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de hoofdlijnen van het te voeren sociaal en economisch beleid en over belangrijke 
wetgeving op sociaal-economisch terrein. Ook is de SER betrokken bij de uitvoering 
van enkele wetten.
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ook zelfstandig werkzaam.
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Voorzitter

Aan de voorzitter van Platform Onderwijs2032
De heer P. Schnabel
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW  Den Haag

BETREFT briefadvies

DEN HAAG 29 juni 2015 E-MAIL b.claassen@ser.nl

ONS KENMERK 15.01497/bc/kn TOESTELNUMMER 070 3499 528

BIJLAGE(N) 1 bijlage

Geachte heer Schnabel,

De SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV) werkt aan een 
verkenning Leren in de toekomst1. Deze verkenning richt zich op de rol en inhoud van 
leren in de toekomst, in relatie tot ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Speciale 
aandacht gaat uit naar de drie samenhangende thema’s: skills van de toekomst, een 
leven lang leren en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. 

De drie thema’s zijn in afzonderlijke dialoogbijeenkomsten aan de orde gekomen, 
waarbij (praktijk)deskundigen uit het onderwijs, het onderzoek en het bedrijfsle-
ven met elkaar en met de commissieleden (werkgevers- en werknemersorganisaties 
en kroonleden) in gesprek zijn gegaan. Ook leden van Platform Onderwijs2032 heb-
ben deelgenomen aan de drie dialoogsessies. De commissie werkt op dit moment 
aan een integraal verslag van de verkenning Leren in de toekomst. Dit zal naar ver-
wachting na de zomer als openbare publicatie verschijnen. 

1 De samenstelling van de commissie AMV voor dit project is te vinden in bijlage 1.
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Naar aanleiding van de verkenning Leren in de toekomst wil de SER in dit briefadvies 
enige opvallende noties delen met het Platform Onderwijs2032. Hij beseft dat het 
Platform zich richt op het funderend onderwijs.

Vertrekpunt en invalshoek voor dit briefadvies is de visie van de SER op diverse ont-
wikkelingen in de economie en op de arbeidsmarkt die van belang zijn voor het 
onderwijs. Hierna volgt een korte schets van deze arbeidsmarktontwikkelingen 
(paragraaf 1). Daarna komen achtereenvolgens aan de orde: toekomstbestendig 
opleiden (paragraaf 2), veranderende leerinhouden en vaardigheden (paragraaf 3) 
en het belang van een goede leercultuur (paragraaf 4).  

1 Vertrekpunt: dynamiek op de arbeidsmarkt

Belang menselijk kapitaal voor verdienvermogen
Om in een globaliserende wereld met toenemende internationale concurrentie en 
een teruglopende beroepsbevolking onze welvaart te behouden, is het van belang 
het verdienvermogen op peil te houden, onder meer door een stijging van de 
arbeidsproductiviteit2. Technologische innovaties en ontwikkelingen kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan een verhoging van de arbeidsproductiviteit, maar 
gaan tegelijkertijd gepaard met veranderingen in de inhoud van het werk en het 
verdwijnen van vooral routinematig werk. Daar staat tegenover dat er nieuwe 
banen zullen ontstaan, die nu nog onvoorstelbaar zijn. Het tempo van baanvernie-
tiging en baancreatie is de afgelopen decennia toegenomen3.

Hoewel er nog veel onzekerheden zijn, lijkt het vast te staan dat de dynamiek op de 
arbeidsmarkt onder invloed van technologische ontwikkelingen verder toe zal 
nemen. Ook op het terrein van de organisatie van het werk en de arbeidsverhou-
dingen is er veel beweging. Tijdelijk en flexibel werk nemen in omvang toe en het 
aantal zzp’ers groeit4. Deze veranderingen op de arbeidsmarkt dragen eveneens bij 
aan toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt.

2 Zie bijvoorbeeld: CPB (2014) Roads to recovery, WRR (2014) Naar een lerende economie: Investeren in het verdien-
vermogen van Nederland, SER (2015) Onderzoeksrapport Verhogen maatschappelijke welvaart via arbeidsinzet en 
arbeidsproductiviteit.

3 WRR (2014) Naar een lerende economie.
4 CBS en TNO (2015) Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: De focus op flexibilisering.
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Optimale benutting alle talenten
Daarnaast zijn voor het verdienvermogen van Nederland de kwaliteit van de 
beroepsbevolking – ons “menselijk kapitaal” – , en een efficiënte inzet daarvan cru-
ciaal. Om de arbeidsproductiviteit te verhogen zal ieder talent optimaal benut die-
nen te worden. Dat wil zeggen dat iedereen moet kunnen participeren in werk dat 
past bij zijn of haar mogelijkheden. Een goed werkende arbeidsmarkt, een goede 
match tussen aanbod en vraag en een goed opgeleide beroepsbevolking zijn van 
doorslaggevend belang om tot een hogere arbeidsproductiviteit te komen. 

Werken en leren zijn steeds minder te scheiden, zo constateert ook de WRR terecht 
in Naar een lerende economie. Steeds meer geldt dat een initiële opleiding niet volstaat 
en dat blijven leren gedurende het hele leven gemeengoed moet worden. Onze ken-
niseconomie dient zich daarom verder te ontwikkelen in de richting van een lerende 
economie5. 

Flexibel, weerbaar en responsief
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt stellen het onderwijs voor grote uitdagin-
gen. De verkenning Leren in de toekomst maakt eens te meer duidelijk dat flexibiliteit, 
wendbaarheid en responsiviteit van groot belang zijn. Het onderwijs moet zelf 
flexibel om kunnen gaan met de ontwikkelingen en verwachtingen in de samenle-
ving. Dat vraagt om een responsieve houding naar de omgeving. Maar ook zullen 
leerlingen moeten worden voorbereid op een toekomst die veel flexibiliteit van hen 
vraagt. Het is onmogelijk in het initiële onderwijs alle kennis en vaardigheden op 
te doen die nodig zijn tijdens het werkzame leven. 

Wel zal het onderwijs leerlingen de basis moeten verschaffen om flexibel, wend-
baar en weerbaar om te gaan met de onzekere ontwikkelingen, niet alleen op de 
arbeidsmarkt maar in de hele samenleving. 
Dit wordt hierna verder uitgewerkt.

5 WRR (2014) Naar een lerende economie.
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2 Toekomstbestendig opleiden

Toekomstbehendig
Alle betrokkenen bij het verkenningstraject Leren in de toekomst gaan ervan uit dat 
het onderwijs erop gericht moet zijn leerlingen toekomstbestendig ofwel “toe-
komstbehendig”6 op te leiden en af te leveren. Toekomstbehendigheid stelt niet 
alleen eisen aan te leren kennis en vaardigheden, maar ook aan de attitude van leer-
lingen naar de toekomst, zoals het openstaan voor ontwikkelingen in de samenle-
ving, op de arbeidsmarkt en in de technologie, het kritisch kunnen reflecteren 
hierop en het ontwikkelen van een zelfstandige visie. Het vraagt van mensen wend-
baarheid en aanpassingsvermogen waarvoor de basis gelegd moet zijn in het onder-
wijsprogramma van het funderend onderwijs. Het vermogen om je te blijven ont-
wikkelen is cruciaal voor de dynamische arbeidsmarkt van de toekomst. Ook de 
socialisatiefunctie van het onderwijs is zeer van belang, al komt dit minder aan de 
orde in dit briefadvies vanwege de gekozen invalshoek.

Ruimte voor aanpassingen
Leren voor de toekomst is als het ware leren voor een bewegend doel. Immers, wat 
vandaag een relevante inhoud is, kan morgen achterhaald zijn. Kennis en vaardig-
heden aanleren die snel achterhaald zijn, is helaas niet helemaal te voorkomen. 
Belangrijk is dat de regelgeving ruimte biedt voor aanpassingen. Door de leerdoelen 
voldoende ruimtegevend te formuleren, ontstaat de mogelijkheid responsief te rea-
geren op relevante ontwikkelingen met adequate aanpassingen in het curriculum. 
Daarbij is enige differentiatie in de omvang van die ruimte voor aanpassingen op 
zijn plaats: in het voortgezet onderwijs past meer ruimte voor aanpassingen dan in 
het primair onderwijs. Het stelsel kan op die manier flexibel inspelen op nieuwe 
situaties. 

Om meer flexibiliteit in het curriculum van het funderend onderwijs te creëren, 
kan wellicht geleerd worden van de vernieuwde opbouw van de kwalificatiestruc-
tuur in het mbo7. De nieuwe opbouw bestaat uit een vaste kern van basisvaardig-
heden, een profieldeel dat kan variëren en keuzedelen waarin scholen en leerlin-
gen gelegenheid hebben om in te spelen op specifieke regionale of persoonlijke 
ambities. Het komt erop neer dat er een brede basis wordt aangelegd en dat er 

6 Topsector LSH (2012) Presentatie Congres Scheiden van Wonen en Zorg door Nico van Meeteren.
7 Op 1 juli 2014 heeft de minister van OCW ingestemd met ruim 90% van de herziene kwalificatiedossiers mbo. 

Hiermee kan er een stap gezet worden in de richting van de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur. 
Het is aan de scholen om vrijwillig te starten in schooljaar 2015-2016 of verplicht te beginnen met ingang van 
1 augustus 2016.
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daarna keuzemomenten zijn die een flexibele opbouw van het onderwijspro-
gramma mogelijk maken, met ruimte voor docenten en scholen om maatwerk te 
kunnen bieden.

Betrekken bedrijven bij onderwijs
Toekomstbestendig opleiden betekent ook dat niet alleen in de klas invulling gege-
ven moet worden aan het curriculum. Van onderwijsinstellingen wordt een meer 
responsieve houding verwacht naar de omgeving, waaronder bedrijven en maat-
schappelijke instellingen. In het vmbo is de rol van bedrijven evident, maar er zijn 
ook goede voorbeelden in het primair onderwijs van onderwijsinstellingen en 
bedrijven die de samenwerking opzoeken. 
De aantrekkelijkheid van vakmanschap en ambachtelijkheid kan bij uitstek door 
bedrijven worden overgedragen. Ook kunnen bedrijven een goede rol vervullen in 
loopbaanoriëntatie. De SER pleit ervoor ook voor leerlingen in het funderend 
onderwijs te werken aan een betere beeldvorming van de wereld van werk, zodat 
leerlingen gerichter en gefundeerder keuzes gaan maken voor profielen of studie-
richtingen, vervolgopleidingen en uiteindelijk beroep. Binnenkort wil de SER een 
signalering uitbrengen over studiekeuze en loopbaanoriëntatie van niet-westers 
allochtone jongeren. Voor hen is een vroege start op dit terrein des te meer van 
belang omdat zij vanuit het gezin of netwerk vaak minder relevante contacten op 
de arbeidsmarkt hebben, waardoor zij minder zicht krijgen op verschillende beroe-
pen en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. 

3 Leerinhouden en vaardigheden

Basisvaardigheden blijven uiterst belangrijk
Het belang van basisvaardigheden, cognitieve vaardigheden en vakmanschap staat 
buiten kijf, ook op de toekomstige arbeidsmarkt. Beheersing van taal en rekenen is 
van grote invloed op succes op de arbeidsmarkt, voor maatschappelijk participatie 
en voor het persoonlijk welzijn. Het verwerven van elementaire taal- en schrijfvaar-
digheid is voor een specifieke groep echter nog steeds problematisch. Nog steeds 
kent Nederland een groot aantal (semi-)analfabeten8. Dit is zorgwekkend en blijft 
vragen om gerichte (beleids)inspanningen. Kennis, kunde, kunnen rekenen, lezen 
en schrijven en vakmanschap blijven, samen met zelfontplooiing (‘Bildung’) ook in 

8 In Nederland zijn er ongeveer 1,5 miljoen mensen boven de 16 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven. 
Ongeveer 250.000 mensen in Nederland zijn analfabeet en kunnen dus helemaal niet lezen of schrijven. Zie deze 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-analfabetisme-en-
wat-is-laaggeletterdheid.html van de Rijksoverheid.
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de toekomst een essentiële rol vervullen. Van belang is een juiste balans tussen cog-
nitieve en niet-cognitieve vaardigheden (zie ook onder kopje 21st century skills).

Eigen accenten in po en vo
In het primair en voortgezet onderwijs zullen eigen accenten gelegd moeten wor-
den. Voor het primair onderwijs geldt bij uitstek ‘jong geleerd is oud gedaan’, 
onderwijs in deze fase is het fundament voor alle volgende stappen. De SER werkt 
aan een advies over de kindvoorzieningen, waarin hij ook aandacht zal besteden 
aan ontwikkelingskansen van kinderen in de voorschoolse periode. Van belang is 
daarin het beste uit de leerlingen te halen, waarbij recht wordt gedaan aan verschil-
len tussen leerlingen. Het stelsel mag maatwerk in het onderwijs niet in de weg 
staan. Waar dat wel het geval is, moet daar kritisch naar gekeken worden9. De SER 
hoopt dat het Platform Onderwijs2032 dit soort meer fundamentele signaleringen 
betrekt in zijn advies aan het kabinet. 

Bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs en in het voortgezet onder-
wijs is voldoende aandacht nodig voor de keuzemogelijkheden met betrekking tot 
de vervolgopleiding en goede begeleiding van leerlingen hierbij. Omdat voor som-
mige leerlingen deze keuze aan de vroege kant is, is van belang om een brede en 
gedegen basis te bieden. In aanvulling daarop is een flexibel aanbod van doorgroei-
mogelijkheden nodig waarin leerlingen makkelijk kunnen schakelen. Ook de over-
stappen tussen schooltypen dienen eenvoudig te zijn om uitval te voorkomen en te 
bevorderen dat elke leerling tot zijn recht komt. 
Eventuele belemmeringen in het stelsel voor soepele overstappen tussen school-
typen zullen eveneens aangepakt dienen te worden.

21st century skills van belang maar geen apart vak
In het debat over vaardigheden voor de toekomst gaat veel aandacht uit naar de 21st 
century skills en dan vooral naar niet-cognitieve vaardigheden zoals creativiteit, kri-
tisch denken, probleem oplossen, communiceren, samenwerken en metacogni-
tie10. Natuurlijk zijn die vaardigheden van groot belang en bepalen ze in grote mate 
het succes in het leven. Dat rechtvaardigt ook een groter aandeel van de 21st cen-
tury skills in het funderend onderwijs dan deze thans op veel plaatsen krijgen.

9 Roel in ’t Veld (red.) (2015) De echte dingen: Essays over de kwaliteit van onderwijs. Zie bijvoorbeeld de bijdrage 
van Ria Bronneman-Helmers, Beweegt ons onderwijsbestel voldoende mee met de behoeften in de samenleving? 
pp. 21-36. 

10 Thijs, A. [et al.] (2014) Digitale geletterdheid en 21e-eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een concep-
tueel kader.
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Recent is mede naar aanleiding van een OECD-studie11 en daaraan gekoppelde 
beleidsbrief van het CPB12 ook de grote rol van persoonlijke ontwikkeling pregnant 
naar voren gebracht. Deze inzichten verdienen volgens de SER verdere doordenking 
van de betekenis voor het (funderend) onderwijs.

De SER ziet de aandacht voor 21st century skills niet als iets wat ‘erbij’ komt, het 
moet geen nieuw vak worden. Het programma van het funderend onderwijs is al 
overladen. Leraren en leeringen dienen niet overvraagd te worden.  De 21st century 
skills hebben vooral relevantie voor de manier van werken in het onderwijs en wor-
den ondersteund met passende werkvormen. Het zijn meer leerstrategieën dan leer-
inhouden13. De 21st century skills krijgen hun toepassing bij de verwerving van de 
leerdoelen van de leerlingen in het funderend onderwijs.

Ondernemerschapsvaardigheden
Ook ondernemerschapsvaardigheden worden veelvuldig genoemd als vaardighe-
den die in de toekomst aan belang zullen winnen. Een deel van die vaardigheden 
komt overeen met de 21st century skills, aangevuld met houdingsaspecten als kan-
sen zien, proactiviteit, risico nemen en initiatief tonen. Gelet op de ontwikkeling 
van de samenleving zijn ondernemerschapsvaardigheden niet alleen van belang 
voor aspirant-ondernemers, maar voor ieder individu14. Vandaar ook dat de SER 
aanbeveelt om deze vaardigheden in het programma van het funderend onderwijs 
tot uiting te laten komen.

Vreemde talen van belang voor internationalisering 
Internationalisering neemt een steeds grotere plaats in door de toenemende verwe-
venheid van economieën. 
Het buitenland is voor steeds meer mensen steeds dichterbij. Communicatie met de 
omgeving stelt daarom ook meer eisen aan de beheersing van moderne vreemde 
talen. Dat geldt voor zowel Engels, als Duits en Frans, maar ook Spaans, Chinees en 
Arabisch. Met name Engels heeft meer aandacht in het programma van het primair 

11 Kautz, T. [et al.] (2014) Fostering and Measuring Skills: Improving Cognitive and Non-Cognitive Skills to Promote Life-
time Success, OECD working paper.

12 Borghans, L. [et al.] (2014) Investeringen in persoonlijke ontwikkeling verbeteren sociaaleconomische uitkomsten, 
Policy brief CPB.

13 Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014) 21ste eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend 
onderwijs, Enschede : SLO.

14 EU 2006: “Onder ondernemerschap wordt iemands vermogen verstaan om ideeën in daden om te zetten. Het omvat 
creativiteit, innovatie en het nemen van risico's, alsook het vermogen om te plannen en projecten te beheren om 
doelstellingen te verwezenlijken. Een ondernemende houding helpt iedereen in het dagelijkse leven, thuis en in 
de maatschappij, het helpt werknemers zich bewust te worden van hun arbeidsomgeving en kansen te grijpen, en 
is de basis voor meer specifieke vaardigheden en kennis die ondernemers nodig hebben voor sociale of economi-
sche bedrijvigheid.’’
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onderwijs. In het middelbaar onderwijs blijven ook de beheersing van andere Euro-
pese talen als Duits en Frans en kennis van cultuur en geschiedenis van de regio’s 
waar deze talen worden gesproken aandacht verdienen; ook gelet op het belang van 
ondernemen en werken op de interne markt van Europa.  De SER onderschrijft het 
belang van Engels als communicatiemiddel in het professionele leven en pleit 
daarom voor een serieuze plaats van Engels in het hele funderend onderwijs, waar 
dat nog niet het geval is.

Vaardigheden rond moderne technologie, ICT
Vaardigheden rond moderne technologie nemen in de discussie over toekomstige 
vaardigheden een bijzondere positie in. Dat is een reden om daar iets uitgebreider 
bij stil te staan. ICT als general purpose technology dringt inmiddels door tot in de haar-
vaten van de samenleving en van de economie. Computers, smartphones, apps en 
sociale media zijn onderdeel van het dagelijks leven en voor de meesten van ons is 
de technologie essentieel, thuis en op het werk. Geen enkele sector in de economie 
(maar ook in de zorg, bij de overheid en het onderwijs) ontkomt eraan om ICT meer 
en beter te benutten. Niet alleen als verkoop- en informatiekanaal; kansen liggen 
ook in de efficiëntere bedrijfsvoering, betere kennis van wat de klant wil, in pro-
duct- en diensteninnovatie en nieuwe verdienmodellen. We staan in die zin nog 
maar aan het begin van de digitalisering. ICT vraagt aanpassingen van onder-
nemers en werkenden.

Leren met ICT
Het gaat op school nu vooral om leren met ICT. Daarmee wordt vooralsnog vaak 
gedoeld op bijvoorbeeld het gebruik van de smartphone in de klas, om snel infor-
matie te verzamelen of een enquête te doen. Er liggen volop kansen bij tot nu toe 
minder benutte ICT-mogelijkheden, bijvoorbeeld om bij natuurkunde of schei-
kunde processen op moleculair niveau te simuleren of bij biologie of aardrijks-
kunde migratiepatronen te visualiseren en te beïnvloeden. Deze laatste vorm van 
leren met ICT staat nog in de kinderschoenen, al zijn er inmiddels wel lesmethoden 
die hierop aansluiten.

Leren leven in de digitaliserende maatschappij 
Om wegwijs te raken in de digitale maatschappij is ‘mediawijsheid’ van belang. 
Welke verzameling competenties is nodig om actief en bewust deel te kunnen 
nemen aan de mediasamenleving? Dit varieert van het leren vinden, analyseren en 
op waarde schatten van informatie op het internet – alleen of in netwerken – , tot 
begrip van de werking van het internet en businessmodellen hierachter (denk aan 
betalen met persoonsgegevens bij sociale netwerken en ‘gratis’ websites of apps). 
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Aandachtspunt zijn kwetsbare leerlingen, voor wie digitale vaardigheden soms een 
extra hobbel op hun pad kunnen vormen. Het niet kunnen omgaan met computers, 
internet, sociale media etc. plaatst mensen steeds meer in een isolement. Zorgelijk 
is dat er een mogelijk groeiende groep kwetsbare leerlingen is voor wie digitale 
geletterdheid geen vanzelfsprekendheid is. 

Computational thinking
Het dieper inzicht krijgen in de manieren waarop ICT ons leven en werk in brede 
zin verandert, krijgt tot dusver minder aandacht in het funderend onderwijs. 
Het is onomstreden dat digitale technologie en technologie in het algemeen van 
groot belang zijn voor de toekomstige economie. Het op een basale manier leren 
programmeren is een slag die nu in de EU in acht landen om ons heen gemaakt is. 
‘Coding’ is daar in het vaste curriculum verankerd.

Het kunnen doorzien van de mechanismen achter al de toepassingen door zelf 
logisch te kunnen beredeneren hoe deze er onder ‘de motorkap’ uitzien en deze tot 
op een zeker niveau ook zelf te kunnen maken (‘computational thinking’) is een vaar-
digheid die kinderen moet worden onderwezen, willen ze klaar zijn voor hun toe-
komstige werkplek en in staat zijn om effectief te participeren in deze digitale 
wereld. 

Niet iedereen wordt later programmeur, maar iedereen zal werken met ICT op een 
manier die voor ons nu vaak nog onvoorstelbaar is. Aandacht voor ICT en techniek 
in het funderend onderwijs is daarom zeer belangrijk en zal dan ook, enerzijds, de 
functie hebben van het ontwikkelen van interesse en een zekere vaardigheid bij 
jonge leerlingen voor technische vraagstukken en, anderzijds, bijdragen aan een 
verdiept inzicht in de toekomstige realiteit.

Maatwerk is uitdaging voor scholen en docenten
Het optimale evenwicht tussen basisvaardigheden en vaardigheden van hogere 
orde en tussen cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden zal van persoon tot 
persoon verschillen. Dat is een grote uitdaging waarvoor scholen en leraren zich 
geplaatst zien. Dit vraagt van hen ook meer aandacht voor differentiatie vanwege 
grote individuele verschillen en een daarop gebaseerde – meer gepersonaliseerde – 
aanpak. Zij dienen daarvoor goed toegerust te worden, bijvoorbeeld door bijscho-
ling en intercollegiale reflectie. Bovendien moet er aandacht worden besteed aan 
de professionele ruimte van de leraren. Ook in de lerarenopleidingen verdient dit 
ingewikkelde aspect van het lerarenvak voldoende aandacht. Het onderwijspro-
gramma dient de basis te bieden om recht te doen aan de verschillen tussen de leer-
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lingen. Het programma moet zeker ambitieus zijn en voldoende houvast bieden, 
maar tegelijkertijd ruimte geven aan de onderwijsprofessional om tot een optimale 
invulling te komen.

4 Leercultuur

Leven lang leren
Leren is al lang niet meer iets wat beperkt blijft tot de schoolbanken van het initieel 
onderwijs. Leren blijft zelfs niet beperkt tot de schoolbanken. Post-initiële scholing, 
informeel en non-formeel leren zijn voor het vaardigheidsniveau van de beroepsbe-
volking van groot belang. Het vermogen om jezelf te blijven ontwikkelen is cruciaal 
op de arbeidsmarkt. 

Het opbouwen en onderhouden van vaardigheden door bijscholing, opscholing, 
omscholing en door informeel te leren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van individu en werkgever, waarbij de overheid een faciliterende rol vervult. Alle 
partijen die bij de SER-verkenning betrokken zijn, benadrukken het belang van een 
sterke ‘leercultuur’. ‘Leren’ dient een vanzelfsprekend onderdeel te worden van het 
bedrijfsproces en van de beroepsactiviteit en moet als zodanig ook erkend en 
gewaardeerd worden. Leren moet, bij wijze van spreken, net zo vanzelfsprekend 
worden als lunchen. Dat geldt uiteraard ook voor de onderwijsinstellingen zelf.

Basis leercultuur in funderend onderwijs
De basis voor een dergelijke leercultuur dient in het funderend onderwijs te wor-
den gelegd. Om leren aantrekkelijk te maken is van belang aansluiting te zoeken bij 
individuele leerstijlen, waarbij er meer oog en waardering moet zijn voor leerlin-
gen die vooral leren door te doen. Leren gebeurt niet alleen vanuit een boek, niet 
alleen op school en niet alleen voor de juf of meester. Leren doe je vooral voor jezelf, 
leren wordt gedreven door de natuurlijke nieuwsgierigheid en leren doe je overal 
en de hele dag door. Leren is leuk en leren biedt je hulp in het dagelijks leven. 

Zo zou het moeten zijn, maar helaas verliezen nog te veel jonge mensen gaande hun 
schooltijd de zin om te leren. Dit lijkt voor jongens meer dan voor meisjes een strui-
kelblok te zijn: halverwege de middelbare school blijkt volgens het CBS dat jongens 
vaker dan meisjes op een lager dan eerder geadviseerd schoolniveau terechtko-
men15. Dit verschijnsel baart de SER zorgen en daarom beveelt hij aan meer oog te 

15 CBS (2014) Jongens presteren na de lagere school gemiddeld minder goed dan verwacht, meisjes juist beter, 
webmagazine 23 september 2014.
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hebben voor typisch jongensgedrag in het onderwijs. De Openbare Regionale Scho-
lengemeenschap Lek en Linge uit Culemborg zou hier goede ervaringen mee 
opdoen16. 

Het onderwijs in de initiële fase kan de jongeren niet inhoudelijk voorbereiden 
voor de rest van hun leven, maar moet jongeren wel in voldoende mate toerusten, 
opdat zij zich tijdens het (werkzame) leven willen en kunnen blijven ontwikkelen. 
Dit uitgangspunt zegt zowel iets over het ‘wat’ als over het ‘hoe’ van het funderend 
onderwijs.

Kwaliteit onderwijs
Voor de kwaliteit van de leercultuur in het onderwijs is de kwaliteit van docenten, 
aandacht voor hun ontwikkeling en de ruimte die ze krijgen om hun werk goed te 
doen doorslaggevend. Hoewel op dit punt wel een inhaalslag is gemaakt de afgelo-
pen jaren, is er volgens de SER nog veel ruimte voor verdere verbeteringen en zal dit 
proces dan ook voortgezet dienen te worden. Ook afstroom en uitval kunnen wor-
den voorkomen door kwaliteit te leveren in het onderwijs en aansluiting te zoeken 
bij benaderingen die meer recht doen aan individuele verschillen tussen leerlingen.

Samenwerking onderwijs bedrijfsleven
De SER-commissie AMV constateert in haar nu lopende verkenning Leren in de toe-
komst dat in latere fasen van het onderwijs (mbo, ho) samenwerking tussen onder-
wijs en de regio (bedrijven, zorginstellingen, overheid) tot interessante innovaties 
en kwalitatieve resultaten leidt. Door samenwerking met de omgeving zijn onder-
wijsinstellingen in staat om een rijke leeromgeving te creëren, waarin realistisch 
kan worden geleerd, zoals in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. 
Voor het beroepsonderwijs zijn die mogelijkheden evident, maar ook in het funde-
rend onderwijs zijn er voorbeelden van scholen die een dynamiek in het onderwijs 
brengen door samenwerking met de omgeving (zoals bedrijven, samenleving, maat-
schappelijke instellingen) aan te gaan en daarmee meer aandacht te hebben voor 
het ontwikkelen en waarderen van praktische vaardigheden. Het curriculum vindt 
niet alleen aansluiting bij het werken in de klas, maar ook bij het werken in de 
omgeving van de school. 

16 Marilse Eerkens (2015) Waarom jongens op school slechter presteren (en hoe je dat tegengaat), In: De Correspon-
dent van 4 juni 2015.
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Het leren blijft daarmee actueel en realistisch en de leeromgeving rijk. Mooie 
voorbeelden daarvan zijn het programma van ’tJongRtalent van Tjongerwerven 
in Donkerbroek en de verschillende Technasia in het vo.

De SER bepleit daarom ruimte te bieden en basiselementen in het onderwijspro-
gramma in te bouwen om het leren in samenwerking met de relevante omgeving 
(buurt, ouders, verenigingen, bedrijven) invulling te geven. 
Ook in de verkenning Leren in de toekomst krijgt de verdere uitwerking van samenwer-
king tussen onderwijs en bedrijfsleven nadere aandacht. 

5 Afsluitend

De benodigde aanpassingen voor een toekomstbestendig onderwijs zullen niet 
beperkt blijven tot de inhoud van het onderwijsprogramma in het funderend 
onderwijs, maar ook betrekking hebben op stelselkenmerken en andere onderwijs-
sectoren. Zo is in het bovenstaande opgemerkt dat het gewenste maatwerk, met aan-
dacht voor meer gepersonaliseerd leren, kan stuiten op belemmeringen in de regel-
geving. Daarnaast noodzaken de vroege keuzemomenten en selectie in het Neder-
landse onderwijs tot ruime mogelijkheden om studies te combineren en te stapelen 
om alle benodigde talenten tot ontwikkeling te brengen. Ook op dat terrein kan 
regelgeving in de weg staan. Dit briefadvies is niet de plaats om hier dieper op in te 
gaan, maar de SER vraagt wel aandacht voor mogelijke belemmeringen in het stel-
sel die de wenselijke ontwikkelingen kunnen tegenhouden.  

De SER is zeer geïnteresseerd in de bevindingen van uw commissie en stelt het op 
prijs daarover geïnformeerd te worden. Het breed ter discussie stellen van het cur-
riculum in het funderend onderwijs is een goede zaak.
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Graag sturen wij u de publicatie van de verkenning Leren in de toekomst zodra deze 
beschikbaar komt. Uiteraard zijn we beschikbaar voor een nadere toelichting op 
deze brief of eventueel verder overleg naar aanleiding van uw bevindingen. 

Met vriendelijke groet, 

Mariëtte Hamer
Voorzitter

Véronique Timmerhuis
Algemeen Secretaris

Kopie:   aan de minister en staatssecretaris van OCW

Bijlage: samenstelling SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken 
project Leren in de toekomst
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Publicatieoverzicht  

Algemeen

Publicaties van de SER verschijnen digitaal. Alle publicaties zijn te downloaden op 
onze website. Sommige publicaties zijn in boekvorm te bestellen tegen vergoeding 
( 7,50). Kijk daarvoor onderaan de beginpagina van een publicatie.
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