
NATUUR &
TECHNOLOGIE

Leerlingen leren biologische, tech-
nische en natuurkundige verschijnse-
len te begrijpen en te onderzoeken. 

Deze kennis en vaardigheden 
kunnen ze toepassen bij het 
ontwerpen en ontwikkelen 

van (innovatieve) 
producten.

MENS &
MAATSCHAPPIJ

Leerlingen leren op verschillende 
manieren naar de samenleving en 
hun leefomgeving te kijken: vanuit

 een historisch, geografi sch, 
politiek, economisch en 

maatschappelijk 
perspectief.

BURGERSCHAP
Leerlingen krijgen inzicht in de 

werking en het belang van de demo-
cratische rechtsstaat. Ze ontwikkelen

 sociale vaardigheden en worden
 zich bewust van hun maat-

schappelijke verant-
woordelijkheid.

DIGITALE
GELETTERDHEID
Leerlingen ontwikkelen ICT-basis-

kennis,  informatievaardigheid 
en mediawijsheid en leren 
begrijpen hoe technologie 

werkt (computational 
thinking).

TAAL &
CULTUUR

Leerlingen krijgen inzicht in ver-
schillende culturen en in de manier
waarop die tot uitdrukking komen
in taal en kunst. Ze maken kennis
met diverse kunstvormen, leren

daarop te refl ecteren en
dragen eraan bij.

VAKOVER-
STIJGENDE 

VAARDIGHEDEN
Leerlingen ontwikkelen vaardig-

heden om deel te nemen aan de maat-
schappij, kennis toe te passen en te 
kunnen blijven leren. Het gaat om
 leervaardigheden, creëren, kritisch 

denken, probleemoplos-
send vermogen en 

samenwerken. 

REKEN-
VAARDIGHEID

Leerlingen ontwikkelen vaardig-
heden in rekenen en wiskunde.
 Hiermee kunnen ze kennis en

 informatie duiden, ordenen
 en structureren.

TAAL-
VAARDIGHEID

Leerlingen kunnen lezen, spreken, 
luisteren en schrijven in de 

Nederlandse en de Engelse taal. 
Een goede taalvaardigheid is 

onmisbaar om aan de 
samenleving te kunnen 

deelnemen. 

Leerlingen leggen in het primair en voortgezet onderwijs de basis voor hun toekomst. Welke kennis en vaardigheden hebben 
 leerlingen die nu voor het eerst naar school gaan nodig om in 2032 goed aan hun volwassen en werkende leven te beginnen?

VISIE OP 
TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS

De leerling:

•   ontwikkelt kennis en vaardigheden door zijn 
     creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten, 

•   vormt zijn persoonlijkheid,

•   leert om te gaan met vrijheid en verantwoorde-
     lijkheid en over grenzen heen te kijken,

•   leert de kansen van de digitale wereld te benutten,

•   krijgt betekenisvol onderwijs op maat.

Toekomstgericht onderwijs bestaat 
 uit een curriculum waarin leerlingen:

   •   een vaste basis aan kennis en
         vaardigheden opdoen, waarmee ze vak-

     overstijgend leren denken en werken,

•   hun kennis en vaardigheden verdiepen 
     en verbreden, met hun eigen mogelijk-
     heden en interesses als leidraad,

•   zich als persoon vormen waar het gaat 
    om de ontwikkeling van hun identiteit, 
     hun creativiteit en een gezonde leefstijl.

UW ONDERWIJS2032
DOE MEE
Als leraar of schoolleider werkt u iedere dag aan 
toekomstgericht onderwijs voor uw leerlingen.
Wat betekent de visie van Platform Onderwijs2032 
voor uw onderwijs en school? Ga erover in gesprek 
met uw collega’s, leerlingen, ouders en anderen 
buiten de school. Meer informatie, materialen, in-
spirerende voorbeelden en het volledige advies van 
het Platform vindt u op www.onsonderwijs2032.nl

Deze visie op toekomstgericht onderwijs komt voort uit vele bijeenkomsten met en bijdragen van
leraren, leerlingen, ouders, schoolleiders, bestuurders, ondernemers, werkgevers en vertegenwoordi-
gers van maatschappelijke en culturele organisaties. De uitkomsten van dit maatschappelijke debat 
zijn verrijkt met wetenschappelijke inzichten en onderwijservaringen uit binnen- en buitenland. 




