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Voorwoord 

In april 2013 heb ik aangegeven dat ik graag gebruik wilde maken van de mogelijkheid om 

praktijkonderzoek te doen binnen het Mollerlyceum. Onderzoeksvaardigheden dragen bij 

aan mijn verder professionalisering als docent wat ik dagelijks kan toepassen in de praktijk. 

Ik wil graag de mensen bedanken die dit voor mij mogelijk gemaakt hebben. Als eerste 

Maurice van de Lisdonk, hij heeft vanuit zijn functie als directeur van het Mollerlyceum mij 

de ruimte en gelegenheid geboden om praktijkonderzoek te doen binnen zijn school. 

Vervolgens wil ik de coördinator vanuit de AOS Maarten van Boxtel bedanken voor de 

faciliteiten die zijn geboden vanuit zijn organisatie. Voor de begeleiding van het inhoudelijke 

gedeelte van dit onderzoek wil ik Rian Aarts en Kitty Leuverink van de Universiteit van 

Tilburg bedanken voor de feedback en aanwijzingen tijdens de contactmomenten. Als laatste 

wil ik mijn collega’s en medeonderzoekers bedanken voor alle tussentijdse evaluaties en 

reacties op dit onderzoek. 

Ossendrecht, juni 2014 

Arnoud de Jong 
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Samenvatting 

Op het Mollerlyceum in Bergen op Zoom heeft men het onderwijsmodel ‘21st Century Skills’ 

geadopteerd binnen de schoolvisie. Daarnaast wil de school meegaan met een aantal 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van e-Learning. Dit heeft geresulteerd in het 

aanbieden van digitaal lesmateriaal van VO-content via een iPad voor de vakken Nederlands, 

biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. In dit onderzoek is gekeken of het digitale 

leermateriaal van VO-content aansluit bij het onderwijsmodel ‘21st Century Skills’ en dus bij 

de visie van school. Eventuele hiaten in het leermateriaal kunnen dan worden aangevuld 

voor het komende schooljaar. Vanuit de vraag  ‘In hoeverre komen alle onderdelen van het 

onderwijsmodel 21st Century Skills terug in het leermateriaal van de Stercollectie 

Aardrijkskunde van VO-content?’ zijn de opdrachten van alle thema’s uit leerjaar 1 van de 

Stercollectie Aardrijkskunde geanalyseerd met behulp van een kijkkader. Hieruit is gebleken 

dat alle vaardigheden uit het model terugkomen in het leermateriaal maar dat er per 

opdracht verschillen zijn in het aanbod. Er is dus sprake van een onevenredige verdeling van 

de vaardigheden over de opdrachten heen. Dit kan gevolgen hebben voor de keuze van 

leermateriaal in de toekomst. 
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1. Inleiding 

Om het huidige onderwijs vorm te geven op het Mollerlyceum in Bergen op Zoom wordt het 

wetenschappelijk model van Kennisnet ‘onderwijs in de 21e eeuw’ gehanteerd (“Kennisnet”, 

z.j.). Kennisnet heeft een model ontworpen voor het Nederlandse onderwijs waarin naast 

taal, rekenen, kernvakken voor theoretische kennis ook specifieke vaardigheden benoemd 

worden die nodig zijn om in de toekomstige samenleving goed te functioneren. Meer 

aandacht voor deze vaardigheden binnen ons onderwijsaanbod is de visie die dhr. van de 

Lisdonk, vestigingsdirecteur, in het schooljaar 2012-2013 heeft geïntroduceerd op het 

Mollerlyceum. Door docenten is in het schooljaar 2012-2013 gezocht naar ander 

leermateriaal dat beter aansluit bij deze visie en vorm van onderwijs dan de reguliere 

methodes van uitgevers. In het kader van mijn professionalisering en op verzoek van de 

directeur wil ik gaan onderzoeken of deze nieuwe leermiddelen ook in de praktijk beter 

aansluiten bij het model ‘onderwijs in de 21e eeuw’. Mogelijk zijn er hiaten in het nieuwe 

leermateriaal die aangevuld kunnen worden zodat ons aanbod van onderwijs verbetert en 

meer aansluit bij de nieuwe visie van school en het model. 

 

Het Mollerlyceum is een onderdeel van de OMO scholengroep Bergen op Zoom e.o. De 

school heeft een havo en vwo afdeling en is met een leerlingenaantal van ongeveer 800 

leerlingen kleinschalig te noemen. In het schooljaar 2013-2014 zijn we in de brugklas 

begonnen om een aantal vakken volledig digitaal aan te bieden. De keuze hiervoor is dat de 

school een juiste mix van zowel folio als digitale content wil aanbieden om leerlingen beter 

voor te bereiden op hun toekomst, in aansluiting op het model ‘onderwijs in de 21e eeuw’. 

Voor de vakken Nederlands, Geschiedenis, Aardrijkskunde en Biologie wordt het interactieve 

leermateriaal van de Stercollecties van VO-content aangeboden. Met behulp van een eigen 

iPad wordt de interactieve leerstof zowel in de klas als thuis verwerkt. Op verschillende 

manieren kan de leerling bij zijn leermateriaal komen; via iBooks, internet en de 

elektronische leeromgeving (ELO) van school. Hierdoor kan hij voor deze vakken plaats- en 

tijdonafhankelijk leren, wat beter past in de huidige maatschappij. 

 

Binnen de Academische Opleidingsschool West-Brabant voer ik dit praktijkonderzoek uit in 

opdracht van de directie van het Mollerlyceum in Bergen op Zoom. Vanuit de Universiteit 

van Tilburg word ik begeleid tijdens dit onderzoek.  

 

Het onderzoek sluit aan bij de wens van de directie om huidige en toekomstige leermiddelen 

beter af te stemmen op het model ‘onderwijs in de 21e eeuw’ en hiermee het 

onderwijsaanbod van onze school te versterken. 
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2. Probleemstelling 

2.1 Praktijkprobleem 

Binnen de regio Bergen op Zoom zijn er vier scholen met een soortgelijk onderwijsaanbod. 

Vanwege de sterke vergrijzing in de regio is er een hevige concurrentiestrijd tussen deze 

scholen en wil iedere school zich onderscheiden wat betreft onderwijsaanbod. In het 

schooljaar 2012-2013 heeft de directie besloten om het bestaande onderwijsaanbod beter 

af te stemmen op het model van Kennisnet ‘onderwijs in de 21e eeuw’. Door naast kennis 

ook vaardigheden aan te leren doet men meer recht aan de leerling van nu en wordt de 

leerling beter voorbereid op de samenleving in de 21e eeuw (“Kennisnet”,z.j.). Deze 

vernieuwde visie is ingebracht door onze nieuwe directeur, dhr. van de Lisdonk. De vraag die 

toen ontstond was of het leermateriaal en onderwijsaanbod volledig aansloot bij de 

vernieuwde visie van school en het model van Kennisnet. Na het bestuderen en vergelijken 

van het leermateriaal en onderwijsaanbod door een aantal docenten is men tot de conclusie 

gekomen dat dit niet het geval was. De opdracht vanuit de directie die hieruit voortvloeide 

voor docenten was om op zoek te gaan naar meer contextrijk en interactief leermateriaal 

waar naast aandacht voor de nodige theorie ook aandacht was in de verwerkingsopdrachten 

voor de verschillende vaardigheden uit het model. Uiteindelijk is gekozen om voor de vakken 

Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie met het interactieve leermateriaal van 

VO-content, de zogenaamde Stercollecties, verder te gaan. VO-content is een uitgever van 

digitaal open leermateriaal. Deze Stercollecties zijn volgens de makers ‘het leermateriaal van 

de 21e eeuw’. Praktijkervaring moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk het geval is. De 

Stercollecties worden vanaf dit schooljaar aangeboden via de ELO van school en met een 

eigen device kunnen leerlingen ieder moment bij het leermateriaal. Met een speciale 

voorlichting op de open dag in 2013 heeft men het model ’onderwijs in de 21e eeuw’ met 

passend interactief leermateriaal gepresenteerd, als ook de nieuwe manier van werken 

binnen een ELO. 

Mocht uit dit praktijkonderzoek blijken dat de Stercollecties van VO-content niet geheel 

aansluiten bij het model van Kennisnet, dan zal de directie van school opnieuw moeten 

kijken op welke manier zij het onderwijsaanbod willen aanpassen om meer aansluiting te 

krijgen met het model van Kennisnet en de visie van school. Dat de directie van school hierin 

snel keuzes moet maken is duidelijk; er zijn leerlingen en ouders die juist vanwege dit 

vernieuwde onderwijsaanbod voor onze school hebben gekozen en nu niet hetgeen krijgen 

waarvoor ze gekozen hebben. Ouders kunnen het als niet-professioneel beschouwen 

wanneer het aanbod van leermateriaal nogmaals verandert of als er veel aanvullingen 

aangebracht worden in een volgend jaar. De school komt op dat moment haar woord niet 

na, wat negatief kan zijn voor het imago van de school en haar verdere ontwikkeling. Voor 

de betrokken docenten betekent het probleem dat ze opnieuw op zoek moeten gaan naar 

aanvullend of ander leermateriaal. Mogelijk zal hierdoor hun werkwijze moeten veranderen, 

wat een extra investering van de docent vraagt. Daarnaast komen er mogelijk meer kosten 

als men tussentijds voor ander leermateriaal of een andere methode kiest. Ook voor de 
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ontwikkelaars van het leermateriaal is het belangrijk om te weten dat ‘het leermateriaal van 

de 21e eeuw’ niet helemaal aansluit bij het model van Kennisnet ‘onderwijs in de 21e eeuw’. 

Als ze weten waar er hiaten zijn kan het bestaande leermateriaal aangepast of vernieuwd 

worden.  

Voor zowel ouders, leerlingen, school als de makers van het leermateriaal is het dus 

belangrijk dat inzichtelijk wordt of het leermateriaal aansluit bij het model van Kennisnet. 

Hoewel het belang van het invoeren van de 21st Century Skills in het onderwijs duidelijk is, 

maakt het nog geen onderdeel uit van het curriculum van het eindexamenprogramma. In 

opdracht van de onderwijsraad is de SLO aan het kijken naar kaders hoe een 

toekomstbestendig curriculum kan worden vastgesteld (“SLO”,z.j.). De leerling zelf zal dus 

geen achterstand oplopen richting eindexamen zolang de reguliere eindtermen worden 

gehaald van het huidige curriculum. De leerling uit de bovenbouw mist echter wel de nodige 

educatie en informatie voor het aanleren van de specifieke vaardigheden van het model van 

de 21st Century Skills die hem of haar moeten voorbereiden op de toekomstige 

maatschappij. 

2.2 Onderzoeksdoel 

Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of er hiaten zijn in de Stercollectie 

aardrijkskunde van VO-content in vergelijking met het model van Kennisnet. Mocht dit zo 

zijn dan kan een aanbeveling richting directie zijn om aanvullend of vervangend 

leermateriaal aan het onderwijsaanbod toe te voegen om de visie van school te versterken 

in aansluiting op het gebruikte onderwijsmodel. In een ander onderzoek kan dan gekeken 

worden of er ook hiaten zijn bij andere Stercollecties van VO-content. Als er geen hiaten zijn 

is verder onderzoek niet nodig. Voor mij zelf is dit onderzoek een bijdrage aan een verdere 

professionalisering als docent. Om de doelstelling van dit onderzoek te halen heb ik de 

volgende onderzoeksvraag geformuleerd met bijbehorende deelvragen: 

Onderzoeksvraag: 

‘In hoeverre komen alle onderdelen van het onderwijsmodel 21st Century Skills terug in het 

leermateriaal van de Stercollectie Aardrijkskunde van VO-content?’ 

Deelvragen: 

1. Hoe ziet het leermateriaal van de Stercollectie Aardrijkskunde van VO-content eruit? 

2. Hoe ziet het onderwijsmodel van Kennisnet voor de 21st Century Skills eruit? 

3. Welke onderdelen van het model 21st Century Skills komen terug in de instructie- of 

verwerkingsopdrachten van het leermateriaal van de Stercollectie Aardrijkskunde? 

4. Welke onderdelen moeten van het model 21st Century Skills aangevuld worden in het 

leermateriaal van de stercollectie Aardrijkskunde om meer volledig te zijn? 
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2.3 Theoretisch kader/literatuurstudie 

Om een antwoord te vinden op de hoofdvraag ‘In hoeverre komen alle onderdelen van het 

onderwijs model 21st Century Skills terug in het leermateriaal van de Stercollectie 

Aardrijkskunde van VO-content?’ zullen eerst de begrippen leermateriaal, een Stercollectie 

en de ‘21st Century Skills’ vanuit de theorie worden toegelicht en beschreven. 

2.3.1 Leermateriaal algemeen 

Een synoniem voor het begrip leermateriaal is leermiddel. Binnen het onderwijs worden 

deze twee begrippen willekeurig door elkaar gebruikt. Een definitie voor leermiddelen is: 

‘Gedrukte of niet gedrukte materialen die worden gebruikt om kennis, opvattingen of 

vaardigheden over te brengen op anderen’ (“encyclo”, z.j.). 

Volgens Geerligs (2001) zijn leermiddelen informatiedragers die door zowel de leerling als 

docent worden gebruikt om leerprocessen te bevorderen binnen een lessituatie. Naast 

algemene leermiddelen heb je ook vakspecifiek leermiddelen zoals een microscoop of atlas. 

Afhankelijk van de leerdoelen die bereikt moeten worden kunnen leermiddelen gericht zijn 

op kennisontwikkeling of op de ontwikkeling van vaardigheden, competenties en attitudes. 

Voor de keuze van bepaalde leermiddelen zijn de volgende zaken van belang (Geerligs, 

2001):  

 Doelmatigheid. Leermiddelen moeten niet gebruikt worden omdat ze er zijn maar 

omdat ze aan een bepaald leerdoel voldoen. 

 Motivatie. Leermiddelen moeten de belangstelling van leerlingen aanwakkeren. 

 Elaboratie. Een leermiddel moet leerlingen stimuleren om zelf na te denken over 

voorbeelden, overeenkomsten, verschillen, verbanden en het onthouden hiervan. 

 Congruentie met toepassingssituatie. Hoe hoger het realiteitsgehalte van het 

leermiddel is, hoe beter de leerlingen de kennis en vaardigheden kunnen gebruiken 

in dagelijkse situaties. 

 Feedback over vorderingen. Leermiddelen voor zelfstandig werken zijn pas compleet 

als ze zijn voorzien van zelfevaluatievragen. 

Tegenwoordig is ruim een derde van de leermiddelen zelf gemaakt of gezocht (Blockhuis, 

2012). Deze worden ingezet voor oefening, uitleg, demonstratie en toetsing. Er wordt 

verwacht dat dit in de toekomst, vooral in het voorgezet onderwijs, verder zal toenemen. 

2.3.2 Digitaal leermateriaal  

Voor digitaal leermateriaal is er nog geen eenduidige terminologie. Ook hier geldt dat in 

plaats van digitaal leermateriaal ook digitaal leermiddel wordt gebruikt binnen het 

onderwijs. Om toegang te krijgen tot digitale leermiddelen is een pc of andersoortig device 

nodig. Het digitale leermateriaal kan zijn opgeslagen op een device of is via internet te 

ontsluiten. Daarmee komen deze leermiddelen tijd- en locatieonafhankelijk beschikbaar. 

Digitaal leermateriaal kan de vorm aannemen van informatie die is bestemd voor educatie, 

zoals les- en toetsmateriaal, maar ook van software die bijv. communicatievormen 

ondersteunt of simulaties uit kan voeren.  

http://www.encyclo.nl/
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Afhankelijk van de leerdoelen die bereikt moeten worden kunnen digitale leermiddelen 

gericht zijn kennisontwikkeling of op de ontwikkeling van vaardigheden, competenties en/of 

attitudes. Voor digitale leermiddelen worden termen als educatieve content, webbased 

content, educatieve software veel toegepast. Games die geschikt zijn voor het onderwijs 

worden aangeduid als educational games. (Pennings, Esmeijer, & Leendertse, 2008) In dit 

onderzoek hanteer ik voornamelijk de termen digitaal leermateriaal of digitale leermiddelen. 

2.3.3 Stercollectie VO-content 

Stercollecties zijn open digitale leerlijnen van actueel, multimediaal en leerling-gericht 

materiaal voor het voortgezet onderwijs. Met open digitaal leermateriaal wordt bedoeld dat 

het vrij toegankelijk en te gebruiken is voor iedereen. De stichting VO-content zorgt namens 

de scholen dat uitgevers Stercollecties ontwikkelen, onderhouden en actualiseren. Op dit 

moment zijn er 47 Stercollecties voor negen vakken. VO-content is een organisatie die in 

2011 is opgericht op advies van het innovatieplatform van de VO-raad (Le Grand, 2010). De 

doelstelling van de stichting is het beschikbaar krijgen van open digitaal leermateriaal ‘van 

en door scholen’. De onderwijssector speelt zelf een actieve rol om deze doelstelling te 

halen. VO-content zorgt voor de ontwikkeling van een kerndoel- en eindtermendekkend 

leermaterialenbestand voor alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs. De kwaliteit van 

het leermateriaal wordt gewaarborgd door een kwaliteitszorgsysteem ontwikkelt door SLO.  

Het verbeteren van de kwaliteit, inzicht in de waardering en inzicht in de mate van gebruik 

van de Stercollecties zijn de belangrijkste doelstellingen van de kwaliteitszorg. Het 

kwaliteitszorgsysteem bestaat uit drie onderdelen gebaseerd op zeven pijlers. 

 de oorsprong van het leermateriaal 

Ten behoeve van de vindbaarheid van het leermateriaal kent dit een zodanige 

metadatering dat gebruikers het materiaal eenvoudig kunnen vinden (pijler 1). 

Daarnaast hebben de ontwikkelaars inzicht gegeven in het ontwikkelproces van het 

leermateriaal (op basis van de kerndoelen en eindtermen) en in de workflow die zij 

hanteerden (pijler 2). 

 het gebruik van het leermateriaal 

Het materiaal wordt kwalitatief gewaardeerd en de omvang van het gebruik in kaart 

gebracht (pijler 3). Daarnaast moet het bruikbaar zijn. Docenten geven onder meer 

aan hoe goed het leermateriaal inzetbaar is in de context van hun eigen school (pijler 

4). 

 de correctheid van het materiaal 

VO-content stelt vanzelfsprekend kwaliteitseisen aan het materiaal. Communities 

beoordelen dan ook of dit materiaal didactisch en vakinhoudelijk in orde is. Het 

materiaal moet de kerndoelen en eindtermen voldoende dekken (pijler 5), de 

beroepsrelevantie van het materiaal moet in orde zijn (pijler 6), en ten slotte moet 

het leermateriaal in een leerlijn geordend zijn (pijler 7). 
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Jaarlijks wordt met enquêtes en reflecties onder gebruikers de kwaliteit van de Stercollecties 

versterkt (“VO-content”, z.j.). 

2.3.4 21st Century Skills  

De huidige samenleving waarin we leven heeft de laatste decennia een transformatie 

ondergaan; er is sprake van een digitale revolutie. Van een landbouw-/industriële 

samenleving vindt er een verschuiving plaats naar een kennis-/informatie en 

netwerksamenleving. Deze verschuiving heeft grote invloed op de manier waarop we leven, 

werken en leren. Vooral door de opkomst van informatie- en communicatietechnologie 

krijgt de huidige kennissamenleving meer en meer vorm. De term kennissamenleving heeft 

enerzijds betrekking op het feit dat kennis altijd en overal voorhanden is. Anderzijds verwijst 

de term kennissamenleving naar kennisbegrip en -constructie. Het internet als bron van 

kennis en als communicatiekanaal is voor steeds meer mensen toegankelijk op ieder 

moment van de dag. Voor de kennissamenleving zijn kennisontwikkeling, -constructie of -

creatie van groot belang als individuele vaardigheden. (Oetelaar, 2012)  

Het juist interpreteren van informatie wordt in een kennissamenleving steeds belangrijker 

dan de informatieoverdracht zelf. Dit brengt een verschuiving in het soort banen op de 

arbeidsmarkt; routinematige functies als productiewerk zullen afnemen. Internationaal 

wordt onderzoek gedaan welke vaardigheden steeds belangrijker worden om later goed te 

functioneren in een kennis- en netwerksamenleving. Algemeen vindt men de volgende 

competenties belangrijk die jongeren moeten ontwikkelen; samenwerking, communicatie, 

Ict geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden. Ook worden creativiteit, kritisch 

denken en probleemoplosvaardigheden als belangrijk genoemd. Deze vaardigheden worden 

ook wel de ‘21st Century Skills’ genoemd. (Voogt en Roblin, 2010)  
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3. Aanpak 

Om een antwoord te vinden op deelvraag 1 ‘Hoe ziet het leermateriaal van de Stercollectie 

Aardrijkskunde van VO-content eruit?’ en deelvraag 2 ‘Hoe ziet het onderwijsmodel voor de 

21st Century Skills eruit?’ heb ik eerst de begrippen leermateriaal, een Stercollectie en de 

‘21st Century Skills’ beschreven vanuit verschillende literatuur, rapporten, artikelen en 

bronnen op internet. Deze omschrijvingen en definities zijn terug te vinden in hoofdstuk 2.3 

van dit verslag. Het antwoord op deelvraag 1 en deelvraag 2 wordt in hoofdstuk 4 gegeven.  

Voor het beantwoorden van deelvraag 3 ‘Welke onderdelen van het model 21st Century Skills 

komen terug in de instructie- of verwerkingsopdrachten van het leermateriaal van de 

Stercollectie Aardrijkskunde?’ heb ik een kijkkader ontworpen. (Bijlage 1) Het kijkkader is 

gebruikt om het lesmateriaal/opdrachten te bestuderen. Er is gekozen om de opdrachten te 

analyseren omdat juist hier een beroep gedaan wordt op de vaardigheden van leerlingen, 

zoals ze omschreven zijn door Kennisnet. Het kijkkader bestaat uit zeven kijkpunten. Deze 

zeven kijkpunten komen overeen met de zeven vaardigheden uit het onderwijsmodel 21st 

Century Skills van Kennisnet. Alle kijkpunten zijn voorzien van een toelichting zodat iedereen 

op eenzelfde wijze de kijkpunten interpreteert. De toelichting per kijkpunt is ontleend aan 

de beschrijvingen van de verschillende vaardigheden door Kennisnet, dit om eenduidig te 

zijn. Hierbij zijn ook de filmpjes bekeken die per vaardigheid getoond worden naast de 

omschrijving. De kijkpunten zijn voorzien van een nummer zodat ze gekoppeld kunnen 

worden aan de verschillende opdrachten van ieder thema binnen de Stercollectie 

Aardrijkskunde. De gegevens heb ik per thema verwerkt in een tabel en inzichtelijk gemaakt 

door middel van een grafiek. (Bijlage2-4) 

Om antwoord te geven op deelvraag 4 ‘Welke onderdelen moeten van het model 21st 

Century Skills aangevuld worden in het leermateriaal van de stercollectie Aardrijkskunde om 

meer volledig te zijn?’ heb ik een vergelijkingstabel ontworpen. In de vergelijkingstabel heb 

ik de gegevens van ieder thema samen verwerkt. (Bijlage 5) De gegevens samen heb ik ook 

in een grafiek weergegeven. In verband met het afbakenen van dit onderzoek is gekozen om 

alleen de thema’s van leerjaar 1 te onderzoeken. Het gaat om de thema’s Burgerschap, 

Grenzen en Identiteit en Water. Het thema vaardigheden heb ik buiten beschouwing gelaten 

omdat dit specifiek aardrijkskundige vaardigheden betreft en daarmee afwijkt van de andere 

thema’s.  
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4. Resultaten 

4.1 Deelvraag 1.  

‘Hoe ziet het leermateriaal van de Stercollectie Aardrijkskunde van VO-content eruit?’  

Het leermateriaal van de Stercollectie Aardrijkskunde is digitaal leermateriaal. Om toegang 

tot het leermateriaal te krijgen heeft men een pc of device met internet nodig. Ook kunnen 

een aantal thema’s gedownload worden als iBook voor op een iPad, waarna het 

leermateriaal zonder internet te ontsluiten is. Het digitale leermateriaal is gericht op zowel 

kennisontwikkeling als op de ontwikkeling van vaardigheden, competenties en/of attitudes. 

In de leerstof zijn diagnostische vragen opgenomen om de theoretische kennis te toetsen, 

daarnaast is er divers tekst-, geluid- en/of beeldmateriaal ingevoegd dat het leermateriaal 

interactief maakt. Door het volgen/maken van verschillende stappen binnen een opdracht 

verwerkt men de leerstof van een thema. Met een eindopdracht wordt de leerstof 

afgesloten. De eindopdracht bestaat vaak uit het vervaardigen van een eindproduct zoals 

een krant, collage, presentatie of het schrijven van een artikel. Leerdoelen worden vooraf 

aangegeven alsook de werkwijze en de criteria waar de opdracht aan moet voldoen. De 

leerstof kan in principe zonder instructie doorlopen worden. Het leermateriaal voldoet aan 

de voorwaarde als doelmatigheid omdat het leermiddel gebruikt moet worden om een 

leerdoel te halen en niet omdat het er nu eenmaal is. Ook is er sprake van elaboratie van het 

leermateriaal aangezien het de leerling stimuleert om zelf na te denken over de leerstof; 

verbanden te leggen tussen de verschillende stappen. Omdat het leermateriaal ook in een 

context geplaatst wordt van deze tijd voldoet het aan de voorwaarde als congruentie, 

opgedane kennis/vaardigheden kunnen direct in de praktijk worden toegepast. Zo is er bij 

het thema Burgerschap een opdracht die gaat over de voorzieningen in de directe omgeving 

van school. Wat minder terugkomt zijn zelfevaluatie vragen. De docent blijft hierdoor 

verantwoordelijk voor de vorderingen die de leerling maakt. Voor de overzichtelijkheid is er 

een vast format/lay-out hoe de Stercollecties zijn opgebouwd. (figuur 1) 

 

Figuur 1. Format/lay-out Stercollectie Aardrijkskunde (www.vo-content.nl/stercollectie/aardrijkskunde)  

http://www.vo-content.nl/stercollectie/aardrijkskunde
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De Stercollectie Aardrijkskunde heeft in augustus 2014 de volgende leerlijnen beschikbaar; 

havo/vwo leerjaar 1, 2 en 3; vmbo-kgt leerjaar 3 en 4. De volgende thema’s met 

bijbehorende opdrachten worden aangeboden in havo/vwo leerjaar 1: 

1. Burgerschap 

 Buurtinitiatief 

 Buurtvoorzieningen 

 Multicultureel 

 Als huizen konden praten 

 Wereldplaats 

 Samenwerking 

2. Grenzen en identiteit 

 Westers cultuurgebied 

 Cultuur en identiteit 

 Cultuur en geloof 

 Grenzen 

 Europa 

 Omgaan met grenzen 

 Polen in Nederland 

3. Water 

 Waterkringloop 

 Drinkwater 

 Nederland waterland 

 Watersnoodramp 1953 

 Ruimte voor de rivier 

 Rijnreis 

 Haring in de Noordzee 
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4.2 Deelvraag 2 

‘Hoe ziet het onderwijsmodel voor de 21st Century Skills eruit?’ 

Vanwege een verscheidenheid aan omschrijvingen van de ‘21st Century Skills’ door alle 

gebruikers hebben Voogt en Roblin (2010) in opdracht van Kennisnet een 

literatuuronderzoek gedaan. Het onderzoek heeft zich gericht op de verschillende modellen 

die gebruikt worden voor deze ‘21st Century Skills’ in de maatschappij om tot een enkel, 

meer bruikbaar model te komen wat gebruikt kan worden binnen het onderwijs. Kennisnet 

is een non-profit organisatie en publieke ict-partner die zijn diensten en kennis gratis 

aanbiedt binnen het onderwijsveld. (www.kennisnet.nl) In het onderzoek wat voor u ligt 

wordt het onderwijsmodel ‘21st Century Skills’ van Kennisnet gebruikt om te analyseren of 

alle vaardigheden terugkomen in het leermateriaal van VO-content. Op deze manier is er 

eenduidigheid binnen het onderzoek en omschrijvingen voor de specifieke vaardigheden.  

In het model van Kennisnet worden de volgende zeven vaardigheden benoemd (figuur 2); 

Samenwerken, Probleemoplossend vermogen, Ict geletterdheid, Creativiteit, Kritisch 

denken, Communiceren, Sociale en culturele vaardigheden. 

 

 
Figuur 2. Onderwijsmodel 21st Century Skills Kennisnet ( www.kennisnet.nl) 

De volgende definities met omschrijvingen worden door Kennisnet (“Benodigde 

vaardigheden voor de 21ste eeuw”, z.j.) gegeven voor de specifieke  vaardigheden. Ook 

wordt het verband met de ‘21st Century Skill’ aangegeven. 

 

http://www.kennisnet.nl/
http://www.kennisnet.nl/
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 Samenwerken:  

o Gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren, ondersteunen. 

o Verschillende rollen en talenten in de groep (h)erkennen (1+1=3), hulp kunnen 

vragen en ontvangen, gezamenlijke verantwoordelijkheid en individuele 

aansprakelijkheid, positieve open houding, flexibel zijn, je kunnen aanpassen. Lief 

zijn. 

o Neemt aan belang toe, omdat in de netwerksamenleving alles met elkaar 

verbonden is. Er zijn ook steeds meer digitale middelen om ook op afstand met 

elkaar samen te werken. Denk aan je mobieltje en sociale media als Facebook, 

Hyves en Twitter. 

 

 Probleemoplossend vermogen:  

o Het (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een plan van actie kunnen komen 

om deze op te lossen. 

o Vraagstukken signaleren, analyseren en definiëren, nieuwe oplossingsstrategieën 

genereren en selecteren, creativiteit, out of the box denken, 

doorzettingsvermogen, volharden, samenwerken, bundelen van krachten, pro 

activiteit, evaluatie en reflectie. 

o Neemt aan belang toe, omdat in de netwerksamenleving denken en doen met 

elkaar verbonden zijn. Voorheen werd er voor je gedacht en was deze 

vaardigheid slechts voor ‘enkele autoriteiten’. Nu hangt succes af van de 

vaardigheid hierin, ieder op zijn eigen niveau. 

 

 Ict geletterdheid:  

o Vaardigheden voor het effectief en efficiënt gebruik van technologie. Daarbij 

komen ‘technologische geletterdheid’ en ‘informatievaardigheden’ samen. Heeft 

men kennis van de gebruikte technologie en op welke wijze zoekt men naar 

informatie? 

o Analyseren en selecteren van gepaste media- en ict-bronnen. Begrijpen hoe in de 

maatschappij door middel van huidige technologie gecommuniceerd wordt. 

o Deze vaardigheid wordt gezien als enige echt nieuwe vaardigheid van de 21ste 

eeuw, aangezien we inmiddels omringd worden door technologie. 

 

 Creativiteit: 

o Het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en 

inzichten buiten de gebaande paden te creëren en te optimaliseren. 
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o Effectief en efficiënt technieken kunnen toepassen voor ideecreatie, out of the 

box denken, iets nieuws bedenken, toegepaste verbeeldingskracht, samenhang 

zien tussen dingen die anderen onmogelijk zien, buiten gebaande paden, los 

durven laten van het bekende, expres iets anders doen, vindingrijkheid, 

nieuwsgierigheid, onderzoekende houding, anders durven zijn, samenwerken, 

iemand anders ogen gebruiken. 

o Behoefte aan creativiteit neemt toe omdat kennis geen of amper onderscheidend 

vermogen meer is (informatie/kennis is vrij beschikbaar via internet). Het gaat 

niet zozeer erom die kennis te hebben, maar om haar succesvol toe te kunnen 

passen. We weten vandaag niet hoe de wereld van morgen eruit ziet en meer van 

hetzelfde is niet meer voldoende. Creativiteit onderscheidt ons van 

opkomende BRIC landen. Creativiteit kan ons helpen om te gaan met de 

veranderende wereld en hier adequaat op te reageren. 

 

 Kritisch denken:  

o Het vermogen om onafhankelijk van anderen een eigen visie of onderbouwde 

mening te formuleren. 

o Het cognitieve proces van analyseren, vergelijken, concluderen, interpreteren, 

evalueren, synthetiseren. Bewust worden van eigen handelen, zelfreflectie, 

kritisch naar jezelf kijken, eigen visie, onderbouwde eigen mening kunnen 

formuleren, onafhankelijkheid.  

o Wordt belangrijker, omdat er een grote hoeveelheid aan informatie beschikbaar 

is, waaruit je nu zelf moet gaan bepalen wat waar is en wat niet. Voorheen waren 

er algemeen geaccepteerde autoriteiten die aangaven hoe de wereld in elkaar 

zat, nu is dit veel meer een democratisch proces en kunnen verschillende 

opvattingen en ‘waarheden’ naast elkaar bestaan. 

 

 Communiceren:  

o Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap. 

o Op verschillende manieren, doelgericht informatie met anderen uitwisselen, 

luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk 

zijn, ruis voorkomen, zichtbaar en vindbaar zijn, lef hebben, laten zien wie je 

bent. 

o De wijze waarop we communiceren is aan het veranderen: 

 Door tussenkomst van technologie verliezen we een groot deel van de 

oorspronkelijke communicatie: inhoud, toon en non-verbaal. Alleen 

inhoud blijft over, toon en non-verbaal die voor een groot deel de inhoud 

bepalen verdwijnen, dat moeten we op andere wijze 

compenseren/oplossen. 
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 Door tussenkomst van technologie wordt het bereik groter, we 

communiceren nu niet hier en nu met de mensen die er zijn, maar heel de 

wereld kan meekijken/luisteren en niets is meer te wissen. Wat betekent 

het als iedereen mee kan luisteren en flarden van gesprekken en 

presentaties gedeeld worden (zonder context).  

 Communicatie wordt van 1 op 1, naar 1 tegenover de massa, naar 

iedereen tegen iedereen. Hoe volg je gesprekken als iedereen 

tegelijkertijd ‘praat’? 

 

 Sociale en culturele vaardigheden: 

o In staat zijn om met mensen van verschillende etnische, sociale, organisatorische 

en politieke achtergrond effectief samen te leren, werken en te leven. 

o Respect voor en kennis van algemene (en cultureel specifieke) omgangsnormen. 

(H)erkennen, respecteren en benutten van diverse standpunten waardoor 

samenwerking mogelijk is. Open mind, willen ontdekken. Van elkaar willen leren. 

o Neemt aan belang toe, want de netwerksamenleving brengt veel diversiteit met 

zich mee. We werken steeds vaker en meer over (organisatorische en 

lands)grenzen heen. Kennis van jezelf en de ander is van belang om tot productief 

samenwerken en goed samenleven te komen. 

 

Naast het benoemen van de zeven specifieke vaardigheden wordt er in het model gesproken 

over kernvakken en taal- en rekenonderwijs. Ook is er aandacht voor eigenschappen die 

leerlingen moeten bezitten zoals; betrokken, ondernemend en nieuwsgierig zijn. Het model 

wordt gebruikt naast het gebruikelijke curriculum van school en er is nog discussie hoe men 

het best het model kan implementeren binnen het bestaande aanbod op school. 

Mogelijkheden zijn om de vaardigheden toe te voegen aan het bestaande curriculum binnen 

de school; als nieuw vak of als nieuwe inhoud binnen de bestaande methodes. Een andere 

optie is om het curriculumoverstijgend aan te bieden binnen de school. Als andere optie is 

een geheel nieuw curriculum vast te stellen waarbij de traditionele structuur van 

schoolvakken veranderd. (Voogt en Roblin, 2010) 
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4.3 Deelvraag 3 

‘Welke onderdelen van het model 21st Century Skills komen terug in de instructie- of 

verwerkingsopdrachten van het leermateriaal van de Stercollectie Aardrijkskunde?’  

Met een kijkkader (Bijlage 1) is de Stercollectie aardrijkskunde leerjaar 1 per thema 

geanalyseerd. Voor alle stappen binnen iedere opdracht van een thema is er gekeken of er 

specifieke vaardigheden benodigd zijn om de stappen te maken/doorlopen. Figuur 3 is een 

voorbeeld van hoe een opdracht in stappen is verdeeld en wat een stap kan inhouden. In 

figuur 3 wordt stap 1 van de opdracht ‘Waterkringloop’ van het thema ‘Water’ 

weergegeven. Als je deze stap analyseert volgens het kijkkader komen de vaardigheden 

Communiceren en Sociale en culturele vaardigheden erin terug. Communiceren omdat je 

samen een voorbeeld moet bedenken voor het begrip condensatie. Hier is dus belangrijk dat 

je met elkaar informatie deelt en overleg hebt met elkaar om tot een antwoord te komen. 

De vaardigheid Sociale en culturele vaardigheden komt in deze stap ook naar voren omdat je 

van elkaar moet leren en werken ongeacht de achtergrond van je medeleerling en elkaar 

moet respecteren om tot een goed antwoord te komen. 

 

Figuur 3. Afbeelding opbouw stappen binnen opdracht Waterkringloop. 

Algemeen 

Bij het analyseren van de verschillende stappen van de opdrachten blijkt dat niet voor het 

maken van iedere stap alle vaardigheden nodig zijn. Afhankelijk van het leerdoel van een 

stap zijn er wel of geen specifieke vaardigheden uit het model nodig. In sommige stappen 

wordt alleen theoretische kennis aangeboden, hier wordt dan alleen een beroep gedaan op 

de vaardigheid Ict geletterheid om het leermateriaal te ontsluiten. Ook is het mogelijk dat 

voor het maken/doorlopen van een stap meerdere vaardigheden nodig zijn.  
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Verder zie je dat er gedeeltelijke overeenkomsten zijn tussen de omschrijvingen van de 

verschillende vaardigheden. Zo zie je dat bij de vaardigheid Sociale en culturele 

vaardigheden het belangrijk is dat je met elkaar efficiënt kan werken en leren, ongeacht 

iemands achtergrond. Een goede communicatie in deze is dus belangrijk om efficiënt te 

leren en werken. Bij de resultaten van de afzonderlijke thema’s heb ik met een voorbeeld 

aangegeven wat hierin het verschil maakt qua interpretatie voor deze analyse.  

In onderstaande grafieken zijn de vaardigheden weergegeven die gevraagd worden bij het 

maken van de stappen binnen de opdrachten van het betreffende thema. De aantallen zijn 

in absolute cijfers gegeven. De analyses per stap van ieder opdracht zijn verwerkt in tabellen. 

(bijlage 2-4) 

 

Thema Water 

 

Grafiek 1 

Het thema Water bestaat uit 8 opdrachten. Tijdens het maken van de opdrachten moeten 

leerlingen 34 stappen doorlopen om het thema af te sluiten. Het totaal aan vaardigheden 

waar men een beroep op doet in het leermateriaal is 88 keer. Hieruit blijkt dat niet alle 

vaardigheden gevraagd worden binnen iedere stap, anders zou het totaal 34 x 7 = 238 keer 

zijn. Uit grafiek 1 blijkt dat naast het verschil in aantallen er ook een onevenredige spreiding 

van de verschillende vaardigheden over de opdrachten heen is. In het volgend overzicht zijn 

de aantallen vaardigheden die voorkomen in het thema uitgedrukt in procenten om de 

verschillen duidelijker te maken. 
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Uit grafiek 1 en het overzicht kan je afleiden dat Ict geletterdheid het meest voorkomt in dit 

thema met 59%. Verder blijkt alleen de vaardigheid Sociale en culturele vaardigheden nog 

meer dan de helft voor te komen met 53%, de andere vaardigheden komen minder dan de 

helft terug in het leermateriaal. De vaardigheid Communiceren komt met 18% weinig voor in 

het thema Water. Een verklaring hiervoor is dat de vaardigheid Communiceren ook binnen 

Sociale en culturele vaardigheden gedeeltelijk terugkomt in de omschrijving van Kennisnet. 

Bij het maken van opdrachten moet de leerling regelmatig overleggen met een klasgenoot. 

Hier moet de leerling dus communiceren en ook rekening houden met de sociale en 

culturele achtergrond van de leerling om samen een antwoord te vinden en eens te worden 

voordat ze verder kunnen gaan binnen de opdracht. Bij deze stappen zijn dus beide 

vaardigheden aangegeven in de analyse, zoals bij stap 4 van de opdracht ‘Drinkwater’. De 

opdrachten waar de leerling alleen zijn kennis of keuze moet toelichten aan zijn 

medeleerling is gerekend tot Communiceren, bijvoorbeeld bij stap 2 in de opdracht ‘Ruimte 

voor de rivier’. Hier moet de leerling de negen maatregelen, die zijn genomen om 

overstromingen te voorkomen, kunnen uitleggen aan zijn klasgenoot. Theoretisch hoeft hij 

hier geen rekening te houden met de sociale of culturele achtergrond van zijn klasgenoot. 

Ook de vaardigheid Kritisch denken komt met 9% weinig voor. Tevens zie je deze vaardigheid 

pas op het eind van het thema terugkomen bij de opdracht ‘Haring in de Noordzee’. Hier 

moet de leerling zelf een mening gaan vormen en deze onderbouwen met informatie die 

hij/zij zelf heeft gezocht. Mogelijk komt deze vaardigheid weinig terug omdat men hierbij 

een beroep doet op een hogere cognitieve vaardigheid van de leerling wat in leerjaar 1 nog 

moeilijk kan zijn.  

 

 

 

 

 

 

1. Samenwerken 35% 

2. Probleemoplossend vermogen 47% 

3. Ict geletterheid 59% 

4. Creativiteit 38% 

5. Kritisch denken 9% 

6. Communiceren 18% 

7. Sociale en culturele vaardigheden 53% 
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Thema Grenzen en identiteit 

 

Grafiek 2 

Het thema Grenzen en identiteit bestaat uit 6 opdrachten. Tijdens het maken van de 

opdrachten moeten leerlingen 24 stappen doorlopen om het thema af te sluiten. Het totaal 

aan vaardigheden waar men een beroep op doet in het leermateriaal is 65 keer. Ook hier 

blijkt uit dat niet alle vaardigheden gevraagd worden binnen iedere stap, anders zou het 

totaal 24 x 7 = 168 keer zijn. In grafiek 2 is ook te zien dat er naast het verschil in aantallen 

ook een onevenredige spreiding van de verschillende vaardigheden over de opdrachten 

heen is. In onderstaand overzicht zijn de aantallen vaardigheden die voorkomen in het 

thema uitgedrukt in procenten om de verschillen duidelijker te maken. 

 

 

 

 

 

 

Ook hier is Ict geletterdheid de meest voorkomende vaardigheid wat blijkt uit grafiek 2 en 

het overzicht. Met 83% is het wel aanzienlijk meer dan bij het thema ‘Water’ waar deze 

vaardigheid maar 59% terugkwam. Een voorbeeld waar men geen beroep doet op de 

vaardigheid Ict geletterdheid is stap 3 van de opdracht ‘Grenzen’. Hier moet de leerling zijn 

kaart vergelijken met die van een andere leerling en eventueel aanpassen.  
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1. Samenwerken 25% 

2. Probleemoplossend vermogen 38% 

3. Ict geletterheid 83% 

4. Creativiteit 17% 

5. Kritisch denken 25% 

6. Communiceren 33% 

7. Sociale en culturele vaardigheden 50% 
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In stap 1 en 2 van deze opdrachten hebben ze een kaart moeten inkleuren en grenzen 

moeten aangeven met potloden. Gebruik van Ict is hier dus niet nodig. Uit de analyse van 

deze stap zijn de vaardigheden Samenwerken, Creativiteit, Communiceren en Sociale en 

culturele vaardigheden aangemerkt. Verder blijkt uit het overzicht ook dat alle andere 

vaardigheden dan Ict geletterdheid  gelijk of minder dan de helft voorkomen in het aantal 

stappen. Dit beeld komt overeen met de analyse van het thema ‘Water’. Kanttekening 

hierbij is dat nu ook Communiceren en Sociale en culturele vaardigheden gedeeltelijk 

overeenkomen met elkaar zoals we dat bij het vorige thema hebben gezien. Als voorbeeld 

stap 4 van de opdracht ‘Westers cultuurgebied’ waar de leerling enkel zijn keuze moet 

mededelen aan een andere leerling wat enkel is gerekend tot communiceren. Daar waar ze 

samen tot een antwoord moeten komen heb ik gerekend tot de vaardigheid Sociale en 

culturele vaardigheden. Dit verschil is waarneembaar in stap 4 van de opdracht ‘Omgaan 

met grenzen’ waar de leerlingen samen een reisverhaal moet schrijven.  

Thema Burgerschap 

 

Grafiek 3 

Het thema Burgerschap bestaat uit 6 opdrachten. Tijdens het maken van de opdrachten 

moeten leerlingen 25 stappen doorlopen om het thema af te sluiten. Het totaal aan 

vaardigheden waar men een beroep op doet in het leermateriaal is 77 keer. Ook hier blijkt 

uit dat niet alle vaardigheden gevraagd worden binnen iedere stap, anders zou het totaal 25 

x 7 = 175 keer zijn. In grafiek 3 is ook te zien dat er naast het verschil in aantallen ook een 

onevenredige spreiding van de verschillende vaardigheden over de opdrachten heen is.  
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De onderlinge verschillen zijn echter wel kleiner dan we in de vorige thema’s hebben gezien. 

In onderstaand overzicht zijn de aantallen vaardigheden die voorkomen in het thema 

uitgedrukt in procenten om de verschillen duidelijker te maken. 

 

 

 

 

 

Ook hier is Ict geletterdheid weer de meest voorkomende vaardigheid wat blijkt uit grafiek 3 

en het overzicht. Daarnaast is opvallend de hoge score voor de vaardigheid Kritisch denken, 

met 56% komt deze veel voor ten opzichte van de vorige thema’s. Een voorbeeld waar men 

een beroep doet op de vaardigheid Kritisch denken is de opdracht ‘Buurtinitiatief’. Hier moet 

de leerling bijna bij iedere stap een eigen visie kunnen geven en onderbouwen. Hij moet zijn 

eigen buurt gaan beoordelen en aangeven of er meer of andere voorzieningen nodig zijn. 

Verder blijkt uit het overzicht ook dat de vaardigheid Probleemoplossend vermogen meer 

dan de helft voorkomt. Ook deze vaardigheid komt bij de opdracht ‘Buurtinitiatief’ in bijna 

alle stappen terug. Als voorbeeld moet men bij stap 2 vanuit een rapport verbeterpunten 

aangeven en hoe deze te bereiken zijn. Ook hier geldt dat er een gedeelde overlap zit tussen 

de vaardigheid Kritisch denken en Probleemoplossend vermogen, hetzelfde als bij de 

vaardigheden Communiceren en Sociale en culturele vaardigheden.  

4.4 Deelvraag 4 

Om te kijken welke onderdelen van het ‘21st Century Skills’ model te weinig of in mindere mate 

voorkomen om het leermateriaal van de Stercollectie Aardrijkskunde volledig te maken heb ik de 

gegevens van de afzonderlijk thema’s samengevoegd in een tabel om te kijken waar hiaten zijn om 

uiteindelijk een conclusie te kunnen trekken en antwoord op de hoofdvraag te kunnen geven. 

(Bijlage 5) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Samenwerken 24% 

2. Probleemoplossend vermogen 52% 

3. Ict geletterheid 72% 

4. Creativiteit 28% 

5. Kritisch denken 56% 

6. Communiceren 36% 

7. Sociale en culturele vaardigheden 40% 



24 
 

Totaal vaardigheden thema’s Water, Grenzen en identiteit, Burgerschap 

 

Grafiek 4 

Binnen de drie thema’s van leerjaar 1 worden samen 20 opdrachten aangeboden. Het aantal 

stappen wat leerlingen doorlopen/maken in leerjaar 1 is 83 keer. Het totaal aan 

vaardigheden waar een beroep op gedaan wordt is 230. Hieruit blijkt dat niet alle 

vaardigheden gevraagd worden binnen iedere stap, anders zou het totaal  83 x 7 = 581 keer 

zijn. Ook de spreiding van de verschillende vaardigheden en aantallen over de opdrachten 

heen is bij de drie thema’s samen ongelijk verdeeld. De vaardigheden Ict geletterdheid, 

Sociale en culturele vaardigheden en Probleemoplossend vermogen komen aanzienlijk meer 

voor dan de andere vaardigheden. In onderstaand overzicht zijn de aantallen vaardigheden 

die voorkomen in het thema uitgedrukt in procenten om de verschillen duidelijker te maken. 
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De vaardigheden Communiceren, Kritisch denken, creativiteit en Samenwerken komen in 

een gelijk aantal voor binnen een leerjaar. Bij de afzonderlijke thema’s is al vastgesteld dat 

dit te maken heeft met een bepaalde overlap in de omschrijving van de vaardigheid. De drie 

uitlopende vaardigheden kun je ook koppelen aan deze overlap van de omschrijvingen. Bij 

de vaardigheid Probleemoplossend vermogen moet je ook kritisch kunnen denken. 

Communiceren is gedeeltelijk onderdeel van de vaardigheid Sociale en culturele 

vaardigheden. Opvallend in het totaal is de vaardigheid samenwerken die slechts 29% 

voorkomt in het totaal, aangezien er veel eindopdrachten samen gemaakt moeten worden. 

Een verklaring kan hiervoor zijn dat de eindopdracht vaak in de laatste stap wordt 

beschreven. De eindopdracht is vaak het vervaardigen van een product zoals een krant, 

poster, kaart wat men samen moet doen. Relatief komt deze vaardigheid dan minder voor. 

Op deze manier kan ook de vaardigheid Creativiteit verklaard worden met een score van 

29%. 
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5. Conclusie 

Met het analyseren van de gegevens uit deelvraag 4 ‘Welke onderdelen moeten van het 

model 21st Century Skills aangevuld worden in het leermateriaal van de stercollectie 

Aardrijkskunde om meer volledig te zijn?’ kan ik antwoord geven op de hoofdvraag van dit 

onderzoek; ‘In hoeverre komen alle onderdelen van het onderwijsmodel 21st Century Skills 

terug in het leermateriaal van de Stercollectie Aardrijkskunde van VO-content?’  

Uit de gegevens blijkt dat alle vaardigheden in meer of mindere mate aanwezig zijn in het 

leermateriaal van de Stercollectie Aardrijkskunde van VO-content voor leerjaar 1. Als je 

echter de afzonderlijke thema’s bekijkt valt op dat niet alle vaardigheden ook terugkomen 

bij iedere opdracht. Dit is zowel af te leiden uit de grafieken met absolute getallen als de 

overzichten met relatieve cijfers. Een verklaring kan zijn dat niet iedere opdracht zich leent 

om alle vaardigheden toe te passen. Een goed voorbeeld hiervan is stap 3 van de opdracht 

‘Drinkwater’ van het thema Water waar men alleen een beroep doet op de vaardigheid Ict 

geletterdheid. Bij stap 3 moet de leerling alleen een animatiefilmpje kijken over het zuiveren 

van oppervlaktewater alvorens naar stap 4 te gaan. De vraag is of het ook nodig is dat alle 

vaardigheden terugkomen in iedere opdracht aangezien binnen een thema in totaal wel 

aandacht is voor alle vaardigheden. Een vaardigheid wat sowieso in ieder thema veel 

voorkomt is Ict geletterdheid. Enerzijds is dit logisch omdat het interactief leermateriaal is 

wat via het web wordt aangeboden. Anderzijds is de vaardigheid Ict geletterdheid een 

vaardigheid die in de laatste decennia veel ter sprake komt vanwege de snelle 

ontwikkelingen op het gebied van Ict en technologie. Als de uitgever van het leermateriaal 

dan spreekt over ‘Hét leermateriaal van de 21e eeuw’, hoort dit zeker terug te komen in de 

vaardigheid Ict geletterdheid. 

Naast Ict geletterdheid komt de vaardigheid Probleem oplossend vermogen ook duidelijk 

naar voren. Een mogelijke verklaring hiervoor is de methodiek die men gebruikt voor het 

aanbieden van de leerstof binnen het leermateriaal. Voordat de leerling tot het maken van 

een eindproduct komt zal hij of zij eerst alle stappen moeten doorlopen. Omdat iedere stap 

vaak bijdraagt aan het uiteindelijke eindproduct zal de leerling de leerstof goed moeten 

analyseren en definiëren om te kijken wat nodig is voor het eindproduct. Hij zal zowel een 

plan moeten bedenken/maken om tot een goed product te komen. Deze vaardigheden 

komen terug bij de omschrijving van het begrip Probleem oplossend vermogen zoals door 

Kennisnet gegeven. Een goed voorbeeld is de opdracht ‘Buurtinitiatief’ waar de leerling 

vanaf stap 2 zijn eigen leefomgeving analyseert en in kaart brengt. Vervolgens in stap 3 een 

vergelijking opstelt met een fragment van een andere leefomgeving of er herkenbare zaken 

zijn om uiteindelijk in stap 4 een oplossing aan te dragen om zijn eigen leefomgeving te 

verbeteren. 

Ook de vaardigheid Sociale en culturele vaardigheden komt duidelijk naar voren. Bij de 

afzonderlijke thema’s is al aangegeven dat de vaardigheid Communiceren hier ook 

gedeeltelijk ondervalt vanwege gelijke overeenkomsten in de omschrijvingen.  
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Gezien de thema’s Burgerschap en Grenzen en identiteit in leerjaar 1 kan je verwachten dat 

de vaardigheid Sociale en culturele vaardigheden regelmatig voorkomt. Binnen de 

opdrachten van deze thema’s komen zaken als migratie, armoede voor waar leerlingen over 

moeten nadenken, discussiëren en samen een opdracht voor moeten maken. Ze leren over 

normen en waarden van andere volken. Dit zijn vaardigheden dit typisch bij Sociale en 

culturele vaardigheden horen. Tijdens het maken van deze opdrachten is het vaak 

noodzakelijk om samen te werken en dat men dus rekening houdt met de sociale en 

culturele verschillen tussen elkaar om tot een goed product te komen..  

De andere vaardigheden als Samenwerken, Creativiteit, Kritisch denken en Communiceren 

komen ten opzichte van elkaar gemiddeld evenveel terug in het leermateriaal. Eerder is al 

aangegeven dat de vaardigheid Communiceren gedeeltelijk past bij de vaardigheid Sociale 

en culturele vaardigheden. Ook is eerder vastgesteld dat de vaardigheid Probleemoplossend 

vermogen ook een overeenkomst heeft met de vaardigheid Kritisch denken. Dit kan  het 

onderlinge verschil mogelijk verklaren. Wat dan opvallend genoemd mag worden is dat de 

vaardigheid Samenwerken niet meer voorkomt in het totaal aantal vaardigheden. Voor het 

samenwerken zijn vaardigheden als Communiceren en Sociale en culturele vaardigheden 

onmisbaar om tot een goed resultaat te komen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de 

omschrijving in het kijkkader concreter kan of dat er veel overeenkomsten zijn met andere 

vaardigheden zodat je de vaardigheid Samenwerken bij een andere vaardigheid aangeeft.  

Duidelijk is dat alle vaardigheden aan bod komen in het leermateriaal maar dat niet alle 

vaardigheden misschien even expliciet kunnen worden aangeduid binnen de leerstof, en dat 

er dus een bepaalde samenhang van afzonderlijke vaardigheden aanwezig is. In hoeverre dit 

een probleem is, kan ik niet zeggen. Mogelijk is het ook niet de bedoeling geweest van de 

uitgever om iedere vaardigheid op zijn eigen specifieke manier op te nemen in de leerstof. 

Hier zou navraag naar gedaan kunnen worden.  

De uitgever van het leermateriaal heeft gekozen om in het algemeen de ‘21st Century Skills’ 

te integreren in het bestaande curriculum. Of het aantal vaardigheden waar men een beroep 

op doet om de opdrachten te maken in verhouding staat en overeenkomt met de 

doelstellingen om leerlingen beter voor te bereiden op hun toekomst in een veranderde 

maatschappij is in dit onderzoek niet meegenomen. Hier is verder onderzoek voor nodig.  

Het doel van dit onderzoek was om vast te stellen of er hiaten zijn in de Stercollectie 

Aardrijkskunde van VO-content in vergelijking met het model van Kennisnet. Uit het 

antwoord op de hoofdvraag blijkt dat dit niet het geval is voor de Stercollectie 

Aardrijkskunde leerjaar 1. Of er hiaten zijn binnen de andere Stercollecties, die wij op school 

gebruiken, is uit dit onderzoek niet af te leiden. Aangezien de opbouw en soort opdrachten 

en eindproducten van andere vakken overeenkomen met die van Aardrijkskunde lijkt mij 

verder onderzoek hiernaar echter niet nodig. Het vernieuwde onderwijsaanbod binnen de 

school past bij het model ‘21st Century Skills’ en visie van school.  
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Een aanbeveling richting directie wat betreft eventuele aanvullingen op deze leerstof is niet 

nodig. Een kanttekening hierbij is wel dat het onderwijsaanbod nogal verschillend is binnen 

de school wat betreft leermaterialen. Een aanbeveling richting directie zou kunnen zijn om 

de reguliere methoden die ander vakken nu gebruiken te onderzoeken naar de 

aanwezigheid van deze ‘21st Century Skills’. Hier zou het kijkkader van dit onderzoek voor 

gebruikt kunnen worden, op deze manier vindt er eenduidig onderzoek plaats. Ook kan men 

het kijkkader gebruiken om in de toekomst leermateriaal te kiezen als men over wil gaan op 

andere methoden voor bepaalde vakken. 

Criteria waaraan voorheen methodes van uitgevers moesten voldoen verdwijnen 

gedeeltelijk met de komst van de ‘21st Century Skills’ binnen het onderwijs. Hoe deze 

vaardigheden zijn opgenomen in de leerstof binnen het bestaande curriculum wordt steeds 

belangrijker. Het beleid op leermiddelen zal dus veranderen binnen het bestaande onderwijs 

en meer gestuurd gaan worden vanuit een visie op vaardigheden en kennis samen. Het 

belang hiervan wordt nog eens duidelijk uit het advies van de onderwijsraad in mei 2014; het 

onderzoeksrapport heeft namelijk als titel: 

“Een eigentijds curriculum” (Onderwijsraad, 2014). 
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Bijlagen 

1. Kijkkader 
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1. 
Samenwerken 

Gezamenlijk een doel 
halen, elkaar aanvullen, 
inspireren, ondersteunen. 

- Zijn samenwerkingsvaardigheden als 
onderhandelen, taken verdelen, luisteren naar 
ideeën van anderen nodig om tot een 
eindproduct te komen? 
- Is er sprake van gedeelde verantwoordelijkheid 
bij het maken van de opdrachten? 

2. 
Probleemoplos
send vermogen 

Het (h)erkennen dat 
problemen bestaan en tot 
een plan van actie 
kunnen komen om deze 
op te lossen. 

- Kan de opdracht worden afgerond zonder 
instructies over de te volgen aanpak vooraf? 
- Richten de leeractiviteiten zich op  
het zoeken naar oplossingen voor een nieuw 
probleem? 

3. Ict-
geletterdheid 

Vaardigheden voor het 
effectief en efficiënt 
gebruik van technologie. 
Daarbij komen 
‘technologische 
geletterdheid’ en 
‘informatievaardigheden’ 
samen. 

- Kan de opdracht zonder gebruik/inzet van ict 
middelen worden afgerond? Voorbeelden 
hiervan zijn opzoeken,  
analyseren, interpreteren en synthetiseren van 
informatie op het internet. 

4. Creativiteit Het vermogen om nieuwe 
ideeën, benaderingen, 
oplossingsstrategieën en 
inzichten buiten de 
gebaande paden te 
creëren en te 
optimaliseren. 

- Is de leerling vrij om aan de 
opdracht/eindproduct  een eigen invulling te 
geven? 
- Verschillen de opdrachten/eindproducten van 
elkaar qua vorm/invulling? 

5. Kritisch 
denken 

Het vermogen om 
onafhankelijk van 
anderen een eigen visie 
of onderbouwde mening 
te formuleren. 

- Ontwikkelen leerlingen vaardigheden in het 
kader van zelfsturing, zelfevaluatie en reflectie 
tijdens het maken van de stappen in het 
leermateriaal? 

6. 
Communiceren 

Het effectief en efficiënt 
overbrengen en 
ontvangen van een 
boodschap. 

- Wordt er op verschillende manieren, 
doelgericht informatie met anderen uitgewisseld 
bij het maken van de opdrachten? 

7. Sociale en 
culturele 
vaardigheden 

In staat zijn om met 
mensen van verschillende 
etnische, sociale, 
organisatorische en 
politieke achtergrond 
effectief samen te leren, 
werken en te leven. 

- Moet de leerling kennis  hebben van algemene 
(en cultureel specifieke) omgangsnormen om de 
opdracht/ eindproduct te maken?  
- Om de opdracht voldoende te maken is het 
(h)erkennen, respecteren en benutten van 
diverse standpunten nodig waardoor 
samenwerking mogelijk is? 
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2. Tabel thema Water  

 

 

Opdrachten water

Vaardigheden 1 2 3 4 5 6 7

Waterkringloop

stap 1 1 1

stap 2 1 1 1 1

stap 3 1 1 1 1

Subtotaal 1 1 2 1 0 2 3

Drinkwater

stap 1

stap 2 1 1

stap 3 1

stap 4 1 1 1 1

stap 5 1 1 1 1

Subtotaal 1 2 4 1 0 1 2

Nederland waterland

stap 1 1

stap 2 1

stap 3 1 1

stap 4 1 1 1

Subtotaal 1 2 2 1 0 1

Watersnoodramp 1953

stap 1 1

stap 2 1

stap 3 1 1 1 1 1

Subtotaal 1 1 2 1 0 1 1

Ruimte voor de rivier

stap 1 1 1 1

stap 2 1 1

stap 3 1 1 1 1 1

Subtotaal 1 2 2 3 0 1 1

Problemen met water

stap 1 1

stap 2 1

stap 3 1

stap 4 1 1 1 1

Subtotaal 1 1 1 1 0 1

Rijnreis

stap 1 1 1 1 1 1

stap 2 1 1 1 1

stap 3 1 1 1

stap 4 1

stap 5 1

stap 6 1 1 1 1 1

stap 7 1 1

Subtotaal 5 3 4 4 0 5

Haring in de Noordzee

stap 1 1 1

stap 2 1 1 1

stap 3 1 1

stap 4 1 1 1 1

stap 5 1 1 1 1 1 1

Subtotaal 1 4 3 1 3 1 4

Eindtotaal 12 16 20 13 3 6 18



32 
 

3. Tabel thema Grenzen en identiteit 

 

 

 

Opdrachten Grenzen en identiteit

Vaardigheden 1 2 3 4 5 6 7

Westers cultuurgebied

stap 1 1

stap 2 1 1 1

stap 3 1

stap 4 1 1 1 1

stap 5 1 1 1 1 1 1

Subtotaal 1 2 4 1 2 3 2

Cultuur en geloof

stap 1 1

stap 2 1 1

stap 3 1

stap 4 1 1 1 1

Subtotaal 1 1 4 1 0 0 1

Grenzen

stap 1 1 1 1 1

stap 2 1 1 1 1

stap 3 1 1 1 1

Subtotaal 2 1 2 1 1 2 3

Europa

stap 1 1

stap 2 1

stap 3 1 1

stap 4 1 1 1 1

stap 5 1 1 1 1

Subtotaal 1 1 5 0 2 1 2

Omgaan met grenzen

stap 1 1 1 1

stap 2 1

stap 3 1 1

stap 4 1 1 1 1

Subtotaal 1 2 3 1 0 1 2

Polen in Nederland

stap 1 1

stap 2 1 1 1 1

stap 3 1 1 1

Subtotaal 0 2 2 0 1 1 2

Eindtotaal 6 9 20 4 6 8 12
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4. Tabel thema Burgerschap 

 

 

 

Opdrachten Burgerschap

Vaardigheden 1 2 3 4 5 6 7

Buurtinitiatief

stap 1 1 1

stap 2 1 1 1

stap 3 1 1 1 1 1

stap 4 1 1 1 1 1 1

Subtotaal 1 3 3 1 4 2 2

Buurtvoorzieningen

stap 1 1

stap 2 1 1 1

stap 3 1 1 1 1

Subtotaal 1 1 2 1 1 0 2

Multicultureel

stap 1 1

stap 2 1 1

stap 3 1

stap 4 1 1

stap 5 1

stap 6 1 1 1 1 1 1

Subtotaal 1 3 5 1 0 2 1

Als huizen konden praten

stap 1 1 1 1 1 1

stap 2 1 1 1

stap 3 1

stap 4 1 1

Subtotaal 0 2 3 1 3 1 1

Wereldplaats

stap 1 1

stap 2 1 1 1 1

stap 3 1 1 1 1

stap 4 1 1 1 1 1

stap 5 1 1 1 1 1

Subtotaal 2 1 4 3 3 3 3

Debat Derde wereld

stap 1 1 1 1

stap 2 1 1

stap 3 1 1 1 1 1

Subtotaal 1 3 1 0 3 1 1

Eindtotaal 6 13 18 7 14 9 10
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5. Tabel totaal drie thema’s leerjaar 1 

 

 

 

 

Totaal drie thema's leerjaar 1

Vaardigheden 1 2 3 4 5 6 7

Water 12 16 20 13 3 6 18

Grenzen en identiteit 6 9 20 4 6 8 12

Burgerschap 6 13 18 7 14 9 10

Eindtotaal 24 38 58 24 23 23 40


