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1 Frank van den Oetelaar houdt zich bezig met 21st Century Skills in het 
onderwijs. Hij vertelt over de computers die hij ooit in zijn eigen klaslokaal kreeg 
maar voegt toe dat 21st Century Skills over meer dan alleen ICT gaan.
- Waar gaan 21st Century Skills nog meer over?

2 Frank geeft aan dat techniek belangrijk is, maar niet als doel: het moet een 
middel zijn. 
- Wat zou dat concreet betekenen, denk je?
- Wat voor technische middelen kun je inzetten voor leerdoelen? 
- Denk jij dat leerlingen anders leren door hedendaagse technieken (ICT, 
smartphones, internet, etc.)? In welke zin is er een verschil met ‘traditionele’ 
leervormen?  
- Hebben dit soort techtnieken een meerwaarde voor het leerproces? Waarom?

3 Het thema van deze toursessie is leren in de 21e eeuw. Volgens Frank is er 
een andere visie op leren nodig: een die beter aansluit bij de uitdagingen van de 
hedendaagse samenleving.
- Ben je het hier mee eens? 
- Frank geeft aan dat de ontwikkelingen in de ICT 
andere nieuwere vaardigheden vragen van kinderen. 
Kun je nog een andere technische of maatschappelijke 
ontwikkelingen voorstellen die om nieuwe of andere 
‘skills’ vragen dan waar het basisonderwijs momenteel 
op focust?  

4 Frank geeft aan dat er een verschuiving moet 
plaatsvinden in de verhouding tussen kennis en 
vaardigheden. Momenteel wordt er te veel op kennis 
gefocust. 
- Hoe denk jij hier over? Leg uit waarom. 
- Welke kennis die leerlingen wordt bijgebracht is 
(misschien) niet meer van deze tijd?
 - Is er kennis die daar wat jou betreft voor in de plaats 
moet komen? Welke en waarom?

Bekijk de video van Frank. Let op de volgende punten en 
beantwoord de bijbehorende vragen — individueel, samen of 

in een groepje. 
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Z.O.Z
voor de verwerkingsopdachten 

 - Welke vaardigheden worden leerlingen nu niet bijgebracht, die ze wat jou 
betreft wel zouden moeten leren? 

5 Jolanda van den Berg (moderator) vraagt Frank drie kwaliteiten te noemen 
die je als leraar van de toekomst nodig hebt. Volgens Frank zijn dat empathie, 
pedagogisch tact en creativiteit. 
- Als je zelf drie punten zou moeten noemen, welke zijn dat dan? Waarom?

6 Frank vindt dat het ‘leerarrangement’ de toekomst heeft op basisscholen: 
leerlingen werken voor langere tijd op projectmatige basis aan grotere 
werkstukken of projecten. 
- Wat zijn de voordelen van deze leerarrangementen?  
- Zie jij dit voor je in de dagenlijkse lespraktijk? Waarom wel of niet? 
- Rond 11.00 min. zegt Frank dat in “een betekenisvolle leeromgeving kinderen 
optimaal tot leren komen.” Het leidt volgens hem tot betere resultaten als 
leerlingen ‘zelfsturend’ aan de slag gaan, zelf ontdekken waar hun talenten en 
interesses liggen en die zelf ontwikkelen. Denk jij dat ook? Welke rol hebben 
leerkachten hier? 
- Rond 16.30 min. geeft Frank aan dat leerlingen moeten leren om langere tijd 
(zes weken) aan een project te werken en dat ook zelf te leren plannen. Vind je 
dit een goed plan? Waarom wel of niet? 

8 Frank gaat in op de rol van toekomstige leraren. Volgens  hem is het beter om 
niet alleen naar het talent van leerlingen, maar ook naar dat van leerkrachten te 
kijken. Dat zou betekenen dat je leerkrachten per vakgebied inzet en ze niet alle 
‘vakken’ laat geven. 
- Wat vind je van het idee van de lerarenteams waar Frank over spreekt? 
- Welke talenten moeten er in een dergelijk team in ieder geval aanwezig zijn? 
- Welk talent of talenten zou jij bijdragen in zo’n team? 

9 De term ‘paradigmaverschuiving’ is belangrijk. Naar aanleiding van een vraag 
uit de zaal komt Frank hier over te spreken. Hij geeft aan dat er een ander 
onderwijsparadigma nodig is. 
- Denk jij dat het huidige basisonderwijs aan verandering of vernieuwing toe is? 
Leg uit waarom je dat denkt. Waar is in het paradigma dat jij in gedachten hebt 
wel ruimte voor, wat niet in het huidige zit? 
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1
VERWERKINGSOPDRACHTEN

1 In de video wordt er vrij uitgebreid over ‘leerarrangementen’ gesproken. Een 
leerarrangement is een project waar leerlingen langere tijd aan werken en waarin 
ze zelfsturend aan de slag gaan. Voorbeelden die Frank geeft zijn bijvoorbeeld het 
inrichten van een museum of het maken van een videoanimatie van een sprookje 
met behoud van de oorspronkelijke boodschap. Andere voorbeelden zijn: richt een 
drogisterij in - volledig in het Engels, organiseer een schoolreisje voor de hele klas 
of een ouderavond waarin leerlingen laten zien wat ze doen op school (waar ze dus 
ook laten zien hoe ze deze ouderavond hebben georganiseerd!). 

2 Bedenk mogelijke leerarrangementen
Verzin zelf drie voorbeelden. De bedoeling is dat je leerlingen er in een groep aan 
kunnen werken. Daarnaast ben jij niet degene die stuurt maar ben je  ‘coach’: je 
geeft geen stap-voor-stapopdracht, maar begeleidt hen waar nodig.

3 Diep jullie leerarrangement uit 
Kies één van de door jou bedachte arrangementen. Beschrijf in minimaal drie A4: 
- Welke vaardigheden moeten je leerlingen leren? Denk aan het maken van een 
langetermijnplanning, organiseren, samenwerken,  creativiteitsontwikkeling (in de 
brede zin, dus het kunnen omgaan met problemen en out-of-the-boxdenken), ICT-
vaardigheden, etc. 
- Welke kennis moeten je leerlingen verwerven? Moeten ze bijvoorbeeld 
staartdelingen leren maken, iets leren over de Gouden Eeuw, nieuwe woorden leren 
of alle drie? Bedenk hoe je leerlingen tot die kennis moeten komen. Belangrijk 
is dat ze de stof niet ‘aangereikt’ krijgen, maar dat ze er zelf actief naar op zoek 
moeten en mee aan de slag moeten gaan. 
- Welke talenten hebben de leerkrachten die dit project begeleiden nodig? Hoe 
houden de docenten elkaar scherp? Zoek de juiste hulptroepen!
- Hoe lang hebben je leerlingen de tijd voor dit project? Eén week? Twee? Een 
maand of langer? Waarom? 
- Bepaal jouw/jullie beoordelingscriteria. Aan welke eisen moet het eindproduct 
minimaal voldoen? 

TIP: bied je arrangement niet aan in hapklare brokken (‘doe 
eerst dit, daarna dat, vervolgens...’), maar laat je leerlingen 

zelf plannen en stuur bij waar nodig. Dit helpt 
hen organisatorische vaardigheden te ontwikkelen. 
Timmer het project dus niet dicht, integendeel! 

Ontwerp een leerarrangement 
Deze opdracht doe je het best in tweetallen of in een kleine 
groep: er zijn veel aspecten om rekening mee te houden.  
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4 Doen!
Uitvoeren...
Daag jezelf uit: overleg op je stageschool of je jouw leerarrangement kunt gaan 
uitvoeren. Als dat je lukt, geef dan in de evaluatie aan waar het goed is gegaan 
en waar eventuele verbeterpunten zitten. Wat hebben je leerlingen geleerd en 
welke vaardigheden hebben ze (verder) ontwikkeld? Wat heb je zelf van dit project 
geleerd? Schrijf een kort dit alles in een kort refl ectiestuk van maximaal één A4.  

Of uitwisselen...
Het is begrijpelijk als het niet lukt jullie leerarrangement op je stageschool uit te 
voeren. Het moet immers wel in het programma passen. In dat geval: wissel het 
door jullie ontworpen arrangement (stap 3 uit deze opdracht, uitgewerkt) uit met 
een andere groep studenten. Geef commentaar op elkaars 
stukken. Lever een versie zonder en een versie mét het 
verwerkte commentaar in. Ben je het eens met de kritiek 
die jullie van elkaar terugkregen? Is hetgeen jullie voor 
ogen hadden ook bij jullie medestudenten overgekomen, 
of zijn er zaken die beter uitgelicht hadden moeten 
worden? Geef dat aan in de tweede versie en schrijf een 
refl ectiestuk van maximaal één A4 waarin je aangeeft wat 
je van het commentaar geleerd hebt.  

Respect Education Foundation ontvangt graag jullie 
leerarrangementen. We zetten de beste in onze online
PABO-tourdatabase. Mail naar 
info@respecteducation.me  
   SUCCES!



2 De basisschool van de toekomst  
Deze reflectieopdracht doe je alleen. Schrijf een stuk 

waarin je laat zien hoe, wat jou betreft, de basisschool van 
de toekomst er uit moet zien.

Volgens Frank van  den Oetelaar ziet de basisschool van de toekomst er anders uit 
dan nu. Er wordt gewerkt met leerarrangementen, hedendaagse (ICT-)technieken 
worden meer geïntegreerd, kinderen ontwikkelen andere vaardigheden en nemen 
op een andere manier kennis tot zich.  

Beschrijf hoe de basisschool van de toekomst volgens er jou uit moet zien. 
Betrek de volgende punten – bepaal zelf de volgorde. Probeer grenzen te 
verkennen, maar blijf realistisch: deze school moet kunnen bestaan. Schrijf 
aan het einde van je stuk waarom jouw school beter is dan de manier 
waarop het huidige onderwijs is ingericht, maar ook waar eventuele 
valkuilen en mogelijke problemen liggen. Wees creatief! Lengte: drie A4. 

- Hoe wordt er les gegeven? Klassikaal? Werken de leerlingen individueel? Samen? 
In grote groepen? 
- Welke kennis en vaardigheden moeten leerlingen voor ze naar de middelbare 
school gaan in elk geval geleerd hebben? Geef dit globaal aan. 
- Wordt er gebruik gemaakt van leerarrangementen? Wat anders? 
- Welke lesmethoden worden er gehanteerd? 
- Wat zijn de schooltijden? Mogen leerlingen misschien zelf weten hoe laat ze 
komen en gaan? Is de school tot ‘s avonds laat open? Is er de mogelijkheid om op 
school te eten ‘s avonds? 
- Bestaan er nog klassen? Werken leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen 
door elkaar? 
- Wordt er klassikaal lesgegeven in jouw school en waarom? Zo niet, hoe dan wel? 
En zo ja, waarom? Hoe zijn de lessen georganiseerd? 
- Bestaat het schoolgebouw nog? Zo niet, waar gaan de leerlingen dan heen? 
- Ligt er nadruk op het ontwikkelen van individueel talent? Hoe wordt dat 
aangepakt? 
- Welke rol hebben leraren? Zijn ze sturend? Coachen ze? Hoe? 
- Welke rol hebben nieuwe (ICT-)technieken op jouw school? 
- Wat betekent het voor de ‘leervakken’ dat er tegenwoordig altijd overal toegang is 
tot internet, bijna elk kind een smartphone heeft (met rekenmachine, woordenboek, 
etc.)? Wat moeten de leerlingen echt nog uit hun hoofd leren en op welke punten is 
het noodzakelijk dat ze vooral ‘mediawijs’ zijn? 
- Welke fysieke capaciteiten moeten leerlingen ontwikkelen? Moeten ze de 
mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld (goed) te leren dansen of meubels te maken? 
Hoeveel vrijheid hebben ze hier zelf? Wat biedt de school hier voor aan? 
- Welke rol heeft creativiteit? Denk niet alleen knutselen, maar ook aan het 
ontwikkelen van probleemoplossend vermogen — creativiteit is een breed begrip! 
- Is er op jouw school speciale aandacht voor sociaal-emotiolneel leren? Vertel! 

Wissel met een medestudent stukken uit. Bespreek ze samen en voeg elkaars 
commentaar toe als je je werk inlevert. Ook deze opdracht 
ontvangt Respect Education graag voor de database! 

SUCCES!


