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Hoofdstuk 1 

Toekomstgericht onderwijs 

Tine Béneker & Hans Palings 

Onderwijs en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Onderwijs bereidt immers voor op de toekomst. We starten dit hoofdstuk 

met discussies over de toekomstgerichtheid van het Nederlands 

voortgezet onderwijs. Daarna putten we vooral uit het veld van de Futures 

Education. Juist hier staat het leren over de toekomst centraal. We gaan 

in op het waarom en de urgentie van toekomstgericht onderwijs. Tot 

slot formuleren we onze uitgangspunten bij toekomstgericht onderwijs 

in de maatschappijvakken. 

 

1.1 Back to the future: onderwijsbeleid 

Het is van alle tijden dat politiek, onderwijsorganisaties, 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nadenken over de 

inhoud van het onderwijs en hoe dit jonge mensen voorbereidt 

op de toekomst. Ze hanteren daarbij vergezichten. Het gaat hier 

om interpretaties en niet noodzakelijkerwijs een toekomst die 

zich zeker zal voordoen. Op basis van de vergezichten worden 

keuzes gemaakt over de inrichting van het onderwijs. Keuzes die 

betrekking hebben op het wat, het waarom en het hoe van het 

onderwijs als geheel en die doorwerken naar de afzonderlijke 

schoolvakken. In 2014 is er opnieuw een debat ontstaan over de 

toekomst van het (funderend) onderwijs. Voordat we daarnaar 

kijken, is het goed een blik te werpen op eerdere toekomstwensen 

die het huidige onderwijs hebben beïnvloed. 

In 1986 verwoordt de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) de toekomstwens in het rapport 

Basisvorming in het onderwijs. Het vergezicht reikt tot 2020, waarbij 

de WRR al aangeeft dat het tamelijk speculatief is om in 1986 een 

visie te ontvouwen op het leven in het eerste kwart van de 21e 

eeuw. De belangrijke elementen van de (toekomstige) samenleving 

zijn volgens de WRR de komst van een informatiesamenleving, 

de individualisering en de zorg om een tolerante samenleving. 

Het voorgestelde toekomstbestendige curriculum bevat onder 

andere een ruimere algemene vorming en nieuwe vakken als 
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informatiekunde en verzorging. Ook is er aandacht voor het leren 

omgaan met een onzekere toekomst, die meer flexibiliteit vraagt 

van toekomstige werknemers. Tot slot verdient onderricht in 

levensbeschouwelijke achtergronden en bewegingen aandacht, 

aldus de WRR, omdat het een onmisbare voorbereiding is voor een 

toekomst in een (mondiale) samenleving die is aangewezen op 

samenwerking en tolerantie. 

Op basis van dit rapport wordt in 1992 de basisvorming ingevoerd. 

Over het nut van de voorbereiding van jongeren op die toekomst 

bestaat geen twijfel, maar er is wel discussie over de essentiële kennis 

en vaardigheden die de leerlingen zullen toerusten voor hun toekomst 

in 2020. ‘Basisvaardigheden’ zijn het sleutelwoord voor de inrichting 

van een ‘toekomstbestendig’ curriculum voor de onderbouw. 

Na de invoering van de basisvorming wordt het curriculum voor de 

onderbouw twee keer aangepast. Met Relaties in beeld (1998-2003) 

gaat het om een inhoudelijke aanpassing en aanvulling van het 

leerplan, waarbij de vakkenstructuur als kader overeind blijft. Er 

wordt nergens gesproken over een toekomstperspectief. 

Beweging in de onderbouw (2003 tot heden) leidt ertoe dat de 

vakkenstructuur wordt doorbroken, met de positionering van 

de kerndoelen binnen een aantal leergebieden. Bij deze laatste 

aanpassing van de basisvorming komt ook het (individuele) 

toekomstperspectief terug in het curriculum voor de onderbouw. 

“Dat begint bij de school, als samenleving in het klein, maar hun 

perspectief verlegt zich in toenemende mate ook daarbuiten. Wat 

ga ik doen, hoe ziet mijn toekomst eruit?” (Taakgroep Vernieuwing 

Basisvorming, 2004, p. 9). 

In 2016 presenteert Platform Onderwijs2032 een nieuwe visie op het 

onderwijs. Op het eerste gezicht kunnen nogal wat vraagstukken 

en thema’s uit het WRR-rapport van 1986 met ‘knippen en plakken’ 

een plaats krijgen in het eindrapport Ons Onderwijs2032. Er 

worden vergelijkbare vragen gesteld en opnieuw is er discussie 

over de inhoud van het toekomstbestendige curriculum. Het 

vergezicht bestaat uit een toekomstbeeld waarin technologische 

ontwikkelingen en globalisering de toekomst bepalen. Het leunt 

sterk op de ideeën van de Onderwijsraad (2014) en opnieuw de WRR 

(2013). De burger is in dit toekomstbeeld iemand die in het eigen 

inkomen kan voorzien, zorgdraagt voor zijn omgeving en actief 

deelneemt aan de samenleving. 
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Het rapport van de Onderwijsraad Een eigentijds curriculum beschrijft 

een kennissamenleving die meer en meer behoefte heeft aan 

werknemers die kunnen functioneren in een arbeidsmarkt waarin 

technologisering, internationalisering en flexibilisering belangrijk zijn. 

De Onderwijsraad vat de competenties samen onder drie noemers. 

◆	 ‘Denkvaardigheden’ om succesvol te kunnen deelnemen 

aan de huidige (kennis)samenleving zoals ict-geletterdheid, 

probleemoplossend vermogen, kritisch denken en creativiteit. 

◆	 ‘Sociale competenties’ zoals samenwerken, communicatie, sociale 

vaardigheden en culturele sensitiviteit. 

◆	 ‘Metacognitie’, dus kennis van eigen cognitief functioneren en 

vaardigheden om het eigen leren te kunnen sturen. 

Volgens de Onderwijsraad is er tot nu toe te weinig sturing op 

het aanleren van deze competenties. In de afgelopen dertig jaar 

zien we vooral een toegenomen aandacht voor het aanleren van 

generieke vaardigheden en competenties waarmee je in een snel 

veranderende en onzekere wereld beter inzetbaar bent. Over het 

belang van specifieke kennis wordt nauwelijks gesproken. Traditionele 

schoolvakken passen minder goed in dit toekomstbeeld. Dit gaat over 

leren voor de toekomst. In het boek besteden wij expliciet aandacht 

aan het vakspecifieke perspectief en de meerwaarde daarvan voor 

toekomstgericht onderwijs. 

 

1.2 Onderwijsdoelen en voorbereiding op de toekomst 

Het voortgezet onderwijs kent drie doelen: voorbereiding op 

studie en beroep, oriëntatie op de samenleving, en persoonlijke 

ontwikkeling. De overheid krijgt de laatste jaren veel kritiek op het 

eenzijdig sturen op de kwalificerende functie van het onderwijs. 

Meetbare doelen, beter presteren, hoge PISA-scores, rendementen en 

doorstroomcijfers voeren de boventoon. De pedagoog Biesta (2011) is 

een van de Nederlandse criticasters. 

Het lijkt erop dat de Onderwijsraad en Platform Onderwijs2032 

uitgaan van een toekomstperspectief in het onderwijs dat zich vooral 

richt op de kwalificatiefunctie. Dit is ingegeven door technologische 

ontwikkelingen en een verdergaande globalisering in de toekomst. Ict 

wordt in de discussie tegelijkertijd gebruikt als argument, aanpassen 

aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende werkomstandigheden, 

als doel, leren omgaan met nieuwe technologie, en als instrument, 

leren met behulp van technologie. Als Nederland tot de hoogst 
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ontwikkelde, welvarendste, best georganiseerde en gelukkigste 

samenlevingen van de wereld wil blijven behoren, moeten er blijvend 

grote inspanningen worden verricht. Dat vraagt om onderwijs dat de 

basis legt om in de toekomst nieuwe keuzes in opleiding en werk te 

kunnen maken. 

In dit toekomstbeeld is het doel van het onderwijs jongeren te 

laten voorsorteren op hun economische bijdrage aan een steeds 

veranderende samenleving. Ook persoonlijke ontwikkeling, zoals een 

flexibele houding lijkt in dienst te staan van die economische rol in de 

toekomst. Met als angstbeeld dat wanneer dit niet gebeurt, Nederland 

niet meer kan concurreren in de globaliserende wereld. Jonge mensen 

leren hiermee dus vooral zichzelf aan te passen aan de wensen van 

een veranderende arbeidsmarkt. Kritische denkvaardigheden gaan 

dan ook eerder over het logisch kunnen redeneren en het kunnen 

oplossen van complexe ‘puzzels’ dan over het kunnen nadenken 

vanuit verschillende perspectieven over vraagstukken, en het 

ontwikkelen van eigen standpunten en het maken van keuzes daarin. 

Daarmee lijkt de functie van onderwijs jonge mensen toe te rusten als 

participerend burger en in dienst te staan van de economische rol die 

zij later moeten vervullen. 

We kunnen dan ook drie kritiekpunten formuleren naar aanleiding van 

de ideeën uit de nota’s en rapporten over de toekomstgerichtheid van 

het Nederlandse onderwijs. 

◆	 De toekomst lijkt vast te liggen: het wordt meer van hetzelfde 

(flexibilisering) en jonge mensen moeten zich daaraan zo snel 

mogelijk aanpassen. Terwijl je die toekomst niet kent en daarop ook 

invloed kunt uitoefenen. 

◆	 Er is overmatige aandacht voor de toekomst van jonge mensen als 

werkenden, die zich daarvoor moeten kwalificeren. 

◆	 Jonge mensen lijken niet te worden uitgedaagd of gestimuleerd om 

over de toekomst na te denken. Alsof zij niet zelf de toekomst mede 

vormgeven en daarover ideeën kunnen ontwikkelen, als persoon en 

als burger. 
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Kader 1.1 Creating Capabilities als toekomstperspectief? 

Een interessant toekomstperspectief op het onderwijs in Nederland is te 

ontlenen aan werk van Martha Nussbaum, de Amerikaanse filosofe. In 

haar boek Creating Capabilities gaat zij in op wat mensen nodig hebben 

om een “flourishing and truly human life” te kunnen leiden (Nussbaum, 

2011). Dit gaat over wie je kunt zijn en hoe kunt je handelen. Om een 

goed en productief leven te kunnen leiden, zijn capabilities of vermogens 

nodig. Nussbaum noemt tien vermogens, waarvan logischerwijs een deel 

gaat over een fysiek gezond leven leiden. Maar het gaat ook om: 

◆	 het vermogen te kunnen verbeelden, denken en redeneren; 

◆	 het vermogen je een idee van wat goed is te vormen en zo kritisch te

 reflecteren op de planning van je leven; 

◆	 het vermogen betrokkenheid te tonen naar anderen; 

◆	 het vermogen te leven met zorg voor de natuurlijke omgeving; en 

◆	 het vermogen te participeren in politieke keuzes die het leven 

beïnvloeden (2011, p. 33-34). 

Deze vijf vermogens zijn interessant vanuit ons perspectief van 

onderwijs in maatschappijvakken. Als we kunnen bijdragen aan de 

vermogens van jonge mensen die ze nodig hebben om een florerend 

leven te kunnen leiden, is dat zinvol onderwijs voor de toekomst. 

Anders gezegd: hoe kunnen de maatschappijvakken bijdragen aan 

de vermogens van jonge mensen om straks weloverwogen keuzes te 

maken in hun leven, grip te hebben op hun omgeving en productief te 

functioneren in een kennissamenleving? 

GeoCapabilities is een internationaal initiatief van lerarenopleiders 

aardrijkskunde om het Capabilities-perspectief te gebruiken bij het 

opleiden van leraren. Zie www.geocapabilities.org voor uitgebreide 

toelichting en trainingsmateriaal.

1.3 Leren over de toekomst 

Futures Studies en Futures Education zijn wetenschapsvelden die zich 

bezighouden met de toekomststudies en het gebruik daarvan in het 

onderwijs. Futures Education gaat over de toekomst als thema in het 

onderwijs. David Hicks, de afgelopen 35 jaar een grote stimulator 

van Futures Education, vraagt zich af: “If all education is for the 

future where is the future explored in education?” (2006, p. 8). In 

Futures Education staat het bestuderen van toekomsten, in meervoud, 

centraal. Futures Studies onderzoekt beelden van verschillende 
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toekomsten: van mogelijke, waarschijnlijke en wenselijke toekomsten 

(Bell, 2006). Futures Education vertaalt dit soort concepten naar 

leerervaringen in het onderwijs. Onderwijs dat kennis, begrip en 

vaardigheden stimuleert die nodig zijn om kritischer en creatiever 

naar de toekomst te kijken. 

Dat is belangrijk, omdat in de snel veranderende samenleving 

zekerheden van gisteren niet langer een effectieve gids voor morgen 

zijn. Jonge mensen moeten leren vooruitkijken en zich bewust worden 

van verschillende toekomsten die voor hen liggen. Op een adequate 

manier vooruit kunnen kijken zal steeds belangrijker worden. 

Leerlingen moeten zich bewust worden van hun toekomstbeelden 

en weten dat die het handelen sturen. Er is meer dan één toekomst 

mogelijk. Die alternatieve toekomsten (mogelijk, waarschijnlijk en 

wenselijk) hebben verschillende gevolgen voor de mensheid en de 

wereld. Voor verantwoordelijk en toekomstgericht burgerschap is 

het belangrijk dat jongeren zorgvuldiger leren nadenken over de 

consequenties van hedendaagse keuzes voor een leefbare aarde en 

voor toekomstige generaties. 

Welke ideeën levert het terrein van de Futures Education voor ons 

onderwijs (Hicks, 2012b, p. 7-8)? Niemand weet hoe de toekomst 

eruit zal zien en je kunt die dus niet letterlijk bestuderen. Het 

is wel mogelijk leerlingen te laten nadenken over de toekomst. 

Allereerst is inhoudelijke aandacht nodig voor grote vraagstukken 

rond duurzaamheid, welvaart en armoede, vrede en conflict, en 

mensenrechten. Vraagstukken die lokaal en mondiaal spelen en die 

het dagelijks leven beïnvloeden. Bij deze vraagstukken kun je denken 

in alternatieve toekomsten en in verschillende visies op de toekomst. 

Door relaties tussen verleden, heden en toekomst te verkennen, leer 

je gevoel te krijgen voor continuïteit en verandering. 

Ook moet je de rol van angst en hoop in toekomstbeelden en beleid 

onderkennen. Angst kan leiden tot het vermijden van het zoeken 

naar oplossingen voor problemen, terwijl hoop voor de toekomst kan 

motiveren. Houding en vaardigheden die helpen proactief om te gaan 

met veranderingen, moeten worden versterkt. Daarvoor zijn concrete 

werkvormen en activiteiten ontwikkeld, zoals het denken in ‘het 

verlengde heden’. Daarbij overzien leerlingen een tijdspanne van zo’n 

200 jaar aan de hand van steden of gebieden waar mensen leven die 100 

jaar zijn en waar kinderen geboren worden die 100 jaar zullen worden. 

Leerlingen kunnen ook naar generaties te kijken, naar de eigen ouders 
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en grootouders tot en met eigen kleinkinderen. Een ander voorbeeld 

is het werken met een tijdlijn die een huidige trend aangeeft en zich 

vertakt in een wenselijke en een waarschijnlijke toekomst. Dit bevordert 

denken in alternatieve toekomsten. 

Het werk uit Futures Education wordt niet wijdverbreid gebruikt. 

Het pleidooi richtte zich vooral op radicale veranderingen in het 

onderwijs. Een globale verkenning van de maatschappijvakken in de 

onderbouw en in het vmbo-examenprogramma in ons land laat enkele 

aanknopingspunten zien, maar ook veel gemiste kansen. Inmiddels is 

David Hicks (2012a) tot de conclusie gekomen dat je docenten het best 

kunt stimuleren om een toekomstperspectief in hun eigen lessen op te 

nemen. Dit sluit ook aan bij internationale en nationale discussies over 

de rol van de docent in het onderwijs. In deze tijd, waarin scholen een 

grotere autonomie krijgen, wordt van docenten steeds meer verwacht 

dat zij in staat zijn keuzes te maken over de inhoud van het onderwijs. 

De Britten noemen dit curriculum thinking en curriculum leadership. Dat 

ligt heel dicht bij onze ideeën over de inzet van vakdidactische kennis. 

Het gaat erom keuzes te maken in wat jongeren moeten leren, waarom 

ze dat moeten leren en hoe dat het best onderwezen kan worden. In 

dit boek willen we (aankomende) docenten hierbij helpen. Docenten 

in opleiding laten zien dat het nodig is expliciet na te denken over de 

toekomstdimensie in het onderwijs en hun schoolvak (zie kader 1.2). 

Kader 1.2 Studenten van de lerarenopleiding over ‘toekomst’ en 

‘onderwijs’ 

In 2014 hebben we 162 eerste- en derdejaars studenten uit de 

maatschappijvakken bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) 

bevraagd over hun toekomstbeelden, hun visie op de rol van een 

docent in de voorbereiding van jongeren op de toekomst, en de 

rol van hun schoolvak daarbij. Zie Béneker et al. (2016) voor een 

uitgebreider verslag hiervan. 

Er vallen een paar dingen op. 

◆	 Studenten wijzen vooral op hun toekomstige docentrol als coach bij 

het maken van persoonlijke keuzes door leerlingen. Dit zien zij als 

een belangrijk onderdeel van het voorbereiden van jonge mensen op 

de toekomst. Dit sluit aan bij hun eigen denken over de korte termijn 

van hun persoonlijke toekomst. De aanzetten om jezelf te zien als 

deel van een groter geheel zijn onder de studenten beperkt, en hun 

rol van pedagoog wordt veel minder genoemd. 
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◆	 Studenten vinden hun rol als vakdocent belangrijk om leerlingen 

meer van de wereld te laten begrijpen en daar kritisch over te leren 

denken. Om welke kennis dat precies gaat, blijft vaag, maar per 

vak geven de studenten wel indicaties. Waarom leerlingen meer van 

de wereld moeten weten, wordt niet heel helder. De nadruk ligt op 

kennisoverdracht. 

◆	 Een visie ontwikkelen op het schoolvak en de rol als docent is niet 

eenvoudig. Veel studenten zijn op het nu en op persoonlijke keuzes 

gericht. Van een docent in opleiding verwachten we wel dat hij zijn 

wereld groter maakt en ook in staat is leerlingen verder dan hun 

persoonlijke grenzen en belangen te leren kijken. Studenten vinden 

het lastig een duidelijk antwoord te geven op het waarom, het wat en 

het hoe van ‘kritisch leren denken over de samenleving’ en hoe dat 

met toekomstig burgerschap samenhangt. 

1.4 Uitgangspunten in dit boek 

Met dit boek willen we docenten en docenten in opleiding handvatten 

bieden om verantwoorde keuzes te maken. Om toekomstgericht 

onderwijs vorm te kunnen geven, zullen we ons moeten verdiepen in een 

aantal aspecten daarvan (figuur 1.1). 

Figuur 1.1 Uitgangspunten toekomstgericht onderwijs in de 

maatschappijvakken 

kennis en begrip

kritisch en
creatief
denken

betrokkenheid
en open
houding
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Toekomstgericht onderwijs draait allereerst om kennis en begrip van 

de wereld. Niet alleen basale kennis van de wereld maar ook inzicht 

in belangrijke vraagstukken. De leerlingen leren zo hoe het lokale met 

het mondiale verbonden is en hoe deze weer verbonden zijn met het 

persoonlijk dagelijks leven. Binnen de schoolvakken leren ze hiernaar 

kijken vanuit specifieke concepten. Dit helpt bij het denken in 

verleden, heden en toekomst, en in veranderingen en continuïteiten. 

Belangrijk is ook te kunnen denken in meerdere perspectieven en 

vanuit verschillende visies op de toekomst. Om op basis hiervan 

zinvolle vragen te kunnen stellen. 

Een tweede belangrijk aspect is kritisch leren denken. Dit gaat om 

vaardigheden waarbij leerlingen informatie gaan wegen en leren 

argumenteren. Waarbij ze zich afvragen welke waarden onder 

argumenten en visies liggen en voor wie welke toekomst gewenst 

is of niet. Denken in en verbeelden van alternatieve toekomsten en 

oplossingen vergt ook creativiteit. 

Ten derde: goed burgerschap vereist kennis en vaardigheden, maar 

ook betrokkenheid. Een open houding is nodig om vooroordelen 

te kunnen opschorten en de waarde en beperking van de eigen of 

huidige kennis te zien. Waarbij de leerling leert hoe om te gaan met 

veranderingen en met wat hetzelfde blijft. En inziet hoe rekening te 

houden met anderen en met de consequenties van handelen. 

Onderwijs vanuit deze uitgangspunten vraagt veel van docenten. Het 

vereist een actieve houding waarbij leerlingen leren onder begeleiding 

van een docent die in staat is hen kritisch te leren denken over 

relevante vraagstukken en die ter plekke kan analyseren en reageren 

op de redeneringen en vragen van leerlingen. 
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