
OnderwijsInzicht 
Daan Roovers
Utrecht, 17 januari 2020





65%
van de kinderen die nu naar school gaat, zullen uiteindelijk een baan krijgen die nu 

nog niet bestaat



Onderwijsvernieuwing?



2 beroemde denkers/pedagogen



Jean-Jacques 
Rousseau

1712-1778

‘Bemin de kindertijd’



Emile où l’Education
- Natuurlijke ontwikkeling
- ‘Ik haat boeken’
- ‘De ervaring loopt op het onderricht vooruit’
- ‘Alles is goed zoals het uit handen van de 

Schepper komt, alles raakt verdorven in 
handen van de mens’ ‘Ik stel dat geen enkel kind gewapend met een kaart van zijn 

vaders tuin, in staat zou zijn alle kronkelpaadjes te volgen 

zonder te verdwalen. En dat zijn de geleerden die haarfijn 

weten waar Peking, Isfahan, Mexico en alle landen van de 

wereld liggen’



Maar: 
‘Laat het kind nooit alleen in één ruimte met 

een machine…’



Hannah Arendt
1906-1975

‘In de opvoeding wordt beslist of we 
genoeg van de wereld houden’



The crisis in education

- De school: conserveren
- Nataliteit: opnieuw beginnen
- Autoriteit



Wat betekent dit voor technologie op school?

J.J. Rousseau

- ontwikkeling: natuurlijke 
belangstelling van het kind staat 
centraal

- natuurlijk leren
- coach/mentor
- vernieuwend?

H. Arendt

- ontwikkeling: school is een 
‘vrijplaats’ buiten de huidige 
samenleving

- onderwijzen
- leraar/onderwijzer
- vernieuwend?





Nog even een historische vergelijking: 
De Industriële Revolutie



De Industriële Revolutie (± 1750)

- Spinning Jenny
- Efficiency
- Fabriek
- Industrialisering van het lichaam

En:

- Van stukloon naar weekloon



Wilhelm van Humboldt (1767-1835)
- Filosoof & Minister van Onderwijs
- Grondlegger van de Universiteit van Berlijn
- ‘Ik heb zoveel wereld als ik kon aangevat en in mijn 

mensheid omgezet’
- Speciale opleidingen voor docenten
- Loskoppelen technische vaardigheden en educatie
- De mens moet ‘opgetild’ worden en leren dat de 

wereld groter en diepzinniger is dan zijn eigen 
waarnemingen (via kunst, poëzie, filosofie)



Bildung



Bildung 

- Ontwikkeling als mens én als burger
- Freiheitsfähigkeit - Leren omgaan met vrijheid
- Omvat

- Algemene kennis
- Moreel oordelen
- Kritisch denken

- Kenmerken
- Algemene kennis itt tijdgebonden kennis
- Ontwikkeling itt praktische skills
- Universele, holistische blik itt zeer gespecialiseerde blik



Ausbildung - Bildung

- Vakopleiding: smal
- Vak, specialisatie
- Skills/Competenties
- Kaart lezen

- Algemene vorming: breed
- Traag
- Kritische houding
- Je kunnen oriënteren in de wereld



2020



De digitale revolutie (± 2000)

- Digitale technologie
- Smartphones
- Efficiency
- Information overload of filter failure?
- Industrialisering van de geest



Hoe voorkomen we dat technologie 
ons dicteert? 

---
Hoe zorgen we 

dat de jongeren ‘Freiheitsfähig’ 
worden?



Wat vraagt ict in de klas van leraar en school?



- Het is voor de ontwikkeling van kinderen beter om het gebruik van 
technologie in het klaslokaal te beperken

- Het is belangrijk leraren beter uit te rusten met technologische vaardigheden

- Mediawijsheid is belangrijker dan programmeren

Stellingen


