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Inleiding
Verschillende ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt maken het
aannemelijk dat 21ste-eeuwse vaardigheden steeds harder nodig worden voor studenten.
Wanneer het onderwijs meer aandacht gaat besteden aan 21ste-eeuwse vaardigheden, heeft
dit gevolgen voor het curriculum en de rol van de docent. In eerder onderzoek brachten we
de literatuur over 21ste-eeuwse vaardigheden in beeld (Christoffels & Baay, 2016),
ontwikkelden we de Slowscan om onderwijsaandacht in het curriculum in beeld te brengen
(Baay & Christoffels, 2016) en analyseerden we onderwijsaandacht in verschillende mboleeromgevingen (Baay, Christoffels, & De Haan, 2017). In dit onderzoek staat de rol van de
docent of praktijkbegeleider centraal.
Om de rol van docenten en praktijkbegeleiders in beeld te brengen, schetsen we kort welke
21ste-eeuwse vaardigheden worden onderscheiden. Het gaat daarbij om digitale
vaardigheden, denkvaardigheden, interpersoonlijke vaardigheden, en intrapersoonlijke
vaardigheden (Christoffels & Baay, 2016).


Digitale vaardigheden betreffen instrumentele vaardigheden, mediawijsheid en
informatievaardigheden. Vaak worden juist deze digitale vaardigheden gezien als
specifiek voor de 21ste eeuw.



Denkvaardigheden omvatten de vaardigheden kritisch denken, probleemoplossend
vermogen en creativiteit. Deze zijn relevant voor het werkveld, waar routinematig
werk wordt geautomatiseerd. Ook in de samenleving zijn denkvaardigheden nodig;
bijvoorbeeld in de omgang met informatie die tot ons komt (in de vorm van
meningen, feiten, nepnieuws, etc.).



Interpersoonlijke vaardigheden gaan over hoe je je verhoudt tot anderen, denk aan
communicatie, samenwerking, en sociale en culturele vaardigheden. Deze
vaardigheden zijn niet nieuw, maar door de diversiteit en rol van digitale
hulpmiddelen vragen deze vaardigheden wel extra aandacht.



Intrapersoonlijke vaardigheden tot slot hebben betrekking op hoe je je verhoudt tot
jezelf. Hieronder vallen metacognitie (leren leren), zelfregulatie en
ondernemendheid. In dit cluster kan ook een verbinding worden gemaakt met
verschillende loopbaancompetenties (bijvoorbeeld kwaliteitenreflectie,
loopbaansturing).

De vaardigheden in de vier clusters hangen onderling met elkaar samen en overlappen
elkaar deels. Daarnaast staan ze niet op zichzelf. De 21ste-eeuwse vaardigheden hangen
samen met leren voor een beroep, loopbaan leren (loopbaancompetenties) en
maatschappelijk functioneren (burgerschapsvaardigheden). Figuur 1 toont hoe de
samenhang tussen 21ste-eeuwse vaardigheden en deze bredere context gezien kan worden.

4

ecbo

Zelf-assessment docentvaardigheden

Figuur 1: 21ste-eeuwse vaardigheden in een bredere context van het beroepsonderwijs

Zelf-assessment docentvaardigheden

ecbo

5

Om studenten vaardigheden te laten ontwikkelen, moeten docenten voldoende zijn
toegerust. Dat geldt ook voor 21ste-eeuwse vaardigheden. Niet alleen wat betreft de
vaardigheden zelf, maar vooral ook in de rol of aanpak die nodig is om deze vaardigheden
aan te leren. 21ste-eeuwse docentvaardigheden dus. Als aanvulling op of verdieping van de
al bestaande docentvaardigheden.
Begin 2016 bleek uit een door ecbo georganiseerd debat over 21 ste-eeuwse vaardigheden
dat vrijwel alle aanwezigen menen dat docenten onvoldoende toegerust zijn om 21 steeeuwse vaardigheden (verder) te ontwikkelen bij studenten. Het algemene gevoel dat
docenten nog niet voldoende zijn toegerust wordt gedeeld, maar het zal per docent en team
verschillen. Zo zullen jongere docenten vaak makkelijker digitale vaardigheden toepassen
dan oudere docenten en zullen zorg-gerelateerde opleidingsteams bijvoorbeeld vaker
aandacht besteden aan interpersoonlijke vaardigheden dan techniek-gerelateerde
opleidingen. Gerichte professionalisering van docenten kan helpen om studenten verder te
kunnen helpen de 21ste-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen.
Ecbo heeft een zelf-assessment met geautomatiseerde terugkoppeling ontwikkeld voor
docenten om individueel of op teamniveau hun 21ste-eeuwse docentvaardigheden in beeld te
brengen. Zelf-assessment wordt in de literatuur in het kader van formatief toetsen gezien als
een geschikt instrument voor professionalisering. Het effect kan zijn dat men meer op het
eigen leerproces reflecteert, gemotiveerder raakt en een grotere verantwoordelijkheid neemt
in het eigen leerproces (zie o.a. Manitoba Education and Youth, 2003;Ross & Bruce, 2007;
Tait-McCutcheon & Sherley, 2006).
Toepassingsmogelijkheden van dit zelf-assessment 21ste-eeuwse docentvaardigheden zien
wij niet zozeer in het kunnen beoordelen of een docent het “goed” of “fout” doet. Dit is niet
het doel geweest en het instrument is ook niet vanuit dit perspectief gevalideerd. Het
instrument en de bijbehorende terugkoppeling kan wel helpen om als individu of team te
reflecteren en te bepalen welke aspecten van het docentschap al voldoende zijn ontwikkeld
en waar professionalisering eventueel wenselijk is. Om in jargon te spreken: een
ontwikkelingsgericht, formatief in plaats van summatief instrument.
Deze beknopte rapportage beschrijft de inhoud van het zelf-assessment en het
ontwikkelproces dat eraan voorafgegaan is. Het instrument is digitaal te vinden via
www.ecbobrengtinbeeld.nl/docent/vaardigheden. Parallel aan de ontwikkeling van het
instrument is een visie op docentschap in de 21ste eeuw ontwikkeld. Deze wordt in het
volgende hoofdstuk beschreven.
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1 Visie op mbo-docentschap in de 21ste eeuw

Het onderwijs wordt voor veel verantwoordelijk gemaakt. Voor het voorkomen van
pestgedrag, van radicalisering en van maatschappelijke tweedeling. Voor het stimuleren van
zelfredzaamheid, van autonomie en van excellentie. En natuurlijk het bijbrengen van kennis
en vaardigheden in domeinen als de maatschappij, beroepspraktijk, taal en rekenen (zie ook
Figuur 1). Meer dan vroeger wordt getwijfeld aan de toekomstige arbeidsmarkt en
samenleving, en daarmee aan de toekomst van de huidige jongeren. Meer dan vroeger
wordt het onderwijs daarom verantwoordelijk gemaakt om óók creatieve, ondernemende,
digitaal vaardige, kritisch denkende mensen af te leveren. En meer dan vroeger is er
diversiteit in de klas; wat betreft migratieachtergrond, hulpvraag en thuissituatie. Ook wordt
meer dan vroeger aan de rol van de docent getwijfeld, onder andere dankzij de
ogenschijnlijke mogelijkheden van online en zelfgestuurd leren.
Bovenstaande vraagt het nodige van docenten. In het kwalificatiedossier van de docent mbo
(MBO Raad, 2015) wordt in algemene zin duidelijk welke taken bij de docent belegd zijn.

Tabel 1: De zes taken van de mbo-docent uit het kwalificatiedossier
De docent:







draagt er zorg voor dat hij professional is en blijft.
ontwikkelt een onderwijsprogramma.
voert een onderwijsprogramma uit.
begeleidt de studenten tijdens de leerloopbaan.
is actief betrokken bij de beroepspraktijkvorming.
construeert, hanteert en evalueert beoordelingsinstrumenten.

De zes taken in het kwalificatiedossier, en de eigen professionaliteit van docenten in het
bijzonder, verdienen een nadere uitwerking met het oog op omgaan met de huidige
ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. Onze visie daarop, toegespitst op 21steeeuwse vaardigheden, wordt in onderstaande beschreven. Daarin gaan we in op a) de
docent als ontwikkelaar en aanbieder van onderwijs, b) de docent als begeleider van het
leerproces van studenten, en c) de docent als professional.

De docent als ontwikkelaar en aanbieder van onderwijs. De onderwijscontext een uitgelezen

kans om jongeren 21ste-eeuwse vaardigheden te helpen ontwikkelen. Het onderwijs schenkt
ook al aandacht aan digitale vaardigheden, denkvaardigheden (kritisch denken,
probleemoplossend vermogen, creativiteit), interpersoonlijke vaardigheden (communicatie,
samenwerking, sociale & culturele vaardigheden) en intrapersoonlijke vaardigheden (leren
leren, zelfregulatie, ondernemendheid). Vaak gebeurt dit impliciet en zonder onderlinge
samenhang (Baay & Christoffels, 2016). De ontwikkeling van een programma, als meer dan
een verzameling van losse onderwijsmomenten, is een taak voor het onderwijs als geheel en
de docent in het bijzonder. Maar het onderwijs vraagt om meer dan een coherent
programma. Het vraagt ook om het creëren en bieden van leercontexten waarin uitgenodigd
wordt om 21ste-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen.
Een eerste stap om aan 21ste-eeuwse vaardigheden te werken is door ze te gebruiken.
Typisch voor deze vaardigheden is dat ze niet uitsluitend uit een boekje te leren zijn. Het
gaat om een complex geheel van kennis, kunde en attitudes. Docenten kunnen jongeren
leercontexten bieden om 21ste-eeuwse vaardigheden toe te passen. Zowel binnen één les als
binnen een geheel curriculum; zowel binnen het klaslokaal als in meer hybride
leeromgevingen (Baay, Christoffels & De Haan, 2017). Probleemgestuurd en projectmatig
onderwijs kan bijvoorbeeld, gelet op het gestructureerde en op samenwerking gerichte
karakter ervan, uitnodigen tot onderzoekend en samenwerkend leren. De inzet van digitale
middelen en reflectieve werkvormen zullen eerder uitnodigen tot digitaal en reflectief leren.
Zelf-assessment docentvaardigheden
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Bewuste keuzes voor de inzet van bepaalde didactische werkvormen kunnen de context
creëren waarin studenten hun vaardigheden kunnen oefenen.

De docent als begeleider van leerprocessen. Iemand een zwembad bieden om te leren

zwemmen is niet voldoende. Naast een leeromgeving is de juiste pedagogische begeleiding
nodig om het leerproces te stimuleren. Bij deze begeleiding spelen verschillende aspecten
een rol. Rondom 21ste-eeuwse vaardigheden, en vermoedelijk bij competenties in het
algemeen, zou begeleiding niet zozeer gericht moeten zijn op iemands niveau, maar gericht
op iemands ontwikkeling. Gepersonaliseerde begeleiding speelt daarin een rol. Dit vergt
maatwerk waarbij rekening gehouden wordt met het niveau en de interesses van studenten
(zie o.a. Scott, 2015). In de begeleiding dient ook aandacht te zijn voor learning transfer,
om jongeren te helpen met de vertaling van opgedane kennis en ervaring naar andere
situaties en contexten (zie o.a. Saveedra & Opfer, 2012a; 2012b).
Omdat de begeleiding meer gericht is op ontwikkeling dan op niveau, vraagt dit een andere
manier van toetsen of beoordelen. Ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden is een
langlopend proces en vraagt gedurende het hele opleidingstraject aandacht van docenten.
Het vraagt alternatieve, formatieve manieren van beoordeling naast de meer gebruikelijke
summatieve beoordelingen om deze ontwikkeling te monitoren. Deze beoordeling vindt niet
plaats op een vast moment, maar is integraal onderdeel van contactmomenten met
studenten. In dit contact wordt feedback, feedup en feedforward gegeven, waarmee een
combinatie van beoordelen en begeleiden ontstaat (zie bijvoorbeeld Silfhout & Arnold,
2016). Daarbij wordt niet alleen kennis getoetst, maar ook vaardigheden en houdingen.

Herijking van docenttaken. De pedagogisch-didactische competenties van docenten spelen

een belangrijke rol in het onderwijs van 21ste-eeuwse vaardigheden. Reflecterend op de
taken zoals beschreven in het kwalificatiedossier (zie Tabel 1), kunnen we concluderen dat
deze grotendeels onze visie op docentschap in de 21ste eeuw dekken.
De ontwikkeling van een coherent onderwijsprogramma, waarin bewust en expliciet
aandacht is voor 21ste-eeuwse vaardigheden, blijft van belang. Omdat in het
beroepsonderwijs de praktijk een prominente rol inneemt, en hybride leeromgevingen (zie
o.a. Zitter & Hoeve, 2012) daarbij een belangrijke invulling zijn, is de betrokkenheid bij de
beroepspraktijkvorming nog steeds van belang. We hebben ook laten zien dat de
begeleiding van de leerloopbaan centraal blijft. Het gebruik van – passende –
beoordelingsinstrumenten is onderdeel van de begeleiding. En ook de docent als voorbeeld
is belangrijk om 21ste-eeuwse vaardigheden bij af te kijken. Zo vormt zich de betrokken
docent die belangrijk is voor studenten in de voorbereiding op de toekomst. En de eigen
professionaliteit, om bovenstaande taken te kunnen uitvoeren met de juiste pedagogischdidactische aanpakken, krijgt meer aandacht dan ooit. Tot slot een korte verdieping hierop.

Eigen professionaliteit van docenten. Het takenpakket van de docent is veelzijdig en wellicht

complexer dan vroeger. Het onderwijs heeft de opdracht een veelheid van competenties te
ontwikkelen bij deelnemers, waarbij het naast beroepsvaardigheden en 21 ste-eeuwse
vaardigheden ook gaat om loopbaancompetenties, burgerschapscompetenties en de
ontwikkeling van een identiteit en moreel kompas. En dat ten behoeve van een zeer diverse
studentenpopulatie. Naast pedagogisch-didactische vaardigheden, vraagt het permanente
zelfreflectie en professionalisering. Niet om alle taken zelf uit te voeren, maar om te
handelen vanuit eigen kwaliteiten, die van het team en van het bedrijfsleven. De eigen 21 steeeuwse vaardigheden van de docent zijn daarbij van cruciaal belang.
Bij deze visie op onderwijs en de docent in de 21ste eeuw past een instrument waarmee
21ste-eeuwse docentvaardigheden inzichtelijk gemaakt kunnen worden en dat uitnodigt tot
zelfreflectie en professionalisering. Ecbo heeft in de vorm van een zelf-assessment een
dergelijk instrument ontwikkeld. De stappen die gezet zijn om tot dit instrument te komen
staan in het volgende hoofdstuk centraal.
8
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2 Ontwikkeling van het zelf-assessment
Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende stappen die gezet zijn in de ontwikkeling van het
zelf-assessment 21ste-eeuwse docentvaardigheden. Gestart is met een literatuuronderzoek,
uitmondend in een conceptueel model dat aan een vijftal experts is voorgelegd. De
resultaten van stap 1 worden beschreven in paragraaf 2.1. De paragraven 2.2 en 2.3 gaan
achtereenvolgens over de vertaling van de literatuur naar eindtermen en de vertaling van
eindtermen naar items. In verschillende sessies en contexten hebben vervolgens zo’n 150
docenten prototypen van het instrument getest. De uitkomsten van de testfase zijn
samengevat in paragraaf 2.4.

2.1

Literatuuronderzoek

In (wetenschappelijke) literatuur is gezocht naar reeds bestaande kennis en inzichten op het
gebied van docentvaardigheden om 21ste-eeuwse vaardigheden aan te leren aan studenten.
Deze docentvaardigheden werden gezocht op het niveau van (pedagogisch-)didactische
aanpakken of aandachtspunten. Op basis van werk van onder andere Saavedra en Opfer
(2012a, 2012b), Scott (2015), Meijland (2016), en CISCO (2009) is een longlist van
relevante vaardigheden of aanpakken samengesteld. Deze longlist benoemt zowel
didactische aanpakken als meer algemene begeleidingsaspecten en vertalen we in 2.1.1 in
een conceptueel model. In Tabel 1 zijn deze aspecten alfabetisch geordend.
Tabel 1: Longlist didactische aanpakken en begeleiding rondom ontwikkeling 21 ste-eeuwse
vaardigheden.
Aspecten

Beschrijving

Formatieve assessment

Formatieve assessment, of formatieve toetsing, verwijst naar toetsing

voor het leren, in plaats van toetsing van het leren. Dat wil zeggen dat
het gaat om het bepalen waar studenten staan in hun leerproces en
hoe en waar zij naar toe zouden moeten werken. Dit kan op
verschillende manieren, zoals feedback geven, vragen stellen,
toetsdialogen voeren, reflectieve lessen, self- en peer-assessments,
werken met beoordelingsrubieken, en summatieve,
ontwikkelingsgerichte toetsen formatief inzetten (Sluijsmans et al,
2013).
Gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren veronderstelt in de kern dat het individuele
leerproces van de student centraal staat in het onderwijs. Studenten
werken op eigen wijze en in eigen tempo aan leerdoelen. De student
kan op deze wijze onder meer een aangepast programma voor
herhaling, verdieping of verrijking aangeboden krijgen (Studulski,
2015).

Interdisciplinair werken

Interdisciplinair werken verwijst naar het combineren van of verbanden
leggen met verschillende vakgebieden of perspectieven. Daarnaast
wordt in de context van 21ste-eeuwse vaardigheden ook wel verwezen
naar het geïntegreerd aanbieden van kennis en vaardigheden. Niet
alleen met betrekking tot het vakgebied maar ook hoe binnen het
vakgebied nieuwe kennis tot stand komt en gecommuniceerd wordt.

Zelf-assessment docentvaardigheden
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Inzet ict/sociale/digitale

De inzet van ict of sociale en digitale media is in de hedendaagse

media

wereld niet meer weg te denken. Een juiste inzet van ict in het
onderwijs kan bijdragen aan leren voor de 21ste eeuw, waarbij het niet
alleen gaat om het leren omgaan met bepaalde apps of programma’s,
maar ook het vinden, ordenen en beoordelen van informatie.

Learning transfer

“Learning transfer” gaat om het stimuleren van transfer van het
geleerde. Het is van belang voor studenten om dat wat zij leren ook toe
te kunnen passen in andere situaties of disciplines. Deze transfer kan
automatisch of onbewust gebeuren, maar ook door doelbewust te
abstraheren en te generaliseren naar een andere context. Beide
vormen van transfer kunnen door docenten gestimuleerd worden.

Onderzoekend leren

Onderzoekend leren (Inquiry-Based Learning - IBL) is er onder meer op
gericht om denkvaardigheden te ontwikkelen en een actieve, vragende
houding bij leerlingen te ontwikkelen en te bevorderen (Velthorst,
Oosterheert & Brouwer, 2011). Deze manier van leren is van belang om
met onbekende toekomstige situaties om te kunnen gaan.

Probleemgestuurd leren

Bij probleemgestuurd leren wordt het leren vormgegeven aan de hand
van taken waar studenten groepsgewijs gedurende een bepaalde
periode aan werken. Kenmerkend is het interdisciplinaire karakter van
opdrachten. Vanuit een bepaalde casuïstiek worden studenten
gestimuleerd om zelf op ontdekking te gaan, oplossingsrichtingen te
zoeken en te verkennen (Moust & Schmidt, 1995). Het gewenste
eindproduct staat in deze vorm van leren niet bij voorbaat vast.

Procesbegeleiding en

Procesbegeleiding en coaching verwijst naar een van de rollen die

coaching

docenten kunnen hebben in het stimuleren van leerprocessen van
studenten. Het gaat niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om het
begeleiding en coachen van studenten, door hun leerproces te volgen
en hen te helpen om zelf tot inzichten te komen. Vragen stellen,
discussie losmaken, feedback geven en reflectie stimuleren spelen
hierbij een rol.

Projectmatig leren

Bij projectmatig leren wordt het leerproces gestimuleerd door een
projectopdracht. Het gaat om actief leren, met anderen, aan de hand
van een aantal opeenvolgende fases, lopend van oriëntatie op de
opdracht tot en met reflectie en beoordeling. Binnen projectmatig leren
wordt toegewerkt naar een vooraf bepaald product of eindresultaat
(SLO, n.d.).

Reflectie

Reflectie wordt door Korthagen en Vasalos (2002) omschreven als het
herstructureren van een ervaring door erop terug te kijken, door te
analyseren wat in die situatie van belang was, en door stil te staan bij
mogelijke alternatieve gedragingen of handelingen. Door onderling en
met docenten of praktijkopleiders te reflecteren op studie- en
werkervaringen kunnen studenten een zelfstandige werk- en
beroepshouding ontwikkelen (De Bruijn, Leeman, & Overmaat, 2006).
Reflectie speelt ook een belangrijke rol in onder meer de ontwikkeling
van loopbaancompetenties. Het gaat dan bijvoorbeeld om het denken
over capaciteiten en wensen of behoeften die van belang zijn voor de
loopbaan (Kuijpers, Meijers, & Bakker, 2006, in Glaudé et al, 2011).
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Reflectie, al dan niet in dialoog leidt voor de student dan tot kennis of
hem- of haarzelf in relatie tot werk. Feedback speelt ook hierin een
belangrijke rol.
Samenwerkend leren

Leren van en met anderen staat centraal in samenwerkend of
coöperatief leren. Het gaat hier om het stimuleren van actief leren door
studenten samen te laten werken in heterogene groepen. Dit vraagt
onder andere om een zorgvuldige samenstelling van groepen, om
duidelijke instructie vooraf, en om een procesevaluatie achteraf.

2.1.1 Van literatuur naar conceptueel model
Op basis van deze longlist is een conceptueel model ontwikkeld (Figuur 2). Dit model vat de
longlist samen en ordent deze naar vormen van leren en mogelijke didactische aanpakken,
onderscheiden per cluster van 21ste-eeuwse vaardigheden.
Centraal in dit model staat de gedachte dat als je als student digitale, interpersoonlijke,
intrapersoonlijke en denkvaardigheden dient op te doen, het van belang is op een daarbij
passende manier te leren. Denk aan digitaal leren, samenwerkend leren, reflectief leren en
onderzoekend leren (de binnenste cirkel). Mogelijke manieren voor docenten om deze
vormen van leren te ondersteunen zijn door ICT in te zetten, door projectmatige vormen
van leren aan te bieden, door gebruik te maken van reflectieve werkvormen en door gebruik
te maken van probleemgestuurd leren. Dit zijn zeker niet de enige manieren om 21steeeuwse vaardigheden aan te leren, maar wel belangrijke. Deze manieren of didactieken zijn,
anders dan de figuur doet vermoeden, niet enkel voorbehouden aan een specifiek cluster,
maar kunnen ook voor het aanleren van vaardigheden in een ander cluster zinvol zijn.
Aan deze didactische aanpakken ligt een pedagogische buitenkring ten grondslag die voor
alle vier de clusters van belang is. Deze onderstroom wordt weergegeven in de buitenste
cirkel en bevat vormen van begeleiding die van invloed zijn op het leerproces van studenten,
namelijk gepersonaliseerde begeleiding, learning transfer stimuleren, ontwikkelingsgericht
begeleiden en formatief beoordelen.
Het conceptuele model met daarin de onderscheiden clusters en onderstroom vormden het
vertrekpunt voor het formuleren van eindtermen voor het zelf-assessment. In het zelfassessment maken we onderscheid tussen drie rollen van de docent: namelijk de docent als
voorbeeldfiguur (vgl. het concept “modeling”, waarbij de docent zelf een vaardigheid toepast
en bijvoorbeeld hardop zijn eigen denkproces verwoordt), de docent als ontwikkelaar of
aanbieder van werkvormen en de docent als begeleider van leerprocessen (via feedback).
Deze rollen raken aan deeltaken van docenten uit het kwalificatiedossier, en blijken uit
onderzoek van belang te zijn bij het aanleren van bepaalde vaardigheden. Uiteraard
vervullen docenten ook nog andere rollen, maar de focus in het zelf-assessment ligt op deze
drie.
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Figuur 2: Pedagogisch-didactische aanpakken rondom 21ste-eeuwse vaardigheden.
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2.2

Formuleren van eindtermen

Vanuit de visie zijn per cluster van vaardigheden drie eindtermen geformuleerd waarover
een docent dient te beschikken, wanneer hij 21ste-eeuwse vaardigheden (verder) wil
ontwikkelen bij studenten. Met eindtermen worden de aspecten bedoeld die gemeten
worden in het zelf-assessment. Deze eindtermen zijn gebaseerd op de in de literatuur
gevonden docentvaardigheden. Met uitzondering van het cluster pedagogiek van de
begeleiding, gaat het om de volgende drie categorieën eindtermen:
1) Voorbeeldfunctie: De docent beheerst de betreffende vaardigheid zelf en past dit
ook zelf toe in zijn les
2) Werkvorm: De docent kan werkvormen inzetten die het gebruik van de betreffende
vaardigheden stimuleren onder studenten.
3) Feedback: De docent kan studenten feedback geven op de betreffende vaardigheid
en zo hun leerproces begeleiden.
Voor het cluster pedagogiek van de begeleiding gelden andere eindtermen aangezien het bij
dit cluster om een ander soort vaardigheden gaat:
1) Aandacht voor het ontwikkelproces van studenten. Naast aandacht voor prestaties
of niveaus worden studenten hierbij begeleid in hun ontwikkeling.
2) Stimuleren van transfer van het geleerde. Zo kunnen opgedane kennis en
vaardigheden worden vertaald naar andere situaties en contexten.
3) Centraal stellen van het leerproces van individuele studenten. Zo wordt aansluiting
gezocht bij het individuele niveau en de eigen interesses van studenten.
4) Beoordeling en feedback. Door middel van tussentijds toetsen of beoordelen wordt
het ontwikkelproces gevolgd, met als doel het ontwikkelproces verder vorm te
geven.
Figuur 3 in het volgende hoofdstuk toont een overzicht van alle eindtermen.

2.3

Van eindtermen tot items

De eindtermen zoals weergegeven in Figuur 3 vormden de basis voor de items die zijn
ontwikkeld. Per eindterm zijn meerdere items ontwikkeld voor een zo volledig mogelijke
dekking van de eindterm. Daarbij is vanuit de literatuur de vertaalslag gemaakt naar
concrete praktijksituaties zoals die zich in het mbo voor zouden kunnen doen. Alle items
hebben een vorm waarin de docent zelf centraal staat en beschreven wordt wat hij/zij kan
doen. Deze items (zie paragraaf 3.1 voor enkele voorbeelden en Bijlage 1 voor een overzicht
van alle items) zijn vervolgens opgenomen in een digitaal instrument en in verschillende
contexten getest.

2.4

Testfase

Er is allereerst een expertraadpleging georganiseerd om de visie en eerste bouwstenen van
het zelf-assessment te verkennen. Hieruit kwam naar voren dat het conceptueel model een
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waardevol denkkader biedt om een gesprek over 21ste-eeuwse docentvaardigheden te
voeren. Tegelijkertijd zijn er ook kanttekeningen bij geplaatst. Het was voor de experts
onduidelijk waarom niet alle mogelijke manieren van leren en begeleiden worden gedekt.
Toegelicht is dat het model niet volledig is, maar als basis dient voor het denk- en
ontwikkelproces. Daarnaast werd door de experts aangegeven dat het belangrijk was om
niet alleen werkvormen te bevragen maar het zelf-assessment aan te vullen met het zijn van
een rolmodel. In hoeverre past een docent voor studenten zelf zichtbaar 21ste-eeuwse
vaardigheden toe in zijn lessen?
Ten aanzien van de terugkoppeling is door de experts benadrukt om de beoogde
automatische terugkoppeling visueel zo aantrekkelijk mogelijk te maken, en de optie van
een spinnenweb als grafische weergave te verkennen.
Na deze expertraadpleging is in een cyclus van meerdere pilots het instrument verder getest
en verbeterd. Allereerst is het zelf-assessment aan een pilotgroep van 20 mbo-docenten
voorgelegd. In deze versie is bewust gebruik gemaakt van verschillende vraagtypen om de
meningen van docenten hierover te horen. Hieruit werd duidelijk dat er docenten zijn die
sommige aspecten niet als hun taak beschouwen, die wel geschaard kunnen worden onder
21ste-eeuwse vaardigheden. Zij zien hier bijvoorbeeld meer een rol weggelegd voor de LOBdocent.
Vervolgens is een tweede versie voorgelegd tijdens landelijke bijeenkomsten LOB en 21steeeuwse vaardigheden, waar in totaal circa 60 docenten en beleidsmedewerkers de online
testversie invulden. De feedback heeft er onder andere toe geleid dat de
antwoordcategorieën en het type vragen dat gesteld wordt, kon worden geoptimaliseerd.
Ook heeft de feedback geleid tot een uitbreiding van items op thema’s die door deelnemers
naar verhouding als onderbelicht werden ervaren.
Een derde pilot vond plaats buiten het mbo. Tijdens een studiedag over 21ste-eeuwse
vaardigheden in het gymnasiumonderwijs heeft een twintigtal docenten aan deze pilot
meegewerkt. Inhoudelijk bleken sommige items in het instrument niet voor alle docenten
even makkelijk te plaatsen in hun eigen context. Ook het doel van het instrument riep wat
vraagtekens op, en benadrukte de noodzaak van een heldere toelichting op het instrument.
Daarnaast bleken in deze pilotsessie de aangepaste antwoordcategorieën tot discussies te
leiden. Op basis hiervan en rekening houdend met de suggesties en ervaringen uit de
eerdere pilots zijn nieuwe antwoordcategorieën geformuleerd, waarbij respondenten
enerzijds gevraagd wordt om per item aan te geven of ze dit voldoende (goed) of
onvoldoende (goed) doen, en anderzijds of ze het vaker of niet vaker willen doen. Daarnaast
is de mogelijkheid van ‘niet van toepassing’ gehandhaafd.
Tot slot is het zelf-assessment getest onder deeltijdstudenten aan een tweedegraads
lerarenopleiding. Zo’n tachtig studenten hebben aan deze pilot meegewerkt. Op basis van
deze pilot is besloten in het zelf-assessment een optie in te bouwen om het zelf-assessment
alleen voor specifieke onderdelen van 21ste-eeuwse docentvaardigheden in te vullen.
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3 Het zelf-assessment
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe het zelf-assessment eruit ziet. Eerst gaan we in op de
afzonderlijke items, vervolgens op de wijze van beoordeling en tot slot op de terugkoppeling
die daaruit volgt.

3.1

Items

Het zelf-assessment bestaat in totaal uit 70 items. Bijlage 1 bevat alle items; Figuur 3 toont
hoe de items verdeeld zijn over eindtermen en vaardigheden.
Figuur 3. Verdeling items over domeinen.
Domein
Digitale vaardigheden

Eindtermen

Aantal

De docent kan:

items

digitale middelen in de les gebruiken

3

werkvormen gebruiken die het gebruik van digitale

7

middelen stimuleren onder studenten
Interpersoonlijke vaardigheden

feedback geven over het gebruik van digitale middelen.

3

samenwerkingsvaardigheden demonstreren.

3

werkvormen gebruiken die samenwerking onder

8

studenten stimuleren.
Intrapersoonlijke vaardigheden

feedback geven op de samenwerking.

3

reflecteren op eigen handelen en daarin een

3

voorbeeldfunctie vervullen
werkvormen gebruiken die intrapersoonlijke

8

vaardigheden stimuleren.
Denkvaardigheden

feedback geven op de intrapersoonlijke vaardigheden

3

denkvaardigheden demonstreren.

3

werkvormen gebruiken die kritisch denken,

8

probleemoplossend vermogen en creativiteit onder
studenten stimuleren.
Pedagogiek van de begeleiding

feedback geven op de denkvaardigheden.

3

studenten begeleiden bij het vormgeven van hun

4

ontwikkelproces.
transfer van het geleerde stimuleren.

4

het leerproces van individuele studenten centraal stellen.

3

studenten beoordelen.

4

Totaal

70

Voorbeelden van items zijn:
- Tijdens instructie gebruik ik digitale middelen (bijv. computer, tablet, smartphone).
- Ik formuleer mijn opdrachten zo dat studenten moeten samenwerken en taken
kunnen verdelen.
Zelf-assessment docentvaardigheden
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-

3.2

Ik geef studenten feedback op hun werkhouding.
Ik geef in de klas mijn eigen mening en onderbouw deze met argumenten.
Ik creëer leeractiviteiten die vergelijkbaar zijn met omstandigheden waarin
studenten later hun kennis en vaardigheden moeten toepassen.

Beoordeling

Per item moet op twee aspecten een beoordeling worden gegeven door de docent die het
zelf-assessment invult: namelijk onvoldoende/voldoende en wil vaker doen/wil niet vaker
doen.
1 onvoldoende/voldoende
De docent geeft aan of hij van mening is dat hij de betreffende vaardigheid voldoende of
onvoldoende beheerst. Bijv. een oordeel onvoldoende bij het item ‘Tijdens instructie gebruik
ik digitale middelen (bijv. computer, tablet, smartphone).’ betekent dat hij van mening is dit
naar eigen inschatting onvoldoende goed te kunnen doen, terwijl een oordeel voldoende
betekent dat hij vindt dit in zijn ogen goed genoeg te kunnen uitvoeren.
2 wil niet vaker doen/wil vaker doen
De docent geeft aan of hij vindt dat hij de betreffende activiteit vaker of niet vaker wil doen.
In het geval van het voorbeeld van gebruik van digitale middelen tijdens de instructie kan
een docent aangeven of hij zelf vindt dat hij dit vaker zou kunnen doen dan hij momenteel
doet of dat zijn instructie vaak genoeg gebruik maakt van digitale middelen.
De twee oordelen worden los van elkaar gegeven. Zo kan iemand van mening zijn dat hij
een vaardigheid voldoende beheerst, maar toch vinden dat hij dit nog vaker zou kunnen
toepassen in de les.
Daarnaast is het mogelijk om ‘niet van toepassing’ aan te vinken. Zo zou het kunnen zijn dat
bepaalde vaardigheden of activiteiten in sommige instellingen belegd zijn bij docenten van
specifieke vakken (bijvoorbeeld het bespreken van studie- en werkervaringen). Indien een
docent van mening is dat de vaardigheid of activiteit niet van toepassing is op zijn rol of vak,
dan kan hiervoor gekozen worden.

Figuur 4: Screenshot vragenlijst rondom interpersoonlijke vaardigheden.
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3.3

Terugkoppeling

Zodra een docent de items ingevuld heeft over de domeinen waar hij feedback op wil, volgt
een terugkoppeling per domein, in de vorm van twee spinnenwebben (zie Figuur 5). In elk
spinnenweb staan de assen die de categorieën van de eindtermen voorstellen. Voor digitale
vaardigheden, interpersoonlijke vaardigheden, intrapersoonlijke vaardigheden, en
denkvaardigheden zijn dat voorbeeldrol, werkvorm en feedback. Voor pedagogiek van de
begeleiding zijn dat ontwikkelproces, transfer, leerproces individu en beoordeling.
De lengte van de as wordt bepaald door het aantal keren dat ofwel voldoende of
onvoldoende wordt ingevoerd, ofwel wil vaker doen of wil niet vaker doen. Het aantal keren
dat iemand niet van toepassing heeft aangevinkt, wordt niet meegenomen in de weergave
van het spinnenweb.

Figuur 5: Screenshot terugkoppeling rondom interpersoonlijke vaardigheden.
De interpretatie van het figuur vraagt wat toelichting. Uit bovenstaand plaatje is bijvoorbeeld
de conclusie dat deze persoon met name tevreden is over de mate waarin hij/zij
werkvormen inzet en het minst over de mate van feedback (linkerweb), waarbij diegene met
name het feedback geven vaker wil doen (rechterweb).
Het linkerweb toont in hoeverre mensen vinden dat zij voldoende voorbeeldfunctie,
werkvorm, feedback inzetten. Men scoort meer voldoende naarmate de as meer naar de
buitenkant wijst, zoals bij werkvorm. Het rechterweb toont in hoeverre mensen
voorbeeldfunctie, werkvorm of feedback vaker willen inzetten. Men wil dit vaker doen
naarmate de as meer naar de buitenkant wijst, zoals bij feedback.
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4 Tot slot
Het thema 21ste-eeuwse vaardigheden leeft, binnen en buiten het mbo, in binnen- en
buitenland. Het is een thema dat omarmd wordt én discussie oproept. Los van discussies in
hoeverre ze nieuw en belangrijk zijn, past het in een constructivistische kijk op onderwijs,
waarin onder meer belang gehecht wordt aan concrete leerervaringen en betekenisvolle
leercontexten, aan het voeren van dialogen over ervaringen en perspectieven, aan actieve
betrokkenheid van lerenden, aan samenwerkend leren, probleemoplossend denken en aan
de docent als gids, monitor of coach (zie bijvoorbeeld Valcke, 2010 voor een overzicht). Dit
constructivistisch perspectief is uiteraard niet de enige kijk op goed en toekomstgericht
onderwijs, maar wel een perspectief dat past bij het denken over hoe onderwijs vorm te
geven waarin 21ste-eeuwse vaardigheden tot ontwikkeling en uitdrukking kunnen komen.
21ste-eeuws onderwijs dat tegemoet komt aan de uitdagingen van nu en de toekomst vraagt
het nodige van onderwijsprofessionals. Niet alleen op individueel niveau, maar ook in breder
verband, zoals docententeams binnen het mbo die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor
het onderwijs dat zij bieden, of de lerarenopleidingen die docenten voorbereiden op hun
professie. Een belangrijk kenmerk van professionals is dat zij reflecteren op hun werk. Dat
kan op verschillende manieren en een zelf-assessment als instrument kan daarbij
behulpzaam zijn. Het zelf-assessment 21ste-eeuwse docentvaardigheden dat in dit rapport
beschreven is heeft als doel docenten de mogelijkheid te bieden om te reflecteren op hun
eigen 21ste-eeuwse docentvaardigheden. Dit leidt tot een individuele spiegel die in zijn
geheel of per onderdeel bekeken kan worden. Het effect van die spiegel wordt groter in het
gesprek over de inzichten uit het zelf-assessment, op individueel niveau, of op teamniveau.
De ontwikkeling van het zelf-assessment zoals beschreven in dit rapport is een leerzaam
proces geweest, waaraan verschillende mensen hebben meegewerkt. Docenten en
beleidsmedewerkers hebben in verschillende settings het instrument getest en ons van
waardevolle feedback voorzien. Verschillende externe en interne collega’s hebben
meegedacht over de conceptuele ontwikkeling van het instrument. Al deze betrokkenen
willen we op deze plek hartelijk danken voor alle input. Deze input heeft geholpen in het
maken van keuzes en aanbrengen van focus. Design Crew heeft bijgedragen aan de visuele
ontwikkeling van het digitale instrument. Tot slot en in het bijzonder willen we voormalig
ecbo-stagiaire Esther Beekman bedanken. Haar inzet was voor de totstandkoming van dit
zelf-assessment van grote waarde.
Het instrument dat in dit rapport is toegelicht, is vrij toegankelijk via
www.ecbobrengtinbeeld.nl/docent/vaardigheden. Dit instrument is niet statisch, maar wordt
doorontwikkeld op basis van gebruikerservaringen en ontwikkelingen in het onderwijs. Wie
meer wil weten over het gebruik van het instrument, of wie dit instrument wil inzetten in
een professionaliseringstraject op team- of opleidingsniveau kan contact opnemen met de
auteurs.
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Bijlagen
Bijlage 1A: Items domein ‘digitaal leren – digitale vaardigheden’.
Voorbeeldrol

Werkvorm

Feedback

Tijdens instructie gebruik ik

Ik laat studenten opdrachten

Bij opdrachten geef ik feedback

digitale middelen (bijv.

op de computer maken die bij

op hoe ze digitale middelen

computer, tablet, smartphone).

de lesmethode horen die ik

en/of programma’s hebben

gebruik.

gebruikt.

Om te differentiëren in mijn

Ik laat studenten op de

Bij presentaties geef ik

lessen gebruik ik digitale

computer informatie zoeken

feedback op hoe ze digitale

middelen (bijv. computer,

over een nieuw onderwerp dat

middelen en/of programma’s

tablet, smartphone).

we gaan behandelen.

hebben gebruikt.

Ik gebruik ondersteunende

Ik laat studenten informatie

Ik geef feedback op welke

tools als Kahoot, Socrative,

zoeken of verzamelen op

bronnen studenten gebruiken

Paddlet

internet voor het maken van

(bijv. Wikipedia, Google,

een opdracht.

Facebook).

Ik laat studenten opdrachten
uitwerken op de computer (het
gaat hier niet om presentaties
maar om verslagen,
formulieren e.d.).
Ik laat studenten een probleem
oplossen waar ze de computer
bij moeten gebruiken.
Ik laat studenten een
presentatie geven waarbij de
computer gebruikt wordt.
Ik geef studenten een opdracht
waarbij ik ze laat kiezen uit een
aantal digitale apparaten
(computer, telefoon, tablet) of
programma’s (software) die ze
kunnen gebruiken.
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Bijlage 1B: Items domein ‘samenwerkend leren – interpersoonlijke vaardigheden’.
Voorbeeldrol

Werkvorm

Feedback

Ik pas zelf tijdens mijn lessen

Ik formuleer mijn opdrachten

Ik geef studenten feedback op

communicatievaardigheden toe

zo dat studenten moeten

hoe zij per mail en face-to-face

(bijvoorbeeld Luisteren,

samenwerken en taken kunnen

met de docent communiceren.

samenvatten en doorvragen).

verdelen.

Ik ga respectvol om met

Als studenten moeten

Ik geef studenten feedback op

studenten van verschillende

samenwerken, stimuleer ik dat

hoe zij onderling

achtergronden in de groep.

groepen juist zijn samengesteld

communiceren.

(wat betreft groepsgrootte,
onderling vertrouwen en
niveauverschillen).
Ik laat mijn studenten zien dat

Ik laat studenten samenwerken

Ik geef studenten feedback op

ik constructief omga met hun

aan korte opdrachten (niet

hun bijdrage aan een

feedback.

langer dan 1 les).

samenwerking.

Ik laat studenten samenwerken
aan lange opdrachten
(meerdere lessen).
Ik laat studenten discussiëren
of debatteren in de les.
Ik laat studenten in
rollenspellen oefenen met
verschillende rollen die zij
kunnen hebben bij overleggen
en vergaderingen.
Ik bespreek met studenten hoe
zij onderling een conflict
kunnen oplossen.
Ik bespreek hoe studenten om
hulp kunnen vragen of uitleg
kunnen geven aan elkaar.
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Bijlage 1C: Items domein ‘reflectief leren – intrapersoonlijke vaardigheden’.
Voorbeeldrol

Werkvorm

Feedback

Ik blik zelf hardop terug op

Ik zorg voor afwisseling in de

Ik geef studenten feedback op

mijn eigen denken of handelen.

manier waarop studenten

hun werkhouding.

nieuwe stof leren (bijv. boek
lezen, YouTube filmpjes kijken,
met anderen bespreken)
Ik laat studenten zien hoe ik

Ik bespreek met studenten hun

Ik geef feedback op de

constructief omga met

studie- of werkervaringen

planning van studenten.

obstakels wanneer die zich

zodat zij een goede

voordoen.

beroepshouding kunnen
ontwikkelen.

Ik geef studenten het goede

Ik bespreek met studenten hun

Ik geef studenten feedback op

voorbeeld als het gaat om je

studie- of werkervaringen

hoe ze omgaan met

verantwoordelijk gedragen in je

zodat zij nadenken over hun

(onverwachte) obstakels

werk.

capaciteiten, wensen en
behoeften voor hun verdere
loopbaan.
Ik bespreek met studenten hun
leerervaringen zodat zij
nadenken over hun manier van
leren.
Ik laat studenten zelf een
planning maken.
Ik laat studenten vrij in de
manier waarop ze nieuwe stof
leren (bijv. boek lezen,
YouTube filmpjes kijken, met
anderen bespreken).
Ik laat studenten reflecteren op
hun eigen denken en handelen.
Ik grijp niet meteen in als iets
misgaat.
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Bijlage 1D: Items domein ‘onderzoekend leren – denkvaardigheden’.
Voorbeeldrol

Werkvorm

Feedback

Ik geef in de klas mijn eigen
mening en onderbouw deze
met argumenten.

Ik geef opdrachten waarbij
studenten stapsgewijs van
vraag tot antwoord komen
(vraag stellen of verkennen,
informatie verzamelen,
betekenis verlenen aan die
informatie, etc.)

Ik geef feedback gericht op
hoe studenten tot een
antwoord komen.

Ik neem in mijn lessen een
verkennende houding aan bij
minder gangbare ideeën of
oplossingen van mijn
studenten.

Ik geef opdrachten aan
studenten waarbij zij zelf
inhoudelijke vragen moeten
formuleren waar ze zelf graag
een antwoord op willen krijgen.

Ik geef feedback gericht op
hoe studenten hun mening
onderbouwen.

Ik signaleer in het bijzijn van
mijn leerlingen
(probleem)situaties die zich
voordoen en laat zien hoe deze
geanalyseerd kunnen worden.

Ik geef opdrachten waarbij
studenten relevante informatie
moeten zoeken om hun eigen
vragen of vragen van anderen
te beantwoorden.

Ik geef feedback op welke
bronnen studenten gebruiken
(bijv. Wikipedia, Google,
Facebook).

Ik begeleid studenten bij het
op waarde schatten van
gevonden informatie.
Ik stimuleer studenten hun
mening te geven en deze te
onderbouwen.
Ik stimuleer studenten zelf
oplossingen te zoeken als ze
tegen een probleem aanlopen.
Ik geef opdrachten waarbij
studenten buiten gebaande
paden moeten treden om tot
een idee of oplossing te
komen.
Ik zorg voor werkvormen
waarin studenten meer dan
één oplossing moeten
bedenken voor een vraagstuk.
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Bijlage 1E: Items domein ‘begeleiding’.
Ontwikkelproces

Transfer

Leerproces individu

Beoordeling

Ik geef tussentijds

Ik creëer leeractiviteiten

Ik stimuleer studenten

Ik laat studenten

feedback aan

die vergelijkbaar zijn met

in het verkrijgen van

zichzelf beoordelen

studenten.

omstandigheden waarin

meer zelfstandigheid.

(zelf-assessment).

studenten later hun
kennis en vaardigheden
moeten toepassen.
Ik geef studenten

Ik neem opdrachten stap

Ik sluit in mijn lessen

Ik laat studenten elkaar

inzicht in het

voor stap met studenten

aan bij vraagstukken

beoordelen (peer-

gewenste niveau

door zodat zij het

die leven bij studenten.

assessment).

(feedup).

achterliggende
denkproces kunnen
gebruiken in andere
omstandigheden.

Ik geef studenten

Ik laat studenten

Ik differentieer in de

Ik gebruik

inzicht hoe zij in

brainstormen over

begeleiding die ik bied.

beoordelingsrubrieken

een taak of

manieren waarop zij het

opdracht

geleerde in een andere

handelden ten

situatie zouden kunnen

opzichte van het

toepassen.

(rubrices).

gewenste niveau
(feedback).
Ik geef studenten

Ik stimuleer studenten om

Ik laat studenten

inzicht in wat nog

na te denken over hun

portfolio’s maken.

ontbreekt om het

eigen denkproces.

gewenste niveau te
bereiken
(feedforward).

24

ecbo

Zelf-assessment docentvaardigheden

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) ontwikkelt, verzamelt en verspreidt
wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis over het beroepsonderwijs. Resultaten van
onderzoek delen wij met het bve-veld: via workshops, publicaties en lezingen. Zo willen
wij een bijdrage leveren aan de kennisinfrastructuur van de sector beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie.
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