
Specialist 21e eeuw leren
Voor leerkrachten, ib-ers en schoolleiders in het basisonderwijs

Eenjarige geaccrediteerde post-hbo-opleiding



Leren in de 21e eeuw, wat betekent dat eigenlijk? Welke vaardigheden heb ik 

daarbij nodig? Onder andere kritisch denken, samenwerkend leren, creativiteit 

en ICT-geletterdheid. Welke invloed heeft dit op het leren van kinderen en wat 

betekent dat voor onze schoolontwikkeling? Wil je hierop antwoorden voor jouw 

school en jouw manier van onderwijs geven, dan is de opleiding Specialist 21e 

eeuws leren voor jou bedoeld!

Henk van de Hoef heeft ruime ervaring op het snijvlak van onderwijs en ICT. In diverse functies heeft hij 

de onderwijspraktijk van binnenuit leren kennen. Henk is als manager werkzaam geweest bij een landelijke 

netwerkbeheerder. Als onderwijsadviseur houdt hij zich bezig met het adviseren en begeleiden van 

schoolbesturen. Hij is mede-eigenaar van adviesbureau O21 en initiatiefnemer van Platform L21. 

Jolijn Slingerland  heeft  een ruime ervaring in het basisonderwijs als leerkracht,  intern begeleider en 

adviseur bij een allround adviesbureau. Momenteel is Jolijn werkzaam als docent bij de Marnix Onderwijs 

Centrum. In haar rol als onderwijsadviseur en opleidingsdocent is zij betrokken bij schoolontwikkeling en 

veranderprocessen. 

Trainers

Waarom deze Opleiding? 
In de afgelopen tien jaar is ons onderwijs onder invloed van 

technologische innovatie veranderd. De opkomst van de 

computer, internet, digitale schoolborden en tablets maken 

kennis sneller, toegankelijker en overdraagbaar. De invloed van 

deze verandering op de manier waarop leerlingen en leraren 

leren en samenwerken is groot.  

Scholen hebben de maatschappelijke opdracht om kinderen 

voor te bereiden op hun toekomst. Dit vraagt vaardigheden 

van de leraar die tegemoet komen aan de nieuwe manieren 

van informatieverwerving en –verwerking van leerlingen. 

Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe generatie leermiddelen die 

in staat is om individuele leerlingen en groepen leerlingen 

beter te ondersteunen bij hun leerproces. Ook het kritisch en 

creatief denken met leerlingen ondersteunt dit proces. Wat de 

implicaties hiervan voor het onderwijs zijn, wordt tijdens de 

opleiding uitvoerig besproken.

Wat kun je als specialist 21e eeuws leren?
Je bent in staat een visie op aspecten van 21e eeuws leren te 

formuleren en de toepassing daarvan in de school en in de 

groep te initiëren en te coördineren. Je bent een inspirator en 

vraagbaak voor kinderen en collega’s, mede doordat je 

je onderwijs op een 21e eeuwse manier vormgeeft. Je weet 

leerkrachten op professionele wijze te begeleiden en te 

ondersteunen bij het uitvoeren van eigentijds onderwijs in de 

klas, waaronder het omgaan met nieuwe digitale leermiddelen. 

Je bent in staat om het werken aan belangrijke competenties 

vorm te geven, zoals het samenwerken, creativiteit, 

ICT-geletterdheid, communiceren, kritisch denken, 

onderzoekend leren en oplossingsgericht vermogen.

Organisatie
De Opleiding Specialist 21e eeuws leren wordt verzorgd door 

O21 in samenwerking met het Marnix Onderwijs Centrum.

Het MOC is onderdeel van de Marnix Academie, hogeschool 

leraren- opleiding basisonderwijs. 

O21 levert producten en diensten voor het basis- en voortgezet 

onderwijs. O21 is een netwerkorganisatie die werkt met 

adviseurs die zorgvuldig geselecteerd zijn op basis van een 

aantal kernkwaliteiten, waaronder het kunnen inspireren, een 

hoge mate van klantgerichtheid en flexibele inzetbaarheid.



Inhoud
De opleiding is opgezet als een doorgaand leerarrangement, 

waarin zeven thema’s centraal staan. Er vindt één lesdag per 

maand op de Marnix Academie plaats. Tevens wordt er gebruik 

gemaakt van een elektronische leeromgeving, waarin het 

lesmateriaal wordt aangeboden en waarbij gebruik gemaakt 

kan worden van video’s, chats, skype, discussieplatforms en een 

digitaal portfolio.

Daarnaast zijn er contactmomenten op de hogeschool voor 

het werken in leerteams. Van studenten wordt verwacht dat 

zij gedurende de opleiding theoretische kennis koppelen 

aan praktische oefeningen binnen de context van de eigen 

werksituatie, waardoor je gaandeweg competenties ontwikkelt.

Gedurende de gehele opleiding werk je aan een eigen plan van 

aanpak, zodat je aan het eind een plan hebt om concreet mee 

aan de slag te gaan in de eigen onderwijspraktijk.

De opleidingsdagen kennen een vaste structuur:

• Een introductie van het thema van de dag.

• Een theoretische verdieping van het thema.

• Praktische tools om de volgende dag mee aan de slag te 

gaan.

• Een leerkring waarbij leren van elkaar centraal staat.

• Een workshop of presentatie van een specialist.

Dag 1: Visie op 21e eeuws leren
Wat betekent 21e eeuws leren? Welke vaardigheden horen

daarbij? Hoe past dit bij de scholen van nu? 

Thema’s: leertheorieën, ambitie, schoolontwikkeling.

Dag 2: Leren van kinderen in de 21e eeuw
Hoe leren kinderen? Welke vaardigheden hebben zij nodig? 

Hoe ondersteunt technologie dit? 

Thema’s: waarde van kritisch denken, games, apps, 

mediawijsheid.

Dag 3: Leren van de klas in de 21e eeuw
Het leren van de klas als groep. 

Thema’s: samenwerkend leren, differentiëren, passend 

onderwijs, interactieve instructie, inzet digitale leermiddelen.

Dag 4: Leren van teams in de 21e eeuw
Hoe sluit dit aan bij de schoolvisie en het beleid? 

Welke strategie voor verandering is bruikbaar?

Thema’s: teamleren, verandercapaciteit, 

competentieontwikkeling.

Dag 5: Ik als inspirator
Hoe inspireer ik kinderen en collega’s?

Thema’s: professionele identiteit, communiceren, reflectie, 

zelfsturing.

Dag 6: Leren in de praktijk
Hoe maak ik de vertaalslag naar mijn onderwijspraktijk? 

Thema’s: creativiteit en probleemoplossend vermogen inzetten 

in de klas.

Dag 7: Meesterschap in de 21e eeuw
Hoe deel ik mijn kennis en inspireer ik anderen?

Thema: Voorbereiden en verzorgen van het symposium 

 ‘Leren in de 21e eeuw’.

Details Contact
O21

Henk van de Hoef

Tel:  06 - 57 57 65 05

Mail : henk@O21.nu

Web: www.O21.nu

De opleiding kan ook incompany worden verzorgd. 

Neem hiervoor contact met ons op.

Duur opleiding: 

7 dagen van 09.00 uur tot  17.00 uur.

Studiebelasting: 300-350 uur .

Waar:  Marnix Opleidingscentrum Utrecht.

Kosten: € 2.350,- (inclusief lunches, administratie- 

en materiaalkosten, diploma en inschrijving in het 

Abituriëntenregister). 

Deze opleiding is vrijgesteld van btw.

Deelnemers: maximaal 25 deelnemers per 

opleiding (minimum aantal deelnemers: 12). 


