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“Het is moeilijk voorspellingen te doen, vooral over 
de toekomst.”

Yogi Berra

“In verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst.”

Reclame Code Commissie



Waarschuwing…



Waarschuwing…



Waar gaat het over?



Waar gaat het over?

Meest gevraagde beroepen of specialiteiten in veel bedrijfstakken 
bestonden tien of zelfs vijf jaar geleden niet

Tempo van veranderingen versnelt

Anticiperen en voorbereiden op deze transitie is cruciaal

Opening van The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy
for the Fourth Industrial Revolution (2016) van de World Economic Forum











In cijfers (gaarne met een korreltje zout!)

Benedikt Frey en Osborne (2013): combinatie big-data en 
machine leren zal zorgen dat allerlei administratieve banen op 
korte termijn verdwijnen

In NL: 

14,8% van de in 2016 ingeschreven 475.000 MBOers
studeren Voedsel, Groen & Gastvrijheid (± 70.000 
studenten)



Deloitte (2016)



Deloitte (2016)







Soort obsoletie Vermindering menselijk kapitaal door:
Arbeidstechnisch Ooit aanwezige fysieke en geestelijke vermogens die niet op peil zijn 

gebleven
Fysieke achteruitgang Natuurlijke veroudering, ziekte, ongeval van de werknemer

Atrofie Wegkwijnen van vaardigheden door geen of te weinig gebruik
Economisch Ooit (zeer) relevante kwaliteiten die van minder betekenis zijn geworden c.q. 

geen betekenis meer hebben
Werkspecifiek Oude vaardigheden niet meer nodig c.q. nieuwe vaardigheden vereist door 

technologische / maatschappelijke veranderingen

Marktbepaald Krimpend aantal banen in een beroep of economisch sector
Bedrijfsspecifiek Reallocatie in en externe mobiliteit van een bedrijf

Perspectivisch Ooit gangbare opvattingen standpunten en overtuigingen (gezien als) 
ouderwets / achterhaald

Achterhaling Onvrede, burn-out, gebrek aan erkenning

Nog een factor: Obsoletie





• Onduidelijk: Welke kennis, vaardigheden en attitudes zijn 
nodig voor het wapenen van jeugdigen tegen dit 
probleem en de gevolgen daarvan?

• Duidelijk: studenten moeten worden voorzien van een 
stevige kennis- en vaardigheidsbasis om 
toekomstbestendig te kunnen leren.

Hoe verder?



Kan de school dit aan? 

Volgens velen niet omdat…

• scholen reageren traag

• scholen zijn niet goed uitgerust

• ICT-gebruik is niet goed geïntegreerd in het onderwijs 

• docenten missen zelf de nodige kennis en vaardigheden



Volgens mij wel omdat hun taak is…

het aanleren van scala van (informatie)vaardigheden 

die overdraagbaar zijn naar meervoudige gebieden 

op basis van een stevige kennisbasis over de hele linie!

Het hoeft niet echt HEEL anders maar…













21e-eeuwse vaardigheden zijn

• niet 21e-eeuws

• voorgesteld als generiek, maar dit bestaat niet

• veelal karaktertrekken die niet te leren zijn



Enige echte 21e-eeuwse vaardigheden

• Informatiegeletterdheid : het kunnen zoeken, identificeren, 
evalueren en effectief gebruiken van verkregen informatie





Enige echte 21e-eeuwse vaardigheden

• Informatiegeletterdheid : het kunnen zoeken, identificeren, 
evalueren en effectief gebruiken van verkregen informatie

• Informatiemanagement: het kunnen vastleggen [EN: 
capture], beheren [EN: curate] en delen van verkregen 
informatie





…en hiervoor is nodig

het aanleren van scala van (informatie)vaardigheden 

die overdraagbaar zijn naar meervoudige gebieden 

op basis van een stevige kennisbasis over de hele linie!

Het hoeft niet echt HEEL anders maar…





Pas op voor…



Kennis is niet houdbaar



Alles is op Internet





Zelfregulatie
(microniveau)

Orienteren

Plannen

Monitoren

Toetsen



Taak:
Orienteren
Plannen

Monitoren
Toetsen

Leerwensen 
bepalen

Leerdoelen 
stellen

Nodige 
materialen 

bepalen

Zelfsturing
(macroniveau)



• Veel relevante schema’s 
beschikbaar

• Vaardigheid zonder 
noodzaak regel te 
herinneren

• Veel processen zijn 
geautomatiseerd voor 
makkelijke transfer

• Werkt vooruit

• Geen relevante schema’s 
beschikbaar

• Individuele elementen 
moeten herinnerd en 
verwerkt worden

• Veel cognitieve capaciteit 
voor inefficiënt probleem 
oplossen

• Werkt achteruit

Expert Beginner

(Chi et al. 1982; DeGroot; 1965; Wilson & Cole, 1996; Schneider & 
Shiffrin, 1997; Kalyuga, Chandler & Sweller, 1998)



Toekomst is onduidelijk, dus…

…het onderwijs en het leren 
moet toekomstbestendig 

worden



Definitie Toekomstbestendig Leren

Verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen 
die nodig zijn om op een stabiele, bestendige manier 
te blijven leren in onze snel veranderende wereld





Wat moet anders?



Studenten moeten…

• leren omgaan met de onzekerheden van nu

om zodoende

• voorbereid te zijn op de onzekerheden van morgen 



Flexibiliteit: Kennis is vandaag niet toereikend





Drietrapsprocedure



De drie trappen

1. Kennis: Leg een kennisfundament waar studenten op 
voort kunnen bouwen

2. Vaardigheden: Zorg dat studenten het gevoel krijgen dat 
zij ook echt iets kunnen met wat zij hebben geleerd [EN: 
efficacy building]. 

3. Metacognitie: Zorg dat studenten hogere-orde 
denkvaardigheden ontwikkelen zoals metacognitie en 
reflectie
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