
 
De wederopkomst van echte interactie 

De komende vijf tot tien jaar gaat er veel veranderen, denkt futuroloog Christian Kromme. Tot nu 
toe is het onderwijssysteem gericht op het leren van een vak. Je leert voor iets en vervolgens kun 
je dat de rest van je leven doen. Het maakt je inflexibel, maar dat was prima. Nu liggen de zaken 
anders.


Kromme komt uit de tech-wereld en schreef de internationale bestseller: Go digital, stay human. 
Zijn stelling: omarm de technologie, maar blijf vooral menselijk, want dat is onze kracht. Hij denkt 
dat de vaardigheden die we straks nodig hebben, vooral de menselijke vaardigheden zijn. Dit zijn 
de vaardigheden die meer gerelateerd zijn aan het hart en niet zo aan het hersenbewustzijn. 
Creativiteit is daar eentje van, want technologie kan keurig dingen uitvoeren, maar technologie 
kan geen dingen bedenken. ‘Als technologie slimmer wordt, moeten wij slimmere vragen gaan 
stellen’, aldus Kromme. 


Mede door deze gedachte worden kunst en filosofie gezien als de studies van de toekomst. ‘Als 
we willen dat onze kinderen leren leren en leren denken, zouden klaslokalen er meer uit moeten 
zien als kunstateliers,’ zegt Christopher Wisniewski van Studio in a school, een organisatie die 
kunstonderwijs verzorgt op openbare basisscholen in New York. Hij gelooft dat we er allemaal 
baat bij hebben als we leren denken en kijken als een kunstenaar. Wisniewski: ‘In de 21e eeuw 
hebben we creatieve denkers nodig om een succesvolle maatschappij en economie te hebben.’ 


Christian Kromme laat weten dat er al een software ontwikkeld is die beter kan programmeren 
dan mensen. Dat is leuk, maar niet per se nodig voor de toekomst. ‘Als je je kind de hele dag op 
de iPad laat zitten, wordt het een keurig consumentje, gewend dat alles op hem afkomt. Het 
gevaar is dat je later afhaakt als je ergens wat meer moeite voor moet doen. Kinderen moeten zich 
juist offline ontwikkelen: kleuren, kleien, buiten spelen, veel echte intacte hebben met elkaar.’
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Woordenlijst 

1. futuroloog = iemand die geleerd heeft om de toekomst te voorspellen

2. inflexibel = niet flexibel

3. vaardigheden = iets wat iemand goed kan

4. gerelateerd = gekoppeld aan, hoort bij

5. aldus = is gezegd door

6. baat hebben bij = voordeel uithalen

7. per se = noodzakelijk / dwingend

8. afhaakt / afhaken = niet meer meedoen met iets omdat je niet meer kunt of niet meer wilt



