Ben jij al klaar voor
de toekomst?
Hoe ziet het onderwijs eruit in 2045? Op basis
van de (digitale) trends en ontwikkelingen van nu
blikken wij alvast vooruit.
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Onderwijsleer
Iedereen krijgt les in
didactische vaardigheden.
Dat maakt dat we allemaal
leercoaches zijn. We

Lerende en creërende toekomst

kunnen onze eigen
kwaliteiten overbrengen
aan anderen.

“Ik heb net weer les gegeven aan een groep jongeren over dat
waar ik goed in ben; cybersecurity. Ik vind het niet alleen leuk
maar verdien er ook nog society impact credits mee.

Toekomstgericht
Vroeger, toen er nog schoolniveaus en gebouwen waren, kreeg

Nadenken over de toekomst

ik op de basisschool les van juf Sanne. Haar rol komt het dichtst

is belangrijk. Het helpt

bij de persoonlijk onderwijsadviseur van tegenwoordig. Ze heeft

je om nu al bewuster

me vooral helpen onderzoeken waar mijn talenten liggen en

keuzes te maken. Zodat we

geleerd hoe ik het beste leer. Op het voortgezet onderwijs kreeg

samen onze maatschappij

iedereen les in pedagogische vaardigheden. Dit heeft ervoor

duurzaam vormgeven.

gezorgd dat ik nu, net als iedereen, mijn kennis en ervaringen

Want de toekomst is

goed door kan geven.

niet iets wat je zomaar
overkomt. Deels kun je de
toekomst zelf creëren.

Ik verdien hier ook society impact credits mee. Dit zijn credits
die ik kan inzetten ter compensatie als ik een keer minder
duurzame keuzes maak. Tegenwoordig gebeurt dat niet zoveel
meer want doordat ik eerst ‘voordenk’ kan ik bewuste keuzes

Meld je snel aan!

maken in het nu. Dit leerde ik bij het vak toekomstdenken dat
we op school kregen.
We hadden toendertijd te maken met veel maatschappelijke
uitdagingen. De sustainable development goals van UN
vormden daarom de basis van veel scholen. Gelukkig is dit nu
niet meer nodig want het onderwijs loopt voor en bespreekt,
dankzij de edu-spotter, standaard nieuwe ontwikkelingen.

Hoe bereid je jouw leerlingen voor op

Met future designer Erica Bol ervaar

de toekomst, terwijl je niet precies

je wat toekomstdenken is en hoe je

weet hoe die toekomst eruit ziet? Op

dat inzet om het onderwijs future-

deze vraag proberen we een antwoord

proof te maken. Wat moeten we dan

te vinden tijdens de masterclass:

nu al doen en onderwijzen?

Grip op de Toekomst.

Cybersecurity is daar één van, waarbij we nu vooral ingaan op
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hoe je het beste je persoonlijke data kan beheren.”
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