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Het is 2025. Leraren stappen de deur uit voor 
hun driedaagse werkweek.  Ze zijn nog steeds 
vol passie om kinderen iets te leren. Eerst 
geven ze les in Nederlands. Gewoon op de 

klassieke manier, zoals het vroeger ook ging: oefenen met 
spelling totdat de leerlingen het volledig onder de knie 
hebben. Bij aardrijkskunde maakt de klas een wandeling 
over de Chinese Muur met een Virtual Reality-bril; enkel 
de frisse lucht ontbreekt. Naast de rekenles kunnen de 
kinderen ’s middags kiezen wat zij graag willen doen. Zo 
krijgen ze de ruimte om te ontdekken waar hun individu-
ele talenten liggen. Aan het eind van de dag worden de 

De klas van de toekomst. 
Iets waar veel docenten 

vast weleens over na 
hebben gedacht. Worden 
zij straks vervangen door 

ogenschijnlijk levend, 
voorgeprogrammeerd, 

mensvormig metaal, ofwel 
een robot?

antwoorden ingevoerd om vervolgens kant-en-klare be-
oordelingen te krijgen. Volgens trendwatcher Adjiedj Baks 
zou dit weleens een dag uit het toekomstige leven van een 
basisschoolleraar kunnen zijn. In zijn kantoorpand aan 
het Amsterdamse Sarphatipark met excentrieke meubels 
afkomstig uit de hele wereld, vertelt hij met welke trends 
en ontwikkelingen onderwijsinstellingen in de toekomst 
te maken krijgen.

NAPOLEON
‘We hoeven niet bang te zijn dat leraren straks worden 
vervangen door robots. De persoonlijke factor blijft het 

‘ Alle jongeren 
moeten Chinees 
en Hindi leren’

alle sectoren

Trendwatcher Bakas over onderwijsontwikkelingen in de toekomst
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op het idee om kinderen meer te leren over de cloud. Zij 
organiseren dan allemaal een eigen aanbesteding en hu-
ren een consultant. Maar als zij samenwerken en met alle 
instellingen samen één consultant inhuren, besparen ze 
veel geld. Wat weer ingezet kan worden voor leuke dingen 
voor de leerlingen.’ 

KENNISVOORSPRONG
Er ligt zeker een toekomst open voor de jongeren van nu, 
constateert  Bakas. ‘Ze moeten gestimuleerd worden om 
te reizen. Steeds meer studenten lopen stage in New York 
en leren Chinees en Hindi. Ze zijn veel handiger met soci-
ale media dan de oudere generaties, waardoor ze sneller 
netwerken opbouwen. Door contact met andere culturen 
raken ze geïnspireerd en daar leren ze veel van.’ Ook zijn 
er in andere landen veel meer toekomstmogelijkheden 
voor sommige sectoren. ‘Neem nu de scholieren met 
een landbouwopleiding. Zij kunnen rijk worden als zij 
groepjes vormen en in Suriname plantages opzetten. In 
vergelijking met de bevolking daar hebben zij een grote 
kennisvoorsprong.’
Hij geeft nog een laatste advies aan alle leraren: ‘Houd 
een open blik, blijft nieuwsgierig naar vernieuwing. 
Parkeer ideologie en politiek, dat is helemaal niet zo be-
langrijk. Geef les vanuit de drive om leerlingen een goede 
toekomst te bezorgen. Laat hen proeven van verschillen-
de culturen.’ 

belangrijkst. Maar, leraren moeten wel rekening houden 
met veranderingen.’ Bakas wijst erop dat de technologie 
zich alsmaar door blijft ontwikkelen. Dat heeft ook in-
vloed op het onderwijs. ‘Laat scholen de mogelijkheden 
van de digitale transformatie omarmen. Ze moeten kijken 
naar gametechnieken en andere manieren om kinderen 
meer te leren. Of,’ praat hij vol enthousiasme verder, ‘laat 
kinderen de veldslag van Napoleon naspelen. Zo leren ze 
steeds meer spelenderwijs. Natuurlijk moeten we niet van 
alles een spelletje maken. De basisvakken, zoals gram-
matica, moeten er gewoon in geramd worden. Toen ik in 
Suriname op school zat, had ik een hele strenge lerares 
Nederlands. Daardoor is mijn taalkennis nu wel perfect.’ 
Maar Bakas moest ook veel dingen doen waar hij niet 
goed in was. Achteraf zou hij zich liever hebben gefocust 
op zijn talenten. ‘Tegenwoordig gaan scholen steeds beter 
aan de slag met individuele talenten van leerlingen.’

SCHAAKLESSEN
Een toekomst waarbij leerlingen thuis aan hun scherm 
gekluisterd zitten, wordt volgens hem geen werkelijkheid. 
Bakas: ‘De menselijke factor komt weer helemaal terug. 
Wij zijn echte zoogdieren. Wij willen andere mensen 
ontmoeten en nieuwe dingen ontdekken. We digitaliseren 
de dingen waar we geen zin in hebben. Daarom moeten 
opleidingen die scholieren klaarstomen voor administra-
tief werk gesloten worden. Dit werk wordt in de toekomst 
overgenomen door machines. Waar wel aandacht aan 
moet worden gegeven is aan bètavakken zoals wiskunde, 
scheikunde of technologie. Dit is zo belangrijk voor de 
toekomst van de leerlingen. Ik las een keer een onder-
zoek dat 85 procent van de mensen aanleg heeft voor 
bètaberoepen. Maar de meesten bese� en dit niet omdat 
het onderontwikkeld is. In Engeland leren de kinderen 
al hoe zij computers moeten programmeren.’ Niet alleen 
onze buren zijn hier actief mee bezig. Bakas legt uit dat 
kinderen in Rusland al jaren schaaklessen krijgen op 
school. Hiermee wordt de linkerhersenhelft gestimuleerd. 
‘Maar er zijn ook alpha’s nodig. Creatieve mensen die 
over de bedachte uitvindingen communiceren.’ Het is een 
zaak van persoonlijke passie en interesse van de leraar 
om deze vakken te aan te moedigen bij kinderen. ‘Ik had 
vroeger een geschiedenisleraar die mij door zijn manier 
van lesgeven liefde voor het vak heeft gebracht.’

COÖPERATIES
Scholieren moeten opgeleid worden om als specialisten 
samen te werken. Door coöperaties te vormen kan er e�  -
ciënter worden gewerkt. Bakas: ‘Sommige scholen komen 
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De 5 toekomsttips van Bakas 
- Leer jongeren Chinees en Hindi
- Wees niet bang voor de digitale transformatie
- Leer scholieren om samen te werken
- Besteed meer aandacht aan bètavakken
- Gebruik gametechnieken om kinderen meer te leren

alle sectoren

Adjiedj Bakas: ‘Sluit opleidingen die 
scholieren klaarstomen voor adminis-
tratief werk. Dit werk wordt in de toe-
komst overgenomen door machines.’

Gratis boek
Samen met Witold Kepinski schreef Adjiedj 
Bakas het boek De digitale transformatie. Hierin 
staat onder andere een hoofdstuk over ontwik-
kelingen in het onderwijs. Schooljournaal mag 
vier exemplaren weggeven! Ben je geinteres-
seerd, stuur dan een e-mail waarom je het boek 
wilt hebben naar schooljournaal@cnv.nl.


