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Debat 21ste-eeuwse vaardigheden: rol van aanjager 

Stelling:
Kennisoverdracht blijft een heel belangrijk doel van onderwijs
Vraag is of je argumenten wilt poneren waaruit blijkt dat je het EENS bent met deze stelling

Ben Wilbrink:

- We houden het bij het cognitieve, de tegenstelling is dan: 
kennis versus ‘vaardigheden van de 21e eeuw’, 
kennis versus probleemoplossen/creativiteit/samenwerken, 
specifieke kennis versus generieke vaardigheden

- Daar kunnen we van alles van vinden (zie Schnabel), maar laten we wel 
wezen: dit is een empirische psychologische kwestie, en ik ga hem 
psychologisch bekijken.

- Wat is de kwestie? Of zoiets als een generieke vaardigheid wel bestaat: is 
een uitstekende probleemoplosser bij het schaken iemand die ook in andere 
domeinen een uitstekende probleemoplosser is? Dat is onderzoekbaar.

- Waar zijn we met de stelling: onderwijs is ertoe veroordeeld kennis te 
onderwijzen, want probleemoplossen onderwijzen is verspilling van kostbare 
tijd (en op termijn een ramp voor de economie).   

- Wat wil het geval: dit boek is een hoeksteen van de cognitieve 
wetenschappen, het viert dit jaar zijn 70e verjaardag, is het proefschrift van 
A.D. de Groot, in het Nederlands, over het denken van de schaker. Het is zo 
belangrijk dat Herbert Simon in de 50-er jaren Nederlands leerde om het te 
kunnen lezen. De volledige tekst is beschikbaar op dbnl.nl. De Groot laat hier 
zien dat schaakgrootmeesters net zulke gewone mensen zijn als 
amateurschakers, op één uitzondering na: zij hebben heel veel meer kennis 
van schaakposities. Kennis. Dus géén briljante probleemoplossers, maar 
briljante schaakkenners. 

- Wie dit vreemd vindt: lees over het computerprogramma AlphaGo dat de 
Europese kampioen go Fan Hui versloeg. Dat is een programma dat zelf go-
kennis verzamelt en opslaat, en op basis van die kennis zijn partijen speelt. 
Heel veel kennis van go-posities. Géén verzameling generieke 
probleemoplosstrategieën. 

- Een recente ontwikkeling in de psychologie is om onderscheid te maken 
tussen biologisch primaire kennis, zoals gezichtsherkenning, samenwerken, 

http://dbnl.nl/


moedertaal, en biologisch secundaire kennis: denk aan alles wat cultureel is. 
Biologisch primair: de evolutie heeft ons voorzien van de capaciteiten om 
‘moeiteloos’ de moedertaal te leren, om moeiteloos problemen aan te 
pakken door middel-doel analyse. Biologisch secundair: het kost ongelooflijk 
veel expliciete moeite om culturele kennis te verwerven zoals lezen, 
schrijven, zaakvakken. John Sweller legt het allemaal uit. Het idee is dat ‘21e 
eeuwse vaardigheden’ op zijn best biologisch primair zijn, en niet expliciet 
zijn te onderwijzen. De natuur heeft ze ons al onderwezen. Het is een 
nieuwe gedachtengang, die nog in onderzoek op zijn juistheid moet worden 
beproefd, maar het idee is helder: in het onderwijs telt kennis, kennis en 
nog eens kennis. 

- Afgezien van de 70 jaar oude Nederlandse primeur, hoe kan het dat vrijwel 
iedereen, ook binnen de psychologie, er als vanzelfsprekend vanuit gaat dat 
kennis een ondergeschikte rol speelt, dat het op hogere vaardigheden als 
kritisch denken, probleemoplossen, creativiteit aankomt? 

- De processen in ons hoofd zijn niet voor introspectie beschikbaar. We 
hebben dus geen scherp gevoel dat bij alles wat we doen voortdurend 
kennis uit het Lange-TermijnGeheugen in het spel is, en dat alle processen 
door de flessenhals van het werkgeheugen lopen. Er is slim experimenteel 
onderzoek nodig om een onderscheid tussen kennis en ‘hogere 
vaardigheden’ te maken. De Groot deed dat, en ontdekte dat er geen 
‘hogere vaardigheden’ zijn. 

- Wie er meer van wil weten: raadpleeg werk van Anders Ericsson over wat 
het is om expertise te verwerven en om expert te zijn.
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