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1 INLEIDING 

In dit rapport gaan we in op de 21ste eeuwse vaardigheden en de impact ervan op de 

onderwijskundige opdracht van scholen voor praktijkonderwijs.  

 

Aanleiding van de rapportage 

In het najaar van 2014 organiseerde KPC Groep een bijeenkomst met als thema ‘het 

praktijkonderwijs en de toekomst’. Voor deze bijeenkomst waren een tiental directeuren van 

scholen voor praktijkonderwijs uitgenodigd. De centrale doelstelling van de bijeenkomst was om 

samen die thema’s te verkennen die nu en in de toekomst een directe invloed hebben op de 

primaire opdracht van scholen voor praktijkonderwijs, leerlingen (duurzaam) plaatsen op de 

arbeidsmarkt. Het ging niet alleen om het verkennen van actuele thema’s, maar ook om te 

komen tot toekomstbestendige oplossingen voor de scholen. Tijdens de bijeenkomst werden 

diverse actuele thema’s behandeld, zoals de gevolgen van de participatiewet, de 

ontwikkelingen in het mbo en de uitwerking van passend onderwijs in de regio. Een ander 

thema dat regelmatig naar voren kwam in de discussie over het praktijkonderwijs van de 

toekomst, waren de 21ste eeuwse vaardigheden. 

 

De 21ste eeuwse vaardigheden 

De 21ste eeuwse vaardigheden zijn vaardigheden waarvan verondersteld wordt dat mensen 

deze nodig hebben om succesvol te kunnen participeren in de 21e eeuw. Het gaat om het 

succesvol ‘mee kunnen doen’ in de maatschappij: als leerling, als burger en als toekomstig 

werknemer.  

Om welke vaardigheden gaat het dan precies? Er zijn meerdere (internationale) onderzoeken 

geweest. Voogt en Pareja Robin (2010) hebben uit deze verschillende onderzoeken 

geconcludeerd dat alle onderzoeken de vaardigheden samenwerking, communicatie, ICT-

gebruik, sociaal en/of cultureel bewustzijn aanwijzen als 21ste eeuwse vaardigheden. 

Daarnaast concludeerden ze dat vrijwel alle onderzoeken de vaardigheden: creativiteit, kritisch 

denken, probleemoplossende vaardigheden en productiviteit noemen als 21ste eeuwse 

vaardigheden. 

Kennisnet heeft voor het Nederlands onderwijs deze vaardigheden geoperationaliseerd in het 

volgende schema: 
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In de visie van Kennisnet vormen taal en rekenen een basis voor onderwijs in de 21ste eeuw. 

Daarnaast zijn kennis, houding en vaardigheden nodig. De buitenste drie thema’s van het 

schema: leven (betrokkenheid), werken (ondernemen) en leren (nieuwsgierigheid) kunnen 

gezien worden als ‘de houding’ die nodig zou zijn om te functioneren in de 21ste eeuw. De 

kennis wordt gehaald uit de kernvakken. Daarbinnen zou dan beheersing van de volgende 

zeven vaardigheden belangrijk zijn: communiceren, samenwerken, creativiteit, kritisch denken, 

probleem oplossingsvaardigheden, digitale geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden. 

Deze vaardigheden vormen samen de 21ste eeuwse vaardigheden. In bijlage 1 hebben we 

deze vaardigheden uitgewerkt als onderligger voor ons onderzoek. 

 

De SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW ook onderzoek gedaan naar de 21ste 

eeuwse vaardigheden, en heeft als opdracht de begrippen te operationaliseren en daarnaast te 

onderzoeken hoe digitale geletterdheid en 21ste eeuwse vaardigheden in het huidige 

curriculum zijn beschreven. De SLO legt naast de zeven vaardigheden van Kennisnet de 

nadruk op een aantal andere onderdelen, te weten: zelfregulering, leren leren (metacognitie), 

plannen, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Deze zijn gebundeld tot een achtste vaardigheid: 

zelfregulering. Hieronder wordt het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag 

verstaan. Ook de vaardigheid zelfregulering is verder uitgewerkt in Bijlage 1. In dit onderzoek is 

uitgegaan van de zeven vaardigheden van Kennisnet, waarbij zelfregulering niet als aparte 

vaardigheid wordt beschouwd maar als een overkoepelende vaardigheid.  

 

In de brief ‘toekomstgericht funderend onderwijs’ van 17-11-‘14 pleit staatssecretaris Dekker 

voor een nationale discussie over de toekomstgerichtheid van het onderwijs. Hier worden de 

21ste eeuwse vaardigheden genoemd als een van dé thema’s waarop het onderwijs zich meer 

zou moeten focussen.  

 

 

De 21ste eeuwse vaardigheden en het praktijkonderwijs 

De 21ste eeuwse vaardigheden zouden gelden voor alle mensen. Het begrip ‘alle mensen’ is 

een breed begrip. Kijken we specifiek naar de doelgroep praktijkonderwijs dan hebben we het 

over jonge mensen in de leeftijd van 12 tot 18/19 jaar oud met een IQ-range van 55-80. Scholen 

voor praktijkonderwijs bieden onderwijs aan binnen de domeinen werken, wonen, vrije 

tijdsbesteding en burgerschap. Na afloop van de opleiding stromen de leerlingen uit in grofweg 

drie richtingen:  beschutte arbeid/dagbesteding, reguliere arbeid en mbo-onderwijs. Gezien de 

diverse (wettelijke) ontwikkelingen rondom het praktijkonderwijs (denk aan de participatiewet, 

de entreeopleidingen, referentieniveaus taal en rekenen, passend onderwijs) is de verwachting 

dat de komende jaren minder leerlingen zullen uitstromen naar mbo-onderwijs en juist meer 

leerlingen naar (beschutte of reguliere) arbeid.  

Als we het hebben over toeleiden naar arbeid dan leren scholen voor praktijkonderwijs hun 

leerlingen specifieke vakvaardigheden. Denk hierbij aan lassen, schilderen of het planten van 

bomen. Ook leren de leerlingen vakoverstijgende vaardigheden die van belang zijn om 

succesvol te kunnen werken. Denk aan het op tijd komen op het werk, een gesprekje kunnen 

voeren in de pauze of het kunnen omgaan met conflicten. Terugkomend op de 21ste eeuwse 

vaardigheden zien we met name een relatie met de vakoverstijgende competenties van het 

praktijkonderwijs zoals het kunnen functioneren als werknemer. De 21ste eeuwse vaardigheden 

zijn algemeen geldend voor alle mensen om succesvol te kunnen participeren in de 

maatschappij. Maar in hoeverre is dit van toepassing op leerlingen praktijkonderwijs? Wat 

betekenen deze vaardigheden, waarvan onderwijskundigen en de politiek veronderstellen dat 

deze belangrijk zijn, voor de onderwijskundige opdracht van het praktijkonderwijs? 
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Onderzoeksvragen  

Om de laatste vraag te kunnen beantwoorden hebben we een aantal interviews uitgevoerd bij 

scholen voor praktijkonderwijs. In totaal zijn bij 7 scholen gesprekken gevoerd met de directie, 

met docenten, met leerlingen en met stagebedrijven. In deze gesprekken lag de focus op de 

volgende onderzoeksvragen: 

 

A) Zijn directeuren, docenten praktijkonderwijs én stagebedrijven bekend met deze 

vaardigheden en herkennen ze deze in de dagelijkse praktijk? 

B) Op welke wijze komen de vaardigheden momenteel aan bod binnen het 

onderwijs?   

C) Welke implicaties heeft het werken aan deze vaardigheden voor de invulling van 

de stages en de Praktijkonderwijs-leerling als werknemer?  

D) Welke behoeftes bestaan er in het Praktijkonderwijs als het gaat om het nog meer 

werk maken van deze vaardigheden? 

 

Leeswijzer  

In hoofdstuk 2 van deze rapportage gaan we in op de resultaten per onderzoeksvraag. In 

hoofdstuk 3 worden er een aantal conclusies en aanbevelingen voor de scholen gepresenteerd. 

We wensen u veel leesplezier toe!  
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2 RESULTATEN  PER ONDERZOEKSVRAAG  

In dit hoofdstuk presenteren we de belangrijkste resultaten per onderzoeksvraag. We beginnen 

met de bekendheid met de 21ste eeuwse vaardigheden.  

 

2.1 Zijn directeuren, docenten praktijkonderwijs én stagebedrijven bekend met de 21ste 

eeuwse vaardigheden en herkennen ze deze in de dagelijkse praktijk? 

Bij deze onderzoeksvraag zijn een drietal thema’s besproken. Allereerst is nagegaan of de 

respondenten überhaupt bekend zijn met het begrip 21ste eeuwse vaardigheden en welke 

vaardigheden hier dan mee te associëren zijn. Ten tweede is nagegaan of de respondenten van 

mening zijn of er tegenwoordig andere vaardigheden van leerlingen praktijkonderwijs worden 

gevraagd dan ongeveer tien jaar geleden. Ten slotte is het schema van Kennisnet besproken 

vanuit de achterliggende vraag: is dit schema compleet of missen we bepaalde vaardigheden 

specifiek voor onze doelgroep?  

 

Bekendheid met de 21ste eeuwse vaardigheden 

Hier blijkt dat met name de directeuren bekend zijn met het begrip en de inhoud ervan. Dit in 

tegenstelling tot de stagebedrijven; hier is geen enkele respondent op de hoogte van de term. 

Bij de docenten blijk dat het merendeel niet op de hoogte is van de 21ste eeuwse 

vaardigheden. De term roept bij docenten beelden op van mediagebruik. Leerlingen hebben 

tegenwoordig bijvoorbeeld een mobiel en zijn actief in de sociale media. Ook roept de term 

beelden op van bredere vaardigheden die nodig zijn om ergens succesvol te kunnen werken, 

bijvoorbeeld ‘initiatief nemen’ of ‘kunnen samenwerken’. In tweede instantie roept de term bij 

docenten ook andere vragen op. Bijvoorbeeld als het gaat om het feit dat scholen voor 

praktijkonderwijs meer en meer gericht dienen te zijn op uitstroom naar werk. Doen we dan 

eigenlijk wel de goede dingen? Moeten ‘we’ bijvoorbeeld niet meer insteken op sociale 

redzaamheid? En weten we wel hoe we leerlingen moeten helpen als het gaat om omgang met 

sociale media? Ook is er de angst van: wat is de toekomst van onze leerlingen als er 

bijvoorbeeld steeds meer sprake is van automatisering en goedkopere buitenlandse 

werknemers? Hoe bereiden we onze leerlingen hierop voor?  

 

Vragen we nu andere vaardigheden dan vroeger? 

In vergelijking met 10 jaar geleden zijn er in de ogen van de respondenten allerlei zaken 

veranderd in de wereld rondom de leerling. Niet de praktijkonderwijs-leerling zelf is veranderd, 

maar wel de directe leefomgeving. Dit beeld leeft zowel bij de docenten, de directeuren en – in 

iets mindere mate – bij de stagebedrijven.   

De directeuren zien vooral dat er tegenwoordig meer en meer behoefte bestaat aan flexibiliteit. 

De veranderingen in de wereld gaan snel en de arbeidsmarkt van straks kennen we nu nog 

niet. Vaardig zijn in flexibel werken en daar in mee kunnen (blijven) gaan, wordt in de ogen van 

directeuren steeds belangrijker voor deze doelgroep.  

De docenten spreken over technologische en culturele veranderingen op onder andere de 

arbeidsmarkt. Docenten zijn van mening dat het ‘handje ophouden en afwachten’ niet meer van 

deze tijd is. ‘Het’ moet nu meer uit de leerling zelf komen. Het bijstuderen en doorleren is 

tegenwoordig veel belangrijker dan vroeger. Hier bestaat ook een spanningsveld. Scholen 

proberen hun leerlingen breed op te leiden, maar de maatschappij vraagt soms andere dingen. 

Leerlingen dienen soms een bepaalde beroepsrichting in te gaan en zich hier verder in te 

bekwamen. Ook worden tegenwoordig steeds minder leerlingen opgeleid voor banen die ruim 

van te voren bekend zijn en waarbij de vereiste (vak)vaardigheden eenduidig zijn. Er bestaat 

kortom een hoop variatie en daar dient de school op in te kunnen spelen. 

Niet alle stagebedrijven zijn van mening dat ze tegenwoordig andere vaardigheden vragen aan 

leerlingen Praktijkonderwijs in vergelijking met 10 jaar geleden. Zaken als enthousiasme, 

doorzettingsvermogen, communicatie en samenwerken waren en blijven essentiële 

vaardigheden van een (toekomstig) werknemer. Wel wordt gewezen op het toegenomen belang 

van verantwoordelijkheid nemen, flexibel kunnen werken en ICT-vaardig zijn. Hier ligt 

tegenwoordig meer de nadruk op dan vroeger.  

 

Het schema van Kennisnet 

Zowel de directeuren als de docenten zien het belang van de 21ste eeuwse vaardigheden voor 

het praktijkonderwijs en deze worden goed weergegeven in het schema. Diverse docenten en 

enkele directeuren wijzen daarnaast op het belang van de algemene werknemersvaardigheden. 
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Deze zouden in het schema nog meer naar voren kunnen komen. Hierbij wordt gewezen op 

vaardigheden als op tijd kunnen komen, doorzetten, tegen kritiek kunnen en werktempo. 

De stagebedrijven onderschrijven ook het belang van de 21ste eeuwse vaardigheden. Ze geven 

aan dat leerlingen praktijkonderwijs niet al deze vaardigheden hoeven te beheersen. Dit is 

afhankelijk van de werkzaamheden die de leerlingen uitvoeren. Leerlingen van het vmbo en met 

name het mbo dienen wel op een hoger beheersingsniveau te zitten. Voor wat betreft de 

algemene werknemersvaardigheden wordt aangegeven dat leerlingen praktijkonderwijs deze 

vaak op een minimaal gelijk niveau beheersen in vergelijking met de andere 

beroepsopleidingen. 

 

 

2.2 Op welke wijze komen de vaardigheden momenteel aan bod binnen het 

praktijkonderwijs?   

De 21ste eeuwse vaardigheden bestaan zoals eerder aangegeven uit zeven verschillende 

vaardigheden en een overkoepelende vaardigheid zelfregulering. Bij deze onderzoeksvraag is 

nagegaan in hoeverre de verschillende vaardigheden momenteel aan bod komen in het 

onderwijs, op welke wijze deze in de dagelijkse praktijk zichtbaar zijn en wat hierbij de relatie is 

met het individueel ontwikkelplan (IOP) en ontwikkelingsperspectief (OPP).  

 

Per vaardigheid wordt nu aangegeven of en hoe de verschillende doelgroepen deze herkennen 

in de dagelijkse praktijk. Hierbij moet worden aangetekend dat we uitgaan van de algemene 

trend zoals we die tegenkwamen in de interviews. Individuele scholen kunnen op basis van hun 

missie, visie en/of onderwijsconcept afwijkende keuzes maken als het gaat om de wijze waarop 

(en ook of) aan deze vaardigheden gewerkt wordt. 

 

Samenwerken 

Zowel de directeuren, docenten als stagebedrijven onderschrijven het belang van deze 

vaardigheid. Om je staande te kunnen houden in de maatschappij en om succesvol te kunnen 

werken is samenwerken een essentiële vaardigheid. Opvallend is dan ook dat diverse docenten 

aangeven dat deze vaardigheid minder aan bod komt in het onderwijs. Volgens deze 

respondenten wordt het samenwerken op zich als een (te?) moeilijke vaardigheid gezien voor 

leerlingen praktijkonderwijs. De leerlingen zelf herkennen deze vaardigheid met name bij de 

praktijkvakken en hun stageopdrachten. Bij de overige vakken werken ze voornamelijk 

zelfstandig aan een taak of opdracht. De leerlingen herkennen ook het belang van deze 

vaardigheid voor de stage, als voorbeelden worden genoemd: het maken van contact, samen 

opdrachten uitvoeren en vragen durven stellen aan collega’s. 

 

Probleemoplossend vermogen 

Ook deze vaardigheid wordt door alle doelgroepen als belangrijk ervaren, maar is minder 

zichtbaar in de praktijk. De stagebedrijven geven aan dat er niet altijd ruimte is voor leerlingen 

om zelf problemen op te lossen. Deze verantwoordelijkheden passen in hun ogen meer bij 

andere functies. De docenten geven regelmatig aan dat deze vaardigheid wellicht te hoog 

gegrepen is voor leerlingen praktijkonderwijs. De omgeving zou zo zijn ingericht dat leerlingen 

taken uitvoeren die anderen bedacht hebben. De directeuren geven aan dat ze leerlingen wel 

stimuleren om zich verder te ontwikkelen in deze vaardigheid. Bijvoorbeeld door zaken niet voor 

te kauwen en leerlingen te stimuleren eerst zelf na te denken. De leerlingen herkennen dit 

laatste op school, op stage is dit voor leerlingen minder een item. Leerlingen zien deze 

vaardigheid vooral in de vorm van hulp vragen en op school weten ze altijd waar ze terecht 

kunnen. De stagebedrijven geven aan dat hulp kunnen vragen een kwestie van vertrouwen is, 

hoe zelfverzekerder een leerling hierin wordt hoe minder vaak leerlingen om hulp komen vragen 

en zelf meer probleemoplossend handelen.  

 

ICT-geletterdheid 

Voor operationalisering van deze vaardigheid wordt onderscheid gemaakt in vier 

deelonderwerpen (Zie Bijlage 1): basiskennis, sociale mediawijsheid, informatievaardigheden 

en computational thinking. Binnen de onderzoeksvraag “Op welke wijze komen de 

vaardigheden momenteel aan bod binnen het praktijkonderwijs?” is expliciet gevraagd naar 

basiskennis & informatievaardigheden en sociale mediawijsheid als apart onderdeel. Het 

onderdeel ‘computational thinking’ (probleemoplossend te werk gaan met de inzet van ICT) is 

bij informatievaardigheden nagevraagd. 
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Basiskennis. De directeuren, docenten en leerlingen geven aan dat ICT een belangrijk 

onderdeel is van de opleiding. De leerlingen zijn dagelijks op de een of andere manier met ICT 

bezig. Een aandachtspunt daarbij is dat er volgens de docenten zelden of niet een leerlijn 

beschikbaar is als het gaat om het werken met ICT. De leerlingen geven aan dat ze ICT 

gebruiken voor het leren omgaan met word of excel, het gebruik van de rekenmachine, als 

zoekmachine, als vertaalmodule of om muziek te luisteren. Opvallend is dat leerlingen 

aangeven dat ze op school nauwelijks nieuwe dingen leren, dit terwijl docenten van mening zijn 

dat de vaardigheid met betrekking tot bijvoorbeeld ‘Word’ of ‘Excel’ van een laag niveau is bij de 

leerlingen. De directeuren zijn weer van mening dat de vaardigheid van leerlingen soms nog 

beter is dan die van docenten. Hier zitten duidelijk tegenstrijdigheden. Wel wordt er in de 

meeste scholen les gegeven in vaardigheid op de computer. Dit beperkt zich dan vaak tot het 

omgaan met programma’s op de computer.  

Informatievaardigheden. De meeste leerlingen herkennen het gebruik van ICT op stage 

niet. De stagebedrijven zelf geven aan dat er voor leerlingen praktijkonderwijs geen rol is 

weggelegd als het gaat om ICT. Het draaien van de kassa, het plaatsen van bestellingen via 

een pda, of het bijhouden van een digitale agenda wordt in de regel gedaan door andere 

collega’s. Wanneer een leerling Praktijkonderwijs wel met digitale middelen werkt is het een 

uitzondering. Wel geven alle leerlingen aan dat ze op school kunnen werken met een mobiel. 

De voorbeelden die ze hierbij noemen zijn meer niet school gerelateerd dan wel. In de lessen 

wordt er weleens gebruik gemaakt van ICT voor het opzoeken van informatie. Dit aanbod 

wisselt erg per school. 

Mediawijsheid. De omgang met sociale media wordt door directie en docenten als 

belangrijk gezien. Hier zijn op sommige scholen stappen in gezet, maar vaak lopen de scholen 

toch achter de feiten aan en maken ze alleen werk van negatieve ervaringen met sociale media. 

Het omgaan met het thema mediawijsheid is nog geen structureel onderwerp waarbij vanuit een 

bepaalde visie gericht te werk wordt gegaan. De meeste scholen geven aan dat leerlingen de 

gevolgen van mediawijsheid vaak niet overzien, ze spelen wel in op acute situaties door het te 

bespreken in de les. De leerlingen verschillen op dit onderdeel van mening. De ene helft vindt 

het belangrijk dat de school aandacht besteedt aan mediawijsheid en de andere helft vindt dit 

hun eigen verantwoordelijk waar de school zich niet mee hoeft te bemoeien.  

 

Creativiteit 

Als het gaat om deze vaardigheid dan wordt door zowel directeuren, docenten als 

stagebedrijven aangegeven dat leerlingen praktijkonderwijs functioneren op of onder het niveau 

van de assistentenopleiding en dat deze vaardigheid dan niet vereist is of te hoog gegrepen is. 

De docenten herkennen deze vaardigheid niet of nauwelijks in het onderwijsprogramma. De 

leerlingen zelf herkennen dit onderdeel wel bij met name de praktijkvakken, zoals koken, hout of 

bloemschikken. Op stage herkennen ze deze vaardigheid niet. Een leerling verwoordde het als 

volgt: “de baas heeft de beste ideeën, wij mogen daarvan niet afwijken”. Bij de stagebedrijven 

werd een voorbeeld genoemd waarbij wel creativiteit gewenst is. Leerlingen die in de horeca 

een buffet opmaken mogen dit na 2-3 keer oefenen helemaal naar eigen invulling doen. Enkele 

directeuren gaven ten slotte aan dat als je flexibiliteit belangrijk acht voor deze doelgroep dat 

het heel belangrijk is om leerlingen te leren buiten de gebaande paden te komen. Dan heeft 

deze vaardigheid wel degelijk een belangrijke rol in de opleiding. 

 

Kritisch denken 

De gedachte over deze vaardigheid is te omschrijven als: ‘we verwachten dit niet van onze 

leerlingen, maar het zou wel heel fijn zijn als ze het zouden kunnen’. De directeuren en 

docenten geven aan dat ze dit proberen te stimuleren door leerlingen zelf te laten nadenken en 

een eigen mening te vormen. Over bijvoorbeeld alledaagse thema’s, maar ook over 

diepgaandere thema’s als ‘loverboys’. De leerlingen beamen dat het vormen van een eigen 

mening belangrijk is op school. Elkaar laten uitpraten, elkaars mening respecteren; dat zijn 

herkenbare zaken op school. Enkele stagebedrijven vervullen hierbij een goede rol; ze geven 

aan dat ze leerlingen proberen te stimuleren om zelf na te denken en daar nemen ze ook (als 

het kan) de tijd voor. 

 

Communiceren 

Hier zijn alle doelgroepen het helemaal over eens: deze vaardigheid is zeer belangrijk. Op 

school komt dit naar voren in de vorm van: presentaties, discussies, coachingsgesprekken, 

dramalessen, zelf afspraken maken et cetera. De leerlingen zelf herkennen het op school ook 
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als het gaat om de werkervaringsplekken en op stage in de vorm van gesprekken voeren met of 

luisteren naar klanten. 

 

Sociale en culturele vaardigheden 

De directeuren en docenten zijn van mening dat deze vaardigheden ruimschoots aan de orde 

komen in het onderwijsprogramma. Het zit verweven in diverse vakken, de mentoruren en de 

stage(voorbereiding). De leerlingen herkennen dit onderdeel in de wijze hoe je met elkaar 

omgaat. Ze leren bijvoorbeeld dat het belangrijk is om zaken met elkaar te bespreken wanneer 

je het niet met elkaar eens bent. Ze vinden de stage daarin wel veel serieuzer dan de school, 

‘want op school ben je immers met je vrienden’, aldus de leerlingen. De stagebedrijven geven 

de praktijkonderwijs leerlingen hier een compliment. Ze zijn erg gemotiveerd op stage, erg 

beleefd naar collega’s en klanten én zijn erg trouwe werknemers.  

 

Relatie met IOP en OPP 

Uit de voorgaande beschrijving is te concluderen dat de scholen voornamelijk werk maken van 

vier van de zeven vaardigheden: samenwerken, communiceren, sociale/culturele vaardigheden 

en ICT-geletterdheid.  Of er altijd sprake is van planmatig, doelbewust en schoolbreed werken 

aan deze vaardigheden is een vraag. De eerste twee van deze vaardigheden zijn vaak terug te 

zien in het IOP van de leerlingen, de andere twee vaardigheden worden meer vakgericht 

aangeboden. Meestal is het zo dat de mentor in samenspraak met de leerling die doelen kiest 

waar de komende periode aan gewerkt gaat worden. Met name de vaardigheden 

samenwerken, communiceren en ook sociale/culturele vaardigheden kunnen hier dan 

onderdeel van uitmaken.  

Voor wat betreft het opp wordt er in de meeste gevallen geen directe relatie gezien. De 

vaardigheden zijn veelal niet gekoppeld aan een bepaald uitstroomperspectief. Ook waar het 

gaat om een niveau-aanduiding en/of koppeling aan uitstroomperspectief bestaan (nog) geen 

bewuste beelden. De keuzes die gemaakt worden zijn persoonsafhankelijk. De school neemt 

hierbij wel een centrale positie in door de belevingswereld van leerlingen (en hun ouders) 

breder te maken dan deze is. Dat wil zeggen dat het kennismaken met en werken aan bepaalde 

vaardigheden (ook met het oog op de uitstroombestemming) gestimuleerd wordt door de 

school.  

 

 

2.3 Welke implicaties heeft het werken aan deze vaardigheden voor de invulling van de 

stages en de leerling als werknemer?  

De hoofddoelstelling voor scholen voor praktijkonderwijs is het toeleiden van hun leerlingen 

naar (duurzame) arbeid. De 21ste eeuwse vaardigheden zouden dan met name vanuit dit 

perspectief bekeken dienen te worden. Wat is de consequentie van deze vaardigheden voor de 

stages en voor de leerling als werknemer? 

Laten we beginnen met de stagebedrijven. Ze geven aan dat er praktisch geen (of heel 

incidenteel) contact is met de school over het onderwijsaanbod. Over de inhoud van het 

onderwijs en de relatie met het werk is in de ogen van de stagebedrijven nauwelijks 

afstemming. Wel vindt er afstemming plaats op het niveau van de stages. De stagebedrijven 

zelf komen nauwelijks op de scholen (geen tijd), maar de stagebegeleider komt wel af en toe 

naar het bedrijf. Dit contact wordt in het algemeen omschreven als: ‘niet intens, maar 

voldoende’. Als het gaat om de vaardigheden die leerlingen dienen te beheersen dan zijn de 

stagebedrijven heel resoluut. Willen leerlingen aan de slag kunnen bij het bedrijf dan dienen ze 

die vaardigheden te beheersen die van belang zijn in dat specifieke bedrijf. Een trieste 

conclusie is dat regelmatig wordt aangegeven dat de leerlingen wel stage kunnen lopen bij het 

bedrijf, maar nooit een arbeidscontract zullen krijgen. Daarvoor zitten er nog te veel 

ontwikkelpunten op het vlak van bijvoorbeeld: begrip, werktempo, zelfstandigheid, leeftijd, 

niveau of er zijn wettelijke beperkingen (bv. ten aanzien van arbeidsovereenkomsten en kennis 

van nieuwe voorschriften die de inhoud van het werk raken) dan wel geen 

arbeidsmogelijkheden voor de doelgroep .  

Vrij vertaald geven de stagebedrijven aan dat er over de inhoud van het onderwijs zoals dat 

wordt aangeboden op de Praktijkonderwijs-school nauwelijks communicatie is met de school en 

dat de stages vaak niet resulteren in een baan omdat de leerlingen niet de vereiste 

vaardigheden bezitten.  

Wat is de mening van de directeuren en docenten? Zij geven aan dat de maatschappij in het 

algemeen, en specifiek het onderdeel arbeidstoeleiding, steeds complexer wordt. Dit heeft te 

maken met allerlei wettelijke en juridische ontwikkelingen, maar ook wordt gezegd dat de 
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doelgroep van praktijkonderwijs steeds gevarieerder wordt. Vervolgens  wordt nogmaals 

gewezen op het belang van het flexibel kunnen zijn, kritisch kunnen nadenken en zelf je 

problemen kunnen oplossen. De directeuren en docenten zien het belang van het werken aan 

vakoverstijgende competenties. De stagebedrijven vragen ook meer en meer dat de leerlingen 

juist op dit onderdeel goed geschoold zijn. In de ogen van docenten dienen deze steeds 

gerelateerd te worden aan de specifieke uitstroombestemming. Wat heeft een leerling nodig om 

uit te kunnen stromen naar …. En maak hier vervolgens op school en in de praktijk werk van. 

De 21ste eeuwse vaardigheden zouden daarbij erg bruikbaar zijn als ze doorvertaald worden 

naar de wereld van praktijkonderwijs. De directeuren geven aan dat ze nu en in de toekomst 

extra goed willen kijken naar waar nu precies kansen liggen voor de leerlingen. In die 

werkplekken dient geïnvesteerd te worden en daar waar geen banen/kansen zijn moet ook niet 

in geïnvesteerd worden. Ten slotte: wat vinden de leerlingen over de stages en de toekomst als 

werknemer? De meeste leerlingen hebben voor zichzelf helder wat ze later willen worden. Ze 

lopen graag stage. De stages worden als een meer realistische setting dan de school gezien. 

Deze betekenisvollere leeromgeving zorgt ervoor dat de leerlingen het gevoel hebben op 

stages meer te leren. Leerlingen zijn vaak tevreden met hun stageplaats, of het aan de 

toekomstverwachting voldoet of niet. Dit laatste punt maakt de opmerking van stagebedrijven 

(stage lopen geen probleem; maar voor een arbeidscontract komen ze vaak niet in aanmerking) 

nog zwaarder. Hier rijst dus de vraag: hoe spitsen we de opleiding nog meer toe op het 

werkveld zodat we leerlingen kunnen plaatsen op de arbeidsmarkt? En zodanig dat de leerling 

werkelijk aan het werk kunnen blijven?  

 

 

2.4 Welke behoeftes bestaan er in het praktijkonderwijs als het gaat om het nog meer werk 

maken van deze vaardigheden? 

Zowel de directeuren als de docenten onderschrijven het belang van de 21ste eeuwse 

vaardigheden. Om deze werkbaar te maken voor het praktijkonderwijs is het van belang om 

deze door te vertalen naar de praktijk: hoe kunnen we met onze leerlingen gericht aan de slag 

met deze vaardigheden? Vanuit de directie wordt daarnaast aangegeven dat het belangrijk is 

om deze doorvertaling dusdanig door te voeren dat er én planmatig met deze vaardigheden 

gewerkt kan worden én dat het eigenaarschap van leerlingen gestimuleerd wordt. Als helder is 

hoe met deze vaardigheden gewerkt kan worden dan kunnen deze ook worden toegespitst op 

specifieke beroepen/functies. Als voorbeeld werd gegeven dat leerlingen steeds vaker zzp’er 

worden, welke tools kan de school de leerlingen dan bijvoorbeeld het beste meegeven? 

De docenten geven aan dat het belangrijk is om nog kritischer te kijken naar de aansluiting op 

de arbeidsmarkt. Hierbij werd bijvoorbeeld aangegeven dat de school intern stageplekken 

aanbiedt (denk aan kassa draaien of kinderopvang) waarvan op voorbaat helder is dat dit 

werkzaamheden zijn waar deze leerlingen nooit aan de slag zullen gaan. De bedrijven 

bevestigen het belang om nog kritischer naar de aansluiting op werk te kijken. De bedrijven 

vinden het erg belangrijk dat de school de leerlingen voorbereidt op die dingen, die ze in dat 

specifieke bedrijf moeten kunnen. Zoals het kunnen werken met een kassa en het omgaan met 

klanten. De werkgevers realiseren zich wel dat het leren vaak pas echt wordt in de praktijk (dit 

beamen de leerlingen ook) en dat het daarom dus extra belangrijk is om samen met de school 

goed af te stemmen als het gaat om de ontwikkeling van de leerling.  
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3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR DE SCHOLEN 

In het vorige hoofdstuk zijn de belangrijkste resultaten per onderzoeksvraag beschreven. Welke 

conclusies en aanbevelingen zijn hieruit te trekken? We beginnen met de conclusies per 

onderzoeksvraag. 

 

3.1 Conclusies ten aanzien van onderzoeksvraag 1: 

Zijn directeuren en docenten praktijkonderwijs én de stagebedrijven bekend met de 21ste 

eeuwse vaardigheden en herkennen ze deze in de dagelijkse praktijk? 

 

 In brede zin is het begrip 21ste eeuwse vaardigheden nog niet zo bekend binnen het 

praktijkonderwijs. Enkele vaardigheden worden wel herkend in de dagelijkse praktijk 

en lijken (deels) een relatie te hebben met de vaardigheden.  

 Het ontbreekt aan gelijkluidende beelden en interpretaties waar het gaat over de 21ste 

eeuwse vaardigheden.  

 Ook zijn er geen duidelijke beelden over wat dit betekent voor de Praktijkonderwijs-

leerling en wat de school vervolgens dan moet doen.  

 Een enkeling constateert wel dat 

o de maatschappelijke ondersteunende zorg voor deze doelgroep minder 

vanzelfsprekend is  

o ‘leren leren’ vereist is voor het duurzaam maatschappelijk handhaven in de 

samenleving 

o het risico bestaat op een tweedeling in de maatschappij: de ‘welgestelde’ met 

de goede baan naast de ‘minder welgestelde’ zonder betaalde baan. Op 

welke wijze deze laatste maatschappelijk verantwoord kan leven is een 

interessante vraag.  

 Wel worden (bewust of onbewust) leemtes geconstateerd in de huidige werkwijze van 

de scholen vanwege de veranderende contexten die op de scholen afkomen. Maar het 

blijft vervolgens bij de constatering. 

 Ook bestaan er verschillende beelden over de mate waarin de leerling 

praktijkonderwijs in staat is tot het leren beheersen van deze vaardigheden 

(capaciteit), de wenselijkheid dat zij deze beheersen (noodzakelijkheid) en het vereist 

zijn in het licht van beroepsperspectief (arbeid). 

 De respondenten geven aan dat tegenwoordig andere vaardigheden worden gevraagd 

in vergelijking met zo’n 10 jaar geleden. Met name worden flexibiliteit, kritisch denken 

en creativiteit aangegeven. Er zijn diverse technologische en culturele veranderingen 

die directe invloed hebben op de arbeidsmarkt. Er wordt gewezen op het toegenomen 

belang van flexibiliteit: de veranderingen in de wereld rondom de leerlingen gaan snel 

en de beroepen van straks zijn nu nog niet bekend. Hier moeten leerlingen mee om 

kunnen gaan om duurzaam te kunnen blijven werken. 

 Het belang van het werken aan de 21ste eeuwse vaardigheden wordt absoluut 

onderschreven. Uitgaande van het schema van Kennisnet zou voor de doelgroep 

praktijkonderwijs, naast de genoemde 7 vaardigheden, nog een heroriëntatie moeten 

plaatsvinden op  de algemene werknemersvaardigheden. Deze zijn en blijven 

belangrijk, maar lijken een nog prominentere plek in te nemen.  

 De maatschappelijke context stelt nieuwe eisen aan toekomstige burger (niet meer 

‘handje ophouden’) en aan toekomstige werknemers (flexibel kunnen handelen). 

 Er is nog geen bewust beleid op scholen waar het gaat om deze vaardigheden, laat 

staan de vertaalslag naar van deze thema’s naar de ontwikkelagenda.  

 

 

3.2 Conclusies ten aanzien van onderzoeksvraag 2 

Op welke wijze komen de vaardigheden momenteel aan bod binnen het praktijkonderwijs?   

 

 Volgens de diverse doelgroepen (leerling, directie, docent, stagebedrijf) komen met 

name 4 van de 7 vaardigheden regelmatig aan de orde in het curriculum: 

samenwerken, communiceren, sociale/culturele vaardigheden en ICT-geletterdheid. 

Vooral de eerste twee vaardigheden komen regelmatig terug in het IOP van de 

leerling.  
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 Er lijkt nog onvoldoende sprake te zijn van een planmatige opbouw (wellicht uitgewerkt 

in beheersingsniveaus) in het aanleren van deze vaardigheden.  

 Ook een nadere verkenning is vereist tussen het onderscheid en de samenhang 

tussen de verschillende vaardigheden. Denk daarbij aan de voorwaardelijke 

vaardigheden als probleem oplossend vermogen, creativiteit en verantwoordelijkheid 

nemen voor de vaardigheid flexibiliteit. 

 De vaardigheden vragen om een scherpere definiëring en concretisering in zichtbaar 

gedrag. Pas dan kan meer helder gemaakt worden wat scholen te doen staat.  

 De relatie tussen 21ste eeuwse vaardigheden en de algemene arbeidscompetenties 

(of voorwaardelijke dan wel vakoverstijgende competenties) is onvoldoende duidelijk.  

 De vaardigheden probleemoplossend vermogen, creativiteit en kritisch denken komen 

in veel mindere mate aan bod binnen het curriculum of de stage. Deze vaardigheden 

zijn in de ogen van het merendeel van de respondenten te hoog gegrepen voor 

leerlingen praktijkonderwijs of voor bepaalde functies (op het eerste gezicht) minder 

noodzakelijk.  

 Daarnaast lijkt er een relatie te bestaan tussen probleemoplossend vermogen en 

zelfvertrouwen bij ‘onze’ leerling. Wanneer er meer zelfvertrouwen is, wordt er minder 

om hulp gevraagd en kunnen ze meer zelf oplossen.  

 Bij de eerste onderzoeksvraag wordt gewezen op het toenemende belang van 

flexibiliteit. Juist bij flexibiliteit zijn vaardigheden als probleemoplossend vermogen, 

creativiteit en kritisch denken van belang om jezelf staande te kunnen houden in de 

maatschappij.  

 Op het vlak van ICT zijn er diverse aandachtspunten. Zo is er niet altijd een leerlijn 

voorhanden waarmee (opbrengst)gericht gewerkt kan worden aan ICT-geletterdheid, 

komt het onvoldoende gestructureerd aan bod en ontbreekt het aan visie en beleid. 

Leerlingen zijn van mening dat ze op dit vlak weinig nieuwe dingen leren op school. 

Ook zijn er tegenstrijdigheden waarneembaar tussen de doelgroepen waar het gaat 

om ICT geletterdheid. 

 Ook het thema ‘mediawijsheid’ is een aandachtspunt. Hoe leren we leerlingen op een 

goede wijze om te gaan met sociale media? Hier ontbreekt het vaak aan visie, lijken  

scholen vaak achter de feiten aan te lopen en is sprake van handelingsverlegenheid. 

 Ten slotte is geconstateerd dat de vaardigheid samenwerken ontzettend belangrijk is 

voor leerlingen praktijkonderwijs. Docenten en leerlingen geven echter aan dat deze 

vaardigheid niet voldoende aan bod komt binnen de school en alleen incidenteel aan 

de orde komt bij de praktijkvakken.  

 

3.3 Conclusies ten aanzien van onderzoeksvraag 3 

Welke implicaties heeft het werken aan deze vaardigheden voor de invulling van de stages 

en de leerling als werknemer? 

 

 De stagebedrijven geven aan dat er over de inhoud van het onderwijs, zoals dat wordt 

aangeboden op het Praktijkonderwijs, nauwelijks met hen gecommuniceerd is. 

 Als er onvoldoende communicatie is over de inhoud van het onderwijs met 

stagebedrijven: in welke mate sluit het arbeidstoeleidende traject aan op de vereisten 

vanuit het bedrijfsleven? En welke plaats hebben deze vaardigheden daarin? De 

zogenaamde werkgeversbenadering is nog onvoldoende ingevoerd in het 

praktijkonderwijs. Daarbij gaat het om het opleidingstraject meer specifiek in te vullen 

en aan te laten sluiten op de feitelijke werkprocessen in het bedrijf. Dit is een opdracht 

aan de scholen. Ook geven de stagebedrijven aan dat leerlingen alleen in aanmerking 

komen voor een arbeidscontract als de leerlingen (in voldoende mate) juist die 

vaardigheden beheersen die nodig zijn in het specifieke bedrijf. Op dit moment is daar 

onvoldoende sprake van. De stages monden zelden uit in een arbeidscontract. Nadere 

analyse is vereist om van daaruit beleid te ontwikkelen met de vertaalslag naar de 

vakoverstijgende competenties en de 21ste eeuwse vaardigheden. 

 Er lijkt de behoefte te bestaan om de 21ste eeuwse vaardigheden scherper te 

verbinden aan arbeidstoeleiding en stage. 

 Op dit moment ondernemen scholen in het algemeen 2 acties: 1. Nagaan in welke 

sectoren kansen liggen voor de leerlingen en hierin investeren. 2. Nog meer het 

aanbod toespitsen op vakoverstijgende competenties omdat hier ook vanuit de 

bedrijven een concrete vraag ligt. 
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 Daarbij hoort de vraag hoe we leerlingen voorbereiden op de complexiteit van de 

samenleving waarbij flexibiliteit, kritisch kunnen nadenken en zelf je problemen kunnen 

oplossen steeds belangrijker worden om duurzaam te kunnen wonen, werken en de 

vrije tijd te besteden.  

 De 21ste eeuwse vaardigheden worden daarbij gezien als een goede basis om werk te 

maken van deze competenties. Voorwaarde is wel dat deze verder vertaald worden 

naar de wereld van het praktijkonderwijs, zodat er praktisch mee gewerkt kan worden. 

 

3.4 Conclusies ten aanzien van onderzoeksvraag 4 

Welke behoeftes bestaan er in het praktijkonderwijs als het gaat om het nog meer werk 

maken van deze vaardigheden? 

 

 De scholen geven aan dat er een behoefte bestaat om nog gerichter werk te gaan 

maken van deze vaardigheden. De focus op de vraag ‘wat is er nodig om succesvol en 

duurzaam uit te kunnen stromen’ is erg actueel in het praktijkonderwijs.  

 Voor wat betreft de 21ste eeuwse vaardigheden is het wel van belang dat deze verder 

vertaald worden naar de praktijk van het praktijkonderwijs zodat het meer 

geconcretiseerd wordt om er daadwerkelijk planmatig mee te werken. 

o De 21ste eeuwse vaardigheden dienen nader geoperationaliseerd te worden.   

o Daarbij moet er een logische opbouw in niveau aangebracht worden. 

o Er dient kritisch gekeken te worden hoe deze uitwerking en de onderscheiden 

niveaus aansluiten bij de uitstroomsectoren en functies voor de leerling.  

o Een vertaalslag naar een matchingsinstrument kan daarbij ondersteunend 

zijn.  

o De integratie van deze uitwerking in het IOP en OPP is een logische vereiste 

voor het praktijkonderwijs.  

 Ten slotte geven de stagebedrijven aan dat afstemming met de school essentieel is. 

Bereid de leerlingen voor op die zaken die nodig zijn in de praktijk; er dient dus continu 

sprake te zijn van maatwerk in het belang van de individuele leerling. Ook als het gaat 

om de 21ste eeuwse vaardigheden.  
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4 AANBEVELINGEN VOOR DE SCHOLEN 

Op basis van de conclusies komen we tot de volgende aanbevelingen voor de scholen. 

Aanbevelingen waarmee scholen voor praktijkonderwijs de 21ste eeuwse vaardigheden kunnen 

toespitsen op de onderwijskundige opdracht voor de komende jaren. We maken daarbij een 

onderscheid naar strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

 

 Strategisch niveau 

 

Aanbeveling 1 

De wereld rondom het praktijkonderwijs is volop in beweging (zie Bijlage 2). Dat vraagt om 

strategische heroverwegingen, dan wel minimaal een reflectie op de rol en kerntaak van het 

praktijkonderwijs.   

 

Als het praktijkonderwijs voor de uitdaging staat om in de nieuwe maatschappelijke context 

jongeren duurzaam te plaatsen op de arbeidsmarkt, dan zal op strategisch niveau een 

prominente plaats ingeruimd moeten worden voor de 21ste eeuwse vaardigheden. 

Het thema krijgt een plaats op de ontwikkelagenda van de school vertaald naar een intern én 

een extern plan van aanpak.  

De interne agenda gaat over de plaats van de 21ste eeuwse vaardigheden binnen het 

curriculum van het onderwijs, de rol van de docenten in de vertaalslag naar leerarrangementen, 

de begeleiding van jongeren hierin én de betrokkenheid van de jongeren zelf op dit leerproces. 

Dit alles dient vervolgens gekoppeld te zijn aan doelgericht en opbrengstgericht onderwijs. 

Helder zal zijn dat de inhoud van dit thema relaties heeft met andere keuzes vanuit het 

management zoals strategie, onderwijs- en personeelsbeleid, kwaliteitszorg en financiën. 

De externe agenda gaat over de plaats van de 21ste eeuwse vaardigheden in de activiteiten 

binnen het netwerk van de school. En ligt het accent op de relaties met de werkgevers. Wat 

verwachten zij van onze jongeren, welke invloed mogen zij hebben op het opleidingsbeleid van 

de doelgroep, welke concrete samenwerkingsvormen weten wij te organiseren met het 

bedrijfsleven, welke rol bekleden wij als school in het behouden van duurzame arbeidsplaatsen 

als jongeren reeds aan het werk zijn? Dat duurzame samenwerking met bedrijven 

georganiseerd moet worden, lijkt een vanzelfsprekende focus. 

 

Aanbeveling 2  

Of ‘zelfregulering’ een overkoepelende dan wel een achtste vaardigheid is, deze 

vaardigheid vraagt in ieder geval om speciale aandacht. Zelfregulering staat voor het 

kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag. Daarmee wordt bedoeld:  

• Het kunnen stellen van realistische doelen;  

• doelgericht handelen en plannen en volgen van een proces;  

• reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak; 

• feedback op het eigen gedrag en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te 

maken;  

• inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;  

• en tot slot verantwoording nemen voor eigen handelen en zicht hebben op 

consequenties van het eigen handelen voor de omgeving. 

Een ieder die werkt met deze doelgroep weet dat jongeren uit het praktijkonderwijs dit niet ‘van 

nature’ met zich meedragen. We leven in een pluriforme samenleving. Wat voorheen 

vanzelfsprekend is, geldt niet voor de dag van vandaag. Waarden en normen, de beleving 

ervan en het ‘recht op vrijheid van meningsuiting’, het schept niet altijd duidelijkheid. De afname 

van sociale cohesie in onze samenleving legt druk op integratie. Dat vraagt van jongeren dat zij 

nog steviger en duidelijker hun eigen (autonome) keuzes moeten (leren) maken om blijvend te 

kunnen participeren in de turbulente omgeving.  

Voor jongeren in het praktijkonderwijs betekent bovenstaande opsomming een behoorlijke 

opgave. Anderzijds kan gesteld worden dat juist het praktijkonderwijs een expliciete opdracht 

heeft om deze vaardigheid te ontwikkelen om zorg te dragen voor actieve (arbeids-)participatie 

in de samenleving.    
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Tactisch niveau   

 

Aanbeveling 3 

We hebben gezien dat bepaalde 21ste eeuwse vaardigheden op dit moment meer aan bod 

komen in het curriculum dan andere vaardigheden. Het is zaak om de vaardigheden dusdanig 

door te vertalen naar concreet waarneembaar leerlinggedrag, zodat docenten deze werkbaar 

kunnen maken in de praktijk. Belangrijk is dan om naast deze 21ste eeuwse vaardigheden oog 

te hebben voor de algemene werknemersvaardigheden. Deze dienen op elkaar afgestemd en 

uitgelijnd te worden. Op deze manier ontstaat een set aan vereiste 21ste eeuwse vaardigheden 

(vakoverstijgende competenties), waarmee planmatig en doelgericht gewerkt kan worden in het 

praktijkonderwijs mét een uitwerking ervan in het IOP. 

Daarnaast is de vraag of en in welke mate de 21ste eeuwse vaardigheden een relatie hebben 

met de vakspecifieke competenties. Met andere woorden; hoe correleert flexibiliteit als ik bezig 

ben met het aanleren van bijvoorbeeld technische vaardigheden ‘horeca’ of ‘metaal’? 

Praktijkdocenten met branche-ervaring zouden hierin een expliciete rol kunnen vervullen. 

 

Aanbeveling 4 

Als de 21ste eeuwse vaardigheden geconcretiseerd zijn, dienen deze een permanente plaats te 

krijgen in het curriculum van de school. Daarbij heeft het een plaats in de leerlijnen van de 

school. De vraag is of en op welke wijze deze gerelateerd moeten en kunnen worden aan OPP 

en uitstroomprofielen. Helder zal zijn dat het uitstroomprofiel mede leidend is voor de te 

beheersen vaardigheden en de mate waarin deze beheerst moeten worden door de leerling. 

Daarnaast  spreken we ook over mogelijke niveau-aanduidingen van de beheersing van 

vaardigheden.  

 

Duidelijk zal zijn dat ook het onderscheid gemaakt kan worden naar beheersing van de 21ste 

eeuwse vaardigheden specifiek naar uitstroom arbeid én de beheersing er van waar het gaat 

over zelfstandig wonen, vrije tijd en burgerschap.  

 

Aanbeveling 5 

Wanneer de 21ste eeuwse vaardigheden concreet zijn en in de vorm van doelen een plaats 

hebben in het curriculum, dienen deze vaardigheden uitgewerkt te worden in 

leerarrangementen. Dan gaat het over de vraag hoe we op een uitdagende en betekenisvolle 

wijze gaan werken aan de realisatie van deze doelen. Daarbij kunnen de vaardigheden 

geïntegreerd worden in de bestaande arrangementen van de school, een aparte plek krijgen 

naast de bestaande arrangementen of wellicht in combinaties.  

 

Aanbeveling 6 

Een van de conclusies voor de toekomst is dat flexibiliteit een heel belangrijke vaardigheid gaat 

worden. Als we dat met elkaar vinden: hoe kunnen we hier dan vervolgens praktisch werk van 

gaan maken? Op dit moment wordt geconcludeerd dat 21ste eeuwse vaardigheden als 

probleemoplossend vermogen, creativiteit en kritisch denken minder aan de orde zijn in het 

praktijkonderwijs. Maar juist bij flexibiliteit draait het om dit soort thema’s om jezelf staande te 

kunnen houden in de maatschappij en aantrekkelijk te zijn en te blijven als werknemer.  

 

De aanbeveling is om de vaardigheden flexibiliteit, probleemoplossend vermogen, kritisch 

denken en creativiteit te vertalen naar onderwijsarrangementen of onderwijskundige 

uitwerkingen waarmee we onze jongeren werkelijk gedegen voorbereiden op een duurzame 

plek in de samenleving. Is dit de basis die noodzakelijk is voor onze leerlingen voor de 

gewenste duurzame (arbeids-)plek?  

 

Aanbeveling 7 

Als helder is hoe en aan welke vaardigheden gewerkt kan worden, ga dan vervolgens na wat 

leerlingen nodig hebben voor een specifieke uitstroombestemming / functie in een bedrijf. Vraag 

daarnaast direct af wat leerlingen nodig hebben om duurzaam aan het werk te blijven en 

eventueel succesvol te switchen als dat nodig mocht zijn 

 

Hierbij kunnen ook de stagebedrijven betrokken worden, bijvoorbeeld door het maken van een 

werkgeversscan. Welke vaardigheden zijn nodig om te kunnen werken in een specifiek bedrijf? 

Kunnen we vervolgens gerichte trajecten inrichten voor leerlingen? En hebben we dan ook oog 
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voor een zogenaamd ‘basisniveau’ aan vaardigheden waarmee we leerlingen toerusten om 

‘flexibel’ te kunnen zijn zodat zij aan het werk kunnen blijven. 

 

Aanbeveling 8  

De vaardigheid ICT moet nog veel verder worden doorontwikkeld. Maak een heldere leerlijn 

voor deze vaardigheid en splits hem op in drie hoofddoelstellingen:  

- welke basiskennis verwachten wij van onze leerlingen? 

- hoe spelen wij op een positieve manier in op de ontwikkelingen van mediawijsheid en 

hoe beschermen we onze leerlingen hierin? 

- hoe maken we onze leerlingen vaardig om informatie te kunnen zoeken, te analyseren 

en te gebruiken via ICT? 

Bij deze drie vraagstukken moet goed gekeken worden naar wat er in de school speelt en moet 

er een koppeling gemaakt worden met de beroepspraktijk en werknemerscompetenties. Een 

bijbehorende visie op ICT spreekt voor zich. Voor mediawijsheid is het van belang om naast het 

wijzen op de gevaren ook de voordelen van Mediawijsheid gaan inzien (voor ideeën voor 

mediawijsheid kan gebruik worden gemaakt van site www.mediawijsheid.nl). Daarnaast moet 

worden gekeken naar de basiskennis van de leerling als vereiste kennis voor na het verlaten 

van de school. Het huidige aanbod moet getoetst worden aan de relevantie voor de toekomst: 

van het aanbieden van bijvoorbeeld ‘prezi’lessen tot en met bijvoorbeeld het bouwen van een 

website voor de ‘ondernemer leerling praktijkonderwijs’. Het onderwijsaanbod voor het 

verwerken van (ICT)informatie vraagt om aandacht en het is gewenst om na te denken over de 

inzet van nieuwe ICT middelen waaronder de inzet van de eigen mobiel. Competenties rondom 

mediawijsheid zijn zichtbaar op de website www.mediawijzer.net. Vertaal deze competenties 

naar de doelgroep praktijkonderwijs. Maak eventueel gebruik van de vier speerpunten van het 

‘Vier in balans model’ van Kennisnet: visie, deskundigheid, inhoud & toepassingen en 

infrastructuur. Maak afspraken op tactisch en operationeel niveau zodat het niet afhankelijk is 

van de individuele docent. Dat brengt ons bij aanbeveling 9.  

 

Operationeel niveau 

 

Aanbeveling 9 

 

Leerlingen dienen deze vaardigheden eigen te maken. Dat vraagt van docenten competenties 

om deze vaardigheden in leerarrangementen te plaatsen, deze concreet een plaats te geven in 

hun lessen én de jongeren daarop doelgericht, bewust en planmatig te begeleiden en te 

coachen. Dit lijkt makkelijker dan het is. Zoals een docent ons terug gaf: ‘ik weet het wel, maar 

doe het niet voldoende’.  

En het vraagt om een heroriëntatie op de ICT vaardigheden van docenten zelf.  

Het belang van de betrokkenheid van de leerling op het aanleren van deze vaardigheid is 

vanzelfsprekend. Het instrument IOP is daartoe geëigend: hoe koppelt de docent dit aan het ‘I’ 

van het IOP van de leerling.  

http://www.mediawijsheid.nl/
http://www.mediawijzer.net/
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5 OVERWEGINGEN 

 

Tot slot willen we nog een enkele overwegingen onder de aandacht brengen. In de inspirerende 

gesprekken die we met de schollen en bedrijven hadden, kwamen gedachten naar boven die 

we kort willen belichten. Deze vallen wellicht buiten de genoemde opdracht, maar zijn ons 

inziens noemenswaardig. 

      

 Zijn 21ste eeuwse vaardigheden alleen voorbestemd aan beter cognitief functionerend 

medewerkers? Met andere woorden: wat is de invloed van conceptueel vermogen, 

(technisch) inzicht, taalbeperking en transfer van kennis en vaardigheden op het 

verwerven van de 21ste eeuwse vaardigheden?  

 

 Zijn de scholen voor praktijkonderwijs nog in voldoende mate ‘netwerkscholen’ of 

anders gesteld: zijn scholen voor praktijkonderwijs netwerkscholen van de nieuwe tijd?  

o Met name de stagebedrijven leggen deze vraag impliciet voor aan de 

scholen.  

o Ook de bevindingen in de rapportage ‘Reflectie op stages in het 

praktijkonderwijs’ (2012, Schafrat W. e.a.) wijzen hierop. Het gaat om de 

koppeling van stages en onderwijs (inhoud en organisatie) en visa versa. 

o Is de huidige vormgeving van stages in het praktijkonderwijs nog wel 

adequaat? Starten we wel vroeg genoeg met stagelopen? Hebben we meer 

en een betere match te maken met het leren in de echte wereld? Zijn de 

stages wel voldoende gepersonifieerd? Leidt stage wel tot een duurzame 

arbeidsplaats? Moet stage en onderwijs beter afgestemd worden op het 

regionale bedrijf? Is het huidige stagemodel nog wel passend bij de 

complexiteit van de huidige context? Om moeten we naar andere vormen van 

‘leren werken’ in de praktijk? 

o Welke nieuwe creatieve samenwerkingsrelaties moeten met het regionale 

bedrijfsleven ontwikkeld worden om jongeren perspectieven te bieden op 

arbeid en functioneren in de maatschappij? 

o Hoe organiseren we het nieuwe tripartiete overleg in de regio? Onderwijs, 

gemeente en werkgevers zullen de handen in een moeten slaan voor een 

duurzame samenwerking gericht op arbeid van een ieder. Daarbij is de vraag 

of de expertise van het praktijkonderwijs geen rol dient te hebben voor 

jongeren die verder weg staan van de arbeidsmarkt tot aan het 27e 

levensjaar?  

o De aanbevelingen in het document ‘Koers bepalen’ van het LWVPrO (2014, 

Woude, S. van der) onderstrepen deze heroriëntatie.   

 

 De bevindingen uit onze gesprekken met de scholen roept opnieuw de discussie op 

over het praktijkonderwijs als een vakgerichte opleiding versus een opleiding gericht 

op algemene arbeidsvaardigheden waarbij het vak zelf geleerd wordt in het bedrijf. Of 

ligt de waarheid in het creëren van maatwerk per leerling? En wat betekent de rol van 

de 21ste eeuwse vaardigheden hierin? 

 

 Überhaupt kan de discussie gevoerd worden of een nieuwe oriëntatie op het 

praktijkonderwijs op zichzelf noodzakelijk is. Als de huidige tweedeling in de 

maatschappij zich voortzet met een zogenaamde boven- en onderklasse heeft dit 

consequenties voor de doelgroep. De bovenklasse bestaat uit mensen waarbij arbeid 

en inkomen een vanzelfsprekendheid is in het maatschappelijk functioneren. De 

onderklasse is die groep van mensen waarbij (reguliere) arbeid geen 

vanzelfsprekendheid meer is gezien de moderne arbeidsverhoudingen. Een klasse die 

een zogenaamde tegenprestatie dient te verrichten met een minimum aan 

basisinkomen vanuit het rijk. Wat vraagt dit van het onderwijsveld voor deze doelgroep 

waar het gaat om onderwijsinhoud en 21ste eeuwse vaardigheden voor deze 

jongeren?   
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BIJLAGE 1. Definities/lagen van de 21ste eeuwse vaardigheden: 

 

1. Communiceren 

2. Creativiteit 

3. Kritisch denken 

4. Probleemoplossend vermogen 

5. Samenwerken 

6. Sociale en culturele vaardigheden 

7. Digitale geletterdheid 

 

En zelfregulering 

 

Communiceren: 

Het overbrengen en ontvangen van een boodschap. Bijvoorbeeld door: 

 Verschillende vormen (Een-op-een gesprek, groepsgesprek, presentatie, 

discussie) 

 Regels en afspraken m.b.t. communicatie 

 Hulp te vragen 

 

Creativiteit 

Bedenken en uitvoeren van nieuwe ideeën. Denk aan: 

 Kunnen denken buiten de gebaande paden.  

 Uitvoeren van het idee. 

 Ontwikkelen van oplossingen 

Kritisch denken 

Het hebben van een eigen mening en deze kunnen verwoorden. Denk aan: 

• Het hebben van een eigen mening 

• Deze mening onderbouwen met argumenten 

• De mening van anderen respecteren  

Probleemoplossend vermogen 

Het herkennen van een probleem en tot een plan komen om deze op te lossen. Het 

kunnen reflecteren op eigen handelen. 

• Problemen kunnen signaleren, analyseren en definiëren. 

• Het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen 

• Oplossingsstrategieën kunnen bedenken, analyseren en selecteren 

• Het kunnen creëren van patronen en modellen 

Samenwerken: 

Het gezamenlijk realiseren van een doel. Denk aan: 

• Kunnen bespreken van en afspraken maken met anderen 

• Een eigen inbreng hebben. 

• Het herkennen van verschillende rollen bij jezelf en anderen 

• Hulp kunnen vragen, geven en ontvangen 

Digitale geletterdheid 

Het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT 

• Basiskennis hebben van ICT (vaardig met ICT: gebruiken en bedienen van 

verschillende hardware)  

• Sociale mediawijsheid (zelfregulering) bewust en kritisch omgaan met media.  

• Informatievaardigheden: kunnen zoeken en gebruiken van informatie op 

internet en toepassen binnen eigen vraagstelling  

• Computational thinking: probleemoplossend te werk gaan met behulp van ICT 

 



 

 

  

Pagina 20/21 

 

  

Sociale en culturele vaardigheden 

• Bewustzijn van je eigen en collectieve rechten en plichten als burger in 

Nederland 

• Het kunnen hanteren van sociale regels in diverse contexten 

• Kunnen omgaan met diversiteit tussen verschillende mensen  

 

Zelfregulering  

Dit staat voor het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.  

• het kunnen stellen van realistische doelen;  

• doelgericht handelen en plannen en volgen van een proces;  

• reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak en feedback op het 

eigen gedrag en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken;  

• inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;  

• verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes en zicht hebben op 

consequenties van het eigen handelen voor de omgeving. 
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BIJLAGE 2. Praktijkonderwijs en de dag na morgen. 

 

 

 

 


