (en hanteren) de overkoepelende term vaardigheden. Vaardig-

als in het werk alle 21 -

heden zijn daarbij op te vatten als persoonlijke kwaliteiten of vermogens (kennis, vaardigheden,

eeuwse vaardigheden belang-

houdingen) die relevant zijn voor een of meer nagestreefde doelen, toepasbaar in een of

rijker worden. De gedachte

meer contexten, waardevol, ontwikkelbaar en sociaal bepaald. Deze kenmerken lichten we

is dat het onderwijs ervoor

hieronder nader toe.

ste

kan zorgen dat iedereen deze
vaardigheden beter kan

3.2 Algemene kenmerken van 21ste-eeuwse vaardigheden

ontwikkelen.

De benodigde kennis, houdingen en vaardigheden om bij te kunnen dragen aan de kennismaatschappij komen samen in ‘de 21ste-eeuwse vaardigheden’. Maar wat zijn dat voor vaardigheden? Is er een gemene deler in de vaardigheden die het onderwijs zou moeten ontwikkelen?
Volgens Van den Berge en collega’s zijn het vaardigheden die vakoverstijgend, contextafhankelijk, sociaal bepaald en ontwikkelbaar zijn.35 De vaardigheden zijn vakoverstijgend,
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Synoniemen of concep-

omdat we niet precies weten hoe de beroepen van de toekomst eruit zullen zien en mensen

tueel sterk op elkaar

breder opgeleid worden dan voor slechts één vak. Contextafhankelijk, omdat het gaat om

lijkende begrippen

vaardigheden die relevant zijn in een bepaalde context. In het werk bijvoorbeeld of bij het

• 21ste-eeuwse vaardig-

vormgeven aan een goed functionerende samenleving. Sociaal bepaald wil zeggen: de vaardig-

heden

heden worden ontwikkeld én toegepast in een sociale context. Ontwikkelbaar omdat het om

• Advanced skills

vaardigheden gaat die zijn te ontwikkelen door erin te investeren; via onderwijs, maar ook via

• Key skills

informeel en non-formeel leren, socialisatie en opvoeding.

• Key competences
• Soft skills

Het belang van een vaardigheid hangt samen met de sociale context, de omgeving waarin

• Kernvaardigheden

mensen verkeren. Deze context kan veranderen, afhankelijk van de levensloop. De context

• Lifelong learning

biedt ook niet iedereen dezelfde mogelijkheden om essentiële vaardigheden te leren. Anders

competencies

gezegd: leerkansen hangen samen met de sociaaleconomische achtergrond. Onderwijs kan

• Cross-functionele

hierbij een reparerende functie vervullen.

vaardigheden
• Sleutelvaardigheden

Kenmerkend voor 21ste-eeuwse vaardigheden is dat ze te ontwikkelen, dus leerbaar zijn.

• Vakoverstijgende

Investeringen in een bepaalde vaardigheid kunnen complementair zijn, in die zin dat ze mee-

competenties

helpen ook andere vaardigheden te versterken. Zo zorgen goede sociale vaardigheden vroeg
in de levensloop ervoor dat cognitieve vaardigheden later makkelijker aan te leren zijn. Op de
basisschool geleerde taal- en rekenvaardigheden kunnen later helpen met digitale vaardigheden
en kritisch denken. Sommige vaardigheden zouden zelfs voorwaardelijk kunnen zijn, dat wil
zeggen: noodzakelijk aanwezig, voordat andere vaardigheden geleerd kunnen worden.

“Vaardigheden zijn daarbij op te
vatten als persoonlijke kwaliteiten
of vermogens (kennis, vaardigheden, houdingen) die relevant
zijn voor een of meer nagestreefde
doelen, toepasbaar in een of meer
contexten, waardevol, ontwikkelbaar en sociaal bepaald.”

25

In Nederland heeft het onderwijs een zekere vrijheid om te bepalen welke inhoud wordt aangeboden en in welke mate dat gebeurt. Zeker in het beroepsonderwijs bestaat daarbij altijd spanning tussen generieke inhoud en specifieke, arbeidsmarktgerichte inhoud. Van belang is in elk geval dat het onderwijs
zich richt op vaardigheden die leerlingen of studenten ook daadwerkelijk
kunnen ontwikkelen. Het mbo kan daarbij wellicht andere accenten leggen
dan het primair of voortgezet onderwijs.
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“Onderwijs moet meer gericht worden
op wat deze tijd vraagt:
meer werken in teams, meer geïntegreerd
gebruik van ict in het klaslokaal,
meer relevante uitdagingen, en problemen en
vragen uit het echte leven in plaats van
losse theoretische vragen.”

26
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Modellen voor 21ste-

3.3 Onderlinge samenhang tussen 21ste-eeuwse vaardigheden

eeuwse vaardigheden

21ste-eeuwse vaardigheden hebben onderling met elkaar te maken. De modellen in de

• Partnership for 21st

literatuur gaan op verschillende manieren om met deze conceptuele overlap. Zo benoemen

century skills (P21),

Binkley en collega’s vier categorieën van vaardigheden: manieren van denken, manieren van

www.p21.org

werken, instrumenten hanteren en leven in de wereld.36 Een andere veelgebruikte indeling

• Assessment and

komt uit de Verenigde Staten en is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het ict-bedrijfs-

teaching of 21 century

leven en de overheid. Dit, P21 (voormalig Partnership for 21st century skills37), onderscheidt

skills (ATCS): KSave model

naast de kernvakken (taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, economie) drie domeinen:

(Knowledge, Skills, Atti-

leef- en carrièrevaardigheden, leer- en innovatievaardigheden en informatie-, media- en

tudes, Values & Ethics)

technologievaardigheden. In onze benadering van 21ste-eeuwse vaardigheden hanteren we

st

• DeSeCo (Defenition and

een soortgelijke indeling naar inhoudelijke domeinen.

Selection of Competencies), OESO (Rychen en

In deze publicatie maken we op basis van de literatuur een keuze voor de vaardigheden die

Salganic, 2004).

voor het beroepsonderwijs het meest relevant lijken:38

• Kennisnet.nl

• Creativiteit
• Probleemoplossend vermogen
• Kritisch denken
• Samenwerking
• Communicatie
• Digitale vaardigheden
• Sociale & culturele vaardigheden
• Zelfregulatie
• Metacognitie
• Ondernemendheid (proactiviteit)
We benoemen daarmee verschillende vaardigheden, die we naar aard en inhoud verdelen in
4 clusters:
• Digitale vaardigheden;
• Denkvaardigheden;
• Interpersoonlijke vaardigheden;
• Intrapersoonlijke vaardigheden.
De 4 clusters laten zich als volgt omschrijven:

27
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Digitale vaardigheden gaan over het gebruik

Denkvaardigheden hebben betrekking op de

van de digitale wereld in brede zin. Ze worden

kwaliteit van het denken: kritisch denken,

over het algemeen herkend als dé 21 -

probleemoplossend vermogen en creativiteit.

ste

eeuwse vaardigheden.

28

Interpersoonlijke vaardigheden hebben te

Intrapersoonlijke vaardigheden hebben

maken met de relaties met anderen:		

betrekking op de persoon zelf en zijn/haar

communicatie, samenwerking en sociale &

‘levensvaardigheden’. Het gaat hierbij om

culturele vaardigheden.			

een cluster waarin houdingen ook relatief

					

belangrijk zijn: metacognitie, zelfregulatie

					

en ondernemendheid.
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We zijn ons ervan bewust dat de vaardigheden samenhangen en dat er soms sprake is van
overlap. Mede omdat onderling deels dezelfde cognitieve processen eraan ten grondslag liggen.
21STE-EEUWSE VAARDIGHEDEN, VERDEELD IN 4 CLUSTERS

29

DIGITALE VAARDIGHEDEN
• Instrumentele vaardigheden
• Mediawijsheid
• Informatievaardigheden

DENKVAARDIGHEDEN
• Kritisch denken
• Probleemoplossend vermogen
• Creativiteit

INTERPERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN
• Communicatie
• Samenwerking
• Sociale & culturele vaardigheden

INTRAPERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN
• Metacognitie
• Zelfregulatie
• Ondernemendheid.
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Hoofdstuk 4

21 -eeuwse vaardigheden
in detail
ste

“De lijst aan vaardigheden
is onder te verdelen in 4 clusters,
waarvan we benoemen waarom
deze 21ste-eeuws zijn.”

30
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’Zijn deze vaardigheden

IN DIT HOOFDSTUK GAAN WE DIEPER IN OP DE GENOEMDE VAARDIGHEDEN.

wel aan te leren?’

WE BENOEMEN WAAROM DE 4 CLUSTERS 21STE-EEUWS ZIJN. PER VAARDIGHEID

Het heeft alleen zin om vaar-

VOLGT EEN BESCHRIJVING EN BESPREKEN WE DE SAMENHANG MET ANDERE

digheden in het curriculum

21STE-EEUWSE VAARDIGHEDEN.

op te nemen als ze ook leerbaar zijn. Ontwikkelbaarheid

Voor de beschrijving hebben we onder andere gebruikgemaakt van de publicaties van SLO

zien we als een van de ge-

(2014), Ledoux e.a. (2014) en Voogt en Roblin (2010) en de website van Kennisnet.

meenschappelijke kenmerken
van de vaardigheden. Maar,

4.1 Digitale vaardigheden

in hoeverre ze dat ook zijn,

Bij 21ste-eeuwse vaardigheden denken veel mensen het eerst aan digitale vaardigheden.

en in hoeverre ze dat zijn voor

Dat is ook wel begrijpelijk. De opkomst van ict heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt en

iedereen, onafhankelijk van

samenleving, en stelt nieuwe eisen aan burgers en werknemers.39 Ict-technologie beheerst

cognitieve capaciteiten, is

tegenwoordig werk en communicatie, is ook onmisbaar bij het ontwikkelen van nieuwe producten

een vraag die vooralsnog

(denk aan 3D-printers, drones).

meer onderzoek behoeft.

Digitale vaardigheden zijn vaardigheden die iemand in staat stellen om informatie te verwerken
en problemen op te lossen met gebruik van digitale middelen, zoals apparaten, applicaties
en netwerken.40 Andere veelgebruikte termen zijn digitale geletterdheid of ict-geletterdheid of
het Engelse computer and information literacy. Digitale vaardigheid is een paraplubegrip dat
slaat op het effectief, efficiënt en verantwoord gebruikmaken van ict. Het laat zich omschrijven
als de mate waarin een individu in staat is digitale hulpmiddelen te gebruiken voor het verzamelen, creëren en delen van digitale informatie om effectief te kunnen participeren in de
samenleving.41 Het gaat dus niet alleen om instrumentele vaardigheden, al is

“Nobody can deny it: investing in
ICT capital pays a handsome
dividend: one our future economy
will sorely need.”
− Neelie Kroes, 23 maart 2012

dat een voorwaarde, maar vooral ook om het vermogen om digitale informatie
en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te
beoordelen. Of zoals de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW) het samenvat: “de digitaal geletterde is digitaal denkend, digitaal vaardig
en digitaal verantwoordelijk.”42

Jongeren zijn tegenwoordig als vanzelf al digitaal vaardig, zo wordt vaak gedacht. En daarom
ligt er ook geen rol voor het onderwijs. Maar dat is een misvatting. Onderzoek laat zien dat
slechts een derde van de leerlingen voldoende digitaal vaardig is.43 Onder andere het op
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waarde schatten van de betrouwbaarheid van informatie krijgt nog relatief weinig aandacht.
Binnen het totaal van digitale vaardigheden kunnen we drie onderdelen onderscheiden, te
weten: instrumentele vaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden.
Instrumentele

Instrumentele vaardigheden

vaardigheden:

Instrumentele vaardigheden worden ook wel ict-basiskennis of knoppenvaardigheid genoemd.

Het kunnen gebruiken

Het gaat om het kennen van basisbegrippen en -functies van computers, netwerkomgeving

van computers en andere

en software, deze kunnen aansluiten of installeren, en het gebruiken van standaardsoftware.

digitale hulpmiddelen.

Omgang met e-mail, internetpagina’s en mobiele apparaten behoort er eveneens toe.

Mediawijsheid:

Mediawijsheid

Het bewust en kritisch

Het begrip mediawijsheid is door de Raad voor Cultuur geïntroduceerd als “… het geheel van

gebruiken en produceren

kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen

van digitale informatie, waar-

bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.”44 Deze

bij privacy, veiligheid, en

beschrijving blijkt lastig om in de praktijk mee te werken. Handzamer is om te spreken over

maatschappelijke normen

mediawijsheidscompetenties. Vier noemen we er hier45: begrip (inzicht hebben in de ’media-

en waarden worden mee-

lisering’ van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de

gewogen.

werkelijkheid kleuren), gebruik (apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren
binnen mediaomgevingen), communicatie (informatie vinden en verwerken, content creëren,

Informatievaardigheden:

participatie in sociale netwerken) en strategie (reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen

Op efficiënte wijze gepaste

realiseren met media).

informatie zoeken en
selecteren met behulp van

Informatievaardigheden

digitale middelen.

Informatievaardigheden gaan over de capaciteit om informatie efficiënt en effectief te vinden,
die kritisch en deskundig te evalueren, en nauwkeurig en creatief te gebruiken.46 Anders gezegd:
het doelgericht kunnen zoeken, selecteren en verwerken van informatie.
Relatie tussen digitale vaardigheden en andere vaardigheden
Hoe hangen digitale vaardigheden samen met andere 21ste-eeuwse vaardigheden? Als je er
goed naar kijkt, is mediawijsheid niets anders dan de digitale vorm van kritisch denken. Op
eenzelfde manier zijn informatievaardigheden de digitale vorm van probleemoplossend vermogen.
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Digitale vaardigheden kunnen ook een belangrijk hulpmiddel zijn bij het ontwikkelen en
benutten van andere vaardigheden. Ze stellen mensen in staat te communiceren, samen
te werken en digitale creativiteit te ontwikkelen. Over dat laatste, digitale creativiteit, ook wel
aangeduid met e-skills, wordt veel gesproken. De verwachtingen zijn hooggespannen. Het
gaat dan bijvoorbeeld over leren programmeren en 3D-printen.47
4.2 Denkvaardigheden
Denkvaardigheden zullen belangrijker worden door de veranderde arbeidsmarkt. Door technologisering verdwijnen routinematige banen, terwijl ‘menselijke’ banen behouden blijven. Het
gaat dan om het type werk dat zich moeilijk laat automatiseren, het bedenken van nieuwe,
creatieve oplossingen bijvoorbeeld. De toekomst is wat dit betreft al begonnen. Want nu al
manifesteert zich een grotere vraag naar denkvaardigheden en de verwachting is dat deze
doorzet.48 Ook in Nederland zien we deze verschuiving. Zo hebben de Belastingdienst en
verscheidene banken aangekondigd dat eenvoudigere administratieve banen verdwijnen,
omdat door de koppeling van grote hoeveelheden gegevens minder handwerk nodig is.49 Op
het gebied van data-analyse zullen juist meer mensen worden aangetrokken.50 Naast het
vanzelfsprekend belang van digitale vaardigheden zijn voor dergelijk werk creativiteit, probleemoplossend vermogen en kritisch denken van belang.

“Bij 21ste-eeuwse vaardigheden
denken veel mensen het eerst
aan digitale vaardigheden. Dat is
ook wel begrijpelijk. De opkomst
van ict heeft grote gevolgen voor
de arbeidsmarkt en samenleving,
en stelt nieuwe eisen aan burgers
en werknemers. Ict-technologie
beheerst tegenwoordig werk en
communicatie, is ook onmisbaar
bij het ontwikkelen van nieuwe
producten.”
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Ook de veranderende samenleving doet een fors beroep op denkvaardigheden.
Zo wordt van burgers een grote zelfredzaamheid verwacht. Op steeds meer
terreinen moeten mensen alles zelf organiseren en zelf problemen oplossen.
Verder komt door de technologisering een grotere hoeveelheid (digitale) informatie op mensen af, die zij zelf kritisch tegen het licht moeten houden. Omdat
van oudsher vertrouwde autoriteiten (kerk, arts, politieke partij) niet langer
vanzelfsprekend worden gevolgd, is men meer aangewezen op de eigen
mening: wat is de juiste keuze, welke informatie is geschikt en betrouwbaar,
wat vind ik van meningen op Twitter en andere sociale media? Ook wordt van
burgers verwacht dat zij zelf belangrijke keuzes kunnen maken op terreinen
als gezondheidzorg, verzekeringen en energie.
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“De overheid legt meer verantwoordelijkheid
neer bij burgers, waardoor deze
meer op zichzelf en hun sociale omgeving
zijn aangewezen. Zo wordt van burgers
een grote zelfredzaamheid verwacht.”
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Bij denkvaardigheden gaat het om verschillende soorten van denken. Om uiteenlopende, maar wel onderling samenhangende cognitieve processen die een probleem of situatie
evalueren en een nieuwe mening of oplossing genereren. Wij onderscheiden kritisch denken,
probleemoplossend vermogen en creativiteit.
Kritisch denken:

Kritisch denken

Mentale processen om

De term ‘kritisch denken’ heeft voor sommigen misschien een negatieve lading. En dat is niet

effectief argumenten en

zo vreemd. We zijn kritisch als we op zoek gaan naar fouten. Ook kunnen we vinden dat ie-

beweringen te analyseren,

mand overmatig kritisch is op wat we zeggen of doen. Hier gaat het evenwel om een andere

te evalueren en te benutten

betekenis van kritisch: het gebruikmaken van getrainde beoordeling en observatie. Helder en

bij het ontwikkelen van een

intelligent denkvermogen dus. Kritisch denken is de verzamelnaam voor verschillende cog-

mening of oplossing.

nitieve vaardigheden en een intellectuele houding die nodig zijn om effectief argumenten en
beweringen te analyseren, te beoordelen en te evalueren. Anders gezegd: je niet laten leiden
door persoonlijke vooringenomenheid en vooroordelen, maar heldere en overtuigende argumenten formuleren en intelligente beslissingen nemen over wat te geloven en wat te doen.51
Samengevat wordt met kritisch denken bedoeld: het kunnen beoordelen van

“A great many people think they
are thinking when they are merely
rearranging their prejudices.”
− William James

argumenten, het formuleren van een eigen mening en deze kunnen onderbouwen. Dat vereist een aantal deelvaardigheden52: effectief redeneren en
formuleren, interpreteren, analyseren en synthetiseren van informatie, signaleren
als er onvoldoende kennis is, relevante vragen stellen, kritisch reflecteren op
het eigen leerproces, open staan voor alternatieve standpunten.

Relatie tussen kritisch denken en andere vaardigheden
Kritisch denken is een complexe, samengestelde vaardigheid die leunt op kernvaardigheden,
zoals taalvaardigheid. Ook is een rol weggelegd voor probleemoplossend vermogen, communicatie en metacognitie. Sommige aspecten van kritisch denken hebben een overlap met de
loopbaancompetenties motievenreflectie en kwaliteitenreflectie.53
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Probleemoplossend

Probleemoplossend vermogen

vermogen:

Problemen oplossen is iets wat we dagelijks en min of meer voortdurend doen. Er zijn prag-

Een probleem definiëren en

matische problemen: hoe kan ik naar de winkel, nu ik net mijn auto heb uitgeleend? Maar ook

denkstappen maken op het

sociale problemen: ik heb geen zin om naar die verjaardag te gaan, hoe kan ik afzeggen zonder

op te lossen.

de jarige te beledigen? Sommige zijn academisch: hoe kan ik deze som oplossen? Of standaardonderdeel van het werk: dit apparaat of deze auto werkt niet, welk onderdeel is stuk?
Gemeenschappelijk hieraan is dat er in al deze situaties een doel is en dat de probleemoplosser
probeert te bedenken hoe dat doel het best is te bereiken. Dit proces van benodigde denkstappen om het doel te bereiken is wat we probleemoplossend vermogen noemen.54
Bij probleemoplossend vermogen gaat het erom problemen te kunnen signaleren, definiëren
en analyseren. En verder om strategieën te kennen en te selecteren om die problemen aan te
pakken, en beargumenteerde beslissingen te nemen.55 Dit houdt ook in: omgaan met veranderende en onduidelijke situaties, waardoor strategieën soms moeten worden bijgesteld.56

“If I had an hour to solve a problem
I’d spend 55 minutes thinking
about the problem and 5 minutes
thinking about solutions.”
− Albert Einstein

Relatie tussen probleemoplossend vermogen en andere vaardigheden
Probleemoplossend vermogen kan in veel domeinen nodig zijn en hangt dan
ook met veel 21ste-eeuwse vaardigheden samen. Zo komt het van pas bij
effectieve communicatie en samenwerking.
Andersom kunnen samenwerkingen bijdragen aan het oplossen van problemen.

Ook andere vaardigheden lijken voorwaardelijk voor probleemoplossend vermogen. Zo dragen
creatief en kritisch denken bij aan een goede probleemanalyse en oplossingen, terwijl de
kennis van oplossingsstrategieën ook onder metacognitie (‘weten wat je weet’) valt. Via ‘leren
leren’ breid je in feite de beschikking over oplossingsstrategieën uit. Ook is er een link met
digitale vaardigheden en zelfregulatie. Dezelfde cognitieve processen liggen hieraan ten
grondslag.
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Creativiteit:

Creativiteit

Bedenken en ontwikkelen

Bij creativiteit zijn we geneigd te denken aan mensen zoals Einstein, Beethoven of Picasso,

van een idee of product dat

maar deze kwaliteit komt in vele vormen voor. In het dagelijks leven is juist creativiteit ‘met een

vernieuwend en gepast is.

kleine c’ relevant. Het gaat in essentie om het vermogen om iets, een idee of een product, te
produceren dat vernieuwend is (origineel, onverwacht) en gepast (nuttig, toepasbaar). Een
creatief idee kan zowel een recept zijn, een grapje, of een gedicht. Het proces van het creëren
van ideeën of objecten houdt vaak in dat onbekende combinaties worden gemaakt van bekende
ideeën. Hiervoor is een rijke kennisbasis nodig. Dit impliceert dat we de rol van (vak)kennis
niet moeten onderschatten. Het is een voorwaarde voor creativiteit, zou je kunnen zeggen.57
Creativiteit omvat overigens meer dan alleen ideeën. Het is een vaardigheid die in het hele
traject van eerste idee tot definitieve uitvoering goed van pas komt.

“Many a man fails as an original
thinker simply because his
memory is too good.”
− Friedrich Nietzsche

Een veel gemaakt onderscheid in creatieve processen is dat tussen convergent
en divergent denken. Om met dat laatste te beginnen: een taak waarbij divergent
denken onmisbaar is, is de zogenaamde Ongebruikelijke gebruiken test (oorspronkelijk van Guilford). Iemand wordt gevraagd om zoveel mogelijk verschillende gebruiken te bedenken voor een alledaags voorwerp, een baksteen bij-

voorbeeld. Testen die op dit principe zijn gebaseerd meten het aantal verschillende reacties,
de originaliteit van de reacties en de energie die dat heeft gekost (flexibiliteit).
Bij convergent denken gaat het juist om een enkele nieuwe oplossing die aan een set eisen
moet voldoen. Een voorbeeld van zo’n test is Mednick’s Remote Associates Task (RAT).
Hierbij krijgen mensen de opdracht bij drie woorden een concept te zoeken dat qua associatie
of betekenis passend is.58 Bijvoorbeeld: bij de woorden ‘haar’, ‘rek’ en ‘tijd’ past het woord
‘lang’. Andere voorbeelden van het meten – en vooral ontwikkelen – van creativiteit zijn te
vinden in Duurzaam Leren Innoveren.59
Relatie tussen creativiteit en andere vaardigheden
Creativiteit gaat hand in hand met problemen oplossen. Of het nu gaat om een oplossing
voor een probleem op het werk of in het dagelijks leven. Waar probleemoplossend vermogen
voornamelijk reactief is (in reactie op een probleem), kan creativiteit ook proactief worden
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ingezet (zonder probleem, maar ter verkenning van iets nieuws). Zo is creativiteit niet alleen
belangrijk vanuit het individuele perspectief; ook de maatschappij als geheel heeft er baat bij.
Bewegingen in de kunst en uitvindingen van nieuwe producten en diensten kunnen leiden
tot nieuwe banen en tot oplossingen voor dagelijkse en maatschappelijke problemen (denk
bijvoorbeeld aan de stroom toepassingen die 3D-printen lijkt uit te lokken). Creativiteit is verder
ook gerelateerd aan flexibel denken. In de literatuur wordt een relatie gelegd met cognitieve
controle en metacognitie.
4.3 Interpersoonlijke vaardigheden
Karakteristiek voor de 21ste-eeuw is de netwerksamenleving. De overheid legt meer verantwoordelijkheid neer bij burgers, waardoor deze meer op zichzelf en hun sociale omgeving
zijn aangewezen. Het maakt samenwerking en communicatie des te belangrijker. Ook op de
arbeidsmarkt neemt het belang hiervan toe. ‘Oude’ beroepen waarin communicatie geen rol
speelde (fabriekswerk, hulpmonteur) verdwijnen ten gunste van beroepen waarin communicatie,
met collega’s en klanten, juist heel belangrijk is (therapeut, trainer). Omdat handel meer internationaal plaatsvindt en omdat de samenleving diverser wordt door migratie, krijgt communicatie
ook een nieuwe, culturele dimensie.
Technologische ontwikkelingen hebben de mogelijkheden tot communiceren en samenwerken
sterk veranderd. Dit brengt nieuwe kansen en risico’s met zich mee. Je kunt door middel van
effectieve communicatie veel gedaan krijgen (twitteren over slechte ervaringen met je telefoonprovider; opzetten van crowdfunding). Ook is communicatie niet langer afhankelijk van plaats
en tijd. Echter, er is ook een keerzijde. Waar face-to-face communicatie bestaat uit inhoud, toon
en non-verbale uitingen, kan het zijn dat bij digitale communicatie alleen inhoud overblijft.
Dit vraagt om andere wegen om toch toon en non-verbale uitingen te delen (bijvoorbeeld door
het gebruik van emoticons). Technologie zorgt er ook voor dat het bereik van onze communicatie
sterk uitbreidt. Onze boodschappen kunnen door iedereen ontvangen en geïnterpreteerd
worden. De snelheid van informatieverspreiding kan gevolgen hebben voor de nuance van
boodschappen: ook uit de context losgetrokken conclusies verspreiden zich snel. Zodoende
zit er een duidelijke 21ste-eeuwse dimensie aan communicatie en samenwerken.
Bij interpersoonlijke vaardigheden gaat het dus om vaardigheden in de interactie met andere mensen
en culturen. Mondeling, schriftelijk, via beeld of geluid. Drie onderdelen van deze categorie
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vaardigheden werken we verder uit: communicatie, samenwerking en sociale & culturele
vaardigheden.
Communicatie:

Communicatie

Het uitwisselen van infor-

Communicatie is van alle tijden en fungeert als verbinding tussen mensen. Communicatie kan

matie, al dan niet met gebruik

mondeling, schriftelijk en via beeld plaatsvinden en gaat zowel om informatie versturen als ontvan-

van digitale hulpmiddelen.

gen. Ieder gedrag is een vorm van communicatie. Dus ook ‘niets’ doen, of non-verbale uitingen.
Succesvolle communicatie betekent dat informatie doelgericht wordt uitgewisseld. Partijen slagen
erin hun boodschap effectief te verwoorden, zijn duidelijk en weten ‘ruis’ te voorkomen. Bij interpersoonlijke communicatie (zowel digitaal als niet-digitaal) komt daar nog het een en ander bij.
Partijen moeten vindbaar en herkenbaar zijn voor elkaar, de kern van een boodschap kunnen
herkennen en daarop desgewenst kunnen doorvragen. Let op: deze vereisten kunnen verschillen per
communicatie-uiting (gesprek, debat, presentatie, film; digitaal en niet-digitaal). Zodoende hangen
communicatievaardigheden samen met kennis van de taal, ict-mogelijkheden en houdingen
naar degene(n) met wie je communiceert.70 Bij de houding naar communicatiepartners gaat
het niet alleen om de directe informatie-uitwisselingen, maar bijvoorbeeld ook om het opbouwen
van relaties, inclusief het oplossen van conflicten.71
Relatie tussen communicatie en andere vaardigheden

“One cannot not communicate.”
− Paul Watzlawick

Communicatie vindt in toenemende mate plaats via digitale wegen. Een ontwikkeling die een beroep doet op digitale vaardigheden; met name instrumentele
vaardigheden en mediawijsheid.

Omdat steeds meer interactie plaatsvindt tussen mensen met een verschillende achtergrond,
zijn sociale & culturele vaardigheden (zowel kennis als inlevingsvermogen) extra belangrijk bij
communicatie. Uiteraard zijn communicatievaardigheden ook van groot belang bij samenwerking.
Tot slot is begrip over hoe de eigen vaardigheid het communicatieproces beïnvloedt een vorm
van metacognitieve kennis.
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“Werknemers hebben
steeds minder vaak
een ‘baan voor het leven’
en een leven lang leren
wordt belangrijk
voor iedereen.”
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Samenwerking:

Samenwerking

Doelen (proberen te)

Samenwerken is het gezamenlijk nastreven van doelen, waarbij partijen elkaar betrekken en

realiseren in interactie met

aanvullen. Samenwerkingen kunnen ontstaan wanneer mensen een gezamenlijk doel hebben,

anderen en met gebruik

maar doelen kunnen ook verschillen. Mogelijk brengen samenwerkingspartners unieke talenten

van elkaars aanvullende

in, soms zullen kwaliteiten elkaar overlappen. Van belang is eigen talenten én die van andere

kwaliteiten.

partijen te herkennen en in te zetten. Soms betekent dit elkaar aanspreken op talenten. Daarnaast gaat het erom rollen en verantwoordelijkheid te benoemen en te verdelen. In goede
harmonie, wat respectvolle omgang en flexibiliteit vraagt. Bij langere samenwerkingsverbanden
kan het wenselijk zijn doelen en taken te herformuleren. Tussentijdse reflectie op het proces
en een positieve houding zijn dan essentieel. Ook dit zijn kenmerken die bijdragen aan een
effectieve samenwerking.72

“Collaboration is key, it takes
innovation and creativity to the
next room.”
− Shawn Lukas

Relatie tussen samenwerking en andere vaardigheden
Samenwerking hangt op twee manieren samen met andere 21ste-eeuwse vaardigheden. Allereerst is samenwerken een middel om andere vaardigheden goed
te kunnen uitoefenen. Gaat het bijvoorbeeld om probleemoplossend vermogen,
dan moet je in staat zijn problemen in samenwerking aan te pakken. Zo zal

een automonteur met de klant, collega en leverancier afstemmen wat de gewenste oplossing
is bij een defect onderdeel. Ook voor creatieve vaardigheden geldt dat deze beter tot hun
recht kunnen komen bij goede samenwerkingen. Bijvoorbeeld door een creatieve denker met
een handvaardig persoon en een financieel verantwoordelijke te laten werken.
In deze voorbeelden vormt samenwerking een middel om een andere vaardigheid succesvol
toe te passen. Omgekeerd zijn communicatie, digitale, sociale en culturele vaardigheden weer
middelen om tot een goede samenwerking te komen. Met andere woorden: de onderlinge
relatie werkt in twee richtingen.
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Sociale & culturele

Sociale & culturele vaardigheden

vaardigheden:

Wie sociaal en cultureel vaardig is, weet effectief te leren, leven en werken met mensen

In verschillende situaties

met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. Het gaat hierbij dus ook om

kunnen samenleven, werken

burgerschapsvaardigheden zoals democratisch handelen, bewust zijn van de individuele en

en leren met mensen van

collectieve verantwoordelijkheid als burger in een samenleving, kennis en inzicht in het functio-

verschillende etnische,

neren van de samenleving en democratie, en kennis van andere culturen en religies binnen

culturele en sociale achter-

en buiten de Nederlandse grenzen. Ook het kunnen omgaan met conflicten, het tonen van

gronden.

inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen is onderdeel van deze vaardigheid.73
In het (beroeps)onderwijs komen sociale & culturele vaardigheden voortdurend om de hoek
kijken. Bijvoorbeeld bij algemene ontwikkelingen zoals globalisering, maar ook bij meer concrete
en met emotie beladen onderwerpen in de klas, zoals de Islamitische Staat, de

“Strength lies in differences,
not in similarities.”
− Stephen R. Covey

zwarte-pietendiscussie en de toestroom van vluchtelingen. Sociale & culturele
vaardigheden komen zodoende al veel aan bod rondom kwesties waar diversiteit
en radicalisering een rol in spelen (zie ook hoofdstuk 6 voor onderzoek hierover).

Relatie tussen sociale & culturele vaardigheden en andere vaardigheden
Sociale & culturele vaardigheden gaan over de omgang met verschillende visies en informatie.
Ook bij kritisch denken en mediawijsheid gaat het om het wegen en verwerken van verschillende informatiebronnen. Bijvoorbeeld bij etnische en culturele kwesties komen deze vaardigheden dicht bij elkaar: hoe vorm je je eigen mening op basis van alle geluiden die hierover in
de media en in de klas langskomen? Sociale & culturele vaardigheden hebben een overlap met
communiceren en samenwerken. Waar communicatie en samenwerken gaan over algemene
omgangsvormen, gaan sociale & culturele vaardigheden specifiek in op de interactie met een
diversiteit aan mensen.
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“Hoe 21ste-eeuwse vaardigheden
het best tot hun recht komen
in de onderwijspraktijk
is niet zondermeer evident.
De vaardigheden zijn dan wel generiek,
in het onderwijs vraagt dit
waarschijnlijk maatwerk per niveau
(van entree tot mbo 4)
en per sector.”
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The Smog Free Tower:

4.4 Intrapersoonlijke vaardigheden

een voorbeeld van

De overheid legt meer verantwoordelijkheid bij burgers, arbeidsverhoudingen nemen flexibelere

toegepaste creativiteit

vormen aan en een groter aandeel van de beroepsbevolking is werkzaam als zelfstandige.

Met een team van experts

Werknemers hebben steeds minder vaak een ‘baan voor het leven’ en een leven lang leren

heeft kunstenaar en innova-

wordt belangrijk voor iedereen. Om bij te blijven binnen je vakgebied of om te scholen naar

tor Daan Roosegaarde de

andere vakgebieden. Dit betekent dat burgers en werknemers in staat moeten zijn verant-

smog free tower ontworpen

woordelijkheid te nemen en zichzelf aan te passen aan nieuwe omstandigheden.60 Dat vraagt

(geopend op september 2015,

intrapersoonlijke vaardigheden. Vaardigheden die ook van belang zijn voor een succesvolle

Rotterdam). Deze luchtver-

studievoortgang en in het dagelijks leven.

verser is de grootste ter wereld.
De toren maakt met gepaten-

In essentie gaat het erom hoe mensen zichzelf zien ten opzichte van de buitenwereld. In

teerde technologie 30.000m3

hoeverre zij hun kwaliteiten en tekortkomingen kennen en daarnaar handelen. Of ze door

lucht per uur schoon, zonder

externe zaken afgeleid en gestuurd worden of eigen doelen stellen. Hun gedrag monitoren en

ozon te gebruiken. Hij gebruikt

evalueren, en zichzelf actief, initiatiefrijk en flexibel opstellen.

evenveel energie als een
waterboiler en werkt op wind-

Ook intrapersoonlijke vaardigheden vallen weer uiteen in verschillende onderdelen. Te onder-

energie. De toren is bedacht

scheiden zijn een kennis- & vaardighedencomponent (metacognitie), een regulatiecomponent

om schone parken te creëren,

(zelfregulatie) en een houdingcomponent (ondernemendheid).

maar dient tevens om mensen
te laten ervaren wat het is om
schone lucht in te ademen,
en ze zo een beeld te geven
van een schone toekomst. De
uit de lucht gewonnen deeltjes
worden samengeperst verwerkt
in ‘smog-free sieraden’, waarmee de koper de stad 1.000m2
schone lucht kan schenken.

Bron: https://www.studioroosegaarde.net/
project/smog-free-project/stories/#878
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Metacognitie:

Metacognitie

Kennis over eigen kennis

Metacognitie betekent cognitie over cognitie, ofwel kennis over kennis. Eind jaren zeventig

en (leer)vaardigheden, en

introduceerde Flavell deze term, met als definitie: iemands kennis over de eigen cognitieve

het monitoren en evalueren

processen, het actieve monitoren en reguleren van die processen.61

van cognitieve (leer)
processen.

Metacognitie kent twee aspecten, namelijk metacognitieve kennis en metacognitieve regulatie.
Bij metacognitieve kennis gaat het om kennis over jezelf als lerende. Over factoren die het
leren kunnen beïnvloeden, kennis over leerstrategieën, over het eigen niveau van kennis en
vaardigheid. En ook kennis over (leer)strategieën die je in een gegeven situatie kunt toepassen.
Kort en bondig: weten wat je kwaliteiten en tekortkomingen zijn, en wat voor jou de beste
leerstrategie is.

“To make an individual metacognitively aware is to ensure
that the individual has learned
how to learn.”
− Ruth Garner

Bij metacognitieve regulatie gaat het om planning, selectie van strategieën en
middelen die nodig zijn voor een bepaalde taak. Ook monitoren van vooruitgang hoort erbij, inclusief zicht op het eigen presteren, en het evalueren van
het resultaat, ook in termen van efficiëntie. Belangrijke vraag: zijn de juiste
strategieën gebruikt?

Een ander vaak genoemd aspect van metacognitie is de metacognitieve ervaring. Dit is een ervaring
of ontdekking over de aard van – bijvoorbeeld – een probleem. Je kunt tijdens het oplossen
van een probleem bijvoorbeeld beseffen dat het veel moeilijker is dan je bij aanvang dacht.62
Met de juiste metacognitieve vaardigheden kan iemand zijn beste leerstrategie samenstellen;
metacognitie is dus een belangrijke studievaardigheid en is daarom ook zeer relevant in de
context van leven lang leren.
Relatie tussen metacognitie en andere vaardigheden
Metacognitie kent een overlap met andere concepten zoals zelfregulatie en zelfgereguleerd
leren, die soms uitwisselbaar worden gebruikt.63
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat veel van de deelprocessen die onder metacognitie
worden geschaard, ook gelden voor zelfregulatie: oriënteren, plannen, monitoren, bijsturen
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en evalueren.64 Deze processen helpen ook bij het identificeren van onvolledige kennis.
Daarom is er eveneens overlap tussen metacognitie en probleemoplossend vermogen.
Onderzoek laat zien dat metacognitie een vaardigheid is die je kunt leren.65 Training zou vroeg
in de schoolloopbaan moeten beginnen. Het is niet duidelijk hoe vaardig mbo-studenten van
verschillende niveaus zijn. Metacognitie is echter een heel belangrijke studievaardigheid die
niet alleen voor doorstromers belangrijk is, maar ook het leren in de latere loopbaan ondersteunt.
Zelfregulatie:

Zelfregulatie

Mentale oriëntatie op

Zelfregulatie gaat over het vermogen om doelen te stellen, een relevante strategie te initiëren en

processen die nodig zijn

te monitoren of het doel bereikt wordt. Ook zicht houden op de consequenties van het handelen

voor doelgericht gedrag.

hoort erbij, evenals aanpassing van het gedrag, afhankelijk van de uitkomsten. Een juiste regulatie van deze mentale processen helpt om alle relevante informatie op het juiste moment
paraat te hebben en deze accuraat toe te passen. Een belangrijk aspect is het zogenaamde
inhibitievermogen: de mate waarin iemand in staat is om kortetermijnverleidingen te weerstaan ten behoeve van een lange termijndoel (geen chocolade tijdens het afvallen; niet gamen
bij het huiswerk).

“Self-regulation will always be a
challenge, but if someone’s going
to be in charge, it might as wel
be me.”
− Daniel Akst

Toch gaat zelfregulatie niet alleen om het bereiken van een vastomlijnd doel
volgens een vastomlijnde strategie. Niet alleen om doelmatig en geroutineerd
gedrag. Zo nu en dan moeten we even afstand nemen van wat we doen, er
kritisch naar kijken en op basis van die monitoring flexibel reageren. Juist
nu de toekomst minder voorspelbaar is, worden flexibele doelen en flexibel
handelen alleen maar belangrijker. Cognitieve controle heet dat ook wel, een

aan zelfregulatie gerelateerd begrip uit de cognitieve psychologie. Deze richt zich specifiek
op flexibel gedrag onder wisselende omstandigheden. Eenvoudig voorbeeld: we fietsen naar
huis, maar de weg blijkt afgezet. Het toeval wil dat we nog een boodschap moeten halen, en
daarom besluiten we om een omweg te nemen langs de supermarkt. Of neem een student
met een bijbaantje. Hij zal zijn planning moeten aanpassen om op verzoek extra te werken
en toch zijn studietaken op tijd af te krijgen.
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Vanuit onderzoek is bekend dat cognitieve controle – sterk afhankelijk van de frontale cortex –
relatief laat bij jongeren tot wasdom komt. Hun brein is in dit opzicht eenvoudigweg nog niet
volgroeid. Het limbische systeem, belangrijk voor emoties, rijpt veel eerder en zorgt voor grote
veranderingen in de hormoonhuishouding van jongeren Onder invloed van pubertijdshormonen
hebben jongeren meer moeite met impulscontrole en zijn meer geneigd tot risicogedrag. Er
is met andere woorden sprake van een dysbalans. Deze dysbalans maakt overigens ook dat
pubers zich snel kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving.66
Relatie tussen zelfregulatie en andere vaardigheden
Reflecteren op het proces van handelen heeft ook te maken met inzicht in de ontwikkeling
van eigen competenties. Dit vertoont een overlap met metacognitie. En het monitoren of het
doel bereikt wordt, overlapt met probleemoplossend vermogen. Verder is zelfregulatie een
vaardigheid die het functioneren in andere vaardigheden verbetert, zoals samenwerken.
Ondernemendheid:

Ondernemendheid

Het zoeken en benutten van

Ondernemendheid geldt op veel mbo-scholen als een belangrijke onderwijspijler. In de literatuur

kansen in de omgeving die

over 21ste-eeuwse vaardigheden valt deze term echter nauwelijks. Wat niet wegneemt dat ook

bijdragen aan (reeds be-

in Europees verband ondernemendheid binnen het beroepsonderwijs wordt gezien als key

staande of nieuwe) doelen.

competence.67 Ondernemendheid bestaat uit het zoeken en grijpen van kansen, initiatief en
doorzettingsvermogen tonen en flexibel zijn ten opzichte van verandering.68 Het nemen van
initiatief in plaats van reactief handelen geeft aan dat er overlap is tussen ondernemendheid
en proactiviteit, een begrip dat in de literatuur iets meer aandacht krijgt. Het benaderen van
obstakels als uitdagingen en het zien van kansen lijkt ook een sterk ondernemende houdingcomponent te bevatten. Bij ondernemendheid gaat het verder om een representatieve uitstraling,
presentatievaardigheid en zelfstandigheid.
Relatie tussen ondernemendheid en andere vaardigheden

“If you don’t build your dream,
someone will hire you to help
build theirs.”
− Tony Gaskins
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Proactiviteit wordt ook wel omschreven als proactieve zelfregulatie: het toekomstgerichte aspect van zelfregulatie. Ondernemendheid gaat samen met een
zelfstandige houding, maar ook met het slim gebruikmaken van de omgeving.
Hierin speelt goed samenwerken een belangrijke rol.
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Er is nog weinig bekend over manieren om ondernemendheid en proactiviteit effectief aan te
leren. Een training om mbo’ers proactiever te maken, bleek (nog) niet succesvol.69 Wanneer
het gaat om concrete obstakels of kansen, is er meer aanleiding voor jongeren om proactief en
ondernemend te zijn. Dit principe wordt in onderwijsprogramma’s rondom ondernemendheid
ook toegepast, bijvoorbeeld door te werken met echte opdrachtgevers en challenges.
4.5 Onderlinge samenhang 21ste-eeuwse vaardigheden
Voor veel vaardigheden geldt dat zij samenhangen of conceptuele overlap vertonen met andere
vaardigheden. Soms ook is de ene vaardigheid voorwaardelijk voor de andere. Daar hebben
we per vaardigheid enige aandacht aan besteed.
Waar gaat het om bij de samenhang en overlap tussen vaardigheden? Dat is vaak een complexe
aangelegenheid. De figuur op de volgende pagina geeft er een voorbeeld van. Het gaat
nadrukkelijk om een illustratie. Het is, afhankelijk van de definitie en afbakening van de verschillende vaardigheden, ook mogelijk om tot andere of meer punten van overlap of samenhang te komen. In de figuur geven eenzijdige pijlen aan dat de belangrijkste overlap zit in het
gebruik van de ene vaardigheid bij de andere. Kritisch denken bijvoorbeeld is

“Voor veel vaardigheden geldt dat
zij samenhangen of conceptuele
overlap vertonen met andere
vaardigheden.”
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een onderdeel van mediawijsheid. Tweezijdige pijlen geven aan dat de vaardigheden elkaar ondersteunen: om een probleem op te lossen in een team is
samenwerking cruciaal, om mogelijke problemen in onderlinge verhoudingen
aan te pakken is probleemoplossend vermogen nodig.
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PROBLEEMOPLOSSEND
VERMOGEN
CREATIVITEIT

KRITISCH DENKEN

SOCIALE & CULTURELE
VAARDIGHEDEN

METACOGNITIE

COMMUNICATIE

ZELFREGULATIE

SAMENWERKING

ONDERNEMENDHEID

MEDIAWIJSHEID

INSTRUMENTELE
VAARDIGHEDEN
INFORMATIEVAARDIGHEDEN
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Hoofdstuk 5

21 -eeuwse vaardigheden
in het curriculum
ste

“De 21ste-eeuwse vaardigheden
zijn niet nieuw en onderdelen ervan
zullen vaak geborgd zijn
in het curriculum, via beroepsgerichte
of generieke vakken.”
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DE 21STE-EEUWSE VAARDIGHEDEN ZIJN NIET NIEUW EN ONDERDELEN ERVAN
ZULLEN VAAK GEBORGD ZIJN IN HET CURRICULUM, VIA BEROEPSGERICHTE OF
GENERIEKE VAKKEN.
Soms zijn bepaalde vaardigheden voor een beroep zo’n duidelijk onderdeel van de benodigde
competenties dat ze expliciet zijn opgenomen in het beroepscompetentieprofiel. Andere vaardigheden komen terug in het algemeen vormend onderwijs.
5.1 21ste-eeuwse vaardigheden in de kwalificatiedossiers
In sommige kwalificatiedossiers komen een of meer van de 21ste-eeuwse vaardigheden expliciet
aan bod. Een voorbeeld is de vaardigheid creativiteit. In de beroepscompentieprofielen van
zelfstandig banketbakker en die van uitvoerend broodbakker zien we dit letterlijk terug: “Je
gebruikt je creativiteit bij het bereiden en afwerken van producten en bij het oplossen van
problemen die je tegenkomt.”74 Ook andere beroepen zoals kapper, bloemist of mediavormgever doen een beroep op creativiteit. Creativiteit kan zich ook uiten in het bedenken en uitvoeren van praktische oplossingen. Bij het verbouwen of opknappen van oude panden zullen
standaard-bouwproducten vaak niet geschikt zijn. Het vraagt een creatieve vakman om dan
toch een acceptabele oplossing te vinden. Ook een onderhoudsmonteur zal

“In veel gevallen zijn 21 -eeuwse
vaardigheden dus al geborgd in
het curriculum. Via de beroepscompetentieprofielen, de burgerschapsvorming of de studieloopbaanbegeleiding. Het is een goed
idee om dit expliciet te maken
en te evalueren of vaardigheden
optimaal aandacht krijgen.”
ste

bij een klant niet altijd voldoende hebben aan zijn technische kennis om een
technisch defect aan een wasmachine te verhelpen; ook dan is creativiteit
geboden.
Communiceren en probleemoplossend vermogen kunnen sterk verankerd zijn in
bepaalde beroepen. Soms op een heel vergelijkbare manier. Zo hebben niveau 2opleidingen Facilitaire dienstverlening, Helpende zorg & welzijn en Sport &
bewegen veel overeenkomsten in het basisdeel van het nieuwe kwalificatiedossier Dienstverlening. En dat is ook niet zo verwonderlijk.

De arbeidsmarkt vraagt steeds meer om breed opgeleide mensen voor dienstverlenende faciliterende functies. In uiteenlopende contexten vinden werkprocessen plaats die in essentie
niet zo veel van elkaar verschillen. Zoals bijvoorbeeld het optreden als aanspreekpunt voor
klanten, waarbij de beroepsbeoefenaar de klant begroet en te woord staat. Afhankelijk van de
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wens van de klant zal de beroepsbeoefenaar hem of haar informeren of in contact brengen
met een collega. Communicatie en probleemoplossend vermogen spelen een cruciale rol.
De beroepsbeoefenaar zal snel een oplossing moeten hebben om tegemoet te komen aan
de wensen en/of klachten van klanten. Wensen, klachten en mogelijke oplossingen moeten
bijtijds besproken worden met collega’s en/of leidinggevenden en uiteraard ook met de klant.
Het zijn allemaal essentiële onderdelen van de desbetreffende beroepen, hoe zeer die verder
qua inhoud ook uit elkaar liggen. Afhankelijk van de behoeften van de beroepscontext, zijn
sommige bijbehorende (21ste-eeuwse) vaardigheden zodoende al geborgd in het curriculum.
5.2 21ste-eeuwse vaardigheden in loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
Veel mbo-instellingen werken aan een gestructureerde aanpak van studieloopbaanbegeleiding
in alle opleidingen. Doel is om de kwaliteit van loopbaangesprekken tussen loopbaanbegeleider
of coach en studenten te verbeteren en daarmee studenten in aanraking te laten komen met
de vijf loopbaancompetenties.75 In deze loopbaancompetenties, en dus ook in de gesprekken
erover, krijgen 21ste-eeuwse vaardigheden impliciet of expliciet aandacht. Dat geldt in het
bijzonder voor vaardigheden zoals zelfregulatie, metacognitie, probleemoplossend vermogen,
samenwerking en communicatie.
Dit zijn de vijf loopbaancompetenties:
• Motievenreflectie: reflecteren op wensen en waarden die studenten zelf belangrijk vinden
voor hun leren en loopbaan;
• Kwaliteitenreflectie: reflecteren op zaken waar studenten goed in zijn of kunnen worden
en hoe ze die kunnen gebruiken in de eigen loopbaan;
• Werkexploratie: nagaan van eisen en waarden in werk en of die aansluiten bij eigen waarden
en normen;
• Loopbaansturing: de eigen planning en aanpak in leren en werken, gericht op loopbaan
ontwikkeling;
• Netwerken: contacten opbouwen en onderhouden met medestudenten en stagebedrijven en
die kunnen gebruiken voor de eigen loopbaanontwikkeling.
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5.3 21ste-eeuwse vaardigheden in burgerschapsvorming
Sinds 2007 heeft het mbo te maken met kwalificatie-eisen op het gebied van
burgerschap.76 Burgerschapsvorming dient bij te dragen aan de maatschappelijke vorming
van de student en past daarmee goed in de drievoudige kwalificeringsopdracht van het
mbo. Onderwijsinstellingen hebben de verplichting adequaat onderwijs aan te bieden op dit
vlak. Waarbij ze wel een zekere vrijheid hebben om te bepalen in welke onderwijscontext ze
de vastgestelde onderwerpen behandelen: generiek of in de context van de beroepsuitoefening. Studenten worden geacht actief deel te nemen aan de aangeboden onderwijsactiviteiten. Het gaat om een inspanningsverplichting, geen examenverplichting.
Burgerschapsvorming is opgedeeld in vier dimensies. Wellicht kunnen alle 21ste-eeuwse vaardigheden een plek krijgen, maar vooralsnog is dat alleen duidelijk het geval voor kritisch denken,
digitale vaardigheden en sociale & culturele vaardigheden. Dit zijn de vier dimensies:
• Politiek-juridische dimensie: betrokkenheid bij politieke besluitvorming. Hiervoor moet de
student kennis hebben van, en om kunnen gaan met maatschappelijke basiswaarden en
politieke actoren (democratie, overheid, Europese Unie).
• Economische dimensie: betrokkenheid bij de arbeidsmarkt en de samenleving. Betrokkenheid bij de arbeidsmarkt vraagt kennis over (bedrijfs)procedures en rechten en plichten
die horen bij het beroep. Economische betrokkenheid in de samenleving vraagt om het
afstemmen van persoonlijke wensen en maatschappelijke belangen, informatie te zoeken
en kritisch te beoordelen om tot verantwoorde keuzes te komen.
• Sociaal-maatschappelijke dimensie: betrokkenheid in de gemeenschap. Dit vergt kennis
over en acceptatie van de sociale omgangsvormen van verschillende culturen. Hierbij speelt
ook kennis op het vlak van Nederlandse grondrechten en -plichten, spanningen tussen
(sub)culturen en kenmerken van ethisch en integer handelen.
• Vitaal burgerschap: bereidheid om gezond en vitaal te zijn. Dit vergt kennis over een gezonde
leefstijl, inclusief mogelijke risico’s op het werk en in de leefstijl: voeding, roken, alcohol,
drugs en seksualiteit.
In veel gevallen zijn 21ste-eeuwse vaardigheden dus al geborgd in het curriculum. Via de
beroepscompetentieprofielen, de burgerschapsvorming of de studieloopbaanbegeleiding.
Het is een goed idee om dit expliciet te maken en te evalueren of vaardigheden optimaal
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aandacht krijgen. Aanvullend bieden de nieuwe kwalificatiedossiers nog extra mogelijkheden.
Ze kunnen een aanleiding vormen om 21ste-eeuwse vaardigheden in het ontwerpproces van
opleidingen te integreren. Daarnaast biedt de inrichting van de nieuwe keuzeruimte van mboopleidingen een uitgelezen kans om deze vaardigheden een stevige plaats te geven. In dit
(her)ontwerp nemen dan ook veel scholen 21ste-eeuwse vaardigheden al mee.
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“Proactieve mbo’ers
kenmerken zich door
intensiever zoekgedrag,
een groter aantal baanaanbiedingen,
een grotere kans op een baan,
een hoger salaris en een grotere mate
van baantevredenheid.”
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Hoofdstuk 6

21 -eeuwse vaardigheden
in het mbo: 3 maal
onderzoek
ste

“Wat is er bekend over 21ste-eeuwse
vaardigheden binnen het mbo? Hebben de
vaardigheden een passende plek gekregen
in het onderwijs? Zijn ze bij mbo-studenten
voldoende ontwikkeld, of zou er juist meer
aandacht voor moeten komen?”

56

De toekomst begint vandaag: 21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs

ecbo

WAT IS ER BEKEND OVER 21STE-EEUWSE VAARDIGHEDEN BINNEN HET MBO? HEBBEN
DE VAARDIGHEDEN EEN PASSENDE PLEK GEKREGEN IN HET ONDERWIJS? ZIJN ZE BIJ
MBO-STUDENTEN VOLDOENDE ONTWIKKELD, OF ZOU ER JUIST MEER AANDACHT
VOOR MOETEN KOMEN?
We bespreken drie studies die een tipje van de sluier oplichten. In het bijzonder waar het gaat
om digitale vaardigheden en probleemoplossend vermogen (6.1), kritisch denken en sociale
& culturele vaardigheden (6.2) en zelfregulatie en ondernemendheid (6.3).
6.1 Problemen oplossen in een digitale omgeving
PIAAC, Programme for the International Assessment of Adult Competencies, is de naam van
een groot internationaal onderzoek onder leiding van de OESO naar kernvaardigheden van
volwassenen. Het is uitgevoerd in 2012, in 24 landen. Onder kernvaardigheden vallen taalvaardigheid en rekenvaardigheid. Daarnaast is echter ook de vaardigheid gemeten om informatie
te gebruiken en problemen op te lossen met digitale hulpmiddelen. Een van de essentiële 21steeeuwse vaardigheden. Nederland gooit hoge ogen in die meting, samen met de Scandinavische
landen. Ongeveer 40% van de volwassenen scoort hoog op de hogere niveaus van problemen
oplossen.77
Met behulp van deze PIAAC-gegevens is onderzocht hoe Nederlandse (jong)volwassenen
(16 tot en met 34 jaar) presteren op probleemoplossend vermogen in een digitale omgeving.78
Ook is gekeken naar verschillen tussen jongvolwassenen met een mbo-achtergrond en met een
havo/vwo-achtergrond en is de onderlinge samenhang tussen taalvaardigheid, rekenvaardigheid
en digitaal problemen oplossen onderzocht. Als eerste een wat voor de hand liggende uitkomst:
er blijken nagenoeg geen (jong)volwassenen te zijn die nooit in aanraking zijn geweest met
computers. Internationaal gezien is dat overigens wel uitzonderlijk. Verder laat de internationale
vergelijking zien dat Nederlandse 16-34-jarigen een hoge gemiddelde score hebben ten
opzichte van andere deelnemende landen. Nederland staat op de vierde plaats. Wel zien
we dat jongeren met een havo/vwo-opleiding gemiddeld hoger scoren op digitaal problemen
oplossen dan jongeren met een mbo-opleiding en dat 60% van de mbo’ers een laag tot zeer
laag niveau van digitaal problemen oplossen heeft. Er is echter ook in het middelbaar beroepsonderwijs een groep met een hoog niveau van digitaal problemen oplossen.
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Het blijkt verder dat mbo’ers het gebruik van ict in dagelijkse toepassingen omarmen: e-mailen
doet deze groep dagelijks. Ook internetbankieren en het online zoeken naar informatie is
zeer ingeburgerd. Programmeren doen deze jongeren evenwel zelden; ook maken zij niet al
te vaak gebruik van spreadsheets.
In het PIAAC-onderzoek is ook gevraagd naar leerstrategieën in het dagelijks leven, met vragen
zoals: ’Ik zoek graag moeilijke dingen tot de bodem uit’ en ’Wanneer ik iets nieuws tegenkom,
probeer ik het in verband te brengen met wat ik al weet’. Het blijkt dat mbo’ers met een hoger
niveau van problemen oplossen het vaker met dit soort stellingen eens zijn.
Ten slotte blijkt dat taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitaal problemen oplossen sterk
samenhangen: hoe hoger het niveau van taalvaardigheid en rekenvaardigheid, hoe beter de
prestaties op het vlak van digitaal problemen oplossen. De analyses laten zien dat taalvaardigheid en rekenvaardigheid deze prestaties deels kunnen verklaren.
6.2 Kritisch denken en sociale & culturele vaardigheden in het mbo-onderwijs
Specifiek gericht op de onderwijsaandacht voor kritische denkvaardigheden en sociale &
culturele vaardigheden is een verkennende inventarisatie uit 2015.79 Bestuurders en docenten
van zeven mbo-instellingen werden erin betrokken.
De bestuurders gaven te kennen de genoemde vaardigheden belangrijk te vinden in het kader
van het toekomstig beroep, het studie- en beroepskeuzeproces en de persoonlijke vorming.
Tegelijk bleken de vaardigheden slechts gedeeltelijk verankerd in het onderwijs.
Docenten voelen zich niet allemaal ondersteund om deze vaardigheden te onderwijzen. De
helft zegt weinig zicht te hebben op wat collega’s doen om deze vaardigheden te bevorderen
en 1 op de 5 docenten geeft aan niet te weten wat precies van hen wordt verwacht. Daar
staat tegenover dat een meerderheid (kritisch denken: 67%, sociale & culturele vaardigheden:
57%) juist wel zegt te weten hoe zij studenten deze vaardigheden kunnen leren (tegenover een
kleine 30% die zegt daar training voor nodig te hebben). Ruim 40% vindt dat er voldoende
lesmateriaal beschikbaar is. Docenten hanteren in hun onderwijs een scherp onderscheid
tussen de verschillende mbo-niveaus. Ze hebben hogere verwachtingen van niveaus 3 en 4
ten opzichte van 1 en 2.
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“De bestuurders gaven te kennen
de genoemde vaardigheden belangrijk
te vinden in het kader van
het toekomstig beroep, het studie- en
beroepskeuzeproces en
de persoonlijke vorming.
Tegelijk bleken de vaardigheden
slechts gedeeltelijk verankerd
in het onderwijs.”
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Kritisch denken
In de inventarisatie is gevraagd wat docenten precies verstaan onder kritisch denken en aan
welke vaardigheden zij aandacht besteden. Bewust worden van eigen handelen, omgaan met
kritiek en reflectievaardigheden scoorden daarbij het hoogst. Het belang van kritisch denken
kan verschillen tussen sectoren en niveaus. Zo zeiden docenten van een beveiligingsopleiding
op niveau 2 het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden bij studenten als een belangrijke
taak te zien. “Je moet als beveiliger rustig blijven, niet te snel oordelen en tegen kritiek kunnen.”
Die competenties zijn volgens de docenten vaak onderontwikkeld. Docenten zien dan ook een
duidelijke rol voor zichzelf weggelegd. Bij 16% van hen bestaat twijfel over de haalbaarheid
van bepaalde aspecten van kritisch denken op de lage niveaus. Deze studenten zijn in hun
ogen meer geneigd tot handelen dan tot (kritisch) denken.
Soms wordt aandacht voor kritische denkvaardigheden ook geïntegreerd in de beroepspraktijk.
Zo krijgen studenten autotechniek van het Friesland College tijdens het reguliere lesprogramma
bij verrassing te maken met een (gesimuleerde) ontevreden klant. Hij beklaagt zich over de
snelle slijtage van nieuwe banden. Aan de studenten om binnen een uur een klachtenrapport
te schrijven waarin de klant zijn probleem herkent, met ook de vaktermen erbij. Op die manier,
zo is de gedachte, leren studenten zich in te leven in de klant en zich te verplaatsen in het
perspectief van een ander.
Sociale & culturele vaardigheden
De meeste docenten, zo blijkt uit het onderzoek, vinden dat zij een voorbeeldfunctie hebben als
het gaat om sociale & culturele vaardigheden. En ook dat deze vaardigheden een belangrijk
onderdeel moeten zijn van de opleiding. Vrijwel alle docenten kruisten ‘Betrokkenheid bij de
maatschappij/de wereld’ en ‘Respectvol met elkaar omgaan’ aan als vaardigheid die bij hen
in het onderwijs aan de orde komt. Hoog op de lijst scoorden verder het omgaan met verschillende culturen en religies.
Sociale & culturele vaardigheden komen op uiteenlopende manieren aan bod: in de lessen
voor Loopbaan en Burgerschap, als onderdeel van het kwalificatiedossier of in projectvorm.
Maar ook meer impliciet, verweven in het onderwijs. Volgens docenten gaat het vooral om het
aanleren van een basishouding, een open mind en het willen leren van elkaar. Scholen hanteren

60

De toekomst begint vandaag: 21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs

ecbo

daarbij veelal zelf ontwikkelde methodieken. Zo kent het Albeda College, een

“De internationale vergelijking laat
zien dat Nederlandse 16-34-jarigen
een hoge gemiddelde score in
digitaal problemen oplossen
hebben ten opzichte van andere
deelnemende landen. Wel zien we
dat jongeren met een havo/vwoopleiding gemiddeld hoger scoren
op digitaal problemen oplossen dan
jongeren met een mbo-opleiding en
dat 60% van de mbo’ers een laag
tot zeer laag niveau van digitaal
problemen oplossen heeft.”

instelling met een sterk multiculturele studentenpopulatie, de 10 regels voor
omgangsvormen. Studenten worden er persoonlijk op aangesproken als zij die
overtreden en bijvoorbeeld onvoldoende respect tonen voor elkaars overtuiging
en levenswijze (met inbegrip van kleding).
Studenten op niveaus 3 en 4 beschikken naar het oordeel van docenten over
duidelijk beter ontwikkelde sociale & culturele vaardigheden dan studenten op
de niveaus 1 en 2. Op de vraag of sociale & culturele vaardigheden voor deze
groep te hoog gegrepen zijn, zegt 1 op de 6 docenten het daarmee eens te zijn.
Studenten op de niveaus 1 en 2 hebben volgens hen vaker een verkokerd
blikveld op de wereld, denken meer ‘zwart-wit’ en zijn minder tolerant naar
mensen die anders zijn dan zijzelf. De aandacht voor sociale & culturele vaardigheden op de lage niveaus raakt dan ook al gauw aan ‘opvoeden’.

6.3 Zelfregulatie en ondernemendheid bij de overgang van mbo naar werk
Binnen het School2Work-project van de Universiteit Utrecht is onderzocht welke factoren een
rol spelen bij de overgang van mbo-opleiding naar arbeidsmarkt.80 Hoe creëren studenten,
werkgevers en anderen een soepele transfer van mbo naar arbeidsmarkt? Bij studenten ging
het daarbij vooral om zelfregulatie en ondernemendheid. Mbo’ers die hoger scoorden op deze
competenties bleken intensiever te zoeken naar werk en betere arbeidsmarktkansen te hebben.
Ruim 2.000 mbo-studenten werden benaderd in hun laatste studiejaar met de vraag of zij
drie jaar lang gevolgd mochten worden bij hun overgang naar de arbeidsmarkt. Studenten
vulden zelf vragenlijsten in over allerlei aspecten, waaronder hun zelfregulatie. Vervolgens
werd gekeken of de jongeren met een hogere zelfregulatie en ondernemendheid (proactief
gedrag) intensiever naar werk zochten en succesvoller waren op de arbeidsmarkt.
De mate van zelfregulatie geeft aan in hoeverre mensen in staat zijn impulsen te onderdrukken
(inhibitie) en toekomstgerichte acties in gang te zetten (initiatie). Dit wordt gemeten aan de
hand van stellingen als: ’Ik vind het moeilijk om met slechte gewoontes te stoppen’ (37%
eens), ‘Ik kan goed werken aan lange termijndoelen’ (51% eens) en ‘Ik ben lui’ (25% eens).
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Mbo’ers met een hogere mate van zelfregulatie blijken intensiever naar een baan te zoeken.
Deels kan dit komen doordat zij zich minder sterk laten afleiden; deels omdat zij meer
initiatief nemen. Uit ander onderzoek is bekend dat routines een belangrijke rol spelen bij het
nemen van initiatief.81 Omdat succesvolle zelfcontrollers meer met routines werken (bijvoorbeeld door vacature-alerts in te stellen of maandelijks het CV bij te werken), kost het minder
moeite om hetzelfde resultaat te bereiken.
Een ander element is de ondernemendheid van jongeren, ofwel hun proactief gedrag. Proactieve
jongeren zijn gericht op de toekomst en zien zichzelf in plaats van de omgeving als de centrale
factor. Proactiviteit wordt gemeten met stellingen als: ‘Als ik iets zie wat ik niet leuk vind, verander ik het’ (70% eens), ‘Ik ben goed in toekomstige veranderingen zien aankomen’ (53%
eens), ‘Ik zie mogelijkheden voordat anderen ze zien (47% eens) en ‘Ik ben goed in positieve
kanten aan een tegenvaller zien’ (60% eens).
Proactieve mbo’ers kenmerken zich door intensiever zoekgedrag, een groter aantal baanaanbiedingen, een grotere kans op een baan, een hoger salaris en een grotere mate van baantevredenheid. Verder beginnen proactieve mbo’ers eerder met het toewerken naar toekomstdoelen die zij voor zichzelf hebben opgesteld en gaan effectiever om met hun omgeving. Zo
zoeken ze met meer inspanning naar een baan als ze een obstakel (bijvoorbeeld etnische
discriminatie) verwachten. Minder proactieve baanzoekers doen het omgekeerde. Die stoppen
als zij discriminatie verwachten. Discriminatie, zo valt af te leiden uit Amerikaanse onderzoeksgegevens, is dan ook geen vaststaand gegeven. Proactieve baanzoekers die verwachten
gediscrimineerd te worden, blijken 10 jaar later minder te zijn gediscrimineerd dan minder
proactieve baanzoekers die evenveel discriminatie hadden verwacht.
Dit kan betekenen dat proactieve baanzoekers beter in staat zijn om hun omgeving te
beïnvloeden. Hetzelfde patroon werd gevonden in relatie tot positieve kansen. Baanzoekers
die zich proactief voorbereiden op netwerkbijeenkomsten lijken hier meer informatie uit te
halen. Eveneens door een actieve voorbereiding halen ze uit sollicitatiegesprekken eerder
een baanaanbod. Samengevat: een proactieve houding bij het zoeken naar een baan hangt
samen met succesvoller zijn, actiever en sneller in actie komen en effectiever met de (negatieve
en positieve) omgeving omgaan.
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“Een proactieve houding
bij het zoeken naar een baan
hangt samen met succesvoller zijn,
actiever en sneller in actie komen
en effectiever met de
(negatieve en positieve)
omgeving omgaan.”
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Hoofdstuk 7

Discussie
“Wat zijn aanleidingen om de inhoud
van het onderwijs te heroverwegen?
De arbeidsmarkt verandert.
De ontwikkeling van de technologie
maakt dat beroepstaken én samenleving
er anders uit gaan zien.”
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DEZE PUBLICATIE GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE 21STE-EEUWSE
VAARDIGHEDEN DIE RELEVANT ZIJN VOOR HET MBO. WE ZIJN INGEGAAN OP
AANLEIDINGEN OM DE INHOUD VAN HET ONDERWIJS TE HEROVERWEGEN. ZO
VERANDERT DE ARBEIDSMARKT EN IS MOEILIJK IN TE SCHATTEN HOE DE BEROEPEN
VAN DE TOEKOMST ERUITZIEN.
De ontwikkeling van de technologie maakt dat beroepstaken én samenleving er anders uit gaan
zien. En globalisering dat we in toenemende mate met een diverse omgeving te maken hebben.
Deze en andere trends zorgen ervoor dat 21ste-eeuwse vaardigheden aan belang winnen.
Vaardigheden die onder deze noemer worden geschaard en voor het mbo relevant lijken, zijn op te
delen in digitale vaardigheden, denkvaardigheden (creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend
vermogen), interpersoonlijke vaardigheden (communicatie, samenwerking, sociale & culturele
vaardigheden) en intrapersoonlijke vaardigheden (metacognitie, zelfregulatie, ondernemendheid).
Gegeven de volle curricula in het mbo zijn keuzes onontkoombaar. Meer aandacht voor 21steeeuwse vaardigheden kan ten koste gaan van de aandacht voor vakkennis en andere, algemene
vaardigheden. Hoe gaat het mbo om met dit dilemma?
Deze vraag raakt heel direct aan een aloud spanningsveld binnen het beroepsonderwijs. Waar
ligt het primaat? Bij het opleiden voor een specifiek beroep of bij het bijbrengen van generieke
kennis en het voorbereiden op een leven lang leren. Sinds de Wet educatie en beroepsonderwijs
(WEB) kent het mbo de drievoudige kwalificeringsopdracht: opleiden voor beroep, voor doorstroming naar hoger onderwijs en voor deelname aan de maatschappij. De drievoudige kwalificatiestructuur geldt als een belangrijke pijler van het beroepsonderwijs. Mede hierdoor staat het
Nederlandse beroepsonderwijs internationaal goed aangeschreven.82
De 21ste-eeuwse vaardigheden zijn van belang voor de arbeidsmarkt en leven lang leren, en
daarmee voor de toekomstbestendigheid van de mbo’ers die nu worden opgeleid. Dat zegt
nog niet alles over de plek die ze zouden moeten krijgen in de curricula. De afweging hoeft
bovendien niet voor alle sectoren en niveaus in het mbo hetzelfde uit te vallen. Aan het beroepsonderwijs om, samen met het bedrijfsleven, te bepalen in welke 21ste-eeuwse vaardigheden
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relevant zijn voor een bepaalde sector. En vervolgens te bekijken in hoeverre die reeds voldoende aandacht krijgen. Die afweging is sectorspecifiek en kan tot uiteenlopende resultaten
leiden. Echter, sommige vaardigheden zijn ook van betekenis voor doorstroming naar hoger
onderwijs en voor deelname aan de maatschappij. Die zijn, met andere woorden, van belang
voor álle mbo’ers, onafhankelijk van sector en niveau.
Wat betekent dit alles voor de onderwijspraktijk? Hoe kan het mbo aandacht schenken aan deze
vaardigheden? Zowel vanuit onderzoek als onderwijs zijn er meer vragen dan antwoorden.
Opvattingen lopen uiteen, evenals de inschattingen van kansen en risico’s. Om de discussie
transparant te houden, gaan we in op drie aspecten: het curriculum, de leer-/werkomgeving
en de pedagogisch-didactische aanpak.
Curriculum
Sommigen vrezen dat het curriculum moet worden uitgebreid met vakken voor de 21ste-eeuwse
vaardigheden. Maar dit is niet noodzakelijk. Als het erom gaat deze vaardigheden een plek te
geven, kunnen opleidingen verschillende keuzes maken. Mede afhankelijk van de aandacht
die de verschillende vaardigheden wellicht reeds krijgen. Het curriculum biedt mogelijkheden
op minstens vijf manieren.
1 21ste-eeuwse vaardigheden als apart vak, bijvoorbeeld een vak ondernemendheid.
2 Koppeling aan algemene vakken, zoals loopbaanbegeleiding, burgerschapsvorming, taal
en rekenen. In hoofdstuk 5 hebben we daarvan voorbeelden gegeven. Overigens worden
taal en rekenen gezien als basiskennis, als kernvaardigheden in verschillende modellen
voor 21ste-eeuwse vaardigheden. Zo kan bij lessen Nederlands kritisch denken aan de
orde komen, bij een discussie over wat er gelezen wordt bijvoorbeeld. Communicatie kan
aandacht krijgen bij het houden van een spreekbeurt/presentatie.
3 Een plaats voor 21ste-eeuwse vaardigheden in de beroepspraktijkvorming, bij stages en
werkplekleren.
4 De kansen van non-formeel en informeel leren benutten. Juist 21ste-eeuwse vaardigheden
hoeven niet uitsluitend in het formeel onderwijs aandacht te krijgen.
5 Met een ‘21ste-eeuwse bril’ het hele bestaande curriculum bekijken en zoeken naar
aanknopingspunten en logische verbindingen. Voor een dergelijke doorlichting hebben
SLO (2014) en ecbo (2015) speciale scans ontwikkeld.
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Leer-/werkomgeving

“Ook wanneer vaardigheden een
plaats hebben in het curriculum
is de vraag of deze ook daadwerkelijk ontwikkeld worden.”

De leer-/werkomgeving voor het ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden
kan binnen en buiten school liggen. Een goed idee is om hiervoor het hybride
leren te benutten, waarin een verbinding wordt gezocht tussen verschillende
leercontexten.83 Ook kan (nog meer) samenwerking worden gezocht met het
(regionale) bedrijfsleven om het 21ste-eeuwse onderwijs vorm te geven.

Pedagogisch-didactische aanpak
Het onderwijs in een kennissamenleving verschilt substantieel van het onderwijs in een industriële samenleving. In hoofdstuk 2 gingen we hier uitgebreid op in. Toekomstgericht beroepsonderwijs kenmerkt zich door een grotere rol voor uitdagende opdrachten, ondersteunende
didactiek, inzet en gebruik van ict, feedback en reflectie. Dit vraagt een transformatie waarin
kennisoverdracht niet meer centraal staat, maar juist het gezamenlijk ontdekken en ontwikkelen.
Een verdere professionalisering van de didactische en pedagogische aanpak van docenten
helpt om goed onderwijs nog beter uit de verf te laten komen. Hierbij hoort ook aandacht
voor de 21ste-eeuwse vaardigheden van de docenten zelf.
Resteert de vraag of het nodig is 21ste-eeuwse vaardigheden te toetsen. En zo ja, hoe dit zou
moeten gebeuren. Hier dient zich een dilemma aan. Immers, keuzes in het curriculum worden
gemaakt op basis van eindtermen. Kunnen opleidingen daarbinnen ruimte maken voor generieke
vaardigheden als die niet getoetst worden?
Een eerste stap is om na te gaan aan welke vaardigheden al wordt gewerkt: welke zijn
opgenomen in de kwalificatiedossiers, bij de generieke vakken en het beroepsgerichte curriculum?
Ook wanneer vaardigheden een plaats hebben in het curriculum is de vraag of deze ook daadwerkelijk ontwikkeld worden. Onderwijsvernieuwingen met veel aandacht voor didactiek kunnen
zorgen voor een steviger borging. De nieuwe, bredere kwalificatiedossiers en het invoeren van
de keuzevakken geven een mooie gelegenheid om daarmee van start te gaan.
Tot slot, of het nu gaat om ‘oude wijn in nieuwe zakken’ of niet, aandacht voor 21ste-eeuwse
vaardigheden is van grote importantie als het mbo daadkrachtige en zelfredzame burgers en
werknemers wil opleiden. Uiteraard is een kritische blik op het onderwijs onontbeerlijk. Komt
aandacht voor kernvaardigheden en vakkennis en -vaardigheden niet te veel onder druk? Is de
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implementatie van de vaardigheden in het onderwijs geslaagd? Leren studenten daadwerkelijk
wat de bedoeling was? Hoe 21ste-eeuwse vaardigheden het best tot hun recht komen in de
onderwijspraktijk is niet zondermeer evident. De vaardigheden zijn dan wel generiek, in het
onderwijs vraagt dit waarschijnlijk maatwerk per niveau (van entree tot mbo 4) en per sector.
Door praktijkonderzoek te koppelen aan onderwijsvernieuwing, door niet alleen te veranderen
maar ook te evalueren, kunnen we voorkomen dat mooie intenties stranden in de weerbarstige
onderwijspraktijk.

68

De toekomst begint vandaag: 21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs

ecbo

“Creativiteit kan zich ook uiten
in het bedenken en uitvoeren
van praktische oplossingen.”
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“De 21ste-eeuwse vaardigheden
zijn van belang voor de arbeidsmarkt
en leven lang leren, en daarmee
voor de toekomstbestendigheid
van de mbo’ers die nu worden opgeleid.”
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De toekomst begint vandaag:
21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs
Van de huidige banen in Nederland verdwijnt volgens voorspellingen de komende
twintig jaar bijna de helft. Een gevolg van computerisering en andere megatrends in
de samenleving. Daardoor zal ook het werk dat behouden blijft van karakter veranderen.
Tegelijk zullen nieuwe banen ontstaan. Niemand weet nog hoe die eruit gaan zien.
Maar duidelijk is al wel dat de werknemer van straks over meer en/of andere kwaliteiten
zal moeten beschikken dan voorheen.
Over die ‘21ste-eeuwse vaardigheden’ wordt veel gesproken. Maar waar gaat het precies
om? Deze publicatie geeft daar antwoord op. Ingrid Christoffels en Pieter Baay schetsen
aan de hand van literatuuronderzoek welke veranderingen op de arbeidsmarkt en in de
maatschappij op ons afkomen. En welke eisen die ontwikkelingen stellen aan werknemers
en burgers van de toekomst. Dat komt samen in een set 21ste-eeuwse vaardigheden die
in het bijzonder relevant zijn voor het beroepsonderwijs.
‘De toekomst begint vandaag’ is bedoeld als wegwijzer en vraagbaak voor professionals
uit het beroepsonderwijs. De publicatie gaat uitvoerig in op de aard en inhoud van
de belangrijkste 21ste-eeuwse vaardigheden. Bespreekt onderzoek naar enkele van
deze vaardigheden. En gaat in op hoe die in de soms overvolle curricula van het
beroepsonderwijs toch een stevige plek kunnen krijgen. Om op die manier studenten
optimaal voor te bereiden op de toekomst. Een uitdaging van formaat, want: die toekomst
begint vandaag!

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) ontwikkelt, verzamelt en verspreidt wetenschappelijke en
praktijkgerichte kennis over het beroepsonderwijs. Resultaten van onderzoek delen wij met het bve-veld:
via workshops, publicaties en lezingen. Zo willen wij een bijdrage leveren aan de kennisinfrastructuur van
de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
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