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Interview

‘Maak gebruik van wat leeft  
 onder leerlingen’

Je noemt de jongste generatie digitaal, 
duurzaam en divers. Wat bedoel je 
daarmee?
‘Jongeren van nu zijn van jongs af aan bekend 

geraakt met digitale technologie. Ze gebruiken 

hun smartphone en het internet om hun activitei-

ten te organiseren en initiatieven te ontwikkelen, 

en ze profileren zich ook online. Aan het begin 

van de coronacrisis zag je ze ook soepel over-

schakelen op online onderwijs. 

Wat betreft duurzaamheid doel ik op het gegeven 

dat jongeren zich op jongere leeftijd al bewust 

zijn geworden van klimaatverandering. Na de 

middelbare school kiezen ze steeds vaker voor 

opleidingen die gaan over de maatschappelijke 

uitdagingen rondom klimaatverandering, of dat 

nu een koksopleiding is of bijvoorbeeld een 

opleiding tot installateur van zonnepanelen.

En dat jongeren diverser dan zijn ooit - dat is een 

demografisch gegeven. Steeds meer jongeren 

groeien op in gezinnen waarin ten minste één 

ouder van niet-westerse oorsprong is, of hebben 

klasgenoten met een niet-westerse oorsprong. 

Acceptatiethema’s als gender en racisme leven 

onder jongeren. Jongens gaan naar school toe 

met nagellak op, meisjes komen steeds vaker 

voor zichzelf op. Dat zijn onderwerpen van 

gesprek, waar je als school iets mee moet.’

In klassen hangen smartboards, leer-
lingen werken op chromebooks en 
hebben een app waarin ze hun rooster 
en cijfers kunnen checken. Maar jij wil 
meer?
‘Klopt. Het lesmateriaal en de manier van lesge-

ven moeten op de digitale technologie worden 

aangepast, waardoor er meer afwisseling komt. 

Nu zie je vaak dat de oude lesstof digitaal wordt 

gemaakt en dat het daarbij blijft. Terwijl je de 

lesstof ook anders zou kunnen aanbieden. De 

content zou veel meer gepresenteerd kunnen 

worden als entertainment. Het vergameriseren 

van onderwijs kan een optie zijn, al realiseer ik 

me dat het bedrijfsleven bepaalde vaardigheden 

verwacht. Ik denk dus ook niet dat je alles erop 

moet aanpassen. Jongeren moeten ook gewoon 

een tekst leren lezen. Het gaat om de combina-

tie. Hoe het er precies uit moet zien is lastig van 

bovenaf te bepalen. Ik denk wel dat jongeren 

daar zelf over kunnen meedenken. Maak ze 

coproducent van hun eigen lesstof.’

Hoe zit het met de  
diversiteit in de lesstof?
‘Die doet nog niet altijd recht 

aan de diversiteit in de klas. 

Jongeren met een andere 

(culturele) achtergrond kunnen 

bijvoorbeeld heel anders kijken 

naar thema’s die in de geschie-

denisles worden besproken. 
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Millennial expert Talitha Muusse vindt dat onderwijs minder gericht zou 

moeten zijn op prestaties, en meer op persoonlijke ontwikkeling. ‘Je kunt 

niet iedereen door dezelfde hoepel laten springen.’

‘Vroeger kon je spijbelen, nu wordt ieder 
lesuur bijgehouden hoe je erbij zit’
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Sommige jongeren zeggen: de holocaust is 

niet gebeurd. Veel docenten gaan die pittige 

gesprekken gelukkig wel aan. Maar het gaat 

soms ook simpelweg om de voorbeelden. Jan 

heeft tien knikkers, Marietje fietst een uur naar 

school. Hoe kun je als leraar beter aansluiten 

op jongeren met een andere achtergrond? Niet 

om de geschiedenis te herschrijven, maar om 

jongeren te laten ervaren dat het ook over hen 

gaat.’

Jongeren hebben last van stress,  
sommigen krijgen zelfs een burn-out. 
Hoe komt dat, denk je?
‘Aan de ene kant doordat de jongeren van nu 

zichzelf druk opleggen. Aan de andere kant is 

er ook sprake van overregulatie, dus vanuit het 

onderwijs en de samenleving. Vroeger viel het 

minder snel op als je spijbelde. Nu wordt ieder uur 

bijgehouden hoe je erbij zat. Zo’n fabrieksachtige 

omgeving, waarin je de kantjes er nooit af kunt 

lopen, is voor niemand gezond. Alles is gericht 

op output, prestatie – en daar moeten jongeren 

maar mee zien te dealen. Misschien dat we op 

deze manier jongeren laten opbranden voordat ze 

goed en wel aan hun leven zijn begonnen. Want 

je kunt niet iedereen door dezelfde hoepel laten 

springen. Docenten zouden niet moeten bijdragen 

aan die druk, die zouden die druk juist moeten 

verlichten. Die zouden een bredere ontwikkeling 

van leerlingen moeten stimuleren en waarderen. 

Als school moet je je afvragen: willen we leerlin-

gen met goede cijfers afleveren of leerlingen die 

bepaalde vaardigheden, vertrouwen in zichzelf en 

een bredere ontwikkeling hebben?’

Wat doen docenten goed? En wat  
kan beter?
‘Met de digitalisering is een goede slag ge-

maakt. Er is veel meer interactief onderwijs, met 

groepsopdrachten. De stap vooruit kun je zetten 

door te denken vanuit de leefwereld van de 

leerlingen. Hoe kun je gebruikmaken van wat er 

leeft onder jongeren? Hoe kun je gezamenlijk op-

trekken in het ontwikkelen van het lesmateriaal? 

Maar ook: hoe kun je met het onderwijs aanslui-

ten op de omgeving? Haal de buitenwereld de 

klas in, zoek samenwerking met organisaties en 

bedrijven. Het is goed voorbeelden te laten zien. 

Er zijn jongeren die geen enkele volwassene in 

hun omgeving hebben met betaald werk, en als 

leraar ben je niet altijd de persoon die de meeste 

inspiratie biedt. Verbreed daarom je netwerk, 

zoek de verbinding met de praktijk, organiseer 

businessprojecten waarbij jongeren zelf bedrijf-

jes opzetten. En kijk naar de ruimte die je hebt, 

ondanks de werkdruk. Als je leerlingen vrijer laat 

met een creatieve opdracht, leren ze meer.’

Wat gaat echt impact hebben op het 
onderwijs?
‘Jongeren zullen door de toegang die zij hebben 

tot informatie een steeds steviger stem krijgen in 

de klas. Maar ik denk niet dat de leraar vervangen 

zal worden door een robot of door kunstmatige 

intelligentie. Op school gaat het voor een groot 

deel om sociale en persoonlijke vorming. Dat 

aspect, die coachende rol, zal absoluut belangrij-

ker worden.’

Talitha Muusse specialiseerde zich na haar studie 

bedrijfskunde in duurzaam leiderschap en de ge-

neratie van de millennials. Ze verhuurt zichzelf als 

dagvoorzitter van symposia en congressen.  




