
Onderzoekend Leren in de 
21e eeuw

Tom van Eijck, Instituutsopleider OOL, HvA/UPvA/STAIJ/Sirius

Niels de Ruig, Vindplaatscoördinator 5MW







Kennisnet.nl 





•Creativiteit

•Kritisch denken

•Probleemoplosvaardigheden

•Communiceren

• Samenwerken

•Digitale geletterdheid

• Sociale en culturele vaardigheden

• Zelfregulering

(Bron: SLO)



21e-eeuwse vaardigheden:

“Generieke vaardigheden en daaraan te 
koppelen kennis, inzicht en houdingen die 
nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij 
te dragen aan de kennissamenleving"

(Thijs, Fisser & Van der Hoeven, 2014). 





Creativiteit, kritisch denken, ICT

Onderzoek SLO:

• PO bekend met de 21e eeuwse vaardigheden en vindt belangrijk er 
bewust aandacht aan te besteden. 

• Aandacht over het algemeen weinig doelgericht en structureel. 

• Vaardigheden ook in lesmethoden weinig substantieel en 
systematisch



Intenties en behoeften leraren 

• Leraren hebben de intentie de 21e eeuwse vaardigheden een grotere 
rol te laten spelen. 

• De meerderheid voelt zich hiervoor echter onvoldoende toegerust. 

• Leraren hebben behoefte aan houvast: professionalisering, 
lesmateriaal en goede praktijkvoorbeelden.



Meer weten

• http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse

• http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/quickscan

• http://www.slo.nl/downloads/2014/21e-eeuwse-vaardigheden-in-
het-curriculum-van-het-funderend-onderwijs.pdf/

• downloads.slo.nl/.../21e-eeuwse-vaardigheden-conceptueel-
kader.pdf

• https://www.kennisnet.nl/digitale-vaardigheden/21e-eeuwse-
vaardigheden/

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/quickscan
https://www.kennisnet.nl/digitale-vaardigheden/21e-eeuwse-vaardigheden/


Onderzoekend en euh… Leren

• Onderzoekend en Ontdekkend Leren?

• Onderzoekend en Ontwerpend Leren?

• Ontwerpend en Ontdekkend Leren?

• Onderzoekend en Ondernemend Leren?

• Ontwerpend en Ondernemend Leren?



(L)OOL

Onderzoekend 
Leren

Ontdekken Onderzoeken

Ontwerpend 
Leren

Bouwen/maken



Vraagje ter overdenking

•Hoe kan onderzoekend en/of ontwerpend leren 
bijdragen aan het aanleren van 21e-eeuwse 
vaardigheden?

•Overleg even…





Voorbeelden van good practices
HvA en UPvA

Jonge Kind, Profilering Mens en Wereld jaar 3:

De Rijke Leeromgeving groep 1 - 4

Profilering Bèta en Rekenen-Wiskunde jaar 4:

Ontwerpend Leren als Context voor Rijke Rekenproblemen









Analyse 
• Observatie kleuters in rijke leeromgeving

Eisen
• 5 á 7 ontwerpeisen, onderbouwd door analyse en literatuur

Doelen
• Leerlijnen Natuur en/of techniek, taal + rekenen

Ontwerp
• Beschrijving leeromgeving + didactische aanwijzingen

Opbrengst
• Aanwijzingen voor evalueren doelen RLO



Verrijk de bouwhoek





Opdracht Bétaprofilering

Onderzoek 

• Leerlijnen- en methode-analyse

• Resultaten Re-Wi van de leerlingen

Ontwerp

• Leerlijn meten en W&T

• Leerlijn ontwerpvaardigheden

Evaluatie

• Leerlingprestaties Re-Wi en kennis W&T

• Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden







Voorbeelden van 7-stappenmateriaal

http://www.iederkindeentalent.nl/

http://www.iederkindeentalent.nl/

