
Hebben we met de komst van ict-toepassingen in het onder-

wijs straks geen leraren meer nodig? De computer of een 

robot kan hun werk immers gemakkelijk overnemen. Scholen 

kunnen sluiten, want waarom zou je nog op gezette tijden 

naar een gebouw gaan als je overál kunt leren? Is dit straks 

echt de realiteit? Of loopt het niet zo’n vaart? Vier experts 

geven hun visie op ‘het onderwijs van de toekomst’.

Trendwatcher Lieke Lamb: 

‘De school is ook een plek om verliefd te worden’

‘We zitten op een keerpunt in het 

onderwijs. Was er bij de invoe-

ring van het digibord nog best 

wat verzet tegen de digitalisering 

op school, inmiddels hebben 

docenten de mogelijkheden van 

ict massaal omarmd. Jonge 

docenten moeten nu essentiële 

dingen uitleggen aan de oudere 

generatie. Dat is een bizarre 

situatie. Ook in de klas is er een 

enorme verandering gaande. 

Kinderen zitten te googelen terwijl de leraar zijn verhaal doet. 

Hij wordt ter plekke verbeterd als er iets niet klopt. Kinderen 

doen thuis kennis op – via internet en YouTube – die ze op 

school willen testen. De school is ook een plek waar leerlingen 

zich met anderen kunnen vergelijken. Daardoor verandert de rol 

van de docent. Hij wordt een coach die leerlingen stuurt binnen 

de digitale wereld. De school is straks niet langer een plek 

waar je op een bepaalde tijd in een lokaal zit. Het aanbod 

wordt gevarieerder en steeds meer gericht op de behoeftes en 

de capaciteiten van de leerling. Dankzij ict kan de een aan een 

werkstuk over Frankrijk werken, terwijl de ander Chinees leert. 

Maar net zoals je in het zakenleven niet zonder een goede 

coach kunt, kun je in het onderwijs niet zonder docent. 

Kinderen hebben complimenten nodig en structuur. Ook denk 

ik dat les in groepsverband altijd zal blijven bestaan. Een 

school is niet alleen een plek om te leren, je treft er ook je 

vrienden en wordt er verliefd. We zouden onszelf enorm tekort 

doen als dat zou verdwijnen.’ 

Lieke Lamb is samen met haar man Richard eigenaar van 

Bureau Trendwatcher.com.

Educatief uitgever Lian van de Wiel:

‘Over een paar jaar is papier niet meer nodig’
 

‘Over een paar jaar zit ieder kind 

in de klas met zijn eigen device. 

Of dat nou een tablet is, een 

laptop of iets ertussenin. We 

zoeken nu nog naar de manier 

waarop digitale middelen het 

beste kunnen worden ingezet. 

Over vijf jaar hebben we op die 

vraag een antwoord gevonden. 

Boeken en papier zullen op den 

duur niet per se meer nodig zijn. 

Er komen oplossingen voor zaken 

waarvoor een tablet nu nog niet geschikt, een handige manier 
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om aantekeningen te kunnen maken bijvoorbeeld. Veel onder-

wijsprogramma’s zijn nu vooral sterk in goed/fout-vragen en 

directe feedback daarop, maar dat is niet altijd de beste 

manier van leren. Bij het ontwikkelen van onze methodes 

hebben we ontdekt dat lesstof beter blijft hangen als kinderen 

zélf iets doen of ontdekken. Bijvoorbeeld aan de hand van een 

proefje. Wij zetten daarom in op een mix aan middelen, waar-

van ict onderdeel uitmaakt. Via het digibord kun je met een 

bijzondere foto of pakkend filmpje enorm veel indruk maken 

op leerlingen. Zo trek je ze een les in. Leraren zullen daarbij 

overigens altijd de belangrijkste rol blijven spelen. Zij kunnen 

anticiperen op wat er gebeurt in een klas, begeleiden en 

enthousiasmeren. Daar kan geen digibord, app of robot 

tegenop!’

Lian van de Wiel is uitgever van de methodes voor wereld-

oriën tatie Eigentijds, Binnenstebuiten en Grenzeloos (van Blink 

Educatie) die ontwikkeld zijn voor het digibord.

Futurist en trendwatcher Marcel Bullinga: 

‘Harvard-onderwijs op de basisschool’

‘In het begin van de vorige eeuw 

onderging het Nederlandse 

onderwijs een transformatie. 

Kinderen van arbeiders kregen 

de kans om naar school te gaan. 

Zo’n revolutionaire verandering is 

er nu ook op komst. De scholen 

krijgen fikse concurrentie van 

nieuwe aanbieders. Die komen 

bijvoorbeeld uit Amerika en 

bieden virtueel onderwijs van 

topkwaliteit. Ouders kunnen hun 

kinderen straks laten leren op Harvard-niveau. Het beste van 

het beste komt beschikbaar. Waarom zou je dan genoegen 

nemen met minder? Het virtuele onderwijs vindt natuurlijk niet >>
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alleen plaats binnen de muren van een klaslokaal. 

Thuisonderwijs wordt gangbaar. In een privé-klaslokaal com-

municeer je met docenten en medeleerlingen van over de hele 

wereld. Onderwijs wordt maatwerk, want via een track & trace-

systeem wordt precies bijgehouden welke kennis je al hebt en 

wat je nog moet leren.

De docent wordt een popster met een wereldwijd bereik of een 

motivator. Kennisoverdracht is niet langer zijn belangrijkste 

taak. Hij is er vooral om leerlingen te coachen naar de banen 

van de toekomst. 

Het spreekt voor zich dat de klaslokalen over vijf jaar volhan-

gen met schermen. Boeken verdwijnen. Ook tafels en stoeltjes 

kunnen weg. Lopend leren is veel effectiever. Je hebt dus veel 

meer aan zit- en hangplekken. Welk instrument we gebruiken 

om te communiceren en mee te werken? Dat kan van alles zijn. 

Een bril, een horloge, een shirt… Maar eigenlijk doet dat er 

niet toe. Ook die vervangen zichzelf razendsnel.’

Marcel Bullinga is futurist. Hij geeft een training in futureproof 

onderwijs en sprak op 9 september de jaarlijkse Trendrede uit. 

De video is te zien op http://goo.gl/f2Ue0W

Docent en ict-coördinator Gijs Palsrok:

Het ‘nieuwe werken’ voor leraren

‘Als docent Engels maak ik 

intensief gebruik van alle moge-

lijkheden die ict biedt. Ik laat 

mijn leerlingen tijdens de les 

vragen beantwoorden met behulp 

van hun mobiele telefoon. Zo 

komen ze allemaal iedere les 

aan bod. Hun antwoorden ver-

schijnen op het digibord en ik 

kan meteen feedback geven. Op 

die manier betrek ik alle leerlin-

gen maximaal bij de les én krijg 

ik een goed beeld van het niveau van elke individuele leerling. 

Daarnaast heb ik mijn eigen site, meestergijs.nl en beheer ik 

een YouTube-kanaal waarop ik Engelse grammatica uitleg. 

Leerlingen kunnen mij ook buiten schooltijd makkelijk bereiken. 

Eén tweet of instagramberichtje is voldoende. Met mijn mentor-

klas heb ik ook een WhatsApp-groep. Ik zweer bij deze aanpak 
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en zie het als ‘het nieuwe werken’ voor leraren. De laptop, 

tablet en zeker ook de mobiele telefoon worden gangbaar in de 

klas. Waarom ook niet? Deze apparaten zijn perfect voor het 

doen van testjes, quizjes en het opzoeken van informatie. Als 

leerkracht kunnen we daar ons voordeel mee doen; we hoeven 

niet alles zelf na te kijken en houden tijd over voor belangrij-

kere zaken.

Ik voorzie dat schoolgebouwen op termijn ingericht worden voor 

effectiever samenwerken en zelfstandig informatie zoeken en 

filteren. Hoorcolleges zullen in de bovenbouw een grote rol 

krijgen. Maar het klaslokaal blijft. Dat zeker! En ook werk-

boeken zullen niet zomaar verdwijnen.

Als de ict-gestuurde manier van werken de standaard wordt, 

kunnen we van onderwijs maatwerk maken. De rol van een 

docent blijft daarin heel belangrijk. Wij zijn er om met leerlin-

gen te sparren en het goede voorbeeld te geven.’

Gijs Palsrok is docent Engels, docent Nieuwe Media en 

ict-coördinator op een middelbare school in Apeldoorn. 

Daarnaast is hij zelfstandig onderwijsadviseur. <<

Mijn juf heeft een robot
Heeft een robot voor de klas meerwaarde voor het onder-

wijs? Sinds 2013 doet pabo De Kempel uit Helmond hier 

onderzoek naar. Op verschillende basisscholen wordt in 

de les gewerkt met NAO, een mensachtige robot die kan 

praten en bewegen, afbeeldingen en stemmen kan her-

kennen, verbanden leggen en feedback geven op toetsen 

en zelfs een dansje doen. NAO wordt vooral gezien als 

een extra leermiddel in de klas en niet als vervanger van 

de docent.
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