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Voorwoord
Als mij gevraagd wordt mijn ideale leraar te beschrijven, is dat geen
moeilijke opgave. In de basis beschrijf ik mijn oude leraar economie,
Thijs Wöltgens. Hij wist zijn vak met zoveel inspiratie en kennis over te
brengen dat ik uiteindelijk zelfs economie ben gaan studeren. Ik ben hem
daar nog steeds dankbaar voor. Natuurlijk was deze leraar niet perfect,
maar inspirerende en professionele docenten zijn het fundament van
goed onderwijs.
De leerlingen van nu zijn het hier helemaal mee eens. De leraar staat
voor hen centraal in het onderwijs en ze vinden het vooral belangrijk dat
die leraar inspireert en persoonlijk betrokken is. Gelukkig zijn jongeren
tevreden over hun docenten en over het onderwijs, maar er kunnen
nog wel één of twee dingen beter. Zo mag het onderwijs volgens hen
praktischer en uitdagender.
Het doel van Kennisnet is uitdagend en relevant onderwijs voor de
leerlingen van de 21ste eeuw met behulp van slimme ICT. Leraren willen
excellent onderwijs geven. Onderwijs dat elke leerling voorbereidt op zijn
of haar toekomst. Voor ons is ICT hierin een vanzelfsprekend onderdeel.
Leraren zetten ICT in om leerlingen te motiveren en het leerrendement te
verhogen. Daarom wil Kennisnet ICT goed laten werken voor het onderwijs. Maar hoe willen de jongeren van nu zelf leren en welke plek geven
zij technologie in het onderwijs? Het onderzoek van Now It’s our Time wil
precies deze vraag beantwoorden, waarbij de stem van de de leerling het
allerbelangrijkste is. Door naar leerlingen te luisteren kunnen we het onderwijs beter laten aansluiten op hun belevingswereld en hun behoeften.
Niet verrassend leggen leerlingen een relatie tussen hun eigen motivatie
en hun leren. Het devies is helder: ‘Als je een vak leuk vindt, leer je beter.’
Plezier is belangrijk, herhaling is saai. Ze willen uitdaging en nieuwe stof,
anders neemt de motivatie af. Hoe een vak leuk gemaakt kan worden?
Het antwoord hebben de leerlingen voorhanden: door praktisch bezig te
zijn en actief betrokken te worden bij de les. Zo blijft lesstof beter hangen
met behulp van een app of als ze er een filmpje over mogen maken.
Het dwingt ze namelijk tot de kern te komen terwijl ze creatief bezig zijn.
En door de onderlinge samenwerking leren ze ook nog van hun klasgenoten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leerlingen ook door het
gebruik van ICT meer gemotiveerder zijn, onder andere doordat het de
lessen afwisselender maakt. Helaas wordt er volgens hen in het onderwijs toch nog te weinig gebruikgemaakt van ICT.

Jongeren hebben behoefte aan lessen over ICT-vaardigheden, terwijl
het soms lijkt dat ze al alles van computers afweten. Ze willen leren hoe
de technologie werkt en hoe ze die kunnen inzetten om hun doelen te
bereiken. Maar omgaan met een computer of met internet, leren ze nu
van elkaar en niet op school. Dat is een gemiste kans. Omdat ICT in het
leven van jongeren zo vanzelfsprekend is, moeten ze op school leren hoe
ze veilig kunnen omgaan met computers en internet. Mediawijsheid en
ICT-vaardigheden zouden daarom integrale onderdelen van elk onderwijsprogramma moeten zijn.

Door te luisteren naar leerlingen weten we dat zij, in het bijzonder de
oudere leerlingen, graag willen weten waarom ze iets leren en wat ze
ermee kunnen. Dat wordt zichtbaarder door de lesstof te combineren met
de praktijk en de actualiteit. Wat speelt er in de wereld en hoe is dat verbonden met de lesstof? Het leggen van dit soort verbanden werkt enorm
motiverend. Het onderwijs van de toekomst mag volgens leerlingen vooral
uitdagender, praktischer en met meer context. Technologie kan hier een
mooi antwoord op zijn. Maar technologie werkt niet vanzelf. De leraar
moet rendement halen uit ICT. Alleen dan kan ICT leiden tot verhoogde
motivatie, betere leerprestaties en een efficiënter leerproces. Alleen dan
kan ICT werken in het onderwijs.
Kennisnet vindt het belangrijk om de stem van de leerling te laten horen in
discussies over het onderwijs. Dit onderzoek geeft inzicht in hoe kinderen
het onderwijs beleven en wat zij belangrijk vinden. Ik hoop dat de uitkomsten van dit onderzoek bijdragen aan de discussie over hoe het onderwijs
nog beter aan kan sluiten op de belevingswereld van leerlingen van de
21ste eeuw.
Toine Maes
Kennisnet
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Cijfers en feiten:
Now it’s Our Time

Expeditie

35

expeditieleden

495

ingevulde enquêtes

200
tekeningen
6
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Inleiding

Voor wie?

Now It’s Our Time (NIOT) heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de belevingswereld van kinderen van 0 t/m 15 jaar. Niet alleen keken wij naar de
rol van het gezin, maar ook naar mediagebruik en vrijetijdsbesteding van
deze nieuwe generatie, Generatie Z. In de creatieve sessies kregen wij
veel feedback over wat middelbare scholieren als school van de toekomst
zien. Dat bleek geen school met alleen robots en computers te zijn. Dit
heeft ons doen besluiten om in ons onderzoek in 2013 te focussen op
onderwijs en leren. Wat vinden kinderen zelf over leren in het algemeen
en op school, en hoe zouden ze in de toekomst willen leren op school?

Generatie Z, wie zijn zij?
Generatie Z is in 2013 een tot zestien jaar oud.
Deze kinderen zijn de opvolgers van Generatie
Y. Maar wie zijn zij eigenlijk? De belangrijkste
kenmerken van deze generatie hier op een rij.

Samen doen, samen zijn

Keuzevrijheid

In de NIOT-rapportage Samen doen, samen
zijn van 2012 kwam naar voren dat Generatie
Z graag dingen samen doet. Het ‘drukke
samenzijn’ staat in het leven van Generatie
Z dan ook centraal.

Generatie Z heeft vandaag de dag enorm veel
keuzes. Niet alleen is van alles meer variatie,
maar iedereen kan tegenwoordig ook zijn
mening online verkondigen. Keuzevrijheid is
leuk, maar voor sommige kinderen is het snel
te veel.

Internet als water uit de kraan

Onzekere toekomst

Internet is voor Generatie Z altijd en overal
aanwezig. Kinderen kunnen zich geen leven
zonder internet voorstellen. Voor hen is het
internet er altijd geweest: Generatie Z, dat zijn
de digital natives. Internet is dé plek om dingen
te vinden en met elkaar te delen.

Generatie Z groeit op in een tijd vol verandering. Banken kunnen omvallen, ouders kunnen
hun baan verliezen en je vindt niet automatisch
een baan als je van school komt. De wereld is
onoverzichtelijker geworden en ook de toekomst in die wereld is minder duidelijk dan
toentertijd voor andere generaties. Wie ben ik,
wat vind ik leuk en waar ben ik goed in?
Antwoorden op die vragen vinden, lijkt voor
Generatie Z het belangrijkste.

Altijd en overal techniek
Kinderen groeien op met techniek. Ze weten
niet hoe het is te leven zonder bijvoorbeeld
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een laptop, televisie of iPad. Maar dit betekent
niet dat ze er altijd goed mee om weten te
gaan.

Deze publicatie is bedoeld voor professionals
(in opleiding) die in hun werk te maken krijgen
met kinderen en jongeren van 6 t/m 16 jaar
oud. Zij reikt kennis aan over de belevingswereld van de jeugd, zichtbaar gemaakt via
voorbeelden en illustraties van henzelf.
De stem van Generatie Z staat centraal.

Onderzoeksopzet
In deze publicatie wordt beschreven hoe de
nieuwe generatie leert, op school maar ook
thuis. En hoe zij wil leren. Hoofdstuk 1 gaat
over hoe, van wie en wanneer Generatie Z
leert. In hoofdstuk 2 wordt uiteengezet hoe
Generatie Z op school leert. In hoofdstuk 3
wordt gekeken naar de toekomst: hoe zou
Generatie Z willen leren? En in hoofdstuk 4
beschrijven wij onze conclusies en reiken wij
handvatten aan, ‘How to’s’, om het onderwijs
beter aan te laten sluiten op de wensen en
behoeften van Generatie Z.
In deze publicatie staan diverse begrippen die
door de kinderen zijn gebruikt. Om het voor
iedereen begrijpelijk te houden staat achter in
deze rapportage een begrippenlijst. Namen zijn
gefingeerd. Voor de leesbaarheid van de tekst
is ervoor gekozen om percentages af te
ronden tot hele getallen. In de tabellen zijn de
cijfers te zien met één decimaal achter de
komma.

Onderzoeksverantwoording
Methodiek
Toen Now It’s Our Time in 2012 onderzoek
deed naar de leefwereld van Generatie Z, heeft
zij een onderzoeksmethodiek ontwikkeld:
crowdresearching. Hieronder beschrijven wij

wat deze methodiek precies inhoudt en hoe
die is ingezet tijdens de expeditieweek in 2013.

Crowdresearching
Crowdresearching is het online en offline
gebruik maken van kennis, kunde en enthousiasme van een breed netwerk om onderzoeksdata te verzamelen en te interpreteren.

Samenwerken
Crowdresearching hangt niet af van tijd of
plaats, maar van inzet, gedeelde interesse en
belang, menskracht en enthousiasme. Niet
alleen professionele onderzoekers kunnen
bijdragen aan een onderzoek. Voor Now It’s
Our Time zijn kinderen, jongeren, ouders,
opvoeders, scholen, bedrijven, organisaties en
andere professionals die interesse hebben in
het onderwerp (in dit geval de jeugd) onmisbaar! Now It’s Our Time vindt dat haar onderzoek niet kan zonder ’the crowd’. In het
dankwoord is te lezen wie Now It’s Our Time
in 2013 heeft versterkt.

Word of Mouth
Bij crowdresearching wordt het word of
mouth-principe gestimuleerd. Voor ons
onderzoek zijn verschillende netwerken
opgeroepen de enquêtes te verspreiden of
in te vullen. Now It’s Our Time heeft het
grootste deel van de 495 ingevulde vragenlijsten online verzameld.

Digitale tools
Gebruik maken van digitale tools vindt Now It’s
Our Time belangrijk. Sociale media hebben
tijdens dit onderzoek een grote rol gespeeld bij
het word of mouth-principe. Door de snelheid
en het gemak van delen via internet is een
sneeuwbaleffect ontstaan. Ook hebben sociale
media een essentiële rol gespeeld in het
samenwerken als team met mensen uit heel
Nederland. Een speciale Facebookgroep heeft
overstroomde mailboxen voorkomen. Google
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Docs/Drive is een geschikte tool om met drie
mensen één rapportage te maken. En Dropbox
voor de uitwisseling van foto’s.
Naar de doelgroep toe
Now It’s Our Time zoekt kinderen en jongeren
op in hun natuurlijke omgeving, waar zij zich
thuis voelen. De onderzoekers hebben op deze
wijze niet alleen direct contact met de doelgroep, maar kunnen ook bepalende omgevingsfactoren meenemen in het onderzoek.
Wij noemen dat inlevingsonderzoek.
Op basis van de bovenstaande methodiek

Naam

hebben we het onderzoek op de volgende
manier opgezet:
Kwalitatief onderzoek
Generatie Z zit op de basisschool en het
voortgezet onderwijs. In juni 2013 sprak
Now It’s Our Time op zeven basisscholen met
leerlingen van groep 3 t/m 8. En met leerlingen
van drie scholen in het voorgezet onderwijs.
Welke scholen hebben deelgenomen aan ons
onderzoek tijdens de expeditieweek 2013?
In dit onderzoek hebben wij bewust gezocht

Type onderwijs

Locatie

Wie hebben
we gesproken?

‘T Palet

PO, Openbaar

Maarssen

Groep 7 en 8

Stad en Esch

VO, Openbaar

Meppel

Havo 2

De Rank

PO, Evangelisch

Arnhem

Groep 3, 4, 5, 6 en 8

Jan Ligthart

Po, Openbaar /Dalton

Zutphen

Groep 3 t/m 7

Meander

PO, Rooms Katholiek

Reuver

Groep 3 en 7

Dendron College

VO, Rooms Katholiek

Horst

VWO 1, VWO+ Plus,
Atheneum, Gymnasium 1

De Bosweide

PO, Openbaar

Ridderkerk

Groep 3 t/m 8

Hofstad Mavo

VO, Christelijk

Den Haag

Mavo 1 en 3, Havo 2

De Compagnon

PO, Openbaar

De Knipe

Groep 7

Neptunus

PO, Protestants-christelijk/Dalton

Amsterdam

Groep 7, 5 en 8

naar een spreiding van de onderzoeksgroep
wat betreft woonplaats, leeftijd, achtergrond,
opleidingsniveau en soort school. Op deze
manier hebben wij een zo breed mogelijke
respondentengroep samengesteld om daarmee een zo volledig mogelijk beeld van de
leefwereld van Generatie Z te kunnen geven.
Aan de hand van twee onderwerpenlijsten en
vier co-creatie opdrachten is het expeditieteam
van Now It’s Our Time met groepjes van vijf tot
acht kinderen in gesprek gegaan. Ruim 600
kinderen, uit het hele land, hebben meegedaan
aan de gesprekken. Het kwalitatieve onderzoek
is samen met 35 expeditieleden uitgevoerd. Zij
zijn door Now It’s Our Time getraind op
onderzoek met de doelgroep.
Kwantitatief onderzoek
Now It’s Our Time heeft daarnaast een digitale
vragenlijst over leren in het algemeen ingezet.
De resultaten daarvan zijn een aanvulling op
en een verdieping van de uitkomsten van de
gesprekken. De vragenlijst is ingevuld door
495 kinderen van 6 tot 16 jaar. Sommige
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vragen bleken achteraf te lastig voor kinderen
op de basisschool en in een aantal gevallen
ook te lang. Het gevolg is dat een deel van de
vragenlijsten niet volledig is ingevuld. Daarom
is besloten dat de uitkomsten van de gesprekken de basis vormen van de onderzoekresultaten, uiteraard aangevuld en versterkt met de
resultaten van de vragenlijst.
Verschillen tussen groepen
In deze rapportage wordt soms gesproken
over de hele onderzoeksgroep. Wanneer er
duidelijke en relevante verschillen zichtbaar
zijn, worden subgroepen weergegeven,
geselecteerd op basis van geslacht en
basisonderwijs of middelbaar onderwijs.
In de vragenlijst konden de respondenten
soms meerdere antwoorden aankruisen.
Dit heeft tot gevolg dat het percentage van
antwoorden in één kolom hoger kan zijn dan
100 procent. De ‘n’ onder de tabellen geeft aan
door hoeveel personen de vraag is ingevuld.

11

Samenvatting
Als je het begrip ‘leren’ opzoekt dan is de definitie ‘Het verwerven van mogelijkheden,
het opdoen van ervaringen, vermeerderen van kennis en vergroten van inzicht’. In deze
definitie van leren worden geen personen of manieren genoemd die van invloed zijn op
het leerproces. Maar als we kinderen zouden vragen een definitie te geven van leren,
zouden zij zonder twijfel ook mensen noemen. Leren doe je samen.

Leren in het algemeen
volgens Generatie Z?
Generatie Z leert vooral op school. Als kinderen thuis leren, doen ze dat met allerlei digitale
middelen, zoals televisie, computer/laptop,
tablet en smartphone. Ook leren ze met
papieren boeken. Thuis leren is vooral schoolgerelateerd, maar de meeste digitale middelen
gebruiken ze niet in de klas.
Basisschoolleerlingen gebruiken het internet
vooral voor spelletjes. Ze gebruiken wel sociale
media, maar vaak pas vanaf een jaar of 8.
Naarmate ze ouder worden, maken ze er
steeds meer gebruik van. Een kleine groep
kinderen geeft aan te leren van sociale media.
Meisjes vooral door de gesprekken die ze
hebben met anderen waarin ze hulp kunnen
vragen. Jongens door de filmpjes die met ze
gedeeld worden.
Middelbare scholieren gebruiken het internet
voornamelijk voor sociale media. Velen geven
aan dat ze ervan leren. De meisjes zeggen
vooral te leren door de gesprekken die ze
hebben met anderen waarin ze hulp kunnen
vragen. Jongens door de filmpjes en artikelen
die met hen gedeeld worden.
Kinderen leren van televisie en andere media.
Ze leren via televisie over de wereld, andere
landen, dieren, Engels en over mensen in het
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algemeen en in andere landen. Daarnaast leert
Generatie Z ook veel van vrienden en familie.
Op de basisschool leren kinderen vooral van
ouders. Op de middelbare school worden
vrienden belangrijker. Kinderen worden thuis
door hun ouders geholpen met school. Bijvoorbeeld met huiswerk en overhoren. Voor
middelbare scholieren is het niet cool om dat
toe te geven. Uit de gesprekken met de
kinderen komt naar voren dat ouders niet erg
veel kennis en inzicht lijken te hebben over wat
hun kinderen precies leren en waarom.

Leren op school volgens
Generatie Z
Je gaat naar school omdat het moet. Het nut
ziet Generatie Z ook: door goed onderwijs kun
je zorgen voor een goede toekomst. School
hoort er voor kinderen op de basisschool
gewoon bij. Voor middelbare scholieren is die
vanzelfsprekendheid er niet meer; zij zijn
moeilijker te motiveren voor school. Zaken op
school, zoals contact met elkaar, en zaken
buiten school, zoals sociale contacten, sport
enzovoort, concurreren met school. Ook de
onzekerheid van middelbare scholieren over
wat ze met hun toekomst willen en de druk die
ze voelen van ouders en school maken dat de
motivatie daalt.

Het is belangrijk dat er niet te veel afleiding is
op school, dat kinderen plezier hebben in de
lessen, dat het gezellig is in de klas en dat er
context (Waarom leer je, wat is het doel?),
praktijk en actualiteit in de lessen is verwerkt.
Ook zelfstandig werken wordt positief ervaren,
mits er een duidelijke uitleg is en de mogelijkheid tot overleggen en samenwerken met
anderen. Kinderen willen op school ontdekken
waar ze goed in zijn en deze talenten kunnen
ontwikkelen. Dat motiveert.
Generatie Z heeft behoefte aan lessen in
ICT-vaardigheden. Omgaan met ICT gebeurt
vooral thuis, met hulp van broers/zussen en
ouders maar vaak gewoon door trial-anderror. Kinderen moeten zowel leraren als
ouders helpen met technologie. Dat vinden ze
niet erg. Basisvakken zoals spelling, rekenen,
taal, schrijven en lezen zijn belangrijk voor je
toekomst. Het zijn vaardigheden die je de rest
van je leven nodig hebt. Ook van gym en
creatieve vakken leren kinderen belangrijke
vaardigheden als bewegen, samenwerken,
communiceren en vertrouwen. Papieren
boeken en pen en papier worden momenteel
het meest gebruikt in het onderwijs. Het
digibord doet langzaam zijn intrede en heeft
een fun-factor bij leren. De kinderen geven
aan dat het digibord niet altijd wordt gebruikt.
Ook zijn er veel leraren die bepaalde functies
niet of verkeerd inzetten. Internet wordt
regelmatig gebruikt op scholen, maar er zijn
wel strenge regels aan verbonden. Kinderen
leren nu vooral over de gevaren van internet.
Mobiele apparaten zoals een laptop, smartphone of tablet worden nauwelijks ingezet.
Kinderen vinden deze apparaten wel erg
aantrekkelijk, maar geven aan dat ze er alleen
van leren als ze er binnen een duidelijke
context mee werken.
Uit ons onderzoek blijkt dat digitale apparaten
aanschaffen niet voldoende is. Wij ondervonden dat er binnen scholen nauwelijks wordt
gewerkt vanuit een duidelijke visie over welke

kennis en/of vaardigheden aan kinderen
overgedragen moeten worden. Niet elk middel
is geschikt om alles te leren. De door ons
bezochte school waar met iPads wordt
gewerkt denkt hier heel duidelijk wel over na.
Opvallend is dat de kinderen op deze school
zich bewuster zijn van hun eigen ontwikkelingsproces.

Leren op de school van de
toekomst volgens Generatie Z
Het onderwijs van de toekomst mag volgens
leerlingen praktischer. Meer doen, meer
context; wat je leert in de praktijk brengen.
Digitalisering speelt hierin een rol, maar is
niet dé oplossing of hét middel. Het blijft een
combinatie van verschillende middelen. Omdat
het onderwijs praktischer mag en toepasbaarder, moet daarmee ook het ontwerp van de
school veranderen.
Ook moet er meer aandacht zijn voor ICTvaardigheden en mediawijsheid. Hoe maak je
dingen? Hoe kun je digitale middelen inzetten
om zelfstandiger, sneller, leuker of beter te
leren? Hoe werkt de computer? Hoe werkt het
internet? En hoe zoek je dingen op en filter je
die informatie?
Docenten moeten zich kunnen verplaatsen in
de doelgroep, jongeren hebben de behoefte
om gezien te worden als een individu met
eigen wensen en doelen, in plaats van als een
hele klas met één hoofddoel.
De school blijft ook in de toekomst een ontmoetingsplek. Om je docent te ontmoeten, om
je vrienden te ontmoeten. School moet een
fun-factor en een gezelligheidsfactor hebben.
Generatie Z heeft redelijk basale wensen voor
het onderwijs in de toekomst. De leraar is en
blijft het belangrijkste. Over de toepassingen
van technologie in het onderwijs moet zorgvuldig worden nagedacht, er moet doorlopend
worden getest en bijgeleerd.
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hoofdstuk 1

Leren in het algemeen
volgens Generatie Z

gebruikt internet om thuis te leren

Ontspannen
v.s. Leren
Televisie kijken is ontspannend, maar stiekem leer ik ervan

Maar ik
leer ook
van mijn
ouders

Ik leer
het liefst
op school

4

14

‘Internet is beter dan een boek;
je kunt veel meer opzoeken.’

‘School is een ander
leven dan thuis.’

‘Ouders overhoren
en zijn boos bij een slecht cijfer.’

Rinaldo, 11 jaar

Kasper, 10 jaar

Vera, 16 jaar

Als je het begrip leren opzoekt dan is de definitie ‘Het verwerven van mogelijkheden, het opdoen van ervaringen,
vermeerderen van kennis en vergroten van inzicht’. In deze
definitie van leren worden geen personen genoemd die van
invloed zijn op het leerproces. Maar in de ontwikkeling van
kinderen zijn juist personen zo belangrijk. Als we kinderen
zouden vragen een definitie te geven van leren, zouden zij
zonder twijfel ook mensen noemen. Leren doe je samen.
Waar, van wie of waarvan leert Generatie Z? In dit
hoofdstuk geeft Generatie Z zelf antwoord op deze vraag.
Leren doe je vooral op school
Op de vraag ‘Waar leer je het meest?’ antwoorden basis- en middelbareschoolleerlingen met
volle overtuiging: op school. School biedt een bepaalde omgeving waarin Generatie Z prettig
leert. Basisschoolleerlingen geven in gesprekken aan dat zij sociale druk, weinig afleiding en een
beetje gezelligheid nodig hebben om goed te leren. Sociale druk van klasgenoten helpt je om
beter je best te doen. In vergelijking met thuis is er op school ook een stuk minder afleiding. En
omdat je veel met leeftijdsgenoten samenwerkt, is het vaak best wel gezellig in de klas. De tweede plek waar kinderen het meest leren is thuis.
Leren doe je ook thuis
Als we langer met kinderen praten, geven ze aan ook thuis te leren. Leren thuis is volgens
kinderen wel ‘leren voor school’. Uit de vragenlijst blijkt dat kinderen thuis het meest gebruik
maken van internet, papieren boeken, televisie (basisonderwijs) en computer/laptop of tablet
(zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs). Meisjes uit het voortgezet onderwijs noemen
vaker een smartphone.
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Welke middelen heb je afgelopen week thuis gebruikt om te leren?
Maximaal drie antwoorden mogelijk.

Ik leer het meeste op internet als ik…
Klik maximaal drie antwoorden aan.

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Totaal

Totaal

Middelen

spelletjes speel

Jongens

Meisjes

Totaal reacties

27,4%

9,7%

69

Internet

65,3%

92

80,8%

185

Televisie

31,2%

44

12,7%

29

(Facebook, Skype, Google Hangout)

12,8%

8,9%

43

Papieren boeken

43,3%

61

61,6%

141

tv-programma’s/series kijk

18,3%

17,3%

73

Digitale boeken

3,6%

5

5,7%

13

sociale media

Tijdschriften

12,1%

17

5,2%

12

(Twitter, Hyves, Facebook) gebruik

18,3%

30,2%

105

Dvd’s

3,6%

5

1,8%

4

foto’s deel (Tumblr, Instagram)

0,6%

3,6%

10

Computer/laptop

25,5%

36

48,0%

110

iets opzoek op Google

52,4%

62,5%

241

Tablet (bijv. iPad)

20,6%

29

6,1%

14

surf

16,5%

10,5%

53

6,4%

9

10,0%

23

huiswerk maak

36,6%

51,2%

187

10,6%

15

20,5%

47

een eigen website maak/bijhoud

4,3%

4,8%

19

7,1%

10

2,6%

6

een gesprek voer via chat

6,1%

8,5%

31

12,1%

17

4,4%

10

ik leer niks als ik op internet bezig ben 10,4%

5,7%

31

anders

6,7%

4,4%

22

Totaal aantal respondenten

164

248

412

Kranten
Mobiele telefoon/Smartphone
MP3-speler (bijv. iPod)
Anders, namelijk

Op internet maken kinderen vooral gebruik van Google om te leren. Zowel meisjes als jongens
leren het meest op internet als ze huiswerk maken. Voor meisjes geldt dat iets meer dan voor
jongens. Jongens zeggen ook te leren wanneer ze spelletjes spelen. En meisjes leren meer van
sociale media.

videogesprekken voer

‘Je kunt leren van nu.nl of dingen opzoeken
voor je werkstuk.’ Zeina, 14 jaar
‘Thuis leer ik van Google.’ Eddie, 13 jaar
‘Van muziek op je telefoon of Youtube leer
je Engels. En straattaal. Verder niks.’ Sander, 16 jaar

16
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Leren van media

Kinderen hebben thuis veel middelen tot
hun beschikking. Soms zijn die van henzelf
en soms delen ze die met andere gezinsleden.
Niet alle kinderen gebruiken deze apparaten
even intensief, maar ze vinden het wel belangrijk om ze te hebben.

Zowel in de gesprekken als in de vragenlijst vroegen we Generatie Z naar hun mediagebruik.
Ze gebruiken media wel om te leren, maar liever nog gebruiken ze die ter ontspanning.
We vroegen ze naar het bezit van een MP3-speler, laptop, pc, tv, tablet, spelcomputer,
dvd-speler en mediastreamer.
Wat heb jij thuis?
Meerdere antwoorden mogelijk.
Basisonderwijs
Producten

Jongens

Meisjes

Jongens

Meisjes

MP3-speler

Heb ik niet

38,8%

28,1%

30,6%

31,7%

(bijvoorbeeld iPod)

Heb ik zelf

51,5%

59,4%

67,4%

64,4%

Totaal

103

96

98

208

Heb ik niet

23,1%

37,5%

25,7%

28,0%

Heb ik zelf

16,4%

9,4%

39,6%

25,6%

Totaal

104

96

101

211

Heb ik niet

34,0%

23,7%

13,1%

13,7%

(notebook, ultrabook) Heb ik zelf

17,5%

21,7%

65,7%

61,3%

Totaal

103

97

99

212

Heb ik niet

8,5%

5,2%

12,0%

3,1%

Heb ik zelf

16,0%

20,6%

41,0%

36,2%

Totaal

106

97

100

224

Tablet

Heb ik niet

25,0%

28,1%

32,3%

51,7%

(bijvoorbeeld iPad)

Heb ik zelf

14,4%

17,7%

30,3%

14,4%

Totaal

104

96

99

209

Spelcomputer

Heb ik niet

9,4%

24,7%

21,8%

29,5%

(bijvoorbeeld Xbox,

Heb ik zelf

32,1%

23,7%

43,6%

17,6%

Wii, Playstation)

Totaal

106

97

101

210

Cd-speler

Heb ik niet

22,1%

16,5%

27,2%

20,4%

Heb ik zelf

27,9%

52,6%

46,6%

47,2%

Totaal

104

97

103

216

Heb ik niet

12,6%

13,5%

22,5%

9,9%

Heb ik zelf

12,6%

16,7%

33,7%

24,9%

Totaal

103

96

98

213

Heb ik niet

76,7%

74,2%

47,0%

60,2%

Heb ik zelf

1,9%

5,2%

31,0%

13,7%

Totaal

103

97

100

211

Computer (pc)

Laptop

TV

Dvd-speler

Mediastreamer
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Voortgezet onderwijs

Vooral basisschoolleerlingen vinden het
normaal dat al deze apparaten beschikbaar
zijn. Ze zijn opgegroeid met deze technologie
en lijken er erg vertrouwd mee. Kinderen
moeten hun ouders vaak helpen met technologie in huis. Dat vinden ze niet erg.

‘Techniek is echt best wel
belangrijk voor hoe we nu
leven. Het is een deel van
ons leven.’ René, 13 jaar
Computers zijn er in de ogen van Generatie Z
vooral om in je vrije tijd spelletjes te spelen,
muziek te luisteren of naar filmpjes te kijken.
Kinderen zoeken ook dingen op voor school.
Ze zeggen in hun vrije tijd vaker een tablet of
telefoon te gebruiken dan een computer/
laptop. Het is vanzelfsprekend dat deze
apparaten een internetverbinding hebben.
Dit zorgt er volgens de middelbare scholieren
regelmatig voor dat ze afgeleid worden van
‘belangrijke’ zaken zoals huiswerk maken of
leren.

Online
Internetgebruik en sociale media
Kinderen op de basisschool maken gemiddeld
1 tot 2 uur per dag gebruik van internet.
Meisjes geven vaker aan dagelijks minder
dan 1 uur per dag te internetten, jongens

vaker 1 tot 2 uur. Het internet wordt op de
basisschool door zowel meisjes als jongens
vooral gebruikt voor het spelen van spelletjes.
Jongens kijken/delen graag video’s en meisjes
gebruiken sociale media (tweede plek).
Jongens maken als derde graag gebruik van
Google terwijl meisjes video’s kijken/delen.
Jonge kinderen van 6 t/m 12 jaar weten vaak
niet precies wat sociale media zijn. Ze weten
dat die door volwassenen gebruikt worden en
associëren ze vaak met praten, chatten, iets
leuks, spannends en hips. Instagram, Whatsapp, Skype en Facebook zijn in hun ogen
populaire sociale media. Twitter kennen ze
ook. Als kinderen een account hebben dan is
dat meestal op Hyves, maar er zijn ook veel
jonge kinderen die geen gebruik maken van
sociale media.
Op de middelbare school verandert het internetgebruik. Het aantal uren op internet stijgt
niet alleen, maar ook wat ze er doen is anders
dan op de basisschool. Kinderen van 12 tot 16
jaar maken 2 tot 3 uur per dag gebruik van
internet. Internet is belangrijk in hun leven.
Zowel bij jongens als meisjes staat het gebruik
van sociale media op nummer één. Het aantal
uren dat ze gemiddeld op internet spenderen,
wordt vrijwel geheel besteed aan sociale
media. Voor jongens en meisjes staat
Whatsapp/iMessage op de tweede plaats.
Op nummer drie staat bij jongens video’s
kijken en bij meisjes huiswerk maken.
Op school zijn er aan het gebruik van internet
en sociale media regels verbonden, sommige
scholen verbieden het zelfs. Kinderen geven
ook toe dat sociale media ze op school
en thuis regelmatig afleiden van het leren.
Als we kijken naar netwerken wordt Whatsapp
het meest gebruikt, gevolgd door Facebook en
Twitter.
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Op sociale media hebben kinderen vooral contact met leeftijdsgenoten. Bijna nooit met ouders of
leraren. Ze gebruiken sociale media vooral voor het uitwisselen van meningen, ideeën en informatie. Er wordt volgens hen ook veel ‘onzin’ uitgewisseld. Maar ze beleven er veel plezier aan.

‘Krijg je van die berichten als ik ga naar school,
ik ga tandenpoetsen. Onzin dus.’ Danny, 14 jaar

Leert Generatie Z van sociale media?
Het grootste gedeelte van de basisscholieren zegt niet te leren van sociale media. Dit komt
uiteraard ook doordat zij minder sociale media gebruiken en wellicht minder bewust bezig zijn
met leren. Van degenen die wel aangeven van sociale media te leren, leren meisjes vooral door
de gesprekken die ze hebben met anderen waarin ze hulp kunnen vragen. Jongens geven aan
vooral te leren van filmpjes die anderen met ze delen.
Leer je van sociale media? Zo ja, hoe dan?
Meerdere antwoorden mogelijk.

Welke sociale media/messaging gebruik je het meest?
Onder messaging verstaan we Whatsapp/iMessage/Facebook chat.
Klik maximaal drie antwoorden aan.

Basisonderwijs
Jongens

Meisjes

Totaal aantal
respondenten

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Sociale media

Jongens

Meisjes

Totaal aantal Jongens
respondenten

Meisjes

Totaal aantal
respondenten

Hyves

19,2%

20,2%

35

4,4%

1,0%

6

Facebook

17,0%

33,3%

44

62,2%

79,1%

211

Twitter

10,6%

14,3%

22

50,0%

56,1%

155

Instagram

2,1%

8,3%

9

8,9%

19,4%

46

Pinterest

0,0%

2,4%

2

1,1%

1,0%

3

Google+

10,6%

13,1%

21

7,8%

5,1%

17

iMessage

6,4%

3,6%

9

8,9%

1,0%

10

Whatsapp

19,2%

31,0%

44

63,3%

83,2%

220

Facebook message/chat 2,1%

4,8%

6

8,9%

8,2%

24

Snapchat

2,1%

0,0%

2

6,7%

6,6%

19

media/messaging

45,7%

36,9%

74

1,1%

1,5%

4

Anders

9,6%

6,0%

14

5,6%

2,0%

9

Ik gebruik geen sociale

Totaal aantal
respondenten

52,6%

45,3%

70

Doordat anderen interessante filmpjes met me delen

18,0%

15,6%

24

Doordat anderen interessante artikelen met me delen

7,7%

18,8%

18

Door de gesprekken die ik er heb

16,7%

23,4%

28

Doordat ik nieuwe mensen leer kennen

3,9%

9,4%

9

Doordat ik zelf artikelen/filmpjes deel

5,1%

3,1%

6

Doordat ik hulp kan vragen

11,5%

23,4%

24

Anders

12,8%

9,4%

16

Totaal aantal respondenten

78

64

142

Op de middelbare school geven veel meer kinderen aan dat ze leren van sociale media.
Bij meisjes zie je dezelfde motieven als bij meisjes op de basisschool. Bij jongens komen
er naast filmpjes ook artikelen bij die met ze gedeeld worden.
Leer je van sociale media? Zo ja, hoe dan?
Meerdere antwoorden mogelijk.
Voortgezet onderwijs
Jongens

94

84

178

90

196

Meisjes

286

Kinderen zoeken regelmatig online dingen op voor school. Hiervoor worden Google en Wikipedia
veel gebruikt. Ze denken zelf goed te weten wanneer iets betrouwbaar is en hoe je goed zoekt.

‘Google gebruik ik ook, maar ik kijk altijd naar de bovenste
want die zijn het meest bekeken en dus ook het meest
betrouwbaar.’ Demy, 10 jaar

20

Ik leer niet van sociale media

Totaal aantal
respondenten

Ik leer niet van sociale media

20,0%

16,4%

40

Doordat anderen interessante filmpjes met me delen

40,0%

34,6%

83

Doordat anderen interessante artikelen met me delen

32,9%

37,1%

82

Door de gesprekken die ik er heb

48,6%

46,5%

108

Doordat ik nieuwe mensen leer kennen

22,9%

24,5%

55

Doordat ik zelf artikelen/filmpjes deel

14,3%

9,4%

25

Doordat ik hulp kan vragen

24,3%

40,3%

81

Anders

4,3%

4,4%

10

Totaal aantal respondenten

70

159

229
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Televisie
Zowel op de basisschool als op de middelbare school kijken kinderen gemiddeld 1 tot 2 uur per
dag televisie. Ook televisie kijken is vooral ter ontspanning. Toch zien we in de vragenlijst en
gesprekken terug dat ze leren van televisie. Wat ze kijken verschilt voor jongens en meisjes en
we zien ook verschillen tussen het voortgezet onderwijs en basisonderwijs.

Basisonderwijs
Jongens

Meisjes

Totaal aantal
respondenten

Nederland 1

11,5%

23,4%

24

Nederland 2

2,6%

1,6%

3

Nederland 3

48,7%

64,1%

79

SBS6

6,4%

10,9%

12

Veronica/Disney XD

14,1%

14,1%

20

RTL4

9,0%

14,1%

16

RTL5

1,3%

6,3%

5

RTL7

3,9%

0,0%

3

RTL8

1,3%

1,6%

2

NET5

1,3%

0,0%

1

MTV

2,6%

6,3%

6

Discovery Channel

25,6%

9,4%

26

National Geographic

24,4%

10,9%

26

Comedy Central

12,8%

3,1%

12

Nickelodeon

21,8%

25,0%

33

Anders

15,4%

21,9%

26

Totaal aantal respondenten

78

64

142

Op de basisschool zien we zowel bij meisjes als jongens Nederland 3 op één staan. Bij jongens
gevolgd door Discovery Channel en National Geographic en bij meisjes door Nederland 2 en
Disney XD/RTL 4. Als we vragen naar programma’s, noemen ze vooral het Klokhuis en het
Jeugdjournaal.
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Voortgezet onderwijs
Zenders

Jongens

Meisjes

Totaal aantal
respondenten

Van welke tv-zender heb je afgelopen week het meest geleerd?
Klik maximaal drie antwoorden aan.

Zenders

Van welke tv-zender heb je afgelopen week het meest geleerd?
Klik maximaal drie antwoorden aan.

Nederland 1

25,8%

17,8%

45

Nederland 2

7,6%

4,5%

12

Nederland 3

28,8%

35,0%

74

SBS6

9,1%

10,2%

22

Veronica/Disney XD

6,1%

3,8%

10

RTL4

19,7%

31,9%

63

RTL5

9,1%

8,9%

20

RTL7

7,6%

1,9%

8

RTL8

0,0%

2,6%

4

NET5

1,5%

2,6%

5

MTV

0,0%

15,9%

25

Discovery Channel

39,4%

24,2%

64

National Geographic

43,9%

19,1%

59

Comedy Central

9,1%

9,6%

21

Nickelodeon

3,0%

8,9%

16

Anders

15,2%

19,8%

41

Totaal aantal respondenten

66

157

223

Op de middelbare school kijken jongens vooral naar National Geographic, gevolgd door
Discovery Channel en Nederland 3. Bij meisjes staat Nederland 3 op de eerste plaats, gevolgd
door Discovery en RTL 4. Meisjes noemen veel programma’s voor volwassenen, waaronder
het journaal en soapseries. Ze zeggen dat die ze een kijkje geven in de belevingswereld van
volwassenen.
Als we vragen naar wat ze leren van deze zenders,
dan geeft Generatie Z de volgende antwoorden:






:c\Zah
LViZg^cYZlZgZaY\ZWZjgi
DkZgY^ZgZc
DkZgbZchZcj^iVcYZgZaVcYZc
=dZbZchZc^cZa`VVgo^iiZcldgYikddgVaYddgbZ^h_Zh\ZcdZbY#
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Behalve van media, leert Generatie Z ook van familie en vrienden.

‘School is een ander
leven dan thuis.’

Leren van vrienden en familie
Van welke personen heb je de afgelopen week het meest geleerd?
Klik maximaal drie antwoorden aan.

Kasper, 10 jaar



7Vh^hdcYZgl^_h



Kddgi\ZoZidcYZgl^_h



Personen

Jongens

Totaal aantal

Jongens

Totaal aantal

Meisjes

Meisjes

respondenten

respondenten

Papa

64,6%

57,0%

111

36,0%

37,2%

105

Mama

59,4%

64,0%

112

39,3%

53,1%

139

Opa/oma

8,3%

10,5%

17

11,2%

6,1%

22

Oppas

2,1%

2,3%

4

1,1%

0,5%

2

Sportcoach

14,6%

11,6%

24

15,7%

11,7%

37

58,3%

76,7%

122

42,7%

48,0%

132

enzovoort)

7,3%

8,1%

14

7,9%

7,6%

22
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Anders, namelijk

9,4%

8,1%

16

19,1%

8,7%

34

Totaal aantal
respondenten

96

86

182

89

196

285

Juf/meester/
lerares/leraar
Begeleider hobbyclub

School en thuis komen vaak wel samen door
ouders. Op de basisschool helpen ouders hun
kinderen met het maken van een werkstuk of
spreekbeurt. En op de middelbare school
worden er extra dingen uitgelegd door ouders
en worden kinderen overhoord. Dit gebeurt

vooral wanneer een kind er niet goed voor
staat. Uit gesprekken blijkt dat het absoluut
niet ‘cool’ is om toe te geven aan je vrienden
dat je ouders je extra helpen. Hoe ouder je
bent, hoe kleiner de rol van je ouders in het
leerproces is, vertellen middelbare scholieren
ons.

‘Ouders overhoren en zijn
boos bij een slecht cijfer.’
Vera, 16 jaar

Samenvatting - Leren in het algemeen volgens Generatie Z?
Generatie Z leert vooral op school. Kinderen leren ook op
andere plekken, maar lijken zich dan minder bewust te zijn
van wat ze leren.

(muziek, theater, kunst,

Als we kinderen vragen van wie ze het meest leren, dan zien we verschillen tussen het
basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Ook tussen meisjes en jongens zitten verschillen.
Op de basisschool leren jongens het meest van hun vader, gevolgd door hun moeder en de
leraar. Bij meisjes is het net andersom, ze leren het meest van de leraar, gevolgd door mama
en papa.

‘Thuis leren van je familie is anders dan op school leren. Thuis voelt als vrije tijd,
daar waar je zelf bepaalt wat je doet (en leert), wanneer en met wie.’
Op de middelbare school gaan vrienden een veel belangrijkere rol spelen. Deze staan bij zowel
meisjes als jongens op nummer één. Dit is te verklaren aan de hand van hun sociaalpsychologische ontwikkeling, omdat middelbare scholieren zich steeds meer losmaken van hun ouders en
vrienden een grotere rol spelen. Bij jongens staat de leraar op twee, gevolgd door hun moeder
en vader. Bij meisjes staat op twee leren van hun moeder en op drie leren van de leraar/lerares.

24

 6ahoZi]j^haZgZc!YdZcoZYVibZiVaaZgaZ^Y^\^iVaZb^YYZaZcodVahiZaZk^h^Z!XdbejiZg$aVeide!
tablet en smartphone. Ook leren ze met papieren boeken. Thuis leren is meestal schoolgerelateerd, maar in de klas gebruiken ze meestal geen digitale middelen.
 7Vh^hhX]ddaaZZga^c\Zc\ZWgj^`Zc]Zi^ciZgcZikddgVakddgheZaaZi_Zh#OZbV`ZclZa\ZWgj^`kVc
sociale media, maar vaak pas vanaf een jaar of 8. Naarmate ze ouder worden, maken ze er
steeds meer gebruik van. Een kleine groep kinderen geeft aan te leren van sociale media.
Meisjes vooral door de gesprekken die ze hebben met anderen waarin ze hulp vragen.
Jongens door de filmpjes die met ze gedeeld worden.
 B^YYZaWVgZhX]da^ZgZc\ZWgj^`Zc]Zi^ciZgcZikddgcVbZa^_`kddghdX^VaZbZY^V#KZaZc\ZkZc
aan dat ze leren van sociale media. De meisjes zeggen vooral te leren door de gesprekken die
ze hebben met anderen waarin ze hulp kunnen vragen. De jongens door de filmpjes en
artikelen die met ze gedeeld worden.
 @^cYZgZcaZgZckVciZaZk^h^Z#DkZgYZlZgZaY!VcYZgZaVcYZc!Y^ZgZc!:c\ZahZcdkZgbZchZc^c
het algemeen en in andere landen.
 7Z]VakZkVcbZY^VaZZgi<ZcZgVi^ZOdd`kVckg^ZcYZcZc[Vb^a^Z#DeYZWVh^hhX]ddaaZgZc
kinderen vooral van hun ouders. Op de middelbare school worden vrienden veel belangrijker.
@^cYZgZcldgYZci]j^h\Z]daeZcYddg]jcdjYZghbZihX]dda#7^_kddgWZZaYbZi]j^hlZg`Zc
dkZg]dgZc#Kddgb^YYZaWVgZhX]da^ZgZc^h]Zic^ZiXddadbYViidZiZ\ZkZc#

‘Hoe ouder je bent, hoe zelfstandiger je wordt.’
Mike, 13 jaar
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71%

van de basisscholen
werkt nooit met een iPad

71%
ICT

Kinderen gaan naar
school omdat het moet

Generatie Z
heeft behoefte aan lessen
over ICT-vaardigheden.

100%

van de
kinderen gebruikt iedere
dag pen en papier op school

100%

van de leerlingen
vindt de leeraar het
belangrijkste in de klas
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Géén leerling
wil vriend
zijn met de juf
of meester op
sociale media

80%

hoofdstuk 2

H2 Leren op school
volgens Generatie Z
Hoe Generatie Z tegen leren op school aankijkt, is nogal
divers. Hoe en wat je leert verschilt niet alleen qua leeftijd,
maar is ook verschillend per school. Hoe meer een school
stilstaat bij de manier van leren, hoe meer leerlingen zien
wat je wanneer en met welke middelen kunt leren. Praten
over wat en hoe je leert vinden kinderen interessant. Leren
doe je volgens hen op school. Maar wat leer je dan op school
en welke middelen heb je daar volgens hen voor nodig?
Kortom: Hoe ervaren leerlingen tussen de 6 en 16 jaar het
huidige Nederlandse onderwijs?
Waarom gaan we naar school?

Klik hier en
bekijk het
filmpje online

van de basisscholen
gebruikt digibord als
veredeld krijtbord
27

We vroegen kinderen waarom ze eigenlijk naar
school gaan. Je gaat vooral naar school omdat
het moet. Van de inspectie, je school, je ouders
en jezelf. Ook ga je naar school voor later, om
een goede baan te krijgen. En daarmee geld te
verdienen, zodat je goed voor je gezin kunt
zorgen. Zonder school lukt dit niet. Je moet
naar school, anders leer je niks. Op school
word je slim.

‘Je gaat eigenlijk ook naar
school om foutjes te maken,
want van foutjes kun je leren.’
Anna, 9 jaar
Voor kinderen is school iets wat niet weg te
denken is. School is niet alleen een plek om te
leren, maar ook om vrienden te maken. Het is
een plek waar je sociale contacten opdoet.
Kortom, school is niet alleen verplicht en voor
je toekomst, maar ook heel belangrijk voor het
hier en nu!

‘Ik denk dat we hier zitten omdat
de juffen en meesters het beste uit
ons willen halen, en dat je dan
later een goede baan krijgt, zoals
dokter of zo en dan kun je heel
goed geld verdienen. Dat denk ik.’

Volgens kinderen tussen de 6 en de 12 jaar
hoort school er gewoon bij. Op de middelbare
school zijn leerlingen moeilijker te motiveren
voor school. Dit komt volgens henzelf doordat
er steeds meer dingen buiten school zijn die
hun aandacht vragen. Leren op school concurreert met voor kinderen belangrijke zaken
buiten school, zoals sport, vrienden en uitgaan.
Ook zien we dat kinderen op school meer met
elkaar bezig zijn. Als gevolg daarvan is er
steeds minder ruimte om op school te leren.

Hoe leren kinderen het best op school?
Hoe leer je het beste op de basisschool

Klik hier en
bekijk het
filmpje online

‘Als school niet meer bestaat, kan
juf ook niet leren juf te worden.
Wie moet je dan alles leren?’
Merel, 9 jaar
Onzekerheid over wat zij willen met hun
toekomst en de druk van school en ouders die
hierbij komt kijken, maken dat de motivatie
voor school daalt. School voelt voor veel
middelbare scholieren als een verplichting. Ze
associëren het met iets wat ze wordt opgedragen door de leraren en hun ouders. Het is niet
gewoon om te zeggen dat je graag naar school
gaat. Ook is het niet cool om het goed te doen
op school. Desondanks staat het voor leerlingen vast dat je naar school moet om uiteindelijk te zorgen voor een goede toekomst.

Hoe leer je het beste op de middelbare school

Jesse, 11 jaar
Klik hier en
bekijk het
filmpje online
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Plezier & gezelligheid
Kinderen geven aan dat je beter leert als je
een vak leuk vindt. Plezier is belangrijk om
leren leuk te vinden. En afwisseling is belangrijk, anders leer je niets nieuws en neemt de
motivatie af. Als een vak niet boeit, is het
vrijwel onmogelijk je ervoor in te zetten en is
het ook moeilijker om je te concentreren. Leerlingen maken heel duidelijk een keus tussen
vakken die ze wel en niet leuk vinden. Liever
concentreren ze zich op iets wat ze interesseert en werken ze hier hard aan. Alles wat
geen interesse wekt, laten ze links liggen. Wel
zo efficiënt, leggen ze uit.

actief wordt betrokken bij de les. Als je iets zelf
doet blijft het beter hangen. Middelbare
scholieren noemen als voorbeeld: van de
lesstof zelf een filmpje maken of een toneelstuk. Dit dwingt je tot de kern te komen en dan
ben je er creatief mee bezig. En doordat je
samenwerkt kun je meer overleggen en leren
van je klasgenoten. Naast praktische lessen,
helpt het ook als je de lesstof meemaakt of
ermee te maken hebt. Die blijft dan beter
hangen. Zoals het dagelijkse nieuws bespreken
aan de hand van lesstof . Bewegend beeld
noemen kinderen ook vaak. Dit biedt context
en helpt om de stof te onthouden.

Gezelligheid in de klas helpt je om te leren,
bijvoorbeeld een muziekje, de sfeer van het
klaslokaal en de relaties met klasgenoten. Juist
de ideeën en meningen van andere kinderen
helpen bij het leren. Elke dag iets leuks doen
met je klas, is goed voor de sfeer en maakt de
dag leuker.

‘Mijn leraar weet niets van iPads
of hippe televisie. Hij is ouderwets
en saai. En zijn lessen ook. Leren
vind ik nu een stuk minder leuk
dan vroeger.’ Maurice, 11 jaar

Minder afleiding
School biedt naast gezelligheid een omgeving
met duidelijke kaders, regels en minder
afleiding dan thuis. Kinderen vinden dit prettig
als leeromgeving. Ook is het belangrijk dat je
geen zorgen hebt, bijvoorbeeld over je thuissituatie of gepest worden. Middelbare scholieren geven ook aan dat muziek luisteren tijdens
zelfstandig werken/leren ze helpt om zich
beter te concentreren, en dus beter te leren.

Zelfstandig werken
Leerlingen geven aan op school vaak zelfstandig te moeten werken. Op de basisschool
werken ze met een weektaak. Kinderen weten
wat ze op een dag af moeten hebben. Dat
vinden ze fijn, het helpt ze om precies te
weten wat ze moeten doen en wat er van ze
verwacht wordt.

Context, praktijk en actualiteit
Weten waarom je leert en wat je leert is
voor leerlingen belangrijk. Vooral middelbare
scholieren geven aan dat het belangrijk is om
een doel voor ogen te hebben aan het begin
van het jaar, maar ook aan het begin van een
lesuur. Als de relevantie ontbreekt, daalt de
motivatie.
Ook helpt het als je praktisch bezig bent en
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Het liefst krijgen ze een korte uitleg van de juf
(maximaal 5 minuten) en gaan ze vervolgens
zelf aan de slag. Vragen stellen ze zelf na
afloop aan de juf. Kinderen vinden het belangrijk om tijdens het zelfstandig werken samen
met klasgenoten te leren: in groepjes, waarin
ze kunnen samenwerken en overleggen.
Ontdekken waar je goed in bent
In gesprekken geven kinderen aan dat het
belangrijk is om op school te leren ontdekken
waar je goed in bent. De meeste leerlingen

weten wat talent is, maar vinden het opschepperig om te zeggen dat je ergens goed in bent.
Op de scholen waar we in dit onderzoek zijn
geweest, is volgens leerlingen weinig mogelijkheid om talenten extra te ontwikkelen.

toekomst, het zijn volgens hen echte vakken
voor jongens. Lees in hoofdstuk 3 meer over
welke vakken leerlingen in de toekomst op
school onderwezen zouden willen krijgen.

‘Met gym kunnen mijn hersenen
Wat leren kinderen op school? ontspannen van het harde
werken.’ Gemma, 7 jaar.
Leerlingen zeggen veel te leren van lessen in
spelling, rekenen, taal, schrijven en lezen. Het
leert je vaardigheden aan die je je hele leven
gebruikt. Met rekenen leer je bijvoorbeeld om
je eigen huishoudboekje op orde te houden.
Rekenen is wel saai omdat je voortdurend
moet herhalen.
Gym is een vak dat op alle scholen een rol
speelt. Het is goed voor je conditie, maar
versterkt volgens de kinderen ook het groepsgevoel. Gym is leuk om het bewegen en leert
je te vertrouwen op anderen. Ook ontspanning
is een belangrijke factor.

‘Je leert ook om gezond te zijn en
ook fit mee te doen.’ Ella, 9 jaar
Naast gym zijn creatieve vakken als handvaardigheid, drama, toneel en muziekles populair.
Deze behoefte leeft met name bij meisjes op
de basisschool. Meisjes zeggen veel te kunnen
leren van creatieve vakken. Vakken als drama
en handvaardigheid leren hun, naast kennis
over het betreffende onderwerp, andere
manieren van samenwerken en ontdekken
welke talenten zij nog meer hebben. Bovendien
is het leuk. Toneel helpt goed om te leren je in
een ander in te leven. Alleen in groep 8 is daar
nu volgens een grote groep leerlingen voldoende aandacht voor. Je oefent dan voor de
musical. Bij jongens is juist behoefte aan meer
abstracte vakken zoals wiskunde en techniek.
Ze zeggen hier veel aan te hebben voor de

Tijd die je zelf mag invullen is bij leerlingen
geliefd. Ze vinden het prettig om hun eigen tijd
in te delen. Ook zelfstandig leren vinden veel
leerlingen prettig, mits duidelijk is wat ze
precies moeten doen en hoe ze dat moeten
doen.
Op de middelbare school is geschiedenis
populair. Het is interessant om te leren over
vroeger, over wat er nu anders is. Wel wordt
het vak volgens veel leerlingen op een ouderwetse manier gegeven. Dat staat ze tegen.

‘Waarom gebruiken ze al jaren
dezelfde boeken voor geschiedenis? Op internet vind je veel
meer achtergrondinformatie
en spannende details.’
Erik, 14 jaar

Daarnaast is de pauze belangrijk, ook daar leer
je van.

‘Van de pauze leer je communiceren en samen spelen.’ Erik, 8 jaar
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iPad?

Boeken?

Concentrati

e

’Het is belangrijk dat je geen
andere dingen aan je hoofd hebt.
Dat je je zorgen maakt of zo.
Dan lukt leren niet. Je denkt dan
’ik ga leren, want dat leidt af’,
maar dat werkt zo niet.’
Rachel, 14 jaar

’Mijn leraar weet niets van iPads
of hippe televisie. Hij is ouderwets en saai. En zijn lessen ook.
Leren vind ik nu een stuk minder
leuk dan vroeger.’
Maurice, 11 jaar

Gezond
en fit
’Je leert ook om gezond te
zijn en ook fit mee te doen.’
Ella, 9 jaar

Een digibord
schrijft onh
andig
ft heel
’Het digibord schrij
niet
onhandig, omdat het
goed reageert.’
Merel, 12 jaar
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’Van de pauze leer je
communiceren en samen
spelen.’ Erik, 8 jaar.

Pauze is
praten

Internet!
’In boeken staat toch meer dan
op het internet? En je weet
dan tenminste dat het waar is.
Op internet staan veel
leugens.’ Lars, 13 jaar

online is han
dig

’Online hoef je alleen maar terug
te klikken of een zoekterm in te
toetsen. In een boek zit je zo
50 pagina’s door te bladeren.
Zonde van je tijd toch?’
Monique, 15 jaar

?
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Digibord

Ons digibord kan net zo
goed ’krijtbord’ heten.
We gaan er hetzelfde mee om.’
Rob, 14 jaar
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Welke middelen gebruiken kinderen op school?

Het papieren boek is nog niet van school
verdwenen. We begrepen van de leerlingen
dat sommige scholen een deel van de papieren
boeken verruilt voor digitale boeken. Een
beperkt aantal scholen maakt de volledige
overstap. We zien dit ook terug in de cijfers.

Klik hier en
bekijk het
filmpje online

De meeste scholen maken nooit gebruik van
digitale boeken. Middelbare scholen gebruiken
ze iets vaker dan basisscholen. Een kleine 10
procent gebruikt meerdere keren per week
digitale boeken. Van de basisscholen gebruikt
9 procent elke dag digitale boeken.
Wat opvalt is dat kinderen die gebruik maken
van digitale boeken op school, er voordelen in
zien.

De middelen in het onderwijs zijn veranderd.
Analoge en digitale middelen worden in de klas
momenteel naast elkaar gebruikt.

Boeken
In het onderzoek hebben we een onderscheid
gemaakt tussen papieren en digitale boeken.

Wat vinden kinderen hiervan?

Papieren boeken worden zowel op de basisschool als de middelbare school dagelijks
gebruikt. Slechts een paar kinderen geven in
de vragenlijst aan nooit papieren boeken te
gebruiken om te leren.

Veel kinderen die meededen aan dit onderzoek, hebben in de klas wel eens gebruik
gemaakt van digitale middelen. Maar niet alle
leraren zetten digitale middelen in. Ze hebben
houvast aan oude methoden, die ze vaak al
jaren gebruiken. Welke middelen er gebruikt
worden om te leren, verschilt sterk per school.
Ook de intensiteit van het gebruik varieert
sterk. We vroegen kinderen in dit onderzoek
of en hoe vaak zij pen en papier, papieren en
digitale boeken, wifi, mobiele telefoon, televisie,
digibord, krijtbord, digitale instructietafel,
laptop, tablet of computer gebruiken op
school.
Pen en papier
Zowel op de basisschool als middelbare school
gebruiken kinderen dagelijks pen en papier.
Slechts een paar kinderen geven aan nooit pen
en papier te gebruiken.
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Middelbare scholieren geven aan dat ze het
prettig vinden om uit papieren boeken te leren.
Lezen op een digitaal apparaat leidt meer af
doordat er berichten kunnen ‘oppoppen’. En
als je wat zoekt staat het sowieso in een boek.
In de ogen van kinderen is het dan zeker dat
wat je leest belangrijk is. Op internet is dit niet
altijd zo. Je komt er nog veel meer tegen en
het kan zomaar zijn dat je dan niet vindt wat je
zoekt.

‘In boeken staat toch meer dan op
het internet? En je weet dan tenminste dat het waar is. Op internet
staan veel leugens.’ Lars, 13 jaar

‘Online hoef je alleen maar terug
te klikken of een zoekterm in te
toetsen. In een boek zit je zo 50
pagina’s door te bladeren. Zonde
van je tijd toch?’ Monique, 15 jaar
Bord
We hebben kinderen gevraagd naar het
gebruik van het krijtbord en digibord. We zien
hierbij duidelijke verschillen tussen de basisschool en de middelbare school. Het krijtbord
verdwijnt langzaam. 63 procent van de basisscholen gebruikt het krijtbord nooit, 26 procent
gebruikt het nog elke dag. 51 procent van de
middelbare scholen gebruikt het krijtbord
nooit, 18 procent gebruikt het elke dag. Het
digibord heeft veelal de functie van het krijtbord overgenomen.
De meeste scholen hebben tegenwoordig
digiborden, maar dat betekent niet automatisch
dat ze ook door alle leraren gebruikt worden.
Van de door ons bezochte basisscholen

gebruikt 58 procent het digibord elke dag, 17
procent gebruikt het nooit en nog eens 17
procent gebruikt het meerdere keren per
week. 41 procent van de door ons bezochte
middelbare scholen gebruikt het digibord
dagelijks, 19 procent gebruikt het nooit en 29
procent gebruikt het meerdere keren per
week. Op veel scholen waar we geweest zijn,
is in slechts een paar lokalen een digibord of
delen klassen een digibord met elkaar, vandaar
dat digiborden niet dagelijks worden gebruikt.
Basisschoolleerlingen benoemen vooral de
fun-factor van het digibord. Die is groot. Je
kunt bijvoorbeeld filmpjes kijken in de pauze.
Ze geven aan het digibord te gebruiken voor
filmpjes of om er iets op te schrijven. Leraren
kunnen er in de les ongeveer alle kanten mee
op, maar benutten de interactieve mogelijkheden van het digibord vaak niet optimaal. En
helaas werkt het bord niet altijd goed. Volgens
de leerlingen heeft het digibord niet veel
veranderd in de klas. Ze merken dat juffen en
meesters het digibord veelal uit de weg gaan
omdat ze niet precies weten hoe ze ermee om
moeten gaan.

‘Het digibord schrijft heel
onhandig, omdat het niet goed
reageert.’ Merel, 12 jaar
‘Ons digibord kan net zo goed
“krijtbord” heten. We gaan er
hetzelfde mee om.’ Rob, 14 jaar
Internet
In hoofdstuk 1 zagen we al dat kinderen
internet vooral gebruiken voor hun plezier.
Op school wordt internet alleen gebruikt of
toegestaan om informatie op te zoeken voor
werkstukken of presentaties en gebruiken ze
programma’s als Prezi om een boekbespreking
te houden in de klas.
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Op school leren kinderen maar weinig over internet. Als ze er iets over leren dan gaat het vooral
over de gevaren. Het gebruik van internet is vaak verbonden aan strenge regels. Spelletjes en
sociale media worden door de meeste scholen verboden en mogen hoogstens gebruikt worden
in vrije uren. Veel pagina’s zijn afgeschermd. Wikipedia wordt vaak gebruikt door kinderen, maar
ze weten niets over het ontstaan ervan en leren dit ook niet op school. Middelbare scholieren
zien vaak voordelen van het gebruik van internet.

‘Op Google kun je alles vinden, waarom moet je het dan uit je hoofd
weten?’ Otto, 14 jaar
Wifi wordt door 54 procent van de basisscholen nooit gebruikt, 10 procent gebruikt het meerdere
keren per week en 23 procent elke dag. Op 29 procent van de middelbare scholen wordt wifi
nooit gebruikt, 10 procent gebruikt het meerdere keren per week en 57 procent elke dag.
Leerlingen geven aan dat het prettig is als er wifi is op school, dan kunnen ze op hun laptop het
internet op. Bijvoorbeeld om iets op te zoeken of huiswerk met elkaar te delen.
Mobiele apparaten
We vroegen naar het gebruik van verschillende mobiele apparaten op school, waaronder de
laptop, smartphone en tablet.
Geef van de onderstaande middelen aan of je ze in de klas gebruikt en hoe vaak.
Basisonderwijs
Middelen

Nooit

1 keer

1 keer

Meerdere

per maand per week

keren p.w.

Elke dag

Totaal

Laptop

70,6%

3,7%

5,9%

8,8%

11,0%

136

Tablet (bijvoorbeeld iPad)

76,5%

8,8%

3,7%

2,9%

8,1%

136

Digibord

16,9%

5,2%

2,9%

16,9%

58,1%

136

WIFI

54,4%

6,6%

5,9%

10,3%

22,8%

136

Papieren boeken

6,6%

2,2%

5,2%

9,6%

76,5%

136

Digitale boeken

80,9%

2,9%

5,9%

1,5%

8,8%

136

Pen en papier

2,2%

2,2%

3,7%

2,9%

89,0%

136

Computer (pc)

16,2%

8,1%

23,5%

37,5%

14,7%

136

Smartphone

82,4%

3,7%

3,7%

2,9%

7,4%

136

Televisie

49,3%

14,7%

14,7%

11,0%

10,3%

136

Digitale instructietafel 91,2%

2,2%

3,7%

0,7%

2,2%

136

Krijtbord

3,7%

4,4%

5,2%

23,5%

136

Mobiele telefoon/
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63,2%

Voortgezet onderwijs
Middelen

Nooit

1 keer

1 keer

Meerdere

per maand per week

keren p.w.

Elke dag

Totaal

Laptop

62,4%

8,6%

6,8%

3,2%

19,0%

221

Tablet (bijvoorbeeld iPad)

87,8%

4,1%

1,8%

2,7%

3,6%

221

Digibord

18,6%

6,3%

5,4%

29,0%

40,7%

221

WIFI

29,4%

2,3%

2,3%

9,5%

56,6%

221

Papieren boeken

4,1%

0,5%

1,4%

12,7%

81,5%

221

Digitale boeken

72,9%

5,0%

5,0%

10,9%

6,3%

221

Pen en papier

3,6%

0,5%

1,8%

11,8%

82,4%

221

Computer (PC)

20,4%

15,4%

25,8%

23,5%

14,9%

221

Smartphone

39,4%

5,4%

7,7%

8,6%

38,9%

221

Televisie

48,0%

23,5%

13,1%

4,1%

11,3%

221

Digitale instructietafel 91,4%

3,6%

2,3%

1,8%

0,9%

221

Krijtbord

6,3%

5,4%

19,5%

17,7%

221

Mobiele telefoon/

51,1%

De laptop wordt door 71 procent van de
scholen in het basisonderwijs nooit gebruikt,
11 procent gebruikt hem elke dag. Op de
middelbare school wordt er door 63 procent
van de scholen nooit gebruikt gemaakt van
een laptop. 19 procent gebruikt hem dagelijks.
Een vak volgen op de laptop vinden leerlingen
op de middelbare school vaak leuker dan leren
uit een boek. Door de opgaven en oefeningen
op de laptop te maken, leren ze beter dan op
papier. Althans dat denken ze. Ze geven in dit
onderzoek namelijk ook meerdere keren aan
afgeleid te zijn door de mogelijkheid van
internet en sociale media. Middelbare scholieren willen ook graag op een laptop werken
zodat ze niet zoveel boeken hoeven mee te
nemen. Maar thuis leren voor school doen ze
toch het liefst uit een boek.
Steeds meer kinderen hebben een smartphone. Op school mogen leerlingen hun mobiele
telefoon/smartphone niet gebruiken of zijn er

regels voor het gebruik. In het basisonderwijs
wordt de mobiele telefoon bijna nooit gebruikt
(82 procent) en slechts 7 procent gebruikt
hem elke dag. In het middelbaar onderwijs ligt
dit heel anders. Daar gebruikt 39 procent zijn
mobiele telefoon elke dag om te leren en een
kleine 40 procent gebruikt hem nooit.
De tablet is voor veel kinderen iets wat ze
kennen van thuis en graag en met veel plezier
gebruiken. Apps zijn er in overvloed, en daar
kun je ook zeker wat van leren. Apps maken
leren leuk, omdat ze als een spelletje voelen.
Scholen waar een tablet gebruikt wordt, zijn
schaars. Op de basisschool gebruikt 77
procent nooit een tablet, 9 procent gebruikt
hem één keer per maand en 8 procent elke
dag. Op de middelbare school wordt de tablet
door 88 procent nooit gebruikt en een kleine 4
procent gebruikt hem elke dag.
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‘De iPad is iets spannends. Iets
nieuws. Dat is leuk.’ Merel, 9 jaar

die gebruikt worden zijn Tafeltrainer, Rekentuin, Taalzee, NxtApp, M4TH, WRTS en Ambrasoft.

Kinderen die werken met een iPad, weten
beter aan te geven wat en hoe je kunt leren
met dit middel dan kinderen die er niet mee
werken. Kinderen die niet met een iPad
werken, willen dit wel heel graag, maar geven
zelf aan dat het vaak meer om de fun-factor
gaat dan om te leren. Leren met een iPad
vinden kinderen ook goed voor het milieu,
maar de zorg dat sommigen ‘verslaafd’ raken
en door internet, spelletjes en filmpjes afgeleid
worden tijdens het leren speelt ook mee.

Televisie
Het televisietoestel verdwijnt langzaam uit het
klaslokaal. Waar vroeger films en het Jeugdjournaal op een televisie gekeken werden,
gebeurt dat nu op het digibord of door middel
van een beamer. 49 procent van de basisscholen gebruikt geen televisietoestel, 15 procent
gebruikt één keer per week of maand een
televisie, slechts 10 procent maakt elke dag
gebruik van een televisie.

De scholen die met een iPad werken, zijn hier
zich van bewust en zorgen daarom ook voor
structuur. Op de ’iPad-school’ die wij bezocht
hebben, maakten ze afspraken met elkaar over
het werken op de iPad. Zo mogen de leerlingen geen berichten sturen en spelletjes spelen
tijdens de lessen. Daar zijn vaste momenten
voor. Ook zorgt deze school ervoor dat de
tablet niet de hele dag gebruikt wordt, maar
alleen tijdens bepaalde lessen, maximaal twee
keer drie kwartier of op vaste momenten. Wat
opvalt is dat deze kinderen vaker buiten school
of in het weekend leren. Het is leuk om ergens
beter in te worden. De kinderen lieten ook
vaker hun progressie aan hun ouders zien.

‘Op de iPad kun je wel 20
boeken tegelijkertijd bekijken.’
Maaike, 16 jaar

Kinderen hebben het gevoel dat ze de stof op
een tablet sneller onder de knie krijgen, omdat
de app zich aanpast aan jouw niveau. Volgens
kinderen is het een voordeel dat je meerdere
onderwerpen kunt koppelen en tegelijkertijd
kunt leren. Ook zorgt een tablet in de les voor
meer afwisseling, zoek je sneller informatie op
en door animaties leer je sneller. Applicaties
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Op de middelbare school maakt 48 procent
nooit gebruik van een televisie, 24 procent
gebruikt één keer per maand een televisie en
11 procent elke dag. Wat kinderen te zien
krijgen via digibord of beamer blijft veelal
hetzelfde.
Computer
Basisschoolleerlingen gebruiken de computer
op school, maar zitten niet veel op internet.
Lang niet alle kinderen hebben in de klas een
computer tot hun beschikking. In de meeste
klassen staat een handvol computers. Te
weinig, vinden de leerlingen. En wat er staat,
is vaak verouderd. Enkel les via een computer
willen kinderen niet. Los van dat je er een
‘computerhoofd’ van krijgt, ben je te snel
afgeleid door andere dingen en word je
eenzaam doordat je maar weinig contact hebt
met klasgenoten. Internet op school is in de
ogen van kinderen wel handig om dingen op te
zoeken en om bijvoorbeeld woordjes van te
leren.

‘Als je iets aan het opzoeken
bent, dan kun je ondertussen iets
tegenkomen wat je nog niet weet.’
Freek, 10 jaar

16 procent van de basisschoolleerlingen
gebruikt nooit een computer op school, 38
procent gebruikt meerdere keren per week
een computer en 15 procent elke dag. Op de
middelbare school gebruikt 20 procent nooit
een computer, 26 procent zit één keer per
week op school achter de computer, 24
procent meerdere keren per week en 15
procent elke dag. Op de basisschool zagen
we computers in de klas staan of op de gang.
Deze computers worden gebruikt om dingen
op te zoeken op internet, bijvoorbeeld voor
werkstukken en presentaties. Wanneer er vrije
tijd is worden de computers ook gebruikt voor
het spelen van spelletjes. Op de middelbare
school wordt de computer alleen ingezet bij
vakken waar de leerlingen moeten schrijven.
Tijdens de les iets opzoeken op internet
gebeurt volgens hen zelden.

‘Dan zegt de meester: “Oh jongens
ik heb iets ontdekt!” Maar dat
wisten wij dan allang.’ Lucia, 13 jaar
Als wij kijken naar de manier waarop bovenstaande middelen op dit moment worden
gebruikt, valt op dat er op scholen te weinig
gewerkt vanuit een duidelijke visie: hoe en
welke kennis of vaardigheden willen we
overdragen met deze technologie. Alleen
digitale middelen aanschaffen is niet genoeg.
Leraren zullen onderling en samen met de
leerlingen dingen moeten uitproberen en
testen in de klas. Wat kun je er allemaal mee
en welk middel past het beste bij welk leerdoel? Leerlingen staan ervoor open om samen
met hun leraar op ontdekking te gaan. Werken
op iPads kan een bijdrage leveren aan beter en
leuker leren, mits er een duidelijke visie achter
zit. Dat zagen we op de school waar iPads
gebruikt worden. Door te werken met een iPad
worden kinderen zich ook bewuster van hun
individuele leerproces en hun eigen ontwikkeling.

ICT-vaardigheden van
leraren en leerlingen
Het lijkt soms wel alsof Generatie Z alles van
computers af afweet. Maar op school leer je
maar weinig over het gebruik van bijvoorbeeld
internet. Kinderen leren dit nu vooral thuis, van
ouders of broers en zussen, of door het zelf
gewoon te doen (trial-and-error) en af te
kijken bij vrienden. Ze vinden dat je op school
moet leren over hoe je internet goed gebruikt.
Ze vinden het helemaal niet erg als de leraar
een fout maakt met het digibord of als de juf
vraagt hoe een tablet precies werkt.
Veel basisschoolleerlingen geven aan dat
leraren beter met het digibord om kunnen
gaan dan leraressen. Net zoals papa’s thuis
vaak beter met technologie kunnen omgaan
dan mama’s. Leerlingen geven in dit onderzoek aan regelmatig iets uit te moeten leggen
aan leraren. Dit is op de middelbare school niet
anders. Het zijn vaak dezelfde leerlingen die te
hulp schieten. Deze worden door anderen
nogal eens bestempeld als ‘nerd’ en zijn het
lievelingetje van de leraar. Maar handig zijn
met technologie dwingt anno 2013 ook respect
af onder leeftijdsgenoten.

‘9 van de 10 meesters weten wel
goed om te gaan met het digibord.
Juffen niet.’ Michael, 9 jaar

Alleen leraren die gespecialiseerd zijn in ICT,
zijn beter in het gebruik van technologie dan
leerlingen. Leerlingen vinden het niet erg om
leraren ermee te helpen. Het is in hun ogen
vaak logisch, want leraren zijn er niet mee
opgegroeid. Er is op dit vlak een duidelijke
generatiekloof te zien in het klaslokaal.
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Sociale media op school

De leraar
Naast dat we de kinderen gevraagd hebben hoe en met welke middelen ze leren,
hebben we ze ook gevraagd waarvan of van wie ze het meest en het best leren.

Een paar scholen of individuele leraren zetten sociale media in op school of in de klas. Een leraar
op Twitter volgen is alleen prettig als diegene relevante informatie zendt, bijvoorbeeld dat de les
uitvalt of dat je je boeken niet mee hoeft te nemen. Twitteren moet passen bij de docent.
Kinderen willen een authentieke leraar.

Je leer het meest van…
Alle kinderen geven aan dat de juf, meester, leraar of lerares het belangrijkst is in de klas.
De pedagogische waarde van de leraar is enorm. Als we vragen naar de belangrijkste dingen
in het klaslokaal wordt de juf of meester het vaakst getekend.

Als een leraar sociale media gebruikt, vinden kinderen het prettig als dat met een aparte hashtag
of via een aparte Facebookgroep of iMessage/Whatsapp-groep gebeurt. Privé en school kunnen
dan niet door elkaar gaan lopen.

‘De juf heeft ervoor gestudeerd, dus zij weet veel.’ Ellis, 10 jaar

Op sommige scholen is sociale media een onderdeel van de manier van lesgeven. ‘Wij moesten
in groep 7 Twitter nemen. De juf stelde ons zo de vragen’, legt Andre van 11 jaar uit. Maar je zet
alleen Twitter in als het iets toevoegt aan de les. Dan is het leuk en leer je er ook iets van. Doe je
er niets mee maar mag je het wel gebruiken, dan leidt het alleen maar af. Op scholen die
gemiddeld meer werken met technologie en digitale leermiddelen, worden sociale media vaker
met leerlingen besproken dan op scholen die er geen of nauwelijks gebruik van maken. Er wordt
ook meer over de mogelijkheden van sociale media gesproken dan over de gevaren ervan.
Kinderen leren op deze scholen bewuster omgaan met sociale media en realiseren zich dat je
ermee kunt leren.
Het is ‘not done’ om op sociale media vriend te zijn met je leraar. Kinderen geven aan dit niet te
willen, en de school verbiedt het vaak ook. Het gaat hierbij dus niet om speciale hashtags,
Facebookgroepen of iMessage/Whatsapp-groepen, zoals hierboven beschreven. Het gaat echt
over vrienden worden met je leraar via Hyves en Facebook. Onderling zetten leerlingen wel
sociale media in om te praten over schoolvakken, huiswerk en toetsen.
Als er buiten school vervelende dingen gebeuren tussen leerlingen, vinden kinderen dat school
zich er niet mee moet bemoeien. Wat de kinderen onderling met elkaar delen via sociale media is
hun domein, hun wereld. Dit voelt voor hen niet als ‘de school’, maar als privé.

‘Ik leer van een persoon, niet van een apparaat.’ Mees, 13 jaar
Zoals eerder genoemd, is leren voor Generatie Z verbonden met personen. Een van de belangrijkste personen om van te leren is de leraar. Die daagt je uit. Is dat niet het geval, dan leer en
onthoud je de stof minder goed.
Zowel op de basisschool als op de middelbare school leren leerlingen het liefst klassikaal. In het
middelbaar onderwijs zien we wat dat betreft kleine verschillen tussen jongens (51 procent) en
meisjes (55 procent). Het verschil in het basisonderwijs is groter tussen jongens (39 procent) en
meisjes (57 procent). Kinderen vinden het prettig om met een leraar te werken omdat je dan
direct vragen kunt stellen Ook kan een leraar dingen makkelijker uitleggen dan een boek en kan
een leraar op verschillende manieren uitleggen.
Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Manier

Jongens

Meisjes Totaal

Jongens

Meisjes Totaal

Klassikaal (juf/meester/lerares/leraar geeft instructie)

39,2%

56,5%

64

50,7%

54,6%

118

Zelfstandig met boeken in de klas

21,6%

16,1%

26

8,7%

24,3%

43

Zelfstandig met tablet/computer in de klas

14,9%

11,3%

18

11,6%

5,3%

16

Zelfstandig met internet in de klas

4,1%

1,6%

4

7,3%

3,3%

10

Van klasgenootjes

2,7%

4,8%

5

2,9%

5,9%

11

Van ouders

1,4%

1,6%

2

1,5%

1,3%

3

komt vertellen in de klas)

10,8%

3,2%

10

11,6%

4,0%

14

Anders

5,4%

4,8%

7

5,8%

2,0%

7

Totaal

74

62

136

69

152

221

Van een expert (iemand die over zijn of haar werk
Klik hier en
bekijk het
filmpje online
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Basisonderwijs
Van welke manier van lesgeven leer je het meest? Eén antwoord mogelijk
In het basisonderwijs zeggen meer jongens in de klas liever zelfstandig te werken met boeken
(22 procent) dan meisjes (16 procent). In het middelbaar onderwijs willen meisjes liever zelfstandig werken met boeken in de klas (24 procent) dan jongens (9 procent). Op de middelbare school
ziet ook 12 procent van de jongens het ook zitten om met een tablet/computer zelfstandig te
werken in de klas. In het basisonderwijs vinden zowel meisjes (11 procent) als jongens (15
procent) dit prettig. Ook zien jongens het zitten om met een expert (iemand uit de praktijk) te
werken, 12 procent in het middelbaar onderwijs en 11 procent in het basisonderwijs. Meisjes
lijken wat meer te hebben met ‘klassiek’ onderwijs door de leraar in plaats van door iemand van
buiten de school.
Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Manier

Jongens

Meisjes

Totaal

Jongens

Meisjes

Totaal

Laptop

9,5%

8,1%

12

18,8%

14,5%

35

Tablet (bijv. iPad)

8,1%

6,5%

10

4,4%

0,0%

3

Digibord

27,0%

27,4%

37

15,9%

11,2%

28

WIFI

2,7%

3,2%

4

2,9%

1,3%

4

Papieren boeken

24,3%

38,7%

42

34,8%

52,0%

103

Digitale boeken

0,0%

0,0%

0

1,5%

0,7%

2

Pen en papier

5,4%

4,8%

7

7,3%

9,2%

19

Computer (pc)

10,8%

6,5%

12

5,8%

2,6%

8

Mobiele telefoon/Smartphone

1,4%

0,0%

1

2,9%

2,0%

5

Televisie

2,7%

0,0%

2

0,0%

0,0%

0

Digitale instructietafel

0,0%

1,6%

1

0,0%

0,0%

0

Krijtbord

1,4%

1,6%

2

1,5%

3,3%

6

Geen van alle

1,4%

0,0%

1

1,5%

1,3%

3

Anders

5,4%

1,6%

5

2,9%

2,6%

6

Totaal

74

62

136

69

152

221

Je leert het best met…
We hebben het eerder gehad over met welke middelen kinderen leren op school.
We hebben ze ook gevraagd met welke middelen ze het best leren.

Voortgezet onderwijs

Middel

Jongens

Meisjes

Totaal

Jongens

Meisjes

Totaal

Laptop

9,5%

8,1%

12

18,8%

14,5%

35

Tablet (bijv. iPad)

8,1%

6,5%

10

4,4%

0,0%

3

Digibord

27,0%

27,4%

37

15,9%

11,2%

28

WIFI

2,7%

3,2%

4

2,9%

1,3%

4

Papieren boeken

24,3%

38,7%

42

34,8%

52,0%

103

Digitale boeken

0,0%

0,0%

0

1,5%

0,7%

2

Pen en papier

5,4%

4,8%

7

7,3%

9,2%

19

Computer (pc)

10,8%

6,5%

12

5,8%

2,6%

8

Mobiele telefoon/Smartphone

1,4%

0,0%

1

2,9%

2,0%

5

Televisie

2,7%

0,0%

2

0,0%

0,0%

0

Digitale instructietafel

0,0%

1,6%

1

0,0%

0,0%

0

Krijtbord

1,4%

1,6%

2

1,5%

3,3%

6

Geen van alle

1,4%

0,0%

1

1,5%

1,3%

3

Anders

5,4%

1,6%

5

2,9%

2,6%

6

Totaal

74

62

136

69

152

221

Met welk middel leer je het beste op school? Eén antwoord mogelijk
Zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs leren kinderen het liefst met papieren
boeken. We zien hierbij wel een verschil tussen meisjes en jongens. Op de basisschool leert 39
procent van de meisjes het liefst met boeken ten opzichte van 24 procent van de jongens. Op de
middelbare school leert 52 procent van de meisjes het liefst met boeken ten opzichte van 35 procent
van de jongens.
Op de basisschool worden papieren boeken gevolgd door het digibord (27 procent). Hierbij zie je
nauwelijks verschil tussen jongens en meisjes. Op de middelbare school staat op plek twee de
laptop, 19 procent van de jongens ten opzichte van 15 procent van de meisjes kiest hiervoor.
Opvallend is dat zowel meisjes als jongens in het voortgezet onderwijs alle andere digitale middelen,
zoals wifi, tablet, digitale boeken, smartphone en computer, nauwelijks kiezen. Op de basisschool
is dit hetzelfde.
Ondanks dat kinderen vaak praten over digitale middelen zijn dat volgens henzelf dus niet de middelen waar ze het best mee leren. Wij denken dat dit komt omdat er weinig aandacht wordt besteed
aan hoe ze kunnen leren met digitale middelen en dat deze vaak ingezet worden met een bepaalde
fun-factor in plaats van een leerfactor. We zien dit duidelijk terugkomen op de school waar iPads
gebruikt worden.
Kinderen kunnen op deze school goed aangeven wat er prettig is aan leren met een iPad en hoe je
ervan leert. Daarnaast zien we dat kinderen ook thuis sneller leer-apps op hun iPad zetten om nog
eens extra te oefenen. De app ‘Rekentuin’ vinden kinderen vaak erg leuk.
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‘Ik kan precies zien welke rekenoefeningen ik nog niet zo goed
kan. Dat maakt niks uit, dan ga
ik gewoon meer oefenen thuis!’
Flip, 10 jaar

Kinderen die momenteel geen digitale
middelen gebruiken, kunnen zich ook weinig
voorstellen bij de mogelijkheden ervan,
merken we in het onderzoek. Zij zien alleen
de fun-factor en niet de leerfactor.
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Samenvatting - De stand
van zaken in het onderwijs
volgens Generatie Z
 ?Z\VVicVVghX]ddadbYVi]ZibdZi#
Het nut ziet Generatie Z ook: door goed
onderwijs kun je zorgen voor een goede
toekomst. School hoort er voor basisschoolleerlingen gewoon bij. Bij middelbare
scholieren is die vanzelfsprekendheid er
niet meer. Zij zijn moeilijker te motiveren
voor school. Contact met medeleerlingen
op school en zaken buiten school zoals
sociale contacten, sport enzovoort, concurreren met school. Ook de onzekerheid over
wat middelbare scholieren met hun toekomst willen en de druk die ze voelen van
ouders en school maken dat de motivatie
daalt.
 =Zi^hWZaVc\g^_`YViZgc^ZiiZkZZaV[aZ^Y^c\
is op school, dat je plezier hebt in de
lessen, dat het gezellig is in de klas en dat
er context (waarom leer je, wat is het doel),
praktijk en actualiteit in de lessen is verwerkt. Ook zelfstandig werken wordt
positief ervaren, mits er een duidelijke
uitleg is en de mogelijkheid tot overleggen
en samenwerken. Kinderen willen op
school ontdekken waar ze goed in zijn en
deze talenten kunnen ontwikkelen. Hierdoor stijgt de motivatie.
 <ZcZgVi^ZO]ZZ[iWZ]dZ[iZVVcaZhhZc^c
ICT-vaardigheden. Nu leren ze vooral thuis
met ICT om te gaan, van broers en zussen,
ouders maar vaak gewoon door trial-anderror. Ze moeten zowel leraren als ouders
helpen met technologie. Dat vinden ze niet
erg.
 7Vh^hkV``ZcodVahheZaa^c\!gZ`ZcZc!iVVa!
schrijven en lezen zijn belangrijk voor
je toekomst. Het zijn vaardigheden die je
de rest van je leven nodig hebt.

 KVc\nbZcXgZVi^ZkZkV``ZcaZgZc
kinderen vooral belangrijke vaardigheden
als bewegen, samenwerken, communiceren en vertrouwen.
 EVe^ZgZcWdZ`ZcZceZcZceVe^ZgldgYZc
het meest gebruikt in het onderwijs
Het digibord doet langzaam zijn intrede en
heeft een fun-factor bij leren. De kinderen
vertellen ons dat het digibord niet altijd
wordt gebruikt. Ook zijn er veel leraren die
bepaalde functies niet of verkeerd inzetten.
Internet wordt regelmatig gebruikt op
scholen, maar er zijn wel strenge regels
aan verbonden. Kinderen leren vooral over

waar iPads worden gebruikt, wordt hier
heel duidelijk wel over nagedacht.
 HdX^VaZbZY^V^cYZ`aVh^coZiiZck^cYZc
leerlingen prima, mits dat iets toevoegt aan
de les en via hashtags, Facebookgroepen
of iMessage/Whatsapp-groepen gebeurt.
Het mag niet in de weg staan van het
privégebruik van sociale media.
 @^cYZgZcaZgZc]ZibZZhikVc`aVhh^`VaZ
lessen. De leraar heeft de belangrijkste rol
in de klas. Ook zelfstandig werken in de
klas vinden veel kinderen prettig, met
boeken of met een tablet of computer.
 @^cYZgZcaZgZc]ZiWZhibZieVe^ZgZc

de gevaren van internet.
 BdW^ZaZVeeVgViZcodVahZZcaVeide!
smartphone of tablet worden nauwelijks
ingezet. Kinderen vinden deze apparaten
wel erg aantrekkelijk, maar geven aan dat
ze er alleen van kunnen leren als ze er
binnen een duidelijke context mee werken.
 J^idchdcYZgodZ`Wa^_`iYViY^\^iVaZVeeVgVten aanschaffen niet voldoende is. Er wordt
nauwelijks gewerkt vanuit een duidelijke
visie. Welke kennis en/of vaardigheden
moet aan kinderen worden overgedragen?
En met welk middel? Niet elk middel is
geschikt om alles te leren. Op de school

boeken en het digibord. Andere digitale
middelen worden niet of nauwelijks genoemd.
 @^cYZgZcegViZckVV`dkZgY^\^iVaZb^YYZaZc
maar het zijn niet de middelen waar ze het
best mee leren. Dit komt volgens ons
omdat er te weinig aandacht wordt besteed
aan hoe je ermee kunt leren. Daarbij
worden digitale middelen vaker ingezet
vanwege de fun-factor dan de leerfactor.
Kinderen die momenteel geen digitale
middelen gebruiken, vinden het ook lastig
om die leerfactor te zien.
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Heeft jouw school
de fun-factor?

hoofdstuk 3

Middelbare scholieren
willen Chinees
leren op school

Leren op de school
van de toekomst
volgens Generatie Z

Basisschoolleerlingen willen:

graffitiles

kookles

toneelles

modeles

Hoe ziet de ideale school eruit? Hoe ziet de school van
de toekomst eruit? Welke vakken blijven bestaan en welke
vakken komen erbij? En hoe wil je leren in de toekomst?
Hoe zit het met ‘21st century skills’? Dat zijn vragen
die we stelden aan kinderen in de co-creatie sessies.
Deze vragen stelden we in de co-creatie sessies.

Geen robots
maar een
juf of meester!

Vakken in de toekomst
Volgens Generatie Z blijven traditionele vakken bestaan. Je hebt ze nodig om te leren rekenen,
lezen en schrijven. Dan kun je je mening geven, communiceren met mensen en dingen regelen.
Scholieren hebben die vakken ook nodig om andere vakken aan te kunnen, zoals biologie,
natuur- en scheikunde, verzorging en maatschappijleer. Die vakken vinden ze ook belangrijk
omdat je kennis nodig hebt over hoe de wereld werkt en hoe mensen in elkaar zitten.
Al vanaf de basisschool hebben kinderen meer behoefte aan andere talen, zoals Engels, Spaans,
Italiaans, Frans en Duits. Middelbare scholieren noemden ook Chinees.
Als kinderen op de basisschool zelf een vak zouden mogen kiezen, dan noemen ze vakken die
ofwel op het voorgezet onderwijs gegeven worden ofwel beroepsgericht zijn.

Uitslapen

helpt voor beter te presteren
46

Klik hier en
luister naar
‘favoriete vak’
Pascal, 12 jaar
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Ze noemen techniek, bedrijfskunde, wiskunde,
scheikunde, biologie en talen. En ze willen
proefjes doen, meer met dieren, koken, en
talen een beetje leren spreken voor op vakantie. Ze willen dit op school leren en denken het
in het dagelijks leven goed te kunnen gebruiken. Het is praktisch én leuk. De oudere
leerlingen willen meer pauze, kortere schooldagen (net als op de middelbare school), meer
gym en creatieve vakken. Ook zwemles werd
door 6- tot en met 12-jarigen genoemd als
nieuw vak. Belangrijk bij nieuwe vakken is dat
je ervan leert.
Vakken waar volgens basis- en middelbare
scholieren meer aandacht voor mag komen,
zijn ICT-vaardigheden en mediawijsheid.
Kinderen vinden het belangrijk te leren over
techniek omdat ze er voordurend mee te
maken hebben. Het is een deel van hun leven.
Als ze aan techniek denken, dan denken ze
vooral aan ICT en ‘dingen maken’. Hoe je om
moet gaan met een computer of het internet
leren ze nu van elkaar en niet op school. Op
school wordt ook te weinig met computers
gewerkt.
Op een goede manier omgaan met media is
voor kinderen ook relevant. Daarover zou op
school les gegeven moeten worden. Hoe zij
bewust media kunnen gebruiken om beter of
leuker te leren zou dan centraal moeten staan.
Nu worden kinderen vooral op de gevaren van
de media gewezen en niet op de mogelijkheden.
Bij beide leeftijdsgroepen zie je meer behoefte
aan doevakken. Vakken waar je bezig bent met
beweging, maar ook met creativiteit of met je
handen. Gymmen/sporten werd veel genoemd.
Kinderen zijn op zoek naar uitdagender
sporten, zoals snowboarden, boksen, paardrijden en boogschieten. Zwemmen werd ook
heel vaak genoemd, naast sporten/gymmen.
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Maar ook creatieve vakken als dans, muziek,
zingen, tekenen en knutselen/handenarbeid
werden regelmatig genoemd.
Op de middelbare school werden creatieve
vakken ook vertaald naar mode (naailes),
graffitiles en toneel. Het meest opvallende wat
kinderen opschreven was kookles. Ook zagen
we dieren verzorgen en tuinieren voorbijkomen.
We zien zowel bij basisschool- als middelbareschoolleerlingen de wens om later te beginnen. Om 09.00 uur in plaats van 08.30. Hun
motivatie: als je uitgeruster bent, leer je beter.
Het schoolgebouw van de toekomst
We vroegen kinderen hoe het schoolgebouw
van de toekomst eruitziet. Kinderen tekenen
verschillende gebouwen. Maar je ziet veel
overeenkomsten in deze tekeningen.
Ze tekenen in de school van de toekomst
ruimtes die we allemaal kennen van de huidige
schoolgebouwen. Zoals een aula, een schoolplein, wc’s, lerarenkamers en een kantine.
Ook zie je ‘gewone’ lokalen met tafels en
stoelen voor de basisvakken en om klassikaal
les te krijgen.

Klik hier en
luister naar
‘ideale klaslokaal’
Sam, 11 jaar

Middelbare scholieren vinden buitenruimte
belangrijk. Een dakterras, een schoolplein
met bankjes, bloemen en bomen. Basisschoolleerlingen tekenen vaker een traditioneel
schoolplein. Traditioneel schoolplein en
ruimtes om te ontspannen en te bewegen.

Volgens kinderen zijn er in de toekomst meer
doevakken. En daar horen andersoortige
lokalen bij, zoals een keuken, tuin, toneelruimte, computerlokaal (met moderne apparaten)
of een ontwerpstudio. Ook sport speelt volgens
Generatie Z een grotere rol in de school van
de toekomst. Bijna alle getekende scholen hebben een zwembad en/of sportveld.
Dat er ruimte is in de school om ook leuke
dingen te doen, is voor alle scholieren belangrijk. Vorig jaar uitte dit zich in Starbucks en
Apple winkels op school. Dit jaar tekenden
kinderen vaker een glijbaan, gamehal, snackbar, bioscoop en relaxruimtes. Enkele middelbare scholieren dachten na over duurzaamheid
en tekenden zonnepanelen op het dak van hun
ideale school van de toekomst.
Klik hier en
luister naar
‘ideale schoolgebouw’
Rianne, 11 jaar

Het onderwijs
van de toekomst
Een grote groep leerlingen geeft aan dat er op
dit moment te weinig tijd is om te leren hoe je
leert. Een groot boek voor je neus waar je alle
pagina’s uit lijkt te moeten leren, is ingewikkeld
en saai. Leerlingen willen leren hoe je informatie filtert en verwerkt. In de gesprekken
kwam ook naar voren dat leerlingen zich ervan
bewust zijn bijna alle informatie te kunnen
opzoeken. Zij leren liever hoe ze de juiste
informatie op kunnen zoeken, dan dat ze alles
uit hun hoofd moeten leren. Na een les of toets
is belangrijke informatie immers snel verdwenen.

Digitalisering
Bijna alle leerlingen tekenden of schreven iets
over digitalisering toen we hen vroegen naar
leren in de toekomst. Maar basisschoolleerlingen denken er nogal anders over dan middelbare scholieren.
Basisschoolleerlingen doen een oproep tot
digitaliseren. Ze schrijven vaak op dat ze willen
leren met iPads of laptops. Het aantrekkelijke
daaraan lijkt te zijn dat ze zelfstandiger aan de
slag kunnen: een opdracht op de iPad, op je
eigen niveau. Kinderen willen überhaupt vaker
hun eigen tijd kunnen indelen en zelfstandig
werken. Veel kinderen denken dat digitale
rekenmethoden voor afwisseling zorgen. En
dus, zo zeggen ze, ook voor meer plezier.
Het moet allemaal wel goed werken. Als een
digibord langzaam opstart of computers traag
zijn, dan gebruiken ze die liever niet. Ook de
context bij het gebruik van deze apparaten is
belangrijk. Het betekent niet dat ze de iPad
en laptop overal voor willen gebruiken en dat
deze klakkeloos ingezet moet worden. Als de
context niet duidelijk is, leren ze het liefst met
traditionele middelen.
Er wordt wel gesuggereerd dat kinderen een
robot voor de klas willen. Uit ons onderzoek
naar het huidige onderwijs blijkt echter dat de
leraar de belangrijkste factor is in de klas. Hij
kan op je gevoel inspelen en je dus beter
helpen dan een digitaal apparaat.
Bij middelbare scholieren is meer verzet tegen
digitaal leren. In de tekeningen zie je dat ze
wel denken dat het onderwijs zal digitaliseren,
met iPads, laptops en luxere computers,
overigens vaak wel gecombineerd met boeken
en schriften. Ondanks dat ze digitalisering
voorspellen, blijkt uit de groepsgesprekken en
ook uit sommige tekeningen dat ze dit niet allemaal willen.
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Ze vinden het prettig om hun leerwerk uit boeken te doen, een digitaal apparaat kan afleiden.
Hier zien we terug dat ze, zoals ze dat horen van leraren en ouders, vooral denken in nadelen en
gevaren en niet zozeer in de voordelen voor beter, leuker en anders leren met digitale apparaten.
Middelen
We stelden in de vraag: Welk middel gebruik je nu niet op school maar zou je wel willen gebruiken? De tablet staat hoog op het wensenlijstje bij meisjes op de basisschool (70 procent), bij
jongens staat de tablet lager (59 procent).
Welk middel gebruik je nu niet op school, maar zou je willen gebruiken?
Maximaal drie antwoorden.
Basisonderwijs
Middelen

Jongens

Meisjes

Totaal aantal respondenten

Laptop

48,0%

43,3%

61

Tablet (bijvoorbeeld iPad)

58,9%

70,0%

85

Digibord

5,5%

8,3%

9

WIFI

12,3%

13,3%

17

Papieren boeken

1,4%

1,7%

2

Digitale boeken

11,0%

20,0%

20

Pen en papier

0,0%

0,0%

0

Computer (pc)

5,5%

5,0%

7

Mobiele telefoon/Smartphone

28,8%

25,0%

36

Televisie

12,3%

10,0%

15

Digitale instructietafel

15,1%

11,7%

18

Krijtbord

2,7%

5,0%

5

Anders

12,3%

0,0%

9

Totaal aantal respondenten

73

60

133

Ook digitale boeken staan vaker op het wensenlijstje van meisjes ( 20%) dan van jongens
(11 procent). Scholieren geven aan dat het veel gesjouw met boeken zou schelen als ze digitaal
kunnen werken op school.
Zowel jongens (48 procent) als meisjes (43 procent) willen met laptops werken. Ook werken
met een smartphone staat hoog op het verlanglijstje van basisschoolleerlingen, 29 procent van
de jongens en 25 procent van de meisjes wil er in de toekomst mee werken.
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Welk middel gebruik je nu niet op school, maar zou je willen gebruiken?
Maximaal drie antwoorden.

Tips voor leraren
We vroegen aan alle leerlingen: Wat zou jouw
meester/juf/leraar kunnen doen om jou met
meer plezier te laten leren?

Voortgezet onderwijs
Middelen

Jongens

Meisjes

Totaal aantal respondenten

Laptop

34,9%

41,3%

85

Tablet (bijvoorbeeld iPad)

48,5%

57,3%

118

Digibord

7,6%

4,7%

12

WIFI

15,2%

11,3%

27

Papieren boeken

0,0%

2,7%

4

Digitale boeken

34,9%

22,0%

56

Pen en papier

0,0%

0,7%

1

Computer (pc)

4,6%

4,0%

9

Mobiele telefoon/Smartphone

15,2%

14,0%

31

Televisie

6,1%

10,7%

20

Digitale instructietafel

15,2%

21,3%

42

Krijtbord

0,0%

4,0%

6

Anders

7,6%

4,7%

12

Totaal aantal respondenten

66

150

216

Bij leerlingen van het voortgezet onderwijs is
het opvallend dat meer meisje met digitale
apparatuur willen werken dan jongens. De
tablet is het meest gewenste middel. 57
procent van de meisjes en 49 procent van de
jongens wil ermee werken. 41 procent van de
meisjes wil met een laptop werken, ten
opzichte van 35 procent van de jongens. De
digitale instructietafel kwam bij middelbare
scholen als derde uit de vragenlijst, meisjes
(21 procent) en jongens (15 procent). We
vragen ons hier wel af of ze echt weten wat
dit apparaat inhoudt.
Leraren
Basisschoolleerlingen schrijven minder
wensen op over hun juf of meester. Middelbare scholieren hebben we wel veel gehoord
over wat leraren beter zouden moeten doen in
de toekomst.
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Hieronder een greep uit de opmerkingen die
middelbare scholieren opschreven:

- Leraren moeten positief voor de klas staan.
- Er moet persoonlijke aandacht zijn.
- Leraren moeten gelijkwaardiger zijn, dus ook een
briefje gaan halen als ze te laat komen.
- Mentoren moeten meer organiseren, meer met
kinderen praten.
- Meer als mentor, in plaats van als wiskundeleraar.
- Een mentor aan wie je dingen kunt vertellen.
- Een optie zou zijn om zelf je mentor te kiezen.

Ook vinden ze dat leraren strenger opgeleid
moeten worden, meer praktijk moeten krijgen,
en zich meer zouden moeten inleven in
leerlingen.

Klik hier en
luister naar
‘ideale leraar’
Merel, 10 jaar

‘Een beetje grappig lesgeven
zodat wij sympathie krijgen.’

eigen behoefte. Praktijkgerichte lessen zien we
ook hier weer terug. En middelbare scholieren
willen meer humor in de klas.

‘Door een goede band met de
leerlingen en een les met humor
te geven.’ Malissa, 14 jaar
‘Wat meer praktische lessen geven,
want als je steeds moet lezen en
dan een opgave moet maken is dat
erg saai.’ Liza, 12 jaar

Leon, 14 jaar
In alle leeftijdsgroepen zagen we regelmatig
terugkomen dat de docent zichzelf niet hoeft te
veranderen.

Klik hier en
luister naar
‘ideale leraar’
Luke, 11 jaar

‘De juf hoeft niks te veranderen
aan zichzelf.’ Michel, 11 jaar
Leren in spelvorm (gamification) kwam
regelmatig terug.

‘Leren met spelletjes.’
Rachid, 15 jaar

‘Les op de iPad op school invoeren,
meer zelfstandig laten werken,
leuker lesgeven door meer
praktijkdingen te doen, dus de
natuur in als het over natuur
gaat bijvoorbeel.’ Sam, 9 jaar
Meisjes willen dat het gezellig is in de klas.
Veel middelbare scholieren geven ook aan dat
ze interessante lessen willen, toegespitst op je
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Samenvatting - Leren op
de school van de toekomst
volgens Generatie Z
 =ZidcYZgl^_hkVcYZidZ`dbhibV\
volgens leerlingen praktischer. Meer doen,
meer context; wat je leert in de praktijk
brengen. Digitalisering speelt hierin een rol,
maar is niet dé oplossing of hét middel. Het
blijft een combinatie van verschillende
middelen. Omdat het onderwijs praktischer
mag en toepasbaarder, moet daarmee ook
het ontwerp van de school veranderen.
 Dd`bdZiZgbZZgVVcYVX]io^_ckddg
ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Hoe
maak je dingen? Hoe kun je digitale
middelen inzetten om zelfstandiger, sneller,
leuker of beter te leren? Hoe werkt de
computer? Hoe werkt het internet? En hoe
zoek je dingen op en filter je die informatie?
 9dXZciZcbdZiZco^X]`jccZckZgeaVVihZc
in de doelgroep. Middelbare scholieren
hebben de behoefte om gezien te worden
als een individu met zijn eigen wensen en
doelen, in plaats van als een hele klas met
één hoofddoel.
 9ZhX]ddaWa^_[i^cYZidZ`dbhiZZcdcibdZtingsplek. Om je docent te ontmoeten, om
je vrienden te ontmoeten. School moet een
fun-factor en een gezelligheidsfactor
hebben.
 <ZcZgVi^ZO]ZZ[igZYZa^_`WVhVaZlZchZc
voor het onderwijs in de toekomst. De
leraar is en blijft het belangrijkste. Over de
toepassingen van technologie in het
onderwijs moet zorgvuldig worden nagedacht, er moet doorlopend worden getest
en bijgeleerd.
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hoofdstuk 4

Conclusies en How to’s
Generatie Z is zich niet altijd bewust van hoe ze leren.
School vinden ze de gebruikelijke en fijnste plek om te leren.
Omdat daar structuur is, weinig afleiding, sociale druk en
gezelligheid van leeftijdsgenoten. Daar zeggen ze ook het
meest te leren, gevolgd door thuis. Thuis leer je anders dan
op school. Als ze thuis leren, doen ze dat voornamelijk met
digitale middelen, zoals televisie, computer/laptop, tablet,
internet en smartphone. En ze leren thuis van televisieprogramma’s en met papieren boeken.
Van televisieprogramma’s leren kinderen over de wereld,
andere landen, dieren, Engels en over mensen in het
algemeen en in andere landen. Op internet leren kinderen
voornamelijk van de gesprekken die ze voeren, van hulp
vragen of door artikelen of filmpjes die gedeeld worden.
Thuis leren is meestal schoolgerelateerd. Thuis leer je van je
ouders of van je broers en zussen, of terwijl je je ontspant
voor de televisie of chat met vrienden. Ouders helpen je met
school, bijvoorbeeld door te overhoren of te helpen met huiswerk. Op de middelbare school wordt leren van je vrienden
ook steeds belangrijker.
Op school wordt er weinig aandacht besteed aan de context van leren. Kinderen weten dat
je leert om te zorgen voor je eigen toekomst. Maar voor kinderen is het vaak onduidelijk waarom
je een bepaald vak leert. Kindere vragen daarom om praktischer lessen; wat je leert direct doen.
Ook vragen ze meer om actualiteit, zodat ze de wereld beter kunnen duiden. Ze zijn zich ervan
bewust dat ze dit in de toekomst hard nodig zullen hebben.
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Weten waar je goed in bent en je talenten
ontwikkelen helpen bij leren. Je hebt dan
duidelijker voor ogen waarom je het allemaal
doet. Ook is plezier, gezelligheid, niet te veel
afleiding in de lessen en afwisseling belangrijk,
met een leraar die er zin in heeft! Dit alles
helpt kinderen gemotiveerder te leren.
Momenteel zeggen kinderen het meest te leren
op de traditionele manier, met papieren boeken
en klassikale lessen. Ze leren ook van zelfstandig leren met papieren boeken in de klas, of
een laptop of tablet. Technologie in de klas is
dus niet per se wat kinderen willen.
Technologie wordt momenteel met kleine
stappen ingezet in het onderwijs. De meeste
scholen hebben wel een digibord, maar er zijn
nog altijd scholen die dat niet hebben. Op de
meeste scholen wordt op traditionele wijze
lesgegeven. Technologie lijkt vooral ingezet te
worden om met de tijd mee te gaan. Er lijkt
weinig nagedacht te worden over het waarom
ervan en welke leerdoelen ermee kunnen
worden behaald.
Kinderen zien vooral de fun-factor van technologie in. Als ze er niet mee werken, kunnen ze
zich moeilijk voorstellen hoe je ermee kunt
leren. Op scholen die voorlopen met technologie, weten zowel leraren als leerlingen veel
beter waarom en hoe technologie ingezet
wordt. Er is een visie. En leerlingen kunnen
uitleggen wat ze van die technologie leren.
Omdat ze thuis op de iPad laten zien wat ze
leren en hoe dat gaat, zijn ouders duidelijk
meer betrokken bij het leerproces van hun
kinderen. Leraren en leerlingen zien de winst
van technologie. En wij ook. Wanneer er geen
visie is, lijkt technologie geen slagingskans te
hebben.
Hetzelfde geldt voor sociale media. Het is
belangrijk dat sociale media voor school en
privégebruik niet vermengd raken. En het
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belangrijkste is net als bij technologie, dat het
iets toevoegt aan het leren.
Technologie speelt een grote rol in het leven
van kinderen. Veel volwassenen denken dat
kinderen er veel van weten. In de toekomst
willen kinderen meer weten van ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Ze willen leren
omgaan met internet en computers, bijvoorbeeld weten hoe je informatie goed opzoekt en
filtert. Nu worden internetlessen vooral
gegeven vanuit gevaar, kinderen willen les
krijgen vanuit mogelijkheden.
School blijft bestaan, maar in de toekomst zijn
de lessen praktischer opgezet. Digitalisering
speelt hierin een rol, maar is niet dé oplossing
of het wondermiddel. Het blijft een combinatie
van verschillende middelen. Omdat het onderwijs praktischer mag en toepasbaarder, moet
daarmee ook het ontwerp van de school
veranderen. Docenten moeten zich kunnen
verplaatsen in de doelgroep; jongeren hebben
de behoefte om gezien te worden als een
individu met zijn eigen wensen en doelen, in
plaats van als een hele klas met één hoofddoel.
De basis hiervoor moet al op de lerarenopleidingen worden gelegd.

How to’s: Hoe kun jij als
professional in het onderwijs
beter aansluiten bij de
wensen en behoeften
van Generatie Z?
Kinderen hangen ongemotiveerd in de schoolbanken, er wordt gepest via sociale media,
docenten worden met video’s belachelijk
gemaakt, ouders bemoeien zich met cijfers
van hun kinderen maar bezoeken nooit een
ouderavond. De wereld waarin Generatie Z
leeft, is niet anders dan die van ons.

Maar Generatie Z’ersbegrijpen en bekijken
deze wereld wel anders. Niet alleen omdat ze
jong zijn, maar ook omdat ze opgroeien in een
tijd waarin vaste structuren geen zekerheid
meer bieden en er weinig tijd is om echt naar
elkaar te luisteren.
Communiceren met kinderen is een vak apart.
De wereld van volwassenen ligt soms mijlenver af van de wereld van kinderen. Dat je zelf
jong bent geweest, is niet de sleutel tot
succes. Hoe kun je als professional in het
onderwijs beter aansluiten bij de wensen en
behoeften van Generatie Z?
In dit hoofdstuk Acht tips.

Tip 1 - Veiligheid en oprechte aandacht is
het aller-aller belangrijkste. Om je als kind
optimaal te ontwikkelen moet je je bovenal
veilig en geliefd voelen. Niet alleen thuis maar
zeker ook op school. Als leraar ben je daar
verantwoordelijk voor. Kinderen geven aan dat
er weinig tijd is om met elkaar te praten. Op
school maar ook daarbuiten. Er moet veel in
korte tijd. Durf met kinderen rond de tafel te
gaan zitten, interesse te tonen en wees niet
bang om de verkeerde vragen te stellen. Als je
oprecht bent, stel je altijd de juiste vraag.
Begin eens met: Wat vind je leuk om te doen?
Wat doe je het liefst op internet? En wat zou je
doen als je niet op internet zou kunnen? Wie is
de belangrijkste persoon in je leven? Of wat
zou je doen als je een dag directeur zouden
zijn van een school of de baas van het Journaal? Kinderen merken dan dat je geïnteresseerd in ze bent om wie ze zijn en niet alleen
om hoe ze presteren in de klas.
Kinderen vinden het ook leuk om dit soort
dingen van elkaar te weten. Tijdens de expeditie merkte een docent op dat ze niet op deze
manier met kinderen praat. Tegen een expeditielid zeiden kinderen na een uur dat ze het
jammer vonden dat het gesprek voorbij was.

Durf te luisteren en geeft niet meteen op na
een negatieve opmerking . Kinderen anno 2013
horen graag andermans meningen en ideeën.
Ga de dialoog aan zonder te oordelen.

Tip 2 - Verdiep je in hun wereld. Je hoeft

niet de hele dag te twitteren als docent, of de
nieuwste sneakers te kopen of les te geven
met mobiele telefoons. Maar af en toe eens
rondneuzen op websites waar kinderen vaak
komen, de nieuwste apps checken of een ritje
in die ene toffe achtbaan, geeft je een goed
beeld van wat er onder kinderen leeft. Ook dit
zijn goede onderwerpen om met elkaar over te
praten (zie tip 1). Vraag je leerlingen eens hoe
zij denken met hun smartphone Engelse
woordjes te leren of door YouTube-filmpjes de
samenhang tussen twee geschiedenislessen te
zien. Je zult zien dat zij, net als jij, ook hun
bedenkingen en twijfels hebben over deze
middelen. Samen leer je het meest!

Tip 3 - Back to basics. Leraren moeten

weer terug naar de basis en daarvoor de
ruimte nemen en krijgen. Wat willen we
kinderen leren? Wat vinden wij als volwassenen belangrijk voor de toekomst? En hoe
krijgen we het voor elkaar dat kinderen dit op
een goede, interessante en leuke manier
leren? Technologie anno 2013 kan hier een
hulpmiddel zijn, naast de traditionele middelen.
Wij denken dat de leraar zijn persoonlijke
gereedschapskist moet uitbreiden en blijven
aanvullen. Niet alleen met middelen waarin hij
zelf gelooft, waar hij zich prettig bij voelt,
waarvan hij denkt dat ze nieuwsgierig maken
of die relevant zijn voor het leerdoel, maar ook
met nieuwe middelen. Wat heb je eraan om
een digibord in te zetten als het als een
krijtbord gebruikt wordt? Met te kijken naar
wat er nodig is om iets over te brengen en hoe
de leraar zich hierbij voelt, wordt technologie
makkelijker inzetbaar.
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Tip 4 - Technologie inzetten met een visie.

Leerlingen zien dat scholen en leraren worstelen met het inzetten van technologie. Helaas
merken ze ook dat zij geen partner zijn in deze
ontwikkeling, terwijl ze buiten school graag en
veel gebruik maken van technologie. Ook om
dingen voor school te leren en te doen. We
zien de potentie van technologie om Generatie
Z beter onderwijs te kunnen geven, dat beter
aansluit op hun belevingswereld.
Volgens de leerlingen moet er nagedacht
worden over waarom, hoe en wanneer
bepaalde digitale middelen worden ingezet.
Dit biedt context waardoor het doel duidelijk
wordt voor de leerling. Alleen een iPad in de
les gebruiken, leidt volgens hen af. De school
moet dus werken vanuit een visie. Die visie
zou vormgegeven kunnen worden door op
school een discussie te organiseren die onder
andere over onderstaande vragen zou moeten
gaan. Leerlingen kunnen hier goede gesprekspartners zijn. Ze zijn gewend aan overleggen
en hun mening geven, dit krijgen ze van huis
uit mee, en willen dit ook graag op school.
Toch vinden bedrijven, organisaties en het
onderwijs het moeilijk ze te betrekken in
besluitvorming of bij het creëren van plannen.
 LVil^aaZclZdcoZaZZga^c\ZcaZgZc4
 LZa`ZkVVgY^\]ZYZck^cYZcl^_kddgYZ
21ste eeuw belangrijk?
 LZa`Zb^YYZaZck^cYZcl^_WZaVc\g^_`kddg
de 21ste eeuw?
 >h]ZicdY^\^hdbkddg^ZYZgZaZZga^c\ZZc
iPad te hebben? Of heb je er ook genoeg
aan vijftig?
 =dZkdZaZcdcoZaZgVgZco^X]W^_ZZc^EVY
en digibord?
 LVibdZi^ZbVcYW^_aZgZcdbYZoZb^YYZlen goed te kunnen inzetten?
 @jccZcaZZga^c\Zc]^ZgW^_]ZaeZc4
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Tip 5 - Betrek de dagelijkse wereld van

Generatie Z in het leerproces. Generatie Z
leert 24/7, op allerlei plekken, van allerlei
mensen en op allerlei manieren. Online en
offline. Zowel bewust als onbewust. Het
onderwijs kan kinderen helpen zich ervan
bewust te worden wat ze leren, hoe ze het
beste leren en van wie. Context, uitleg en
dingen expliciet maken, is de taak van de
volwassenen in hun leven. Waarom is dit vak
nuttig? Hoe leer jij het beste? Uitproberen,
fouten maken. Het hoort er allemaal bij.
Het internet is een te groot onderdeel van het
leven van Generatie Z om het niet op school te
integreren. Alleen verbieden of wijzen op de
gevaren helpt deze generatie niet. Internet in
de les gebruiken kan de motivatie vergroten,
met name bij middelbare scholieren. Ook de
maatschappij mag meer aan bod komen in de
lessen. ‘Wat kan ik hiermee?’ is een heel
relevante vraag. Speel in op de actualiteit. Wat
speelt er in de wereld en hoe is dat verbonden
met de vakken die ze nu krijgen. Je hoeft als
leraar niet perfect te zijn. Samen en van elkaar
leer je volgens deze generatie het beste.
Klik hier en
luister naar
‘als ik de baas was’
Maickel, 12 jaar

Tip 6 - Leer met Generatie Z over techno-

logie. De leerlingen geven aan meer les te
willen in vaardigheden om goed om te gaan
met digitale middelen. Zij willen die vaardigheden graag samen met de leraar ontdekken,
want zij snappen heel goed dat leraren er niet,
zoals zij, mee opgegroeid zijn. Vooral basisschoolleerlingen zijn ermee opgegroeid.
Als de schoolvisie op leren en technologie
duidelijk is, kijk dan vooral naar de mogelijkheden. Technologie verdwijnt niet en Generatie

Z zal ook in de toekomst veel profijt hebben
van digitale vaardigheden. Zorg dat kinderen
het principe van Wikipedia begrijpen, dan
begrijpen ze ook waarom het niet altijd
betrouwbaar is. Leer hun hoe je weet wanneer
iets betrouwbaar is. Heb hier vooral een
gesprek over en wees eerlijk dat volwassenen
dit ook niet altijd weten. Beoordeel informatie
zelf ook kritisch. En bedenk samen hoe je kunt
voorkomen dat je constant afgeleid wordt door
sociale media of de eindeloze mogelijkheden
van het wereldwijde web. Allemaal essentiële
vaardigheden voor het leven in de 21ste eeuw.
Deze moeten dan ook een plek krijgen in het
onderwijs aan Generatie Z.

Tip 8 - Blijf jezelf. Ondanks dat niemand

oud wil worden, is doen alsof je jong en hip
bent niet de oplossing. Kinderen voelen het
direct als je iets doet wat je eigenlijk niet wilt
of niet kunt. Zowel merken als mensen moeten
authentiek zijn voor kinderen. Een merk moet
ook werkelijk doen wat het belooft; volwassenen moeten zich volwassen gedragen. Durf je
kwetsbaar op te stellen en zeg het gewoon als
je iets niet weet. Kinderen zullen je daarom
waarderen.
Wil je aan de slag met deze tips, maar weet je
nog niet hoe? Neem gerust vrijblijvend contact
met ons op. Je vindt onze contactgegevens in
het colofon.

Tip 7 - Technologie biedt kans op een

betere samenwerking tussen ouders en
leraren. We hebben van de kinderen begrepen
dat ouders zich over het algemeen, los van
overhoren of helpen met een werkstuk, niet
actief bezighouden met het leerproces van hun
kind(eren). Hoewel Generatie Z in een tijd
opgroeit waarin ouders veel en vaak met hun
kinderen over van alles praten, lijkt de school
een afgescheiden wereld te zijn. Technologie
biedt ouders de mogelijkheid om meer te
begrijpen van het leerproces en de ontwikkeling van hun kind. Een iPad geeft kinderen de
mogelijkheid om thuis nog extra te oefenen
met bijvoorbeeld een reken-app. De app past
zich aan aan het niveau van het kind. Het
niveau en de progressie van het kind zijn
zichtbaar, en daardoor makkelijk te bespreken
met ouders. Onze droom is dat ouders en
leraren een hecht team vormen om het kind
een veilige omgeving te bieden. Een omgeving
waarin iedereen fouten kan maken, zowel de
volwassenen als de kinderen. Maar wel altijd
met hetzelfde doel voor ogen: de ontwikkeling
van kinderen om hen voor te bereiden op een
fijn leven in de toekomst.
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Begrippenlijst

Dankwoord

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Now It’s Our Time heeft dit jaar voor de tweede keer een onderzoeksexpeditie georganiseerd.
We hebben geleerd, uitgeprobeerd en beseft dat we ook dit jaar niet perfect zijn. Ook de expeditieweek afgelopen juni 2013 heeft ons tomeloze energie gegeven en de overtuiging dat inzicht in
kinderen en jongeren helpt om ze beter te bereiken. De eerlijke antwoorden van de kinderen
hebben ons geïnspireerd tot deze publicatie. Oprechte interesse in en luisteren naar hoe kinderen hun wereld zien en ervaren is voor iedereen die privé of professioneel met kinderen omgaat
een must. Wij hopen dat deze publicatie volwassenen helpt ons onderwijs beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van Generatie Z.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
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Tafeltrainer - app om zelfstandig de tafels te oefenen.
Rekentuin - app om rekenvaardigheden te oefenen en meten, geschikt voor het po en vo.
Taalzee - app om taalvaardigheden te oefenen en meten, geschikt voor het po, vo, mbo en hbo.
NxtApp -app, helpt je met rekenen, geschikt voor het po.
M4TH - app, helpt je met rekenen en wiskunde, geschikt voor het po en vo.
WRTS - een online overhoorprogramma. Voer je woordjes in en laat je overhoren,
geschikt voor het po.
Ambrasoft - online oefeningen in taal- en rekenvaardigheden, geschikt voor het po.
po - primair onderwijs
vo - voorgezet onderwijs
Sociale media - een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee informatie gedeeld kan
worden. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid
(podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via sociale media-websites.
Prezi - een online presentatieprogramma in de cloud om ideeën te ontdekken en te delen op een
virtueel canvas.
WhatApp - mobiele berichten-app waarmee je gratis berichten kunt uitwisselen.
Facebook - een sociaal netwerk dat vrienden, collega’s, studiegenoten en kennissen met elkaar in
contact brengt.
Twitter - een gratis internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes van maximaal 140 tekens
publiceren.
Instagram - een gratis app om digitale foto’s of video’s uit te wisselen via mobiele apparaten.
Digitale instructietafel - een tafel met een touchscreen als tafelblad. De tafel is gericht op samenwerkend leren door de multitouch interface; meerdere kinderen kunnen samen tegelijkertijd een spel
spelen of met een opdracht bezig zijn.
iPad - een tabletcomputer van het Amerikaanse elektronicabedrijf Apple met een multi-touchscherm, waardoor hij met de vingers is te bedienen.
Digibord - een combinatie van een digitaal schoolbord, een beamer en een computer of laptop.
vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo biedt vier leerwegen die leiden naar
het middelbaar beroepsonderwijs (mbo): de basisberoepsgerichte leerweg (bb), kaderberoepsgerichte leerweg (kb), gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl).
havo - hoger algemeen voorgezet onderwijs
vwo - voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Hashtag - een woord of zin met als prefix het #-symbool.
Facebookgroep - bedoeld voor het delen van gemeenschappelijke interesses tussen Facebookgebruikers. Een groep kan zowel open of gesloten zijn, waarmee je aangeeft of iedereen de inhoud
mag zien of dat deze alleen zichtbaar is voor leden.
iMessage - de berichtendienst van Apple, waarmee je ook een sms en mms kunt versturen.
Tablet - een computer die in de hand kan worden gebruikt.

Dank aan alle scholen waar we zo welkom waren en waar de leerlingen zo eerlijk zijn geweest.
Hofstad Mavo in Den Haag - Stad en Esch in Meppel - Dendron College in Horst
EBS de Rank in Arnhem - OBS De compagnon in De Knipe - Daltonschool Neptunus in Amsterdam - OBS de Bosweide in Ridderkerk - Basisschool Meander in Reuver - OBS Jan Ligthart in
Zutphen - Basisschool ‘T Palet in Maarssen
Zonder de belangeloze hulp van ‘the crowd’ was deze expeditieweek er niet geweest!
Bedankt:
Nelleke Eelman - Erno Mijland - Sandra Greefhorst - Margreet Bossenbroek - Baukje van der
Veen - Sandra Voetelink - Jantien Petersen - Cathy Nelemans - Christel Franssen - Jantine
Groenenberg - Bart van der Ven - Karin van Zwetselaar - Liesbeth Rosendaal - Juul Lelieveld
- Annemiek de Groot - Nick Schoemaker - Jacinta Louwes - Suzan Baldinger - Mascha Westgeest - Kim van der Kruis - Nicoline Kooijman - Marjet Steenhuisen - Lieske Nuyens - Myrna
van der Linden - Michelle Melchers - Michelle Clement - Marianne van Veldhuisen - Marise
Kuypers - Mounia Bahi - Roseliek van Geel - Mauri Spooren - Lonneke Jans - Chris Zintel Claire Verhage - Aart Bontekoning - Klien van den Broek - Isabelle Marchand - Nadine Kuijper.
Deze digitale publicatie was niet tot stand gekomen zonder de kennis, ervaring en hulp van onze
belangrijkste partner Kennisnet. Wij danken hen, en in het bijzonder Chris Zintel en Philip Post,
voor de ondersteuning en prettige samenwerking!
Ook Centerparcs bedankt, jullie bezorgden ons weer een heerlijke basecamp waar wij vijf dagen
lang konden vertoeven tijdens de onderzoeksexpeditie.
Tot slot dank aan Petra Smolders. Zij besloot afgelopen voorjaar niet meer deel te nemen aan
Now It’s Our Time. Aan de voorbereidingen van dit onderzoek heeft ze ook hard meegewerkt.
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© 2013 Now It’s Our Time
Copyright Now It’s Our Time drijft op samenwerken en samen delen. Delen hoort bij de huidige tijd en de huidige generatie kinderen.
Onze partner Kennisnet heeft deze gratis publicatie mogelijk gemaakt. Help ons mee onze onderzoeksresultaten te verspreiden:
kopieer, knip, scheur, herschrijf en gebruik dit stuk zoveel als je wil. En noem Now It’s Our Time als bron.
Contactgegevens Now It’s Our Time
Wil je meer weten over Generatie Z of onze methodiek?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen over onze methodiek via Nina Hoek van Dijke info@nowitsourtime.nl of 06 133 99 803.
Bekijk voor meer informatie www.nowitsourtime.nl of www.gajemeeopexpeditie.nl
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