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Samenvatting
Aanleiding
In 2016 verscheen de publicatie ‘De toekomst begint vandaag: 21 ste-eeuwse vaardigheden in het
beroepsonderwijs’ (Christoffels & Baay, 2016). Deze publicatie beschreef met focus op het mbo wat
deze 21ste-eeuwse vaardigheden inhouden en welke vragen en soms discussies deze oproepen, zowel
in de wereld van onderwijs als in de wereld van onderzoek. Ook werd een eerste begin gemaakt met
het denken over en in beeld brengen van mogelijke samenhangen tussen deze vaardigheden. Nu,
met dit door het NRO gefinancierde Move21-onderzoek, wordt een belangrijke vervolgstap gezet,
door die veronderstelde samenhang nader te onderzoeken. Omdat 21ste-eeuwse vaardigheden in het
onderwijs vaak in verband worden gebracht met LOB en Burgerschap, zijn loopbaancompetenties en
burgerschaps-vaardigheden

meegenomen

in

het

onderzoek.

We

spreken

ook

wel

over

toekomstgerichte vaardigheden.
In het Move21-onderzoek staat de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden van studenten centraal. Welke vaardigheden komen aan
bod in enkele vernieuwende onderwijsactiviteiten en kunnen we een instrument maken waarmee we
ontwikkeling in die vaardigheden bij studenten kunnen zien? Dragen de onderwijsactiviteiten bij aan
deze ontwikkeling en is er een meerwaarde van formatief beoordelen? Om deze vragen te
beantwoorden is het driejarige onderzoeksproject Move21 gestart, waarin onderwijspartners en
onderzoekspartners gezamenlijk optrokken. Er zijn vier innovatieve onderwijsactiviteiten bij
verschillende mbo-scholen onderzocht:
1

Het Kunst- en Cultuurarrangement van ROC Friese Poort

2

Het Techniek Atelier van het Koning Willem I College

3

Het Mentor Programma Friesland van Friesland College, ROC Friese Poort, Nordwin College, NHL
Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein.

4

Regulier Loopbaan- en burgerschapsprogramma van mboRijnland

Onderzoek
We onderscheiden twee hoofdvragen met elk twee deelvragen:
1

Hoe is de ontwikkeling van generieke –toekomstgerichte– vaardigheden in beeld te brengen?
a

Wat is de onderlinge samenhang tussen 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaan-competenties

b

Hoe kunnen studentniveau en studentontwikkeling op deze vaardigheden (in samenhang)

en burgerschapsvaardigheden?
worden gemeten?
2

Hoe is de ontwikkeling van generieke –toekomstgerichte– vaardigheden te ondersteunen?
a

In welke mate dragen onderwijsactiviteiten bij aan de ontwikkeling van deze vaardigheden?

b

In hoeverre vormt formatief beoordelen een meerwaarde bij het in beeld brengen en
ondersteunen van de ontwikkeling op deze vaardigheden?

Beide vragen zijn belangrijk voor alle betrokkenen in het primaire proces. Antwoord op de eerste
vraag helpt studenten, die moeten weten wat op welk niveau van hen verwacht wordt (Hattie &
Timperly, 2007). De eigen ontwikkeling in beeld hebben, helpt om aandacht te focussen tijdens het
leren (Dirkx e.a., 2014) en om studenten te motiveren (Garisson, 1997). Beide vragen ondersteunen
onderwijs-professionals om te bepalen waaraan en hoe aan de vaardigheden gewerkt kan worden.

I

Binnen het onderzoek zijn we aan de slag gegaan met twee deelprojecten om antwoord te krijgen
op deze vragen:
1

Instrumentontwikkeling: vaardigheden in beeld
Hierbij lag de focus op de onderlinge relaties tussen de 21 ste-eeuwse vaardigheden,
loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden en het in kaart brengen van het niveau en
de ontwikkeling hiervan bij studenten.

2

Effectiviteitsonderzoek: (a) onderwijsactiviteiten en (b) formatief beoordelen
Binnen dit deelproject is onderzoek gedaan naar effectieve ontwikkeling van generieke
vaardigheden en hoe onderwijsactiviteiten en formatief beoordelen hierbij een rol kunnen spelen.

Binnen deelproject 1 in het project is onderzocht hoe de verschillende vaardigheden onderling met
elkaar samenhangen. Er is een onderzoeksinstrument ontwikkeld waarmee werd beoogd deze vraag
te beantwoorden. In de vorm van een digitale vragenlijst, een Thermometer, zijn van meer dan 2000
studenten op één of meerdere momenten gedurende de onderwijsactiviteiten die zij volgden hun
21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaan-competenties en burgerschapsvaardigheden gemeten. Dit
heeft geholpen om zicht te krijgen op zowel het vaardighedenniveau van studenten, als op de
veronderstelde samenhang tussen die vaardigheden.
Voor

deelproject

2

is

onderzocht

in

hoeverre

de

vier

eerdergenoemde

innovatieve

onderwijsactiviteiten bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden bij
studenten. De opzet van de vier onderwijsactiviteiten is beschreven en voor de toekomstgerichte
vaardigheden waar elke onderwijsactiviteit op focust zijn de opbrengsten geanalyseerd aan de hand
van de resultaten van de Thermometer en interviews met docenten en studenten. Daarnaast hebben
we met een speciaal ontwikkelde procedure de formatieve beoordelingspraktijken van de
onderwijsactiviteiten in

kaart gebracht,

geanalyseerd

en geëvalueerd

hoe

de

formatieve

beoordelingspraktijken waren beoogd door de ontwerpers en hoe docenten het gebruik van formatief
beoordelen hebben ervaren. Vervolgens zijn de formatieve beoordelingspraktijken van de vier
onderwijsactiviteiten

herontworpen

in

co-creatie

met

docenten.

De

opbrengsten van

de

implementatie van formatieve beoordelingspraktijken bij de onderwijsactiviteiten zijn geanalyseerd
aan de hand van de resultaten van de Thermometer vragenlijst. Daarnaast zijn de ervaringen van
docenten en (zo mogelijk) studenten met de herontworpen formatieve beoordelingspraktijk
onderzocht met (groeps)interviews.

Conclusies
Analyse van de digitale vragenlijsten laat zien dat er geen sprake is van een onderverdeling van 21
vaardigheden, zoals eerder verondersteld, maar dat er 13 vaardigheden te onderscheiden vallen. Er
is inzichtelijk gemaakt hoe deze vaardigheden met elkaar samenhangen en hoe ze zich tot elkaar
verhouden. Zo lijken vier vaardigheden een centrale positie te hebben, die met veel andere
vaardigheden

samenhangen:

probleemoplossend

denken

en

ondernemend

samenwerken,

loopbaan-vaardigheden.

Het

kritisch

denken,

lijkt

onderstrepen

te

creatief
dat

ondernemendheidsvaardigheden niet alleen belangrijk zijn voor studenten die een opleiding volgen
waarin ondernemerschap een onderdeel is van het toekomstige beroep, maar voor alle studenten
binnen het mbo. Dit onderzoek suggereert ook dat deze vaardigheden een centrale positie in het
curriculum kunnen krijgen.
De resultaten van de Thermometer lieten bij een van de vier onderwijsactiviteiten bij enkele
toekomstgerichte vaardigheden een positieve ontwikkeling zien. De metingen lieten echter bij de
overige drie onderwijsactiviteiten geen duidelijke groei zien. Uit de verdiepende interviews bleek dat

II

studenten die deelnamen aan de onderwijsactiviteiten wel de zogenaamde kernvaardigheden uit de
onderwijsactiviteiten herkenden en ook groei op verschillende toekomstgerichte vaardigheden
hebben ervaren. Aanvullend onderzoek is gewenst om de vaardigheden in andere contexten te
onderzoeken en het meetinstrument aan te scherpen.
Het onderzoek laat daarnaast zien dat het realiseren van formatief beoordelen van 21 ste-eeuwse
vaardigheden niet eenvoudig is. De implementatie van de formatieve beoordelings-praktijken is
vooral van meerwaarde gebleken voor docenten. Veel deelnemende docenten hebben een duidelijk
leerproces doorgemaakt. Formatief beoordelen had in dit onderzoek slechts voor één case een -op
basis

van

resultaten

van

de

Thermometer-

aantoonbare

meerwaarde

voor

beoogde

vaardigheidsontwikkeling. Opvallend is dat bij de case in kwestie meerdere ontwerpcycli hebben
plaatsgevonden waardoor docenten een langduriger leerproces hebben kunnen doormaken met
betrekking tot het toepassen van formatief beoordelen. Daarnaast heeft implementatie van formatief
beoordelen ervoor gezorgd dat de veelal impliciete vaardigheidsontwikkeling meer expliciet is
gemaakt en is voor elke onderwijsactiviteit een aanzet gegeven tot coördinatie van de ondersteuning
van die 21ste-eeuwse vaardigheids-ontwikkeling.

Aanbevelingen voor de onderwijspraktijk
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn drie aanbevelingen geformuleerd die hieronder worden
toegelicht.
Breng 21ste-eeuwse vaardigheden onder in een leerlijn
Uit het onderzoek naar de formatieve beoordelingspraktijken bleek dat het soms nog aan coördinatie
ontbreekt op de 21ste-eeuwse vaardigheden. De instrumenten uit de toolkit en de praktijkpublicatie
rondom formatief beoordelen kunnen scholen helpen om te reflecteren op de leerdoelen van de
onderwijsactiviteiten waarin de vaardigheden aan bod komen. Het onderzoek geeft tevens aanleiding
om de vaardigheden ondernemend samenwerken, kritisch denken, creatief probleemoplossend
denken en loopbaanvaardigheden meer centraal te stellen. Bovendien is het zinvol om dit niet los
per vak of module te bekijken, maar meer overkoepelend, in de vorm van een leerlijn. Hiermee wordt
meer coördinatie en structuur gebracht in wanneer welke vaardigheden aan bod komen in het
onderwijs.
Breng vaardigheden en vaardigheidsontwikkeling in beeld
De ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden bij de studenten is eveneens nog weinig zichtbaar.
Waar staan studenten wat betreft de vaardigheidsontwikkeling: wat is nu hun niveau, waar wordt
naar gestreefd en wat moet er nog gebeuren om daar te komen? De instrumenten uit de toolkit (met
name de rubrics) kunnen hierbij helpen. Kies bij inzet van de Thermometer de vaardigheden die je
wilt meten bij een specifieke onderwijsactiviteit. Denk in termen van modules (per vaardigheid) in
plaats van een volledige lijst zodat de bevragingslast beperkt blijft. Door een combinatie van
instrumenten te hanteren om inzicht te krijgen in de vaardigheidsontwikkeling, wordt het ook beter
mogelijk om onder meer de variatie in leerervaringen in beeld te brengen. Ook hier zijn formatieve
instrumenten, zoals rubrics en portfolio’s, waardevol.
Investeer in de docent/coach
Docenten vinden het soms nog best lastig om gesprekken te voeren met studenten over 21 ste-eeuwse
vaardigheden. De rubrics en de storyline uit de toolkit kunnen helpen bij dit gesprek. Daarnaast
hebben docenten tijd nodig om te wennen aan het gebruik van deze instrumenten en de manier van
begeleiden.

III

De activiteiten, inzichten en opgedane ervaringen gedurende het project zijn vertaald in een 7stappenplan,

zoals

toegelicht

in

de

handreiking.

Het

7-stappenplan

kan

docenten

onderwijskundigen ondersteunen om de visie en aanpak voor formatief beoordelen van 21

ste

en

-eeuwse

vaardigheden te expliciteren, goed te onderbouwen, uniform te maken en de formatieve
beoordelingspraktijk systematisch te verbeteren.
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1 Inleiding

1

In dit inleidende hoofdstuk wordt omschreven wat de aanleiding voor het project is geweest en welke
onderzoeksvragen centraal stonden in het onderzoek. In hoofdstuk 2 gaan we in op de
onderzoeksopzet, de onderzoeksinstrumenten die zijn ontwikkeld, de vier onderwijsactiviteiten die
zijn onderzocht en de analyse van de verzamelde data. Hoofdstuk 3 beschrijft het herontwerpen van
bestaande formatieve beoordelingspraktijken van 21ste-eeuwse vaardigheden resulterend in de
interventies die in de vier onderwijsactiviteiten zijn uitgevoerd op het gebied van formatief
beoordelen. De onderzoeksresultaten volgen in hoofdstuk 4 en het rapport sluit af met de
voornaamste conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 5.

1.1

Aanleiding voor het project

Het beroepsonderwijs bereidt studenten voor op zo’n 50 jaar arbeidsmarktparticipatie. Flexibilisering,
polarisatie en dynamiek zullen daarin een belangrijke rol spelen (SER, 2015). De arbeidsmarkt vraagt
minder routinematig werk en meer flexibiliteit, zelfregulatie, sociale interactie en leven lang leren
(Van den Berge et al., 2014; WRR, 2013; Voogt & Pareja Roblin, 2012). Bovendien heeft het mbo
een drievoudige kwalificatieopdracht die vraagt om aandacht voor beroeps-, loopbaan- en
burgerschaps-vaardigheden (Christoffels & Baay, 2016; Onderwijsraad, 2014; Ter Weel, 2012; SER,
2015). Een brede vorming tot weerbare en wendbare arbeidsmarktdeelnemers en -burgers is
daarmee een uitdagende taak voor het onderwijs (zie ook Platform2032).
Het onderzoek Move21 is ingegeven vanuit de wens van scholen om meer zicht te krijgen op het
vaardigheidsniveau en ontwikkeling van studenten op verscheidene vaardigheden die voor
toekomstige

burgers

loopbaancompetenties,

en

werknemers

belangrijk

burgerschapsvaardigheden.

2

zijn:

Voor

21 ste-eeuwse

zowel

studenten,

vaardigheden,
docenten

en

onderwijsontwikkelaars is het zichtbaar maken van ontwikkeling op deze vaardigheden essentieel.
In het onderzoek staan vier bestaande onderwijsactiviteiten bij de praktijkpartners centraal en wordt
voortgebouwd op instrumenten die al in deze activiteiten worden ingezet om de ontwikkeling van
studenten op de betreffende generieke vaardigheden te bepalen en niveaus vast te stellen.

1.2

Doel en onderzoeksvragen

We onderscheiden twee hoofdvragen met elk twee deelvragen:
1

Hoe is de ontwikkeling van generieke –toekomstgerichte– vaardigheden in beeld te brengen?
a

Wat is de onderlinge samenhang tussen 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaan-competenties
en burgerschapsvaardigheden?

1

2

We danken onze klankbordgroep voor de constructieve gesprekken en hun meedenken, in het bijzonder rondom de
thermometer-vragenlijst en de benutting van onderzoeksresultaten in de mbo-sector. Dank aan Huub Braam (LKCA), Jolanda
Cuijpers (BVMBO), Peter van Deursen (Euroguidance), Jan Faber (Mbo Raad), Ismael Maghnouji (OCW, directie MBO), André
de Moor (OCW, directie Kennis), Anita de Moor (Mbo Raad), Margriet Overmeyer (Mbo Diensten, expertisepunt LOB) Amnon
Owed (OCW, directie MBO), Patrick Sins (Saxion), Allard Strijker (SLO), Stéfanie van Tuinen (SLO), Jolien Verrijt (JOB), Hartger
Wassink (NIVOZ) en Hugo Wink (SBB).
We hebben in dit onderzoek voor de vaardigheden gekozen die ook worden geordend door Baay, Klaeijsen, & Groot (2017):
Kritisch denken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, communicatie, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden,
informatievaardigheden, ict-vaardigheden, mediawijsheid, zelfregulatie, leren leren en ondernemendheid vormen de 21 steeeuwse vaardigheden. Werkexploratie, motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, loopbaansturing en netwerken vormen de
loopbaancompetenties. Als burgerschapsvaardigheden hanteren we de indeling die in het mbo veelal wordt gehanteerd:
Politieke en democratische vaardigheden, Sociaal-maatschappelijke vaardigheden, Economische vaardigheden en vitaal
burgerschap.
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b

Hoe kunnen studentniveau en studentontwikkeling op deze vaardigheden (in samenhang)
worden gemeten?

2

Hoe is de ontwikkeling van generieke –toekomstgerichte- vaardigheden te ondersteunen?
a

In welke mate dragen onderwijsactiviteiten bij aan de ontwikkeling van deze vaardigheden?

b

In hoeverre vormt formatief beoordelen een meerwaarde bij het in beeld brengen en
ondersteunen van de ontwikkeling op deze vaardigheden3?

Beide vragen zijn belangrijk voor alle betrokkenen in het primaire proces. Antwoord op de eerste
vraag helpt studenten, die moeten weten wat op welk niveau van hen verwacht wordt (Hattie &
Timperly, 2007). De eigen ontwikkeling in beeld hebben helpt om aandacht te focussen tijdens het
leren (Dirkx e.a., 2014) en om studenten te motiveren (Garisson, 1997). Beide vragen ondersteunen
onderwijsprofessionals om te bepalen waaraan en hoe aan de vaardigheden gewerkt kan worden.

3

De onderzoeksvraag is aangepast vanwege de ruimere definitie van formatief beoordelen in dit project. Verkennend onderzoek
gaf aanleiding om naast een productdefinitie van formatief beoordelen (rubrics en portfolio) ook proceselementen toe te voegen
(over gebruik en handelen van docenten).
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2 Methode en materialen
2.1

Onderzoeksopzet

Het eerste deelproject van het onderzoek betreft de vraag naar onderlinge samenhang tussen deze
vaardigheden en hoe deze in samenhang kunnen worden gemeten. Hiertoe hebben de onderzoekers
samen met praktijkpartners een breed meetinstrument voor alle vaardigheden ontwikkeld (de
Thermometer), en zijn formatieve en normatieve instrumenten (storylines, rubrics en portfolio’s) op
dit gebied (door)ontwikkeld. Deze instrumenten zijn in het tweede deelproject gebruikt om te
onderzoeken hoe de ontwikkeling van de generieke, toekomstgerichte vaardigheden kan worden
ondersteund. Dit is gebeurd op basis van een quasi-experimenteel design met voor- en nametingen.
We hebben onderzocht in welke mate onderwijsactiviteiten bijdragen aan de ontwikkeling van de
vaardigheden, en in hoeverre de formatieve instrumenten (rubrics, portfolio’s) een meerwaarde
vormen.

2.2

Onderzoekseenheden

In deze paragraaf presenteren we een beschrijving van de objecten van onderzoek. Dit betreft zowel
de onderwijsactiviteiten (de casussen), als de studenten die aan de onderwijsactiviteiten en het
onderzoek hebben deelgenomen (zoals het invullen van de Thermometer en de Storyline). We
schetsen hieronder eerst de onderwijsactiviteiten zoals beschreven door de praktijkpartners en
daarna geven we de respondentbeschrijvingen van de studenten (per instrument).
Er zijn vier innovatieve onderwijsactiviteiten bij verschillende mbo-scholen onderzocht:
•

Het Kunst- en Cultuurarrangement van ROC Friese Poort

•

Het Techniek Atelier van het Koning Willem I College

•

Het Mentor Programma Friesland van Friesland College, ROC Friese Poort, Nordwin College, NHL
Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein.

•

Regulier Loopbaan- en burgerschapsprogramma van mboRijnland

2.2.1 Onderwijsactiviteiten
Kunst- en Cultuurarrangement
Korte schets van het Kunst- en Cultuurarrangement door praktijkpartner ROC Friese Poort
Visie
ROC Friese Poort wil graag vormgeven aan de uitdagingen van de toekomst en heeft dat verwoord
in onder andere haar visiedocument “Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen 2017-2021”, de
“Kaderbrief 2019” en de “Kwaliteitsagenda ROC Friese Poort 2019-2022”. Vanuit een sterk eigen
profiel wil het ROC vormgeven aan toekomstbestendig onderwijs met betrokken en flexibele
professionals die naast vakkennis ook persoonlijk gevormd worden door te leren over zichzelf, de
ander en de wereld.
Deze brede persoonsvorming (hier wordt ook weer verwezen naar de zogenoemde 21ste-eeuwse
vaardigheden) is voor het ROC een belangrijke pijler in haar onderwijs omdat deze naast de
professionele vakbekwaamheid voor jongeren van groot belang is om in de continu veranderende
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arbeidsmarkt hun plek te vinden en te behouden. Brede vorming moet niet naast, maar geïntegreerd
in de opleidingen vormgegeven worden. Omdat dit soort beroepsonderwijs alleen samen met
anderen vormgegeven kan worden, vraagt dat van studenten en medewerkers een open,
nieuwsgierige en betrokken houding. Door nauw samen te werken met vele partners, wil de school
de ontwikkelingen binnenhalen en buiten de school een belangrijke rol van betekenis spelen voor de
regio.
Het eerstejaars programma Kunst en Cultuur, dat al in 2014 binnen het mbo-onderwijs aan ROC
Friese Poort Leeuwarden-Dokkum ontwikkeld is, sluit nauw aan op het denken over de zogenaamde
21ste-eeuwse vaardigheden en de life-long-learning competenties van de Europese Unie, het
cultuurkader van de provincie Friesland en de bredevormingsdoelstelling van ROC Friese Poort.
Binnen de ruimte die Focus op Vakmanschap destijds bood met de 1000 urennorm, is er toen voor
gekozen om een arrangement Kunst en Cultuur in het eerstejaars lesprogramma als onderdeel van
de initiële beroepsopleiding van de mbo-student aan te bieden. Dit cultuureducatie-programma was
een verplicht onderdeel voor alle eerstejaars studenten. Inmiddels wordt dit programma binnen het
Domein Zorg en Welzijn van de vestiging Leeuwarden-Dokkum al zes jaar met veel succes verzorgd
en zijn nieuwe opleidingen aangesloten. Het arrangement Kunst en Cultuur is daarmee een van de
activiteiten van Brede Vorming geworden waar de vestiging trots op kan zijn. Een vast onderdeel in
het curriculum, talent-gestuurd en vormend voor jongeren en bijdragend aan hun moreel kompas
(zie ook het Jaarplan 2019-2020 van de vestiging Leeuwarden-Dokkum).
Competenties/vaardigheden
Het arrangement Kunst en Cultuur bestaat uit een cursusaanbod van 20 x 3 lesuren in het tweede
semester van het eerste leerjaar. Studenten kunnen kiezen uit een cursus Zang, Schilderen,
(Moderne) Dans, Beeldhouwen, Theater, Film- en Fotografie.
Iedere cursus bestaat uit de onderdelen:
a

Oriënteren en experimenteren

b

Praktijkvaardigheden oefenen

c

Evalueren en presenteren

thema bepalen, excursie en/of bezoek aan een culturele
instelling of werkplaats
samenwerken en uitwerken van opdrachten, van
kunstvaardigheden
recensie/evaluatie schrijven, presentatie
voorbereiden, cultuurweek organiseren.

Zoals al eerder genoemd sluit het Kunst- en cultuurarrangement nauw aan op het denken over de
21ste-eeuwse vaardigheden. Aan bod komen de volgende competenties:
1

Probleemoplossend denken

2

Communiceren

3

Samenwerken

4

Sociale & culturele vaardigheden

5

Creatief denken

De cultuurweek in juni en de optredens tijdens Kerst en/of Pasen of bij andere gelegenheden in
school, zijn altijd een succes. Studenten laten dan zien wat zij in de cursussen geleerd en ontwikkeld
hebben middels exposities en presentaties. Presentatievaardigheden komen dan dus aan bod. De
culturele excursie die als vast onderdeel in het arrangement Kunst en Cultuur wordt aangeboden
(tweemaal Berlijn, eenmaal Malta, eenmaal Parijs) maakt de studenten bekend met andere culturen,
kennis van internationale kunstvormen (ondermeer street art) en stimuleren van nieuwsgierigheid,
interculturele en communicatieve vaardigheden.
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Werkwijze
In nauwe samenwerking met de deelnemende opleidingen wordt het arrangement Kunst en Cultuur
aangeboden. In september bij aanvang van het nieuwe cursusjaar vindt een voorlichtingsronde
plaats in de klassen. Studenten kunnen zich dan rond oktober digitaal aanmelden voor één van de
cursussen Kunst en Cultuur. De cursussen worden multi-sectoraal en multi-level, in heterogene
groepen aangeboden. Het cursusmateriaal wordt geüpdatet en in januari in de leeromgeving van de
opleidingen geplaatst. Nadat docenten, groepen en cursusdagen bekend zijn gemaakt starten de
cursussen op school of locatie in periode 3 en 4. Voorbereidingen voor de culturele excursie
(voorlichting en planning), de bezoeken aan culturele instellingen en de afsluitende cultuurweek
vinden vervolgens plaats.
In het arrangement Kunst en Cultuur wordt naast eigen docenten ook veel gewerkt met externe
docenten en externe locaties in samenwerking met de regionale cultuursector. Uitdagende locaties
zijn de eigen, kleine theaterzaal en het beeldende kunstatelier in de Blokhuispoort, maar ook wordt
de Urban Dans docent en faciliteiten in de Dansschool van Stichting Keunstwurk Leeuwarden ingezet.
In iedere cursus wordt wel een bezoek gebracht aan een lokale culturele instelling, zoals het atelier
van een lokale kunstenaar, het Fries Museum of het keramiekmuseum de Princessehof, het Historisch
Centrum Leeuwarden, het Grafisch Atelier Friesland of het lokale theater Tryater.
Het Techniek Atelier
Korte schets van Het Techniek Atelier door praktijkpartner Koning Willem I College
Visie op interdisciplinair leren en werken
We leven in een steeds veranderende wereld. En deze wereld verandert in een hoog tempo. Dit
betekent dat er de afgelopen jaren beroepen zijn ontstaan die we nooit verwacht hadden en oude
beroepen zijn verdwenen. Nieuwe technologieën en werkwijzen zorgen ervoor dat beroepen zoals we
die nu kennen in elkaar overlopen en vervagen en er verbindingen ontstaan tussen zaken die nog
nooit verbonden zijn geweest. Soms sneller dan we zelf bij kunnen houden. Het anticiperen op deze
nieuwe beroepen is voor het onderwijs nagenoeg onmogelijk, maar onze studenten voorbereiden op
een nieuwe, flexibele wereld: dat kunnen we wel.
Deze nieuwe beroepen vragen om een andere voorbereiding binnen ons onderwijs. Studenten
moeten de maatschappij leren kennen, weten wat daar speelt. Door samen te werken met studenten
van andere opleidingen en open te staan voor elkaars ideeën en manieren van denken, en te werken
aan levensechte opdrachten, krijgen zij de mogelijkheid meer betekenis aan de werkelijkheid te
geven. Door andere inzichten binnen te laten in je normale referentiekader of manier van denken
ontstaat innovatie.
Dus wat staat voorop? Samenwerken met andere disciplines, kennismaken en gebruikmaken van
elkaars talenten, empathisch vermogen ontwikkelen, nieuwsgierigheid opwekken en over grenzen
heen leren kijken om zo voorbereid te zijn op een meer diverse, complexe en constant veranderende
wereld.
Competenties/vaardigheden
1

Studenten leren gemeenschappelijk verantwoordelijkheid te dragen voor het resultaat. Ze
brengen hun specialistische kennis in naast de kennis en inbreng van anderen.

2

Ze kunnen aan integrale oplossingen werken, waarbij ze tegelijkertijd 21 ste-eeuwse vaardigheden
(kritisch en creatief denken, samenwerken, ondernemend gedrag, mediawijsheid, etc.)
verwerven (zie https://www.kw1c.nl/school-voor-de-toekomst).

Toekomstgerichte vaardigheden in beeld

9

3

Studenten leren om te gaan met diversiteit, duurzaamheid en wereldburgerschap.

4

Ze maken gebruik van talenten en eigenschappen van hun teamleden.

5

Ze ontwikkelen een proactieve houding, naast creativiteit en oplossingsvermogen in combinatie
met een kritische/flexibele werkhouding.

Werkwijze: Van prikkel naar pitch
Het Techniek Atelier is een onderwijsconcept waarbij derdejaars mbo-studenten uit verschillende
opleidingen van de sector techniek en een businessopleiding aan de slag gaan met en voor bedrijven.
Iedere periode van vier weken starten er ongeveer 80 studenten aan deze leeractiviteit, die
plaatsvindt in een speciaal ingericht atelier. Gedurende twee volle dagen van de week wordt in teams
van vier tot vijf studenten uit verschillende disciplines gewerkt aan oplossingen voor de vragen vanuit
de bedrijven in de regio. Het ICE-model vormt daarbij het uitgangspunt (zie ook Van der Schans,
2015):

MentorProgramma Friesland
Korte schets van het MentorProgramma Friesland door de praktijkpartner
Visie
MentorProgramma Friesland biedt aanvulling op de reguliere 1e- en 2e-lijns begeleiding aan
studenten in het mbo en hbo. Het is een programma dat preventief wordt ingezet om studenten te
empoweren hun doelen in hun (school)loopbaan te realiseren. Uitgangspunt is dat de deelnemer een
leervraag heeft die alleen beantwoord kan worden door een externe mentor vanuit het bedrijfsleven
of vervolgstudie. Het programma zoekt samen met beide partijen naar de beste match van leervraag
en aanbod.
Mentoring is een vorm van coaching en netwerken. Het is leren van de successtrategieën van een
ander op basis van erkenning en herkenning. Mentoring biedt rolmodelschap, stimulans en een
luisterend oor.
Het coördinatiepunt MentorProgramma Friesland wordt ondersteund door een leerbedrijf waar
studenten werken aan alle voorkomende werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn verbonden aan
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regionale en Europese activiteiten van het programma. In het leerbedrijf werken studenten van
diverse opleidingsachtergronden, niveaus en culturen, en ze spelen een actieve en leidende rol. Door
samen met de professionals op te trekken en eigen verantwoordelijkheden te hebben, leren zij vanuit
ervaring. Dit gaat gepaard met reflectie en een focus op persoonlijke ontwikkeling, naast
professionele groei.
Competenties/vaardigheden
Studenten ontwikkelen zich - naast hun beroepsgerichte vaardigheden - in hun persoonlijk
leiderschap,

en in betekenisvol en interdisciplinair werken.

Ze

groeien in

pro-activiteit,

zelfstandigheid en omgaan met verschillende culturen. Door de vele activiteiten in de regio en in
Europa, ontwikkelen zij hun culturele en internationale sensitiviteit en hun netwerkvaardigheden. Ze
leren om vraagstukken en kansen uit hun regio te herkennen en daar de regie voor te nemen.
Werkwijze
Studenten leren in een dynamische werkomgeving met een ambitieuze en zakelijke uitstraling, rijk
aan rolmodellen. Achterliggende werkwijze is empowerment, mentoring en peer mentoring. Iedereen
maakt deel uit van de community waarin ze verschillende rollen invullen op basis van hun eigen
leerdoelen en nieuwsgierigheid, waar ze op de hoogte blijven van elkaars werkzaamheden en ook de
successen delen. De studenten werken zij aan zij met professionals en ze ontvangen directe
feedback, maar krijgen ook volledige vrijheid om hun eigen projecten op te zetten. Daarnaast wordt
er na elke activiteit geëvalueerd. Op de werkvloer werken ze met portfolio’s en rubrics om hun
persoonlijke ontwikkeling inzichtelijk te maken. Het leerbedrijf is een omgeving met ‘Students in the
lead’.
Loopbaan & Burgerschap
Korte schets van het Loopbaan- en Burgerschapsprogramma door praktijkpartner mboRijnland
Visie
Binnen mboRijnland krijgt de student de gelegenheid om persoonlijk te groeien en zijn of haar eigen
weg te vinden in de constant veranderende samenleving. Aandacht voor zowel loopbaan- als
burgerschapscompetenties speelt hierbij een belangrijke rol. Het gaat bij loopbaan en burgerschap
om individuele (voorbereiding op) participatie in de samenleving en loopbaan: studenten gaan aan
de slag met persoonlijke leervragen. Loopbaan en burgerschap is gericht op de ontwikkeling van de
identiteit van de student. Aandacht voor ondernemend gedrag en een actieve houding vormt een
structureel onderdeel van het programma loopbaan en burgerschap. Studenten hebben bij loopbaan
en burgerschap ruimte om eigen keuzes te maken en aan eigen leervragen te werken. Loopbaan en
burgerschap sluit aan bij gepersonaliseerd onderwijs dat de nieuwe organisatie van mboRijnland haar
studenten wil bieden.
Bij het generieke onderdeel loopbaan en burgerschap gaat het met name om identiteitsontwikkeling
en attitudevorming, waarbij de student reflecteert op eigen gedragingen en morele opvattingen. De
student maakt hierbij gebruik van de kennisbasis die bij het onderdeel loopbaan en de vier dimensies
voor burgerschap geformuleerd is in de landelijke kwalificatie-eisen L&B. Hij maakt daarbij in woord
en gedrag zijn persoonlijke ontwikkeling zichtbaar, gespiegeld aan maatschappelijk algemeen
aanvaardbare waarden en normen. Burgerschapsvorming omvat dus zowel een cognitief deel, als
een component van sociaalemotionele vorming (reflectie en handelen).
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Competenties/vaardigheden
Binnen het generieke onderdeel loopbaan en burgerschap (L&B) staat de persoonlijke ontwikkeling
van de student centraal, is er geen landelijk vastgesteld eindniveau en worden geen examens
afgenomen. Studenten dienen een inspanning te verrichten op de vijf onderdelen van loopbaan en
burgerschap. Op basis van het landelijke document ‘Kwalificatie-eisen Loopbaan en burgerschap’ zijn
vanaf het cohort 2017 negen ontwikkelingsgerichte leereenheden voor loopbaan en burgerschap
gemaakt en opgenomen in de Onderwijscatalogus van mboRijnland. In de leereenheden voor
burgerschap is de aanscherping van de diplomaeisen met kritische denkvaardigheden opgenomen.
In het onderstaande schema wordt de relatie tussen de kwalificatie- eisen L&B en de negen
ontwikkelingsgerichte leereenheden L&B weergegeven:
Landelijke kwalificatie-eisen Loopbaan & Burgerschap

Ontwikkelingsgerichte
leereenheden L&B mboRijnland

Politiek-juridische dimensie

Leereenheid politiek
Leereenheid rechtsstaat

Economische dimensie

Leereenheid arbeid
Leereenheid consument

Sociaal-maatschappelijke dimensie

Leereenheid maatschappij

Vitaal burgerschap
Loopbaan

Leereenheid vitaal
Motievenreflectie

(loopbaanoriëntatieen ontwikkeling/begeleiding)

Leereenheid talent

Kwaliteitenreflectie
Werkexploratie

Leereenheid werkplek

Loopbaansturing

Leereenheid loopbaansturing

De vaardigheden die aan bod komen tijdens deze leereenheden komen overeen met de
toekomstgerichte, loopbaan-, en burgerschapsvaardigheden binnen het onderzoek die vallen onder:
burgerschapsvaardigheden, denkvaardigheden, interpersoonlijke vaardigheden, intrapersoonlijke
vaardigheden en de loopbaancompetenties.
Werkwijze
De student werkt gedurende zijn opleiding aan negen ontwikkelingsgerichte leereenheden L&B. Het
gaat om zes leereenheden die betrekking hebben op burgerschapscompetenties en drie leereenheden
die betrekking hebben op loopbaancompetenties. Elke leereenheid L&B kent een opbouw met drie
vaste onderdelen: een introductie, een verdieping en persoonlijke ontwikkeling en een afsluiting. De
docent van de leereenheid maakt individuele afspraken met studenten over de invulling van de
onderdelen. De student legt de afspraken vast in een formulier en beschrijft na afloop wat hij voor
de drie onderdelen heeft gedaan en wat hij heeft geleerd (persoonlijke reflectie).

2.2.2 Respondenten thermometer en storyline
De respondentengroep voor de thermometer bestaat uit 2083 studenten, waarvan de kenmerken
zijn weergegeven in Tabel 1. De studenten zijn merendeels afkomstig van drie verschillende ROC’s.
In totaal gaat het om 858 jongens (42%), 1162 meisjes (56%) (van 63 studenten is het geslacht
onbekend). Meer dan 80% van de respondenten volgt een niveau 4 mbo-opleiding en ook geeft het
grootste deel aan een opleiding binnen de BOL-leerweg te volgen (93,3 procent). Van alle
respondenten zit meer dan de helft in het eerste leerjaar (60,3 procent). De overige studenten volgen
les in leerjaar 2 (28,5 procent), leerjaar 3 (10,7) en leerjaar 4 (0,7 procent).
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Tabel 1: Respondentkenmerken

Aantal

%

Koning Willem I College

791

38%

mboRijnland

929

45%

ROC Friese Poort

338

16%

25

1%

Jongens

858

41%

Meisjes

1162

56%

Onbekend

63

3%

Niveau 1

95

5%

Niveau 2

113

5%

Niveau 3

197

10%

Niveau 4

1669

81%

Onbekend

9

Onderwijsinstelling

Via MentorProgramma Friesland
Geslacht

Niveau

Leerweg
BOL

1943

BBL

131

onbekend

93%
6%

9

De Thermometer is in de nameting uitgebreid met een online variant van de storyline-methodiek (zie
paragraaf 2.3.2 voor een beschrijving hiervan). In totaal hebben 103 studenten de storyline ingevuld,
waarvan 93 digitaal en 10 op papier.4 Van deze studenten is alleen bekend welke onderwijsactiviteit
zij volgden, maar geen gegevens over niveau, leerweg, leeftijd en geslacht.
Tabel 2: Aantallen respondenten storyline naar onderwijsactiviteit en vaardigheid

Aantal respondenten per vaardigheid
Leren leren

Ondernemendheid

Zelfregulatie

Koning Willem I College

12

16

14

mboRijnland

24

32

25

ROC Friese Poort

40

40

36

Via MentorProgramma Friesland*

16

15

10

Onderwijsactiviteit/instelling

* Waarvan per vaardigheid 10 studenten op papier in plaats van digitaal, zie voetnoot.

2.3

Onderzoeksinstrumenten
2.3.1 Thermometer
Ontwikkelen items Thermometer

Als eerste stap in de ontwikkeling van een instrument om de toekomstgerichte vaardigheden te
meten is via Google Scholar gezocht naar relevante literatuur. Dit betrof zowel theoretische
4

De 10 studenten met de papieren afname hebben eerder in het deelproject (voor de inrichting van de digitale variant) de
storyline ingevuld in verband met een vraag vanuit de praktijk. Als enigen hebben zij ook alle drie de vaardigheden ingevuld.
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literatuur, waarin een theoretische visie of model ten aanzien van het concept besproken werd, als
onderzoeksliteratuur waarin gebruik werd gemaakt van een meetinstrument. Voor geen van de
concepten bleek een gevalideerde vragenlijst te bestaan die geheel passend was bij de context en
doelgroep van deze studie. Vragenlijsten waren bijvoorbeeld te lang of ontwikkeld voor een oudere
of jongere doelgroep. Daarom is ervoor gekozen om zelf een vragenlijst te ontwikkelen en te
valideren.
Voor de ontwikkeling van het huidige meetinstrument zijn bestaande vragenlijsten bekeken en waar
mogelijk benut, en deze zijn aangevuld met zelf ontwikkelde items. Op deze wijze is een
conceptvragenlijst opgesteld. Hierbij is een aantal uitgangspunten gehanteerd die hieronder
toegelicht wordt.
•

De items hebben betrekking op het kunnen (en niet op het willen of doen)
In de ontwikkelingsfase kwamen we in bestaande vragenlijsten items tegen die zich richtten op
het meten of studenten iets kunnen (vaardigheid), iets willen (intentie) of iets doen (gedrag).
De vraag of studenten iets willen, betekent echter nog niet dat ze het ook daadwerkelijk doen of
kunnen. De vraag of studenten iets doen hangt niet alleen van henzelf af, maar ook van de mate
waarin bepaalde condities of contexten de mogelijkheid bieden om iets te doen. Bijvoorbeeld:
“ik gebruik feedback van anderen om te bepalen waarin ik mezelf wil ontwikkelen”. Als een
student nooit feedback krijgt van anderen, kan hij of zij deze ook nooit benutten, terwijl hij of zij
daartoe misschien wel in staat is. Het gaat dus eigenlijk meer om de vraag of studenten in een
bepaalde hypothetische situatie iets zouden kunnen. Daar komt nog bij dat als een student
aangeeft iets niet te doen, je niet weet of dat komt omdat hij of zij het niet kan, het niet wil of
omdat hij of zij de mogelijkheid hiertoe niet krijgt vanuit de omgeving. We hebben ervoor
gekozen om het kunnen te bevragen, omdat we geïnteresseerd waren in een ontwikkeling van
de vaardigheid en niet in een ontwikkeling op het gebied van intentie of gedrag.

•

We kiezen voor positief geformuleerde items, niet voor negatief geformuleerde items
We hebben gekozen voor positief geformuleerde items, aangezien studenten bij een negatieve
vorm langer moeten nadenken en de kans op fouten of non-respons bij het invullen groter wordt
(Colosi, 2005; van Sonderen, Sanderman, & Coyne, 2013).

•

We kiezen voor één algemene context
De scholen gaven aan dat het studenten zou helpen als ze voor de items een context aangeboden
kregen waarbinnen ze de vragen moesten invullen. Uiteindelijk is voor de meeste concepten
gekozen voor een algemene context die voor elke student toepasbaar is: het dagelijks leven.
Studenten geven dus aan in hoeverre ze naar eigen inschatting een vaardigheid beheersen in
het dagelijks leven. Bij de items voor loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden is
ervoor gekozen geen context te gebruiken, omdat deze items al richting een specifieke context
geformuleerd zijn.5

•

We kiezen ervoor om de items niet door elkaar te bevragen.
Om de betrouwbaarheid en validiteit van een vragenlijst te vergroten wordt vaak aangeraden
om items van verschillende concepten (bijvoorbeeld mediawijsheid en ondernemendheid) door
elkaar te bevragen. In dit onderzoek hebben we er echter voor gekozen de items slechts per
subonderdeel (bijvoorbeeld binnen digitale vaardigheden en binnen loopbaancompetenties) door

5

In de bijlagen gaan we nader in op wat er uit onderzoek bekend is over de mate waarin de vaardigheden meetbaar (Bijlage 5)
en domeinspecifiek of generiek (Bijlage 6) zijn.
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elkaar te bevragen, omdat dit beter passend is bij de doelgroep van dit onderzoek. Studenten
hoeven hierdoor minder te schakelen tussen de onderdelen.
•

Items worden zo kort mogelijk geformuleerd
We hebben ervoor gekozen om items zo kort en bondig mogelijk te formuleren (streven van 8
woorden per item), zodat het voor studenten makkelijker is om de vragen in te vullen. Hierdoor
kon de vragenlijst ook toegankelijk worden gemaakt voor studenten van mbo niveau 2.

•

We kiezen voor de antwoordcategorieën ruim onvoldoende (1-3), onvoldoende (4-5), voldoende
(6), ruim voldoende (7), goed (8), heel goed (9-10)
Een belangrijke reden om te kiezen voor deze antwoordcategorieën, is dat ze herkenbaar zijn
voor studenten door het gebruik van (toets)cijfers. Daarnaast is er sprake van een even aantal
antwoordcategorieën (namelijk zes), waardoor een midden categorie zoals neutraal wordt
vermeden. Door een even aantal antwoord-categorieën te gebruiken worden studenten
gedwongen om een kant te kiezen.

•

We kiezen niet voor een antwoordmogelijkheid “niet van toepassing”
In gevonden vragenlijsten komt de antwoordcategorie “niet van toepassing” weleens voor. Wij
hebben ervoor gekozen om deze optie niet te gebruiken, omdat we met de vorm van de
vragenlijst uitsluiten dat een item niet van toepassing is op studenten. De vraag gaat er namelijk
over of studenten iets (in een hypothetische situatie) kunnen, dat wil zeggen over de vaardigheid
beschikken.
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Pilotten items Thermometer
In overleg met het onderzoeksteam, de betrokken (onderwijs)organisaties en de klankbordgroep zijn
de items gekozen die gepilot zijn: de zogenaamde longlist met 154 items. We hebben voor deze pilot
zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve aanpak gehanteerd. Binnen het kwalitatieve gedeelte
van de pilot is de longlist aan groepjes studenten voorgelegd en waarbij de studenten feedback op
de vragenlijst konden geven. In het kwantitatieve gedeelte is de –op basis van de studentenfeedback
aangepaste– vragenlijst gedigitaliseerd en ingevuld door 151 studenten van twee ROC’s.
De antwoorden van deze studenten6 zijn in eerste instantie geanalyseerd middels een exploratieve
factor- en betrouwbaarheidsanalyse. Aangezien het niet mogelijk bleek om een factoranalyse uit te
voeren voor alle items bij elkaar, is de factoranalyse apart uitgevoerd voor alle 21ste-eeuwse
vaardigheden samen, alle loopbaancompetenties samen en alle burgerschapsvaardigheden samen.
De factoranalyse over de 21ste-eeuwse vaardigheden leidde tot 16 factoren. Per factor is gekeken
welke items 0.5 of meer laadden op deze factor en bij welke vaardigheden deze items oorspronkelijk
hoorden. In veel gevallen omvatte een factor items van meerdere vaardigheden, bijvoorbeeld items
van zowel probleemoplossend vermogen als communiceren. In dat geval is voor het benoemen van
de factor (het toewijzen van een label) veelal gekeken naar de vaardigheid (of concept) waar de
meeste items aan ontleend of op gebaseerd waren. In enkele gevallen bestond een factor uit items
die veel verschillende vaardigheden omvatte, waardoor er niet één concept verbonden kon worden
aan de factor. In dat geval is de factor niet meegenomen. Uiteindelijk leidde deze selectie tot 12
factoren.
De exploratieve factoranalyse over de loopbaancompetenties leidde oorspronkelijk tot 6 factoren.
Wederom is per factor gekeken welke items 0.5 of meer laadden op de verschillende factoren en bij
welke vaardigheden deze items oorspronkelijk hoorden. Voor ieder van de 6 factoren gold dat de
onderliggende items niet duidelijk terug te voeren waren naar één van de vijf loopbaancompetenties.
Inhoudelijk gaf dit resultaat van de factoranalyse dus geen interpreteerbare uitkomst. Om die reden
hebben we ervoor gekozen om uit te gaan van de van tevoren bedachte toewijzing van items aan
competenties.
De factoranalyse over de burgerschapsvaardigheden leidde tot 7 factoren. Ook hier is gekeken naar
items die 0.5 of meer laadden op deze factoren en bij welke vaardigheid of concept deze items
oorspronkelijk hoorden. Dit leidde uiteindelijk tot de selectie van vier factoren die samenvielen met
de

vier

burgerschapsvaardigheden

(economisch,

politiek-democratisch,

vitaal

en

sociaal-

maatschappelijk).
Uiteindelijk is per geselecteerde factor het aantal items teruggebracht naar drie tot vijf items op
basis van zowel de betrouwbaarheidsanalyse als de prioriteit die de scholen gaven aan een item.
Op basis van deze kwantitatieve pilot is de longlist ingekort tot een shortlist. In de Bijlage@ is per
vaardigheid een overzicht te vinden met de items van de longlist voor de kwalitatieve pilot, de items
van de shortlist na de kwantitatieve pilot en de onderliggende literatuur. De items uit de shortlist
zijn opgenomen in het uiteindelijke instrument: de Thermometer.
Procedure afname Thermometer
Respondenten kregen de Thermometer als een voor- en nameting in de vorm van een online
vragenlijst aangeboden. Deze vragenlijst bestond uit 92 items rondom 21ste-eeuwse vaardigheden.
6 Studenten die bij de vraag in hoeverre ze de vragenlijst serieus hadden ingevuld aangaven dat ze dat niet of een beetje serieus
hadden gedaan, zijn niet meegenomen. Ook de antwoorden van studenten die bij alle vragen over 21ste-eeuwse vaardigheden,
loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden hetzelfde antwoord gaven zijn buiten beschouwing gelaten. Uiteindelijk
zijn de antwoorden van 140 studenten geanalyseerd.
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In totaal werden er 21 vaardigheden bevraagd in de lijst aan de hand van drie tot vijf items (86
items in totaal) zoals: “Hoe goed kun jij digitale apparaten met elkaar verbinden (bijvoorbeeld met
HDMI-kabel, via bluetooth)?” en “Hoe goed kun jij argumenten voor en tegen een stelling bedenken?”
(zie Bijlagen 1A en 1B voor de longlist, shortlist en uiteindelijke selectie van items per vaardigheid).
Per item waren er zes antwoordopties variërend van ‘Ruim onvoldoende (1-3)’ tot ‘Heel goed (910)’, daarnaast was er de antwoordoptie ‘Begrijp ik niet’. Naast deze 86 items, bevatte de vragenlijst
ook een zestal tussenvragen (open of multiple choice) rondom de vaardigheden zoals: ‘Weet jij al
wat je na je opleiding wilt gaan doen?’ De multiple choice vragen kenden hier steeds vier
antwoordopties, bijvoorbeeld: ‘Nee’, ‘Ja, ik wil naar een vervolgopleiding, ‘Ja, ik wil gaan werken’ en
‘Ja, ik wil een eigen bedrijf opzetten. Deze vragen maken geen deel uit van de items die zijn
geanalyseerd, maar waren vooral bedoeld om de respondenten even uit de antwoordroutine te halen.
De studenten kregen de 86 items aangeboden in zes blokken7, waarbij een blok alle items bevatte
van drie of meer vaardigheden. Vervolgens werden deze zes blokken in een willekeurige volgorde
aangeboden aan de studenten. Na elk blok volgde een tussenvraag. Aan het einde van de vragenlijst
werden daarnaast nog enkele achtergrondgegevens gevraagd zoals geboortedatum, niveau, leerweg,
opleiding en het leerjaar (zie Bijlage 2). Tot slot werd aan het eind van de vragenlijst de student
gevraagd of hij/zij de vragenlijst serieus had ingevuld.

2.3.2 Intrapersoonlijke Vaardigheden
Behalve de Thermometer als vragenlijst om in de breedte het vaardigheidsniveau van studenten te
meten, is in het project ook een verdiepend instrument ontwikkeld; de storyline. Het primaire doel
van de storyline-methodiek als onderzoeksinstrument is het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling
van de intrapersoonlijke vaardigheden van studenten binnen de onderwijsactiviteiten en wat het
meest van invloed is op die ontwikkeling. Het primaire doel van de storyline-methodiek als reflectieinstrument is om met studenten in gesprek te gaan over hun ontwikkeling om op die manier reflectie
te stimuleren. Het instrument en gesprek daarover is daarbij een middel om de reflectie op gang te
brengen. Het doel van het instrument is zicht krijgen op de ontwikkeling van specifiek de
intrapersoonlijke vaardigheden (leren leren, zelfregulatie, ondernemendheid) van de studenten. Op
verzoek van de praktijkpartners is gekozen voor de focus op intrapersoonlijke vaardigheden, omdat
het moeilijk grijpbare vaardigheden zijn waarbij houdingen en attitudes een belangrijke rol spelen.
Zodoende vormde het een kernvraagstuk voor de scholen.
De storyline is gebaseerd op de systematiek van de zogenaamde storyline-methodiek. Deze
methodiek past in een narratieve onderzoekstraditie. Het betreft een visuele en woordelijke aanpak
die onder begeleiding van een onderzoeker of begeleider wordt ingezet en die ingezet kan worden
om een leerproces en betekenisvolle momenten in dat proces inzichtelijk te maken. Oorspronkelijk
is de techniek bedoeld om een collectief verhaal boven tafel te krijgen, een verhaal dat kan dienen
ter evaluatie van interventies en om opbrengsten en betekenisverlening zichtbaar te maken (Mazzetti
& Blenkinsopp, 2012). Het gaat in de kern om het stimuleren van reflectie en het reconstrueren van
een verhaal [Birks, Mills, Francis & Chapman, 2009; Geerdink, & Arnhem, 2008). De techniek wordt
over het algemeen toegepast in groepen, maar kan ook bij evaluaties door individuen worden ingezet
(Castelijns, Koster & Vermeulen, 2004).
In het geval van dit onderzoek gaat het om de reflectie op en reconstructie van de ontwikkeling die
studenten naar eigen zeggen doorgemaakt hebben. De mening en ervaringen van studenten stonden

7 Denkvaardigheden, digitale vaardigheden, intrapersoonlijke vaardigheden, interpersoonlijke vaardigheden, burgerschapsvaardigheden en loopbaancompetenties.
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in het instrument centraal. Het doel voor de studenten was om door middel van reflectie voor henzelf
in kaart te brengen in welke mate, en op welke manier, zij hun intrapersoonlijke vaardigheden
hebben ontwikkeld. De informatie die met het verdiepende instrument werd verzameld, was
behulpzaam voor het onderzoek, omdat we hiermee meer zicht kregen op de ontwikkeling van
studenten

en

de

leerzame

gebeurtenissen

(zgn.

sleutelgebeurtenissen)

gedurende

de

onderwijsactiviteit. De student reflecteert door het instrument immers op het van wie, hoe, en wat
hij geleerd heeft.
Ontwikkeling van de storyline
We gaan hier in op de inhoudelijke en praktische uitgangspunten bij de ontwikkeling van de storylinemethodiek.
In de verdiepende meting wordt gekeken naar de drie intrapersoonlijke 21 ste-eeuwse vaardigheden:
•

Ondernemendheid
Met Ondernemendheid bedoelen we houding en gedrag waarin de student laat zien dat hij/zij
dingen aanpakt of wil verbeteren. Bijvoorbeeld dat de student kansen ziet om zichzelf of iets om
zich heen te verbeteren en dat de student deze kansen benut. Maar ook dat de student initiatief
neemt, of doorzet, ook wanneer het even tegenzit.

•

Zelfregulatie
Met Zelfregulatie bedoelen we dat de student het eigen gedrag en de eigen emoties kan
beheersen of aanpassen als dat gepast is voor een bepaalde situatie. Ook het kunnen
concentreren als de student ergens mee bezig is, hoort bij zelfregulatie.

•

Leren leren
Met Leren leren bedoelen we dat de student op een goede manier kan leren en informatie kan
verwerken. Daar hoort bijvoorbeeld kunnen plannen en reflecteren bij, en het gebruiken van
verschillende manieren om te leren.

Uitgangspunten bij de ontwikkeling, de vorm en het gebruik van het instrument waren:
1

Testen van het instrument: een eerste versie van het instrument is op papier getest bij
verschillende studenten. Dit heeft onder andere geleid tot enkele aanpassingen aan het
instrument.

2

Vorm van het instrument: het instrument wordt digitaal afgenomen, zodat het op afstand
ingevuld kan worden.

3

Invulbaarheid van het instrument: het instrument is in principe dusdanig ontwikkeld dat
studenten het zelfstandig kunnen invullen.

4

Context

van

het

instrument:

het

instrument

is

inhoudelijk

hetzelfde

voor

alle

onderwijsinstellingen. Een aantal contextspecifieke elementen (bijvoorbeeld de benaming van de
onderwijsactiviteit) is per instelling aangepast.
5

Afnamemoment: het instrument wordt steeds na afloop van de onderwijsactiviteit afgenomen,
aansluitend op de Thermometer. Hierdoor worden studenten op één moment benaderd voor het
invullen van de online vragenlijsten.

Op basis van de feedback bij een eerste pilot (met studenten in niveau 2 t/m niveau 4) is een aantal
aandachtspunten geformuleerd waarmee in de doorontwikkeling en toepassing van het instrument
rekening is gehouden:
•

De gewenste focus van het instrument: relevante gebeurtenissen binnen de onderzochte
onderwijsactiviteiten of ook daarbuiten?
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•

Taligheid van de methodiek. Dit vraagt in de vormgeving, het taalgebruik en de toepassing ervan
om extra aandacht.

•

De lengte van het instrument, ook in combinatie met de afname van de Thermometer. Hierdoor
is er uiteindelijk voor gekozen om studenten niet te vragen voor elk van de drie vaardigheden
het instrument in te vullen, maar voor het random toewijzen van twee van de drie vaardigheden.
Procedure afname storyline

Het instrument werd digitaal afgenomen, aansluitend op de Thermometer. De studenten kregen
random twee van de drie vaardigheden waarover hen stap voor stap dezelfde vragen gesteld
werden.8
Elke vaardigheid werd eerst kort uitgelegd. Vervolgens werd de student gevraagd om door middel
van een ‘rapportcijfer’ aan te geven hoe goed hij of zij zichzelf op dat moment vond in de vaardigheid.
Vervolgens kreeg de student de vraag om aan te geven hoe goed hij of zij de vaardigheid beheerste
toen de onderwijsactiviteit net begonnen was.
Daarna kregen studenten de vraag om een moment te kiezen gedurende de onderwijsactiviteit dat
van groot belang was voor hun ontwikkeling van de desbetreffende vaardigheid. Dit noemen we een
sleutelgebeurtenis. Een sleutelgebeurtenis kan bijvoorbeeld een gesprek in de klas zijn, een
oefenmoment of specifieke opdracht, een gesprek met een (praktijk)docent of mentor, een specifiek
moment in de samenwerking met anderen, een praktijkbezoek, een gastdocent, enzovoorts.
Hoe goed ze de vaardigheid beheersten tijdens die sleutelgebeurtenis, gaven studenten ook aan door
middel van een ‘rapportcijfer’. Deze gebeurtenis kon op verschillende momenten hebben
plaatsgevonden, meer aan het begin van de onderwijsactiviteit, of halverwege, of meer aan het
einde. Alles was mogelijk.
De verdere vragen waren bedoeld om de story, het verhaal, onder woorden te brengen. Aan de hand
van deze vragen heeft de student beschreven wat de sleutelgebeurtenis precies inhield, wie erbij
betrokken waren en wat zij deden, wat de student zelf deed, en wat de student ervan leerde met
betrekking tot de desbetreffende vaardigheid. Het ging daarbij om open vragen, waarin studenten
hun eigen ervaringen kwijt konden door deze te typen.
Deze stappen werden herhaald voor de tweede random toegewezen vaardigheid.

2.4

Data-analyse

In deze paragraaf wordt de data-analyse voor de Thermometer en de storyline besproken.

2.4.1 Data-analyse Thermometer
Data-reductie
Studenten zijn uitgenodigd voor een voor- en nameting. In totaal zijn er 2790 ingevulde vragenlijsten
van 2083 studenten. Van een kleine 700 studenten zijn gegevens beschikbaar van twee
metingen/vragenlijsten. Voor de analyse hebben we gebruik gemaakt van de data afkomstig uit alle

8 Uitzondering hierop zijn 10 studenten binnen de onderwijsactiviteit Mentorprogramma Friesland, die de storyline op papier
hebben ingevuld over alle drie de vaardigheden.
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metingen, dus ook de resultaten van studenten die alleen aan de voor- of nameting hebben
deelgenomen.
Zowel de items waar het antwoord ontbreekt als items waarbij de antwoordoptie ‘Begrijp ik niet’ is
gegeven, zijn aangemerkt als missing values. Vragenlijsten waarbij één of meer van de zes blokken
volledig misten, doordat voor het volledige blok de antwoorden ontbraken of alleen de antwoordoptie
‘Begrijp ik niet’ was gekozen, zijn verwijderd uit de dataset. Hierdoor daalt het aantal bruikbare,
ingevulde vragenlijsten van 2790 naar 2599. In de vragenlijst is ook gevraagd of en in welke mate
studenten de vragenlijst serieus hebben ingevuld. Vragenlijsten waarbij de student het antwoord gaf
‘Nee, helemaal niet serieus’ of ‘Nee, niet echt serieus’ zijn verwijderd uit de analyses (71
vragenlijsten), waardoor het aantal ingevulde vragenlijst afnam tot 2518.
Tot slot zijn de vragenlijsten verwijderd met te weinig variatie in de antwoorden. Hiervoor hebben
we gekeken naar de variatie of spreiding in antwoorden binnen een vragenlijst. De variatie in de
antwoorden is gemeten door middel van de standaarddeviatie. Alleen vragenlijsten met een
standaarddeviatie (gemeten over 86 items) met een waarde van 0,5 of groter zijn meegenomen in
de data-analyse. Hierdoor neemt het aantal ingevulde vragenlijsten dat uiteindelijk is meegenomen
in de analyses af met 143 tot het uiteindelijk aantal van 2385 ingevulde vragenlijsten.
Imputeren missende waardes
Een belangrijk aandachtspunt in de data zijn de missend waardes (missing values). Regelmatig mist
een student een vraag of vult hij/zij deze niet in wat resulteert in een missende waarde. Zoals
hierboven aangegeven zijn vragenlijsten waarbij één of meer van de zes blokken enkel ‘missing
values’ omvat in zijn geheel uit de analyse verwijderd. Wanneer binnen vragenlijsten minder
antwoorden of waardes ontbreken, zijn deze vragenlijsten wel in de data-analyse meegenomen. In
totaal gaat het om 1211 ontbrekende waarden binnen 2385 vragenlijsten.
We hebben ervoor gekozen om deze ontbrekende waarden aan te vullen of te imputeren via de
zogenaamde ‘nearest neighbour’ methode. Deze methode zoekt respondenten (of eigenlijk
vragenlijsten) die een vergelijkbaar antwoordenpatroon kennen als de vragenlijst met de missende
waarde(s) (behalve uiteraard voor de missende waardes). De antwoorden binnen deze ‘vergelijkbare’
vragenlijsten of ‘neighbours’ worden gebruikt om antwoorden op de missende waarde te benaderen
of te ‘voorspellen’. Deze manier van imputeren presteert goed als er een groot aantal voorspellers
zijn (Tutz & Ramzan, 2015). In dit geval zijn de voorspellers de antwoorden op de overige vragen.
Aangezien we alleen vragenlijsten meenemen waar geen vragenblokken ontbreken, gaat het steeds
om meer dan 70 voorspellers.
Eén van de parameters binnen de ‘nearest neighbour’ methode is het aantal ‘neighbours’ ofwel het
aantal soortgelijke vragenlijsten dat wordt meegenomen. Vervolgens wordt bepaald hoe de ‘afstand’
wordt bepaald naar deze ‘neighbours’ (en welke vragenlijsten dus als referentiepunt worden
gebruikt). Aangezien onderzoek heeft aangetoond dat dit de beste resultaten oplevert, kiezen we
voor de ‘k nearest neighbour’ methode (knn-methode) (Nuygen, Wang, & Carroll, 2004), kijken we
naar de gewogen afstanden (Tutz & Ramzan, 2015) en kiezen we voor vijf ‘neighbours’ (Yoon, Lee
& Park, 2007). Minder ‘neighbours’ levert een te partijdig beeld op, meer ‘neighbours’ introduceert
extra noise. Aan de hand van de vijf dichtstbijzijnde observaties/vragenlijsten met soortgelijke
antwoorden op alle vragen, en het antwoord wat zij ‘geven’ bij de missende waarde wordt de
missende waarde aangevuld.
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2.4.2 Data-analyse storyline
De storyline-methodiek bestaat zowel uit een gesloten vraag (rapportcijfer voor de mate waarin de
student vindt dat hij of zij de vaardigheid nu, aanvankelijk en tussentijds beheerst) en open vragen.
De rapportcijfers en ontwikkeling die daaruit op te maken valt, zijn beschrijvend en per
onderwijsactiviteit geanalyseerd: Wat zijn de gemiddelde rapportcijfers en is een trend zichtbaar
binnen de onderwijsactiviteiten? In paragraaf 4.4.4 zijn de bevindingen terug te lezen.
Bij de open vragen is allereerst gekeken naar de kwaliteit van de gegeven antwoorden in de storyline,
in termen van de bruikbaarheid voor het onderzoeksdoel. Bij de vragen wie bij de sleutelgebeurtenis
betrokken waren en wat betrokkenen deden bleek dat de antwoorden van studenten veelal niet
bruikbaar waren. Bijvoorbeeld omdat uit de antwoorden niet of onvoldoende bleek wat de rol en actie
was van de genoemde betrokkene. De antwoorden op de vraag wat de student op het gebied van de
bevraagde vaardigheid geleerd heeft, bleken beter bruikbaar en meer inzicht te geven in de
leeropbrengsten. De open antwoorden op deze vraag zijn door twee onderzoekers gecategoriseerd.
Paragraaf 4.4.4 beschrijft de resultaten hiervan.
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3 Formatieve evaluatie en herontwerp van formatieve
beoordelingspraktijken van 21 ste-eeuwse
vaardigheden
3.1

Introductie

Om deelvraag 2B te kunnen beantwoorden zijn de bestaande formatieve beoordelingspraktijken van
21ste-eeuwse vaardigheden geanalyseerd, geëvalueerd en herontworpen. Daartoe wordt de volgende
onderzoeksvraag beantwoord in dit hoofdstuk: Wat zijn voor elke case de (in)consistenties tussen
hoe de formatieve beoordelingspraktijk van 21ste-eeuwse vaardigheden is beoogd volgens
ontwerpers en documenten, en hoe docenten het gebruik ervan ervaren?
Ter beantwoording van voorgenoemde vraag beschrijft dit hoofdstuk eerst de methode voor de
formatieve evaluatie van formatieve beoordelingspraktijken van 21ste-eeuwse vaardigheden met een
meervoudig casestudie design (paragraaf 3.2). Vervolgens worden de resultaten van de formatieve
evaluatie in de vorm van de case-beschrijvingen9 van de formatieve beoordelingspraktijken van elke
case gepresenteerd (paragraaf 3.3). Aansluitend beschrijven we de stappen in het herontwerp en
presenteren we de eigenlijke interventies met formatief beoordelen (paragraaf 3.4).

3.2

Methode
3.2.1 Opzet

Ter voorbereiding op de interventiestudie voor formatief beoordelen is een meervoudige casestudie
uitgevoerd. Casestudies zijn zeer nuttig voor het bestuderen van fenomenen in een reële context en
wanneer verwacht wordt dat het moeilijk is om het fenomeen studie te scheiden van de context (Yin
2003).
In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de cases, de documenten die zijn geraadpleegd om het
beoogde perspectief op formatieve beoordelingspraktijken van 21ste-eeuwse vaardigheden en het
ervaren gebruik in kaart te brengen, de respondenten die hiervoor zijn geraadpleegd en aantallen
respondenten.
Tabel 3: Kenmerken van cases, data-bronnen en aantallen deelnemers

Casus

Beoogd perspectief van

Geïmplementeerd perspectief

formatieve

van formatieve

beoordelingspraktijken

beoordelingspraktijken van

van 21ste-eeuwse

21ste-eeuwse vaardigheden

vaardigheden

beschrijven

beschrijven

9 De case-beschrijvingen gepresenteerd in Hoofdstuk 3 verschillen op de diverse punten van de casebeschrijvingen uit Hoofdstuk
2. Deze case-beschrijvingen in Hoofdstuk 3 gaan specifiek over formatief beoordelen van 21ste-eeuwse vaardigheden, zijn
opgeschreven door onderzoekers op basis van input vanuit diverse perspectieven in tegenstelling tot de beschrijvingen uit
hoofdstuk 2 die zijn opgesteld door de coördinatoren van de onderwijsactiviteiten.
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Kunst & Cultuur arrangement

Document-analyse,

focus-groep met docenten

interview met

(n=8)

coördinator (n=1),
MentorProgramma Friesland

Idem

Idem met n=6

Het Techniek Atelier

Idem

Idem met n=5

Loopbaan- en

Idem

Idem met n=12

Burgerschapsprogramma

Dataverzameling
Voor de data-verzameling is een (speciaal ontwikkelde) evaluatieprocedure gebruikt die uit drie fasen
bestaat. Het doel van fase 1 was om het beoogde perspectief op formatieve beoordelingspraktijken
van 21ste-eeuwse vaardigheden (FBP21v) in kaart te brengen. Hiervoor werden belangrijke
beleidsdocumenten, cursusbeschrijvingen en instrumenten voor de formatieve beoordeling die in de
praktijk van de school worden gebruikt, verzameld. Ook zijn er interviews gehouden met
verantwoordelijke stakeholders en/of verantwoordelijke instructie-ontwerpers van de vier scholen10.
Het doel van de documentanalyse en de interviews was om te bepalen a) wat de onderwijstheorie
was die ten grondslag ligt aan de formatieve beoordelingspraktijk; b) wat de definitie van formatieve
beoordeling was, en c) waarom belangrijke thema's en categorieën (niet) zijn overwogen en (niet)
zijn opgenomen. Bevindingen werden voor feedback voorgelegd aan de ontwerpers.
Het doel van de tweede fase was om het geïmplementeerde perspectief op het FBP21v in kaart te
brengen (ervaren gebruik). Hiervoor zijn focusgroepen georganiseerd met docententeams van de
vier cases. Deze focusgroepen duurden 45 minuten. Voorbeelden van onderwerpen die tijdens deze
bijeenkomsten aan bod kwamen zijn: 21ste-eeuwse vaardigheden behandeld in de cursus, meningen
van docenten en het gebruik van formatieve beoordeling en hun pedagogische ideeën die ten
grondslag liggen aan de cursus en formatieve beoordeling. De bijeenkomsten waren zo ingericht dat
er telkens consensus antwoorden moesten worden geformuleerd.
De derde fase richtte zich op de evaluatie van de bevindingen door het beoogde en geïmplementeerde
perspectief tegen elkaar af te zetten en per casus op zoek te gaan naar (in)consistenties. Deze
punten zijn ook gebaseerd op de interpretatie van de bevindingen en observaties die de eerste
onderzoeker tijdens zijn schoolbezoek heeft gemaakt. Om feedback te krijgen zijn de resultaten van
deze fase ook gepresenteerd aan docenten en ontwerpers.
Data-analyse
Voor de data-analyse is een categorieënsysteem ontwikkeld dat bestond uit drie hoofdcategorieën,
namelijk: 1) het beoogde perspectief op formatieve beoordelingspraktijken van 21 ste-eeuwse
vaardigheden (FBP21v); 2) het geïmplementeerde perspectief op FBP21v en 3) het geëvalueerde
perspectief op FBP21v. Voor elke hoofdcategorie zijn ook verschillende subcategorieën geformuleerd.
De subcategorieën die werden onderscheiden voor het beoogde perspectief op FBP21v zijn 1.a)
ideeën over instructie, en 1.b) ideeën over formatieve beoordeling. Voor het geïmplementeerde
perspectief op FBP21v zijn de volgende subcategorieën gebruikt: 2a) instructie-ideeën, 2b) ideeën
over (ondersteuning van) 21ste-eeuwse vaardigheden, en 2c) formatieve beoordeling. Voor het
evaluatieperspectief op FBP21v zijn de categorieën 3.a) sterke punten en 3.b) zwakke punten
gebruikt.
De Miles en Huberman's (2003) matrixbenadering is gebruikt voor de analyse van elke case. In deze
methode worden de gegevens eerst op een zinvolle manier gereduceerd en vervolgens in een matrix
weergegeven. De cellen van zo'n matrix kunnen horizontaal en verticaal worden vergeleken om

10

De functie naam van de betrokken stakeholders en/of ontwerpers varieerde van teamleider tot coördinator en
onderwijskundige. Vanaf nu spreken we over ontwerpers.
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patronen te vinden en conclusies te trekken en te verifiëren. Voor het uitvoeren van de analyse per
case zijn uit de beschikbare databronnen zinvolle informatie-eenheden met betrekking tot de hoofden subcategorieën geselecteerd. Deze bronnen waren: per school aangeleverde documenten, audioopnames met instructie-ontwerpers en samengevatte antwoorden van de focusgroepen met
docenten. Voor elke hoofdcategorie en elke subcategorie werden de geselecteerde informatieeenheden samengevat. Deze samenvattingen werden gebruikt om de cellen van de matrix te vullen.
De kolommen van de matrix werden gevormd door de vier cases. De rijen werden samengesteld op
basis van hoofdcategorieën en hun subcategorieën. De resultaten voor elke case zijn verwerkt in een
casusbeschrijving.

3.3

Resultaten: Case-beschrijvingen

In deze paragraaf worden de resultaten van de formatieve evaluatie gepresenteerd in de vorm van
vier case-beschrijvingen. De case-beschrijvingen zijn gestructureerd aan de hand van de
hoofdcategorieën het beoogd perspectief op FBP21v, het geïmplementeerde perspectief op FBP21v
en het geëvalueerde perspectief op FBP21v.

3.3.1 Arrangement Kunst en Cultuur
Het beoogde perspectief op FBP21v
Voor het beschrijven van de wijze waarop formatief beoordelen is beoogd binnen het arrangement
Kunst en Cultuur, is de ontwerper geïnterviewd en is de docenthandleiding geanalyseerd. Uit het
interview en de handleiding blijkt dat er een algemeen en relatief impliciet idee over instructie
bestaat.
Het wordt als belangrijk gezien om studenten te activeren middels leren door te doen en te
reflecteren. Ervaringen hebben geleerd dat niet alle studenten zichzelf kunnen motiveren om zich in
te spannen voor het arrangement Kunst en Cultuur. Om studenten in beweging te krijgen is het
belangrijk dat de docent als coach zowel de intrinsieke als de extrinsieke motivatie weet aan te
spreken. Binnen het arrangement staan de volgende 21 ste-eeuwse vaardigheden centraal:
communicatie, creativiteit, sociaal-culturele vaardigheden en handelen als verantwoord burgerschap.
Formatief beoordelen heeft nog niet expliciet een plek gekregen binnen het arrangement. Sommige
instrumenten, zoals peer-review en vragen die docenten stellen kunnen worden gebruikt voor
formatieve

beoordelings-doeleinden,

maar

worden

niet

gezien

als

formatieve

beoordelingsinstrumenten.
Het geïmplementeerde perspectief op FBP21v
Het ervaren gebruik van formatief beoordelen is in kaart gebracht gedurende een groepsinterview
met de docenten van het arrangement Kunst en Cultuur. De resultaten zijn aan docenten
gepresenteerd. Docenten herkenden zich in het beeld. Veel 21 ste-eeuwse vaardigheden worden
impliciet behandeld, maar niet expliciet als een leerdoel geadresseerd. Bij het spreken over de
leerdoelen valt op dat docenten verschillende en uiteenlopende vaardigheden noemen. Docenten
ervaren het als belangrijk om een veilig leerklimaat te creëren zodat studenten uit hun comfortzone
stappen. Dit is nodig om te kunnen leren bij een arrangement als Kunst en Cultuur. Docenten geven
aan het lastig te vinden om een veilig klimaat te creëren. Ook ervaren docenten het als moeilijk om
sommige leerlingen te motiveren en ze de relevantie van het arrangement te laten inzien. Bij het
arrangement leren de studenten op een heel andere manier dan bij vakken van de reguliere
opleiding. Ook geven docenten aan het lastig te vinden om studenten te laten reflecteren en om aan

Toekomstgerichte vaardigheden in beeld

24

studenten te laten zien wat er van hen verwacht wordt. Studenten zijn druk bezig met doen en
ervaren. Voor docenten is het moeilijk balanceren tussen directief zijn en het bieden van de
mogelijkheid tot zelfsturing.
Docenten vragen zich af wat formatief beoordelen is. Formatief beoordelen is voor de meeste
docenten gelijk aan niet beoordelen voor een cijfer of zak/slaag beslissing. De interviews laten zien
dat er nuttige hulpmiddelen aanwezig zijn die als formatieve beoordelingsinstrumenten kunnen
worden gezien. De meeste docenten noemden bijvoorbeeld het gebruik van peer feedback en
reflectieve dialogen.
Het geëvalueerde perspectief op FBP21v
De cursus biedt een nieuw, ongewoon en potentieel waardevol perspectief voor studenten dat
mogelijk bijdraagt aan hun ontwikkeling als verantwoordelijke burger en professional. De visie over
hoe er geleerd wordt en hoe dit leren door docenten ondersteund kan worden blijft echter behoorlijk
algemeen en impliciet. De docenten worden daarmee (en deels bewust) behoorlijk vrijgelaten. Een
concreter en verder uitgewerkte visie kan docenten echter meer houvast bieden. Er bestaat onder
docenten nog geen gedeeld begrip van de doelen van het arrangement Kunst en Cultuur en relevante
21ste-eeuwse vaardigheden en beoordelingscriteria kunnen nog beter worden afgestemd op de
leerdoelen. Ook kunnen er nog beoordelingsstandaarden (niveaubeschrijvingen) geformuleerd
worden bij de beoordelingscriteria. Gevolg van voorgaande kan zijn dat het voor studenten moeilijk
te begrijpen is wat er van hen wordt verwacht, wat ze zouden leren door deel te nemen aan de
cursus en wat de relevantie van het arrangement voor hen is. Formatief beoordelen lijkt goed aan te
sluiten

bij

de

geconstateerde

verbeterpunten

en

coördinatie

van

het

21 ste-eeuwse

vaardigheidsaanbod kan docenten helpen hun onderwijs krachtiger te maken. Dit betekent echter
wel meer consistentie tussen en over de verschillende programma’s binnen het arrangement Kunst
en Cultuur dan nu het geval is.

3.3.2 Het Techniek Atelier
Het beoogde perspectief op FBP21v
Het beoogde gebruik van formatief beoordelen is in kaart gebracht door middel van interviews met
de ontwerper en de onderwijskundige van Het Techniek Atelier en door beleidsdocumenten en
cursusmateriaal te analyseren.
Het Techniek Atelier is een ontwerpproject waarbij derdejaarsstudenten van vier verschillende
opleidingen

uit

het

technische

en

business

domein

werken

aan

een

multidisciplinaire

ontwerpuitdaging met een echte opdrachtgever. Het project richt zich op meerdere 21 ste-eeuwse
vaardigheden. De nadruk ligt op het leren delen van verantwoordelijkheid, het gebruik maken van
elkaars expertise, kritisch en creatief denken, samenwerking, ondernemerschap kwaliteitsreflectie,
wereldburgerschap en duurzaamheid.
Er zijn duidelijke ideeën over de projectopzet en de omgeving. In de cursus werken studenten aan
hun ontwerpprojecten in een ontwerpatelier/studio. Gedurende tien weken werken de studenten één
dag per week in een ontwerpstudio aan een specifiek onderwerp gerelateerd aan hun ontwerpproject.
Studenten gebruiken een samenwerkingstool om teamrollen toe te wijzen, hebben een ontmoeting
en match met een opdrachtgever en in week 10 vinden beoordelingen plaats waarin de studenten
hun prototype moeten presenteren. Voor deze beoordeling worden rubrieken gebruikt. Hier worden
relevante aanvullende zaken vermeld. Voor afronding van het vak maken studenten prototypes die
beoordeeld worden met rubrics. Om het ontwerpproces en het denken van de studenten te
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structureren, tijdens het ontwikkelen van een ontwerp, wordt gebruik gemaakt van ondersteunende
reflectie-middelen. Studenten hebben vaak interactie met hun groepsleden, zijn vrij om te beslissen
wat ze doen en waar ze aan deelnemen en krijgen wekelijks coachsessies. Het is aan de docent om
de vorm van de coaching te bepalen. Het atelier heeft een duidelijke onderwijstheorie. De
onderwijstheorie is gebaseerd op moderne inzichten en ideeën over leren en lesgeven. Het leren
moet plaatsvinden in een authentieke en multidisciplinaire context en de student leert door te
ervaren, te doen en daarop te reflecteren. De student moet de leiding hebben en verantwoordelijk
zijn en de omgeving is ongestructureerd (en dus authentiek). Erkend wordt echter dat niet al het
leren van binnenuit komt. Ook moet de motivatie af en toe extrinsiek gestuurd worden. Daarnaast
wordt uit de bestudeerde documenten duidelijk dat het aansluiten bij de voorkennis en het
vaardigheidsniveau van de student zeer belangrijk is. Ook benoemen de coördinator en de
onderwijskundige dat studenten succescriteria en verwachtingen moeten kennen en begrijpen. Uit
het interview en de documenten blijkt echter ook dat er geen coördinatie is van het moment waarop
welke 21ste-eeuwse vaardigheden worden geadresseerd in de onderwijsactiviteit, en hoe en wanneer
dit proces zich herhaalt. Er is ook geen duidelijke aanpak voor het monitoren van de voortgang van
vaardigheidsontwikkeling geëxpliciteerd. Wel staat er in de stukken dat rubrics bedoeld zijn voor
formatief gebruik.
Het geïmplementeerde perspectief op FBP21v
Het uitgevoerde en ervaren perspectief is in kaart gebracht door middel van observaties en
groepsgesprekken met docenten. Op basis van de focusgroep met de docenten ontstaat het volgende
beeld van de wijze waarop formatief beoordelen ingezet wordt binnen Het Techniek Atelier. De
docenten schetsen een grote diversiteit aan vaardigheden die bij Het Techniek Atelier aan bod kunnen
komen. De centrale vaardigheden die door de docenten werden benoemd zijn: kritisch en creatief
denken, reflectie, samenwerken en zelfgestuurd leren. De vaardigheden zijn meer of minder
geïntegreerd in het leerproces en kunnen afhankelijk van de aard van het project dat studenten doen
en het leerproces dat ze doormaken aan bod komen. Uit de gesprekken blijkt ook dat het
docententeam het concept achter het Atelier sterk ondersteunt. Tegelijkertijd ervaren coaches wel
dilemma’s, bijvoorbeeld, met betrekking tot het duidelijk maken aan de leerlingen wat er van hen
verwacht wordt, hoe ze studenten kunnen laten leren van ervaringen door te reflecteren, hoe ze
studenten om moeten laten gaan met openheid die geboden wordt bij de projecten en hoe ze
studenten de relevantie van reflectie kunnen laten inzien. Het bleek ook dat docenten verschillende
meningen hebben over de doelstellingen van het ontwerpproject en dat docenten het coachen
verschillend invullen. De docenten verschillen sterk qua directiviteit.
Na de focusgroep concludeerden de docenten dat hun coaching niet goed aansloot bij de
oorspronkelijke ideeën van Het Techniek Atelier en dat de doelstellingen van het atelier, zoals door
docenten in de praktijk gebracht, niet overeenkwamen met de visie op het onderwijs. De begeleiding
en insteek van het atelier was te veel op het product (prototype) gericht dat studenten maken en
waarvoor ze beoordeeld worden in plaats van op het proces. Docenten gaven aan veel te
experimenteren met nieuwe instrumenten, lesmethoden, etc. Het bleek dat docenten weinig kennis
hebben van wat formatieve beoordeling is en waarom ze formatief beoordelen zouden moeten
gebruiken. Nuttige instrumenten die als formatieve beoordelingsinstrumenten kunnen worden gezien
zijn aanwezig, te weten: een persoonlijk ontwikkelingsplan, een samenwerkingsspel, een reflectie
toolkit en een portfolio. De docenten zetten de instrumenten echter niet in volgens een heel duidelijk
plan. Een van de docenten verwoordde dit als volgt: “de instrumenten zijn aanwezig als gereedschap
in een gereedschapskist. Als je het nodig hebt dan pak je het”. Voor het portfolio was het opvallend
dat dit puur summatief werd ingezet.
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Het geëvalueerde perspectief op FBP21v
Een verkenning van de visie en het beleidsdocument, de cursusbeschrijving en cursusmateriaal, het
interview met de cursusverantwoordelijke en de resultaten van de focusgroep hebben geleid tot de
formulering van een aantal sterke en zwakke punten. Als sterk punt werd gezien dat Het Techniek
Atelier een innovatief en ongewoon onderwijsconcept is dat een authentieke en multidisciplinaire
omgeving biedt voor studenten. Een ander sterk punt van Het Techniek Atelier is het docententeam
dat een sterke wil om te experimenteren laat zien. Ook een kracht was de potentie dat het aanwezige
instrumentarium biedt om leren verder te bevorderen. De volgende verbeterpunten werden gezien:
de manier waarop het onderwijs aan studenten werd aangeboden was te open en bood te weinig
structuur met betrekking tot wat de studenten zouden moeten leren, op welke manier en wanneer.
Bij Het Techniek Atelier gaat het vooral om leren door te doen, door te reflecteren en kennis te
creëren uit de prototypes die gemaakt worden. Uit gesprekken met de docenten kwam echter naar
voren dat de docenten juist erg sturend waren in hun handelen en op het product begeleiden, in
plaats van dat zij het proces in hun begeleiding meer centraal stelden. Hiermee werd een gebrek aan
afstemming geconstateerd tussen het instructie-idee van het studiomodel en de opgestelde
leerdoelen en de leerresultaten. Meer in het algemeen bleek dat het leren in Het Techniek Atelier
weinig werd toegelicht en dat er weinig aan verwachtings-management werd gedaan. De 21steeeuwse vaardigheden die geëxpliciteerd stonden in de leerdoelen, kwamen niet een op een terug bij
wat docenten vermelden als relevante 21ste-eeuwse vaardigheden. Kritisch en creatief denken kwam
bij beide perspectieven terug. Verder liep dat wat als belangrijk werd gezien (visie) en benoemd
(handelen) uiteen. Opvallend was dat docenten melden dat veel 21ste-eeuwse vaardigheden impliciet
geadresseerd worden, terwijl er geen expliciete ideeën zijn over follow-up, herhaling of progressie in
het leren per vaardigheid en over vaardigheden heen. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt
tussen generieke en specifieke vaardigheden. Tot slot legt het onderwijsconcept de nadruk op
reflectie, maar wordt het reflecteren maar beperkt ondersteund en gefaciliteerd, waardoor studenten
veel mogelijkheden om te leren missen. Al met al voldoende potentie om studenten beter te
ondersteunen bij het ontwikkelen van hun 21ste-eeuwse vaardigheden.

3.3.3 MentorProgramma Friesland
Het beoogde perspectief op FBP21v
Het beoogde perspectief voor formatief beoordelen is in kaart gebracht met interviews met de
ontwerper

en

verantwoordelijk

coach

betrokken

bij

MentorProgramma

Friesland,

door

beleidsdocumenten te bestuderen en ondersteunend materiaal te analyseren. Uit de interviews en
documenten

blijkt

dat

de

volgende

21ste-eeuwse

vaardigheden

aan

bod

komen:

leren

verantwoordelijkheid te delen, gebruik maken van elkaars expertise, interpersoonlijke vaardigheden,
zelfregulering,

ondernemersvaardigheden,

probleemoplossing,

reflectie

en

burgerschaps-

vaardigheden. Het primaire doel is echter om studenten te helpen zichzelf te ontwikkelen als persoon
en als professional.
Om studenten te laten leren wordt het als belangrijk gezien om de omgeving niet te veel in te richten.
Het leren moet zo ‘echt’ en weinig mogelijk georkestreerd worden is de opvatting. Studenten
beginnen met een intakegesprek waarin leerdoelen, wederzijdse verwachtingen en een psychologisch
leercontract worden vastgelegd. In wekelijkse gesprekken met de leerlingen van hun mentor
bespreken ze waar ze in hun leerproces zijn, waar ze naartoe willen en hoe ze daar kunnen komen.
Ook kunnen opdrachten en ervaringen worden besproken. Halverwege de stage is er tussendoor een
beoordelings- gesprek op basis van een studentenportfolio om te beoordelen en te bespreken waar
de student staat, naartoe wil en moet gaan om de stage op tijd af te ronden. Het wordt aan de
student overgelaten om te beslissen hoe hij of zij het portfolio inricht. Om studenten te ondersteunen
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bij het leren krijgen ze een mentee-map met zelfevaluatie-instrumenten. Studenten hebben continu
interactie met elkaar, hebben veel mogelijkheden voor feedback en input voor reflectie. Er is een
duidelijke maar impliciete onderwijs-theorie. Leren wordt gezien als een vorm van ontdekkend leren.
Het ontwerp is echter gebaseerd op intuïtieve leer- en instructiebegrippen en op de overtuiging dat
studenten

intrinsiek

gemotiveerd

zijn.

De

omgeving

is

zeer

open,

ongestructureerd

en

leerlinggericht. Het leren wordt impliciet gelaten. Informeel leren, leren van en tussen
leeftijdsgenoten en in dialoog en door te doen en te reflecteren worden als belangrijk gezien. Het
gemeenschapselement wordt sterk benadrukt en studenten worden begeleid door coaches. Bovenal
lijkt de leeromgeving zoveel mogelijk op een werkomgeving.
Er is geen duidelijke praktijk op het gebied van formatieve beoordeling. Sommige tools kunnen
worden gebruikt voor formatieve doeleinden, hoewel ze niet op deze manier worden genoemd. Uit
het interview blijkt dat er nog niet nagedacht is over het inzetten van beoordelen voor formatieve
doeleinden. Het portfolio wordt gebruikt voor samenvattende doeleinden en ter voorbereiding van
formele bijeenkomsten. Het portfolio wordt gebruikt als documentatie-, communicatie- en
beoordelingsinstrument en niet als instrument voor reflectie en leren.
Het geïmplementeerde perspectief op FBP21v
Het uitgevoerde en ervaren perspectief is in kaart gebracht met observaties en groepsgesprekken
met coaches. De focusgroep leidde tot conclusies die door alle coaches werden gedeeld. Coaches
geven aan dat studenten het moeilijk vinden om tijd te vinden voor reflecteren. Ook geven coaches
en studenten aan dat studenten het moeilijk vinden om hun leerproces te sturen, proactief te zijn en
hun werk te plannen. Meer in het algemeen wordt het moeilijk gevonden om studenten te laten
reflecteren. Coaches geven aan dat studenten vinden dat de omgeving erg open is en dat veel
studenten dit waarderen. Ook geven coaches aan dat studenten de communitygedachte en het
principe van feedback geven aan jongerejaars en ontvangen van ouderejaars, onderschrijven. Zowel
studenten als coaches maken niet bewust gebruik van formatieve beoordeling en zien het
instrumentarium dat ze gebruiken niet als formatief beoordelingsinstrument om te leren. De meeste
begeleiders zijn nog niet bekend met de term formatief beoordelen.
Het geëvalueerde perspectief op FBP21v
Een verkenning van het beoogde en geïmplementeerde perspectief leidde tot de volgende sterke en
zwakke punten. De casus is een mooi voorbeeld van het aansturen van studenten, het aanbieden
van authentieke (op de beroepspraktijk lijkende) leeromgevingen en het realiseren van een sterke
community die krachtig is voor het bevorderen van het leren. Studenten zijn zeer gemotiveerd. Met
name het verticale peer leren is innovatief (ouderejaars ondersteunen jongerejaars). De omgeving
is nu erg open en nauwelijks gestructureerd met betrekking tot wat studenten zouden moeten leren,
hoe en wanneer. De omgeving die de studenten wordt aangeboden is bijna een werkomgeving en
maar in beperkte mate een leeromgeving waar studenten tot op zekere hoogte worden beperkt in
hun leerproces. Ook wordt het leren nauwelijks geëxpliciteerd en worden veel 21 ste-eeuwse
vaardigheden in parallel aangesproken, wat kan leiden tot verstoorde leerprocessen. Er zijn dan ook
geen ideeën over gecoördineerd onderwijzen van vaardigheden of over hoe het monitoren van de
voortgang in het leren per vaardigheid en over de vaardigheden heen kan plaatsvinden. Bovendien
wordt er geen onderscheid gemaakt tussen meer algemene en meer specifieke vaardigheden.
Formatieve beoordeling wordt niet gebruikt als een leidend concept, maar er zijn wel instrumenten
aanwezig die als formatieve beoordelingsinstrumenten ingezet kunnen worden. Deze instrumenten
worden echter wel op een instrumentele manier gebruikt en niet gezien als formatieve
beoordelingsinstrumenten.
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3.3.4 Loopbaan- en Burgerschapsprogramma
Het beoogde perspectief op FBP21v
De beschrijving is gebaseerd op een analyse van een beleidsdocument, interviews met betrokken
ontwerpers en de beschrijving van het ontwerp van het Loopbaan- en Burgerschapsprogramma
(L&B).
Het Loopbaan- en Burgerschapsprogramma heeft een opzet van negen modules over verschillende
thema's. Afgeleid van de vijf landelijke dimensies voor het generieke onderdeel loopbaan en
burgerschap, zijn binnen mboRijnland negen leereenheden opgesteld. Daar is talent een voorbeeld
van (motieven is daar onderliggend aan). Andere voorbeelden zijn: arbeid, maatschappij, werkplek
en politiek. Het ontwerp van het Loopbaan- en Burgerschapsprogramma binnen mboRijnland sluit
dus aan bij de landelijke kwalificatie-eisen voor L&B. De modules zijn generiek en bedoeld voor alle
studenten, van alle niveaus van alle opleidingen binnen de mbo-instelling. Het Loopbaan- en
Burgerschaps-programma richt zich op loopbaan- en burgerschapscompetenties en richt zich
daarmee op vele 21ste-eeuwse vaardigheden. De vaardigheden die worden benadrukt zijn
burgerschapsvaardigheden,

loopbaancompetenties,

intrapersoonlijke

vaardigheden

en

interpersoonlijke vaardigheden.
De beoogde opzet van het Loopbaan- en Burgerschapsprogramma is als volgt. Per module kunnen
verschillende vaardigheden aan bod komen. De modules zijn opgezet volgens een voorgeschreven
structuur. In de introductiefase maken de studenten kennis met een centraal concept met als doel
hen de nodige kennis bij te brengen om aan een opdracht te werken. In de uitvoeringsfase werken
de studenten aan een opdracht waarbij ze een persoonlijke leervraag proberen te beantwoorden die
betrekking heeft op het in fase 1 geïntroduceerde concept. In de eindfase presenteren de studenten
hun antwoord op de vraag met een verslag of presentatie. Na elke fase worden de studenten geacht
te reflecteren op het leerdoel, de leerervaringen en de resultaten en leerintenties voor de volgende
fase te formuleren. Het idee is dat deze leerintenties worden gemaakt in de vorm van een afspraak
met de docent en worden opgeschreven in een reflectief rapport dat een inspanningsformulier wordt
genoemd, afgeleid van de landelijke inspanningsverplichting voor mbo-studenten voor het generieke
onderdeel L&B. Docenten controleren of het formulier al dan niet is ingevuld. Binnen deze
voorgeschreven structuur hebben docenten de vrijheid om keuzes te maken met betrekking tot
bijvoorbeeld het soort producten dat ze studenten willen laten produceren of hoe ze studenten aan
een opdracht willen laten werken of welke vrijheid ze studenten hierbij geven.
Er zijn duidelijke ideeën over instructie die in beleidsdocumenten worden toegelicht. De vaardigheden
als het doel van leren zijn goed gearticuleerd en onderbouwd in het stuk. Het ontwerp van het
generieke onderdeel L&B is gebaseerd op een maatwerkbenadering waarin ruimte is voor niveaus,
leerwegen, doelgroepen en individuele leervragen. Het beleidsdocument erkent het belang van het
aanpassen van de voorkennis en vaardigheden van de studenten en er zijn succescriteria en
verwachtingen gedefinieerd. De opzet zoals beschreven in het beleidsdocument doet een beroep op
een combinatie van al doende leren en reflectie, intrinsieke en extrinsieke motivatie, biedt zowel
gestructureerde als ongestructureerde opdrachten en gaat impliciet uit van het idee van gedeelde
controle over het leren. Ondanks het gebruik van een bekend instructiemodel (4CID) voor het
ontwerpen van de modules voor het ontwerp van L&B, bleken er geen expliciete ideeën te zijn over
hoe de voortgang in het leren, het oefenen van vaardigheden of het inrichten van de leeromgeving
te monitoren.
Bij het ontwerp van de cursus is niet expliciet rekening gehouden met formatieve beoordeling.
Bepaalde ideeën die als onderdeel van de formatieve beoordeling kunnen worden gezien, zijn echter
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wel aanwezig. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het inspanningsformulier dat als een soort
reflectierapport kan worden gezien. Het idee van het reflectierapport is om te beschrijven en bewijs
te verzamelen over waar studenten in hun leerproces zijn, waar ze naartoe zouden willen gaan en
hoe ze daar kunnen komen.
Het geïmplementeerde perspectief op FBP21v
In twee groepsbijeenkomsten hebben docenten hun ervaringen met formatief beoordelen van 21 steeeuwse vaardigheden in het Loopbaan en Burgerschapsarrangement gedeeld. De docenten deelden
enkele positieve opmerkingen en daarnaast veel constructief commentaar. Docenten vinden het
prettig dat er beschikbaar materiaal voor handen is dat ze kunnen gebruiken ter invulling van hun
lessen, stellen de vrijheid die ze krijgen bij het invullen en doorlopen van de modules op prijs en
vinden het onderwerp Loopbaan & Burgerschap belangrijk. Het werd duidelijk dat er geen gedeeld
inzicht is in de doelstellingen van het arrangement en wat als belangrijk wordt gezien. Docenten
uitten verschillende verwachtingen met betrekking tot de leerresultaten. Docenten verankeren de
modules op hun eigen manier en drukken verschillende verwachtingen uit met betrekking tot de
leerresultaten. Sommige docenten zien de modules als huiswerk en presenteren ze als zodanig aan
hun studenten, terwijl andere docenten de modules implementeren tijdens de reguliere lessen over
lessen L&B. Docenten geven aan dat het moeilijk is om de studenten de relevantie van de cursus te
laten inzien en ze te laten reflecteren. Docenten vragen zich ook af wat een formatieve beoordeling
is en waarom ze die zouden moeten gebruiken. Er zijn echter wel hulpmiddelen aanwezig die gezien
kunnen worden als hulpmiddelen voor formatieve beoordeling. Docenten geven ook aan dat het
inspanningsformulier niet de rol vervult van het stimuleren van reflectie of het potentieel om een
psychologisch leercontract te zijn en alleen wordt gebruikt om vast te leggen en te beslissen of
studenten de module al dan niet hebben voltooid.
Het geëvalueerde perspectief op FBP21v
Sterke punten van de cursus zijn de duidelijke ideeën over instructie (gebaseerd op het bekende
4CID instructiemodel) en de modulaire opzet die de student eigenaarschap geeft over wat hij of zij
moet leren en wanneer. De verbeterpunten hebben echter betrekking op de wijze waarop deze ideeën
worden geoperationaliseerd en uitgevoerd. Het eerste verbeterpunt is het gebrek aan gedeeld inzicht
in de doelstellingen van de cursus en in wat de cursus relevant maakt voor de student. Een ander
punt van verbetering is om modules die zijn ontworpen als op zichzelf staande en geïsoleerde
modules over de ontwikkeling van vaardigheden te verbinden, op elkaar af te stemmen en om een
logisch verloop in het leren te creëren. Er kunnen ideeën over follow-up, herhaling of progressie in
het leren per vaardigheid en over vaardigheden heen geëxpliciteerd worden en gebruikt worden om
meer samenhang tussen de modules te realiseren. Daarnaast kan het helpen om onderscheid te
maken tussen meer generieke en meer specifieke 21ste-eeuwse vaardigheden. Tot slot bood het
gebruikte inspanningsformulier veel mogelijkheden voor verbetering. Vermindering van het aantal
functies van het formulier zal het gebruik van het formulier ten goede komen. Ook het formulier
tussentijds uitdelen met retrospectieve en toekomstgerichte vragen kan helpen. Het formulier zou
als het ware meer de stappen in het leerproces moeten doorlopen. Hierbij kan het helpen om de
reflectieprompts op het formulier specifieker te maken en prospectieve prompts in te voegen.
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3.4

Interventie: herontwerp formatieve beoordelingspraktijk voor 21steeeuwse vaardigheden

Ter beantwoording van onderzoeksvraag-2 zijn de formatieve beoordelingspraktijken van de vier
onderwijsactiviteiten herontworpen. Input voor dit herontwerp werd verkregen door het beoogd en
ervaren gebruik van de formatieve beoordelingspraktijken te contrasteren en sterke en zwakke
punten te formuleren. De resultaten hiervan werden in casebeschrijvingen gepresenteerd in de vorige
paragraaf. In de vorige paragraaf presenteerden we alleen de beschrijvingen per case. Er zijn echter
ook analyses gedaan over de cases heen. Nu volgen de belangrijkste conclusies uit deze cross-case
analyse omdat ze aan de basis stonden voor beslissingen over het herontwerp van de formatieve
beoordelingspraktijken van 21ste-eeuwse vaardigheden. Voor een uitgebreidere beschrijving
verwijzen we naar Van Diggelen, Dirkx en Joosten-Ten Brinke (ingediend). De volgende
constateringen kenmerken de (in)consistenties tussen beoogd en ervaren gebruik van de formatieve
beoordelingspraktijken over de onderwijsactiviteiten heen:
•

Er

zijn

inconsistenties

tussen

het

beoogde

en

ervaren

perspectief

op

vakniveau

(doel/opbouw/beoordeling op vakniveau);
•

Er is geen systematisch en weloverwogen gebruik van formatief beoordelen van 21ste-eeuwse
vaardigheden blijkend uit a) beleidsdocumenten, b) interviews met ontwerpers en docenten maar
er zijn wel instrumenten aanwezig waarop voortgebouwd kan worden;

•

Er zijn beperkte kennis en opvattingen aanwezig over wat formatief beoordelen is.

Om voorgenoemde constateringen te adresseren zijn, geïnformeerd door literatuur over formatief
beoordelen (zie ook hoofdstuk twee van de handreiking over formatief beoordelen), gerichte
ontwerpmaatregelen voor de interventie genomen. Ten eerste is er gekozen voor zowel een proces
als een product aanpak van formatief beoordelen (Gulikers en Baartman, 2018). Docenten kennen
formatief beoordelen nog niet zo goed en hebben beperkte kennis van het concept. Het is dan ook
aannemelijk dat docenten houvast nodig hebben bij het leren toepassen van formatief beoordelen.
Het ontwerp structureren aan de hand van een stappenplan geeft houvast en richt de aandacht van
de docent op belangrijke aspecten van formatief handelen. Daarnaast zorgt het er ook voor dat de
formatieve beoordelingsinstrumenten gerichter en beter benut kunnen worden. Voor succesvol
gebruik van beoordelingsinstrumenten is uiteindelijk bepalend hoe ze gebruikt worden.
Ten

tweede

was

het

per

beoordelingsinstrumenten

een

ontwerp

zorgen

belangrijk

voor

een

uitgangspunt.

optimale
Het

mix

gebruik

van
van

formatieve
formatieve

beoordelingsinstrumenten als rubrics, peer/docent feedback, reflectie en portfolio kan het handelen
van docenten ondersteunen en van belangrijke informatie voorzien maar het is wel belangrijk dat de
instrumenten ook complementair zijn. Dit betekent concreet dat zwakke kanten van een instrument
gecompenseerd moeten worden met de sterke kanten van een ander instrument en dat het effect
van beide instrumenten groter moet zijn dan het effect van toepassen van de afzonderlijke
instrumenten. Ten derde is ervoor gekozen zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande
instrumenten. Docenten zijn vaak al bekend met deze instrumenten en er is al geïnvesteerd in
ontwikkeling van deze instrumenten waardoor er tijd voor het ontwikkelen van nieuwe instrumenten
bespaard kan worden.
Er is naar gestreefd om zoveel mogelijk met vergelijkbare interventies te werken. Generieke aspecten
van de interventies voor alle cases waren:
•

Training en instructies voor docenten in gebruik van de formatieve beoordelingspraktijk

•

Trainen en/of instrueren van studenten in toepassen van formatieve beoordelingsinstrumenten

•

Rubrics

voor

specifiek

gekozen

toekomstgerichte

vaardigheden gekozen

(zie

ook

de

praktijkpublicatie met formatieve beoordelingsinstrumenten)
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•

Feedback van docent en/of studenten

•

Doelen stellen en werken aan de doelen

•

Portfolio11

Naast de overeenkomsten, verschilden de interventies op onderdelen ook van elkaar. Allereerst was
er een verschil voor wat betreft online versus ‘face-to-face’ aanbieden van de herontworpen
formatieve beoordelingspraktijk. Voor het Loopbaan- en Burgerschapsprogramma werd de
herontwerpen praktijk online aangeboden vanwege verspreiding van de docenten en studenten over
talrijke locaties en de inhoudelijke complexiteit en diversiteit van Loopbaan & Burgerschap. De
overige

beoordelingspraktijken

werden

in

face-to-face

onderwijssituaties

geïmplementeerd.

Daarnaast is er bij het herontwerpen van de rubrics voor of een meer top-down benadering gekozen
of een meer bottom-up manier van werken. Bij Loopbaan & Burgerschap is een meer top-down
benadering van rubrics ontwerpen gehanteerd waarbij docenten reageerden op een voorstel van de
onderzoeker terwijl bij de overige drie onderwijsactiviteiten voor een meer bottum-up benadering is
gekozen en docenten een sterkere stem hadden in de invulling van doel, inhoud en vormgeving van
de rubrics. Hierdoor zijn verschillen in de vormgeving tussen rubrics ontstaan. Ook zijn de rubrics
van de onderwijsactiviteiten met een bottom-up benadering meer een reflectie van wat de docenten
als een belangrijke vaardigheid zien, hoe ze de vaardigheid definiëren en hoe ze de niveaus willen
beschrijven terwijl de rubrics in de top-down benadering dichter bij het theoretisch kader van de
thermometer liggen. Een ander belangrijk gevolg van de top-down of bottom-up benaderingen is dat
er bij de vier onderwijsactiviteiten uiteenlopende vaardigheden centraal stonden. Tot slot bestaan er
verschillen in frequentie van uitvoeren (en verbeteren van) de interventie. De interventies van
MentorProgramma Friesland, het Loopbaan- en Burgerschapsprogramma, en arrangement het
Kunst- en Cultuurarrangement zijn een keer ingezet terwijl de interventie bij Het Techniek Atelier
drie keer is uitgevoerd en verbeterd.

11

Vanwege de omvang van aanpassingen in de formatieve beoordelingspraktijken en mogelijke meerwaarde van ander gebruik
van portfolio’s, is er na overleg met docenten en vak-verantwoordelijken bij de vier opleidingen voor gekozen om het accent
te leggen op het anders inzetten van de portfolio’s en niet opnieuw ontwerpen van de portfolio’s.

Toekomstgerichte vaardigheden in beeld

32

4 Resultaten
4.1

Introductie

In dit hoofdstuk worden de resultaten behorende bij de verschillende deelvragen gepresenteerd.
Paragraaf 4.2 gaat over de samenhang tussen toekomstgerichte vaardigheden en gaat nader in op
de opzet en resultaten van een bevestigende en verkennende factoranalyse. Paragraaf 4.3 focust op
het meten van samenhang van studentniveau en studentontwikkeling op de vaardigheden en
presenteert resultaten van een cluster-analyse. In paragraaf 4.4 worden de opzet en resultaten van
de effectiviteitsmetingen van de onderwijsactiviteiten gepresenteerd. Paragraaf 4.5 ten slotte, geeft
de opzet en resultaten van de effectiviteitsmeting van de interventies met formatief beoordelen weer
met een duiding van de resultaten op basis van aanvullend kwalitatief onderzoek.

4.2

“Samenhang tussen toekomstgerichte vaardigheden”

In deze paragraaf gaan we in op onderzoeksvraag één van deze studie: Hoe is de ontwikkeling van
generieke –toekomstgerichte– vaardigheden in beeld te brengen? en daarbij specifiek op de
deelvraag:

Wat

is

de

onderlinge

samenhang

tussen

21ste-eeuwse

vaardigheden,

loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden?

4.2.1 Opzet
Om de onderlinge samenhang tussen 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en
burgerschapsvaardigheden in kaart te brengen, wordt er gebruik gemaakt van de resultaten van de
metingen met de Thermometer. In hoofdstuk 2 is reeds beschreven hoe de Thermometer tot stand
is gekomen, welke studenten de Thermometer hebben ingevuld en welke bewerkingen er hebben
plaatsgevonden voor de data-analyse.
Om uitspraken te kunnen doen over de samenhang, hebben we drie stappen genomen. Als eerste
hebben we de vaardigheden zoals bepaald in het conceptuele model getest middels een bevestigende
factoranalyse. Daarna hebben we een verkennende factoranalyse uitgevoerd om data-driven na te
gaan welke factoren de 86 items vormen en hebben tot slot in kaart gebracht hoe deze vaardigheden
zich tot elkaar verhouden.

4.2.2 Bevestigende factoranalyse
Allereerst hebben we de vaardigheden getest zoals bepaald in het conceptuele model (Figuur 1)
middels een bevestigende factoranalyse. Dit houdt in dat per vaardigheid is gekeken of de
onderliggende vragen/items een gemeenschappelijke factor vormen. Het specificeren en uitvoeren
van een bevestigende factor analyse gebeurt op basis van een theoretische relatie tussen de
geobserveerde en niet geobserveerde variabelen (Schreiber, Nora, Stage, Barow, & King, 2006). In
dit geval dus de relatie tussen de geobserveerde antwoorden op de items in de vragenlijst en de
onderliggende niet geobserveerde 21ste-eeuwse vaardigheden. Het theoretisch bepaalde model hoeft
niet te realiteit te weerspiegelen. Vooraf bepaalde theoretische constructen kunnen niet bestaan of
in de realiteit anders samenhangen. Met een verkennende analyse onderzoeken we deze
mogelijkheid en kijken we of er een ander/beter model bestaat in vergelijking met het conceptueel
model.
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Figuur 1: Samenhang tussen de 21 componenten

De bevestigende factoranalyse is uitgevoerd aan de hand van een confirmatory factor analysis (CFA),
binnen een structural equation model (SEM-model) met behulp van SPSS Amos. Voor elk van de 21
vaardigheden is getest of de onderliggende items de 21 ste-eeuwse vaardigheid verklaren, dit houdt
in dat er 21 CFA’s zijn uitgevoerd. Om te bepalen of de items inderdaad één factor vormen, hebben
we de CFA’s gevalideerd op basis van drie fit categorieën: de Absolute Fit, de Incremental Fit en de
Parsimonious Fit. Holmes-Smith (2006) raadt aan om uit elke categorie minimaal een fit index te
gebruiken. Er is gekozen om aan de hand van de Chi-Square df, GFI, RMSEA en de P-close de fit van
de CFA’s te valideren. De acceptabele waardes van de fit indices zijn terug te vinden in Tabel 4
(Afthanorhan, 2013).

Tabel 4: De drie fit categorieën en de indexen

Figuur 2 toont als voorbeeld het CFA-model voor de vaardigheid kritisch denken, waarbij de
rechthoeken (‘s1_4_1’ tot en met ‘s1_4_4’) de vier items representeren waarmee de vaardigheid
kritisch denken is geoperationaliseerd. Waarbij de items de afhankelijke variabelen zijn en de
vaardigheid de onafhankelijke variabele. De waardes tussen de latente en geobserveerde variabelen
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(variërend tussen de 0,72 en 0,77) geven de regressie coëfficiënten weer (gestandaardiseerde
relaties)12.

Figuur 2: Voorbeeld: CFA voor kritisch denken

De resultaten van de bevestigende factoranalyses zijn te vinden in Tabel 5. Per fit index is
aangegeven tussen welke waarden deze moet liggen om acceptabel te zijn (afkomstig uit

12

www.researchgate.net/post/Should_I_report_standardized_or_unstandardized_estimates_for_EFA_in_AMOS
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Tabel

1).

Het

bleek

niet

mogelijk

om

voor

de

vaardigheden

informatieverwerking

en

probleemoplossend vermogen de CFA uit te voeren (de vrijheidsgraden werden dan te laag) . De
13

vaardigheden die acceptabele waarden hebben op alle fit indices zijn in Tabel 5 donkergroen
gemarkeerd.
Tabel 5: CFA voor de 21 toekomstgerichte vaardigheden14

Fit indices (normwaarden)
Chi-square/df

P

GFI

RMSEA

PCLOSE

<2 of <3

>0,05

>0,95

<0,08

>0,6

16,01

0,00

1,00

0,08

0,06

2,73

0,00

1,00

0,10

0,01

Vaardigheid
ICT-vaardigheden
Mediawijsheid
Informatievaardigheden

-

-

-

-

-

0,04

0,97

1,00

0,00

1,00

-

-

-

-

-

Creativiteit

0,51

0,48

1,00

0,00

0,96

Communicatie

1,33

0,25

1,00

0,01

0,90

Samenwerking

1,45

0,23

1,00

0,01

0,89

Sociale en culturele vaardigheden

8,50

0,00

0,99

0,06

0,25

Leren leren

5,00

0,00

1,00

0,04

0,77

Zelfregulatie

4,15

0,00

1,00

0,04

0,88

Ondernemendheid

0,84

0,36

1,00

0,00

0,94

Kwaliteitenreflectie

3,88

0,02

1,00

0,04

0,80

13,54

0,00

1,00

0,07

0,11

Werkexploratie

0,60

0,44

1,00

0,00

0,95

Loopbaansturing

1,54

0,22

1,00

0,02

0,89

Netwerken

7,73

0,01

1,00

0,05

0,40

Politiek/juridisch handelen

0,30

0,59

1,00

0,00

0,97

Sociaal-maatschappelijk handelen

0,35

0,56

1,00

0,00

0,97

Economisch handelen

0,11

0,74

1,00

0,00

0,99

Vitaal burgerschap

1,10

0,29

1,00

0,01

0,92

Kritisch denken
Probleemoplossend vermogen

Motievenreflectie

Uit de analyses blijkt dat het conceptuele model voor 11 van de 21 vaardigheden een accuraat beeld
schetst. De overige 10 vaardigheden hebben geen acceptabele waarden op de fit indices.

4.2.3 Verkennende factoranalyse
Na uitvoering van een bevestigende factoranalyse is een verkennende factoranalyse uitgevoerd, om
data-driven na te gaan welke factoren de 86 items vormen, zonder dit vooraf te specificeren. Deze
analyse is uitgevoerd aan de hand van een exploratory factor analysis binnen een structural equation
model (SEM-model) met behulp van SPSS Amos. We hebben daarbij gekozen voor een oblique
rotatie, omdat we aannemen dat de latente variabelen of factoren onderling correleren (Vogt, 1993).
De directe oblimin rotatie is de standaardmethode voor een niet orthogonale of oblique rotatie. Er is
13

14

Degrees of freedom betreft het ‘aantal afzonderlijke steekproefmomenten minus het aantal afzonderlijke te schatten
parameters’. Aantal verschillende steekproefmomenten is het aantal schattingen in de co varianten-matrix, te weten
(p(p(p+1))/2 (dus bij 3 items is dit 6, bij 4 items 10 en 5 items 15). Het aantal te schatten parameters betreft het aantal
paden binnen een model (in dit geval het aantal items *2).
Zoals is verondersteld in het conceptuele model, weergegeven in Figuur 1.
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gekozen om enkel items mee te nemen die minimaal 0,5 laden op een factor (in Bijlage 3 is de
pattern matrix te vinden, waarin per item de lading op elke gevonden factor is weergegeven). Zoals
gebruikelijk is het gevonden model getest (bevestigd) met behulp van de CFA, wat gezien de grootte
van de steekproef (>100), een betrouwbaar beeld moet opleveren (Gerbing & Hamilton, 1996).
De verkennende factoranalyse resulteert in een model (Model 1) met 11 factoren en waarin 55 van
de 86 items zijn meegenomen. In Tabel 5 is te vinden welke items op welke factor laden en welke
vaardigheden daarmee door welke factor worden ‘gerepresenteerd’. Dit model 0 is getest met een
CFA. Het resultaat daarvan is terug te zien in Tabel 6.
Opvallend is de afwezigheid van de vaardigheden kritisch denken, samenwerken en
ondernemendheid in model 0. De vraag is hoe het kan dat deze drie vaardigheden die duidelijk
naar voren komen in de bevestigende factoranalyse zoals beschreven in paragraaf 4.2.2, niet naar
voren komen in de verkennende factoranalyse. Een mogelijke verklaring is de ‘omitted variable
bias’. Deze verklaring stelt dat wanneer een variabele of factor dermate correleert met de overige
variabelen, deze wordt weggelaten (Lee, 1982). Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een
factor als een soort ‘onderliggende’ factor fungeert. Om deze verklaring te testen, hebben we de
drie vaardigheden kritisch denken, samenwerken en ondernemendheid wisselend toegevoegd aan
het model. Waarbij we uiteindelijk komen tot Model 2, waarbij kritisch denken als extra vaardigheid
is toegevoegd en een combinatie van samenwerken en ondernemendheid (zie ook Tabel 6). Waar
een model doorgaans een slechtere fit heeft na het toevoegen van extra variabelen die eerder niet
naar voren zijn gekomen, zien we nu dat de fit van het model beter wordt na toevoeging van de
extra variabelen (zie ook Tabel 7).
Tabel 6: Factoren verkennende model en onderliggende componenten van toekomstgerichte vaardigheden

13 Factoren

Onderliggende

Onderliggende items

vaardigheden 15
Model 1: Verkennende factoranalyse
1

Creatief

Probleemoplossend

•

de oorzaak van een probleem ontdekken

probleemoploss

vermogen

•

bedenken hoe je een probleem kan oplossen

end denken

Items: 1.5.1-1.5.3

•

van aanpak wisselen als dat nodig is om een

Creativiteit

•

probleem op te lossen
Items: 1.6.1-1.6.4

2

ICTinformatie-

en

meerdere oplossingen bedenken voor een
situatie

•

ideeën bedenken die niet voor de hand liggen

•

van meerdere ideeën één plan maken

•

een idee omzetten in actie

ICT-vaardigheden

•

digitale apparaten gebruiken

Items 1.1.1-1.1.4

•

software (apps of programma’s) installeren en

vaardigheden

updaten
•

veel voorkomende, technische problemen van
digitale apparaten oplossen (bijv. het
vastlopen van internet of programma’s)

•

via digitale middelen met anderen
communiceren

15

In de tabel valt op dat vragen uit de ‘originele’ 21 componenten soms zijn verdeeld over de ‘nieuwe’ 13 componenten, zoals
de vragen van Loopbaansturing en Vitaal burgerschap. Ook kan het zijn dat vanwege de analyse er vragen wegvallen. Zo komt
van Probleemoplossend vermogen één vraag niet terug in de ‘nieuwe’ 13 componenten en komt van Economisch handelen
zelfs maar één vraag terug.

Toekomstgerichte vaardigheden in beeld

37

13 Factoren

Onderliggende

Onderliggende items

vaardigheden 15
Informatievaardigheden

•

Items 1.3.1-1.3.2

een zoekmachine gebruiken om nieuwe
informatie te vinden

•

op verschillende manieren online informatie
zoeken

3

Sociaal-culturele

Sociale en Culturele

•

je inleven in een ander

vaardigheden

vaardigheden

•

mensen met een andere achtergrond

Items: 1.9.1, 1.9.3-1.9.5

Sociaal Maatschappelijk

respecteren
•

rekening houden met andere meningen

•

online respectvol reageren

•

samenwerken met iemand die een andere

handelen
Items: 3.2.1,3.2.3

seksuele voorkeur heeft
•

indenken hoe een ander zich voelt en daarmee
rekening houden

4

Loopbaan-

Kwaliteitenreflectie

•

bedenken wat je goed kan

vaardigheden

Items: 2.1.1,2.1.3-2.1.4

•

bedenken waarin je jezelf verder wilt
ontwikkelen

•

bedenken hoe je jouw kwaliteiten later wilt
gebruiken

Motievenreflectie

•

bedenken wat je leuk vindt

Items: 2.2.1 – 2.2.4

•

bedenken waarom je iets leuk vindt

•

bedenken wat je belangrijk vindt in stage of
toekomstig werk

•

bedenken wat voor baan of beroep je later wilt
hebben

Werkexploratie

•

Items: 2.3.2 – 2.3.4

tijdens stage of open dagen een beeld krijgen
- van wat je moet kunnen voor een bepaald
beroep

•

bepalen of je de juiste kwaliteiten hebt voor je
toekomstige beroep

•

bepalen of een bedrijf/organisatie of beroep
past bij je interesses

5

Loopbaansturing

•

doelen stellen voor je toekomstige loopbaan

Item: 2.4.2

•

bedenken hoe je die doelen kunt bereiken

Zelfregulerend

Leren leren

•

aangeven hoe je een opdracht aanpakt

leren

Items 1.10.1-1.10.4

•

doelen stellen voordat je aan een opdracht
begint

•

inschatten of je je doelen haalt voor een
opdracht

6

Netwerken

•

jezelf vragen stellen die je helpen bij het leren

Zelfregulatie

•

je concentreren als je ergens mee bezig bent

Items: 1.11.1, 1.11.2

•

leuke dingen uitstellen als dat nodig is

Netwerken

•

contacten leggen die kunnen helpen met

Items: 2.5.1-2.5.4

school, stage, bijbaan of toekomstig werk
•

hulp vragen bij het zoeken naar een stageplek,
bijbaan of toekomstig werk
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13 Factoren

Onderliggende

Onderliggende items

vaardigheden 15
•

contact houden met mensen van school of
stage mensen laten weten wat je op school of
stage doet

Loopbaansturing

•

buiten je opleiding iets doen wat een

Item 2.4.3
7

Vitaal

Vitaal burgerschap

burgerschap

Items: 3.4.1-3.4.2

toevoeging is voor je CV
•

inschatten of je meer moet sporten om gezond
te leven

Economisch handelen

•

inschatten of je gezonder moet eten

•

herkennen wanneer in media je koopgedrag

Item: 3.3.4

beïnvloed wordt (bijvoorbeeld door een
vlogger die een bepaald product gebruikt of
reclame)

8

Politiek-juridisch

Politiek/juridisch handelen

handelen

Items: 3.1.2-3.1.3

•

bepalen welke politieke partij het best aansluit
bij je eigen mening

•

begrijpen waarom iemand voor een andere
politieke partij is dan jij

9

10

Communicatie

Grenzen stellen

Communicatie

•

je verhaal of mening vertellen aan anderen

Items: 1.7.1-1.7.3

•

je verhaal of mening opschrijven

•

inschatten of anderen jou begrijpen

•

je grenzen aangeven als je merkt dat je het te

Vitaal burgerschap
Items: 3.4.3-3.4.4

11

Mediawijsheid

druk hebt
•

bij seks je grenzen aangeven

Mediawijsheid

•

digitale apparaten beveiligen

Items: 1.2.1-1.2.3

•

online gegevens beveiligen

•

spam herkennen

Model 2: Verkennende factoranalyse inclusief ‘omitted variables’
12

13

Kritisch denken

Kritisch denken

•

bepalen wanneer iets een feit of een mening is

Items: 1.4.1-1.4.4

•

bepalen of informatie waar is

•

je mening onderbouwen met argumenten

•

begrijpen waarom iemand iets zegt

Ondernemend

Samenwerking

•

problemen helpen oplossen in een groep

samenwerken

Items: 1.8.1-1.8.4

•

verschillende rollen bij het werken in een
groepje nemen

•

omgaan met feedback

•

anderen enthousiast maken voor jouw ideeën

Ondernemendheid

•

omgaan met veranderingen of nieuwe situaties

Items: 1.12.1-1.12.4

•

kansen zien voor jezelf of voor anderen

•

initiatief nemen om dingen te verbeteren

•

volhouden, ook wanneer je iets moeilijk vindt

Tabel 7: Verkennende factoranalyse

Maatstaven
Chi-square/df
P

Model 1

Model 2
5,69

4,71

0

0
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RMR

0,05

0,05

GFI

0,88

0,88

AGFI

0,87

0,87

NFI

0,89

0,89

CFI

0,91

0,92

PCFI

0,84

0,85

RMSEA

0,04

0,04

1

1

PCLOSE

In Figuur 3 is een weighted graph geplot om weer te geven hoe deze vaardigheden zich tot elkaar
verhouden. De dikte en kleur van de lijnen tussen de punten (factoren) weerspiegelen hierbij de
sterkte van de correlatie. De bijbehorende correlatie matrix is toegevoegd in bijlage 4.

Figuur 3: Weighted Graph van de 13 vaardigheden

4.3

“In samenhang meten van studentniveau en studentontwikkeling”

In deze paragraaf gaan we in op onderzoeksvraag één van deze studie: Hoe is de ontwikkeling van
generieke –toekomstgerichte– vaardigheden in beeld te brengen? en daarbij specifiek op de
deelvraag: Hoe kunnen studentniveau en studentontwikkeling op deze vaardigheden (in samenhang)
worden gemeten?
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4.3.1 Opzet
Om na te gaan hoe de vaardigheden op studentniveau en de ontwikkeling op deze vaardigheden in
samenhang gemeten kunnen worden, hebben we allereerst gekeken naar de score van de studenten
op de verschillende vaardigheden die naar voren komen uit de verkennende analyse. Daarna zijn we
nagegaan of we groepen (studenten) respondenten kunnen onderscheiden met een vergelijkbaar
‘antwoordprofiel’ op de Thermometer en of we deze profielen kunnen duiden. Wanneer we dergelijke
profielen kunnen onderscheiden, zou dat een mogelijkheid vormen om de vaardigheden in
samenhang te meten bij studenten (zowel het niveau als de ontwikkeling ervan).
Studentniveau
Op basis van de vaardigheden die naar voren komen uit de verkennende analyse, hebben we gekeken
naar de score van studenten vanuit verschillende onderwijsinstellingen (Tabel 8) en niveaus (Tabel
9) op de 13 gevonden factoren. Opvallend zijn de relatief hoge scores voor studenten op niveau 1.
Tabel 8: Gemiddelde score (SD) per vaardigheid naar mbo instelling

ROC Friese
Poort
Vaardigheid

(nmetingen=414)

Mentor-

mboRijnland

KW1C

programma

(nmetingen=866)

(nmetingen=248)

Friesland
(nmetingen=54)

Creatief probleemoplossend denken

4,07 (,73)

4,24 (,67)

4,20 (,62)

4,18 (,77)

ICT- en informatie-vaardigheden

3,90 (,63)

4,11 (,67)

3,98 (,63)

3,98 (,68)

Sociaal-culturele vaardigheden

3,99 (,59)

4,20 (,51)

3,81 (,56)

4,00 (,65)

Loopbaanvaardigheden

3,97 (,67)

3,98 (,68)

4,05 (,60)

4,09 (,74)

Zelfregulerend leren

3,96 (,76)

3,87 (,63)

4,09 (,66)

4,06 (,81)

Netwerken

3,99 (,65)

3,98 (,65)

4,06 (,59)

4,05 (,73)

Vitaal burgerschap

3,47 (,51)

3,57 (,44)

3,53 (,46)

3,52 (,55)

Politiek-juridisch handelen

4,01 (,70)

4,11 (,58)

4,07 (,59)

4,08 (,73)

Communicatie

4,09 (,68)

4,27 (,58)

4,11 (,60)

4,12 (,73)

Grenzen stellen

3,85 (,62)

3,81 (,55)

3,99 (,60)

3,97 (,68)

Mediawijsheid

4,34 (,89)

4,48 (,95)

4,54 (,88)

4,50 (1,00)

Kritisch denken

4,15 (,68)

4,41 (,48)

4,20 (,60)

4,22 (,71)

Ondernemend samenwerken

4,06 (,64)

4,16 (,53)

4,12 (,53)

4,12 (,68)

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Tabel 9: Gemiddelde score (SD) per vaardigheid naar niveau

Niveau 1
Vaardigheid

(nmetingen=96)

(nmetingen=123) (nmetingen=196) (nmetingen=1167)

Creatief probleemoplossend denken

4,27 (,75)

4,06 (,75)

4,07 (,78)

4,17 (,72)

ICT- en informatie-vaardigheden

3,73 (,83)

3,80 (,60)

3,96 (,70)

4,00 (,64)

Sociaal-culturele vaardigheden

3,92 (,71)

3,89 (,61)

3,88 (,64)

4,01 (,60)

Loopbaanvaardigheden

4,20 (,80)

4,05 (,70)

4,01 (,71)

4,04 (,69)

Zelfregulerend leren

4,24 (,84)

4,03 (,80)

3,95 (,79)

4,03 (,76)

Netwerken

4,15 (,82)

3,99 (,69)

4,00 (,71)

4,03 (,67)

Vitaal burgerschap

3,53 (,59)

3,36 (,57)

3,46 (,56)

3,53 (,51)

Politiek-juridisch handelen

4,17 (,78)

3,94 (,70)

3,98 (,76)

4,08 (,68)

Communicatie

4,11 (,78)

4,04 (,72)

4,03 (,70)

4,14 (,68)

Grenzen stellen

4,05 (,72)

3,89 (,68)

3,88 (,66)

3,95 (,63)
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Mediawijsheid

4,35 (1,23)

4,28 (,97)

4,48 (,95)

4,49 (,93)

Kritisch denken

4,26 (,69)

4,08 (,71)

4,10 (,73)

4,23 (,66)

Ondernemend samenwerken

4,16 (,68)

4,02 (,67)

4,02 (,67)

4,13 (,64)

Profielanalyse
In de bevestigende en verkennende factoranalyse zijn we nagegaan welke vaardigheden binnen de
data onderscheiden kunnen worden. Naast deze factoranalyses, is nagegaan of we groepen
respondenten kunnen onderscheiden met een vergelijkbaar ‘antwoordprofiel’. Daartoe is een latent
class profile analysis (LCA) uitgevoerd op de factorscores per vragenlijst zoals die zijn voortgekomen
uit de verkennende analyse. Net zoals bij de CFA zijn er relevante beoordelingscriteria voor het
vinden van een optimale profielverdeling. In het geval van LCA zijn dit de BIC en AIC, waarin de BIC
in principe leidend is. Een lagere BIC en AIC duiden op een beter resultaat. Het model met 23
profielen geeft de laagste BIC. In Tabel 10 is te vinden hoeveel studenten worden toegewezen aan
een bepaald profiel en in Figuur 4.1 t/m 4.4 zijn de profielpatronen terug te vinden.
Tabel 10: Aantal studenten per profiel

Profiel

Aantal studenten
1

82

2

33

3

222

4

113

5

58

6

101

7

215

8

68

9

31

10

18

11

89

12

6

13

153

14

247

15

173

16

129

17

85

18

54

19

49

20

51

21

173

22

46

23

189
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Figuur 4.1: Profielen 1,2,3,8,9,10

Figuur 4.3: Profielen 12,13,14,15,16,17

Figuur 4.2: Profielen 18,19,20,21,22, 23

Figuur 4.4: Profielen 4,5,6,7, 11

Als we kijken naar de zes grootste profielen (Figuur 5 en Tabel 11), dan kunnen we deze op de
volgende wijze typeren:
•

Profiel 3: Studenten scoren over de gehele linie het hoogste.

•

Profiel 7: Studenten scoren gemiddeld, en relatief laag op mediawijsheid.

•

Profiel 13: Studenten scoren gemiddeld, en relatief hoog op zelfregulerend leren en kritisch
denken.

•

Profiel 14: Studenten scoren over de gehele linie hoog.

•

Profiel 15: Studenten scoren over de hele linie laag.

•

Profiel 23: Studenten scoren over de hele linie het laagst.
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Figuur 5: Zes grootste profielen

Tabel 11: Gemiddelde score per vaardigheid voor de 6 grootste profielen

Vaardigheid

3

14

13

21

7

15

23

denken

4,96

4,53

4,51

3,87

3,97

3,49

3,30

ICT- en informatie-vaardigheden

4,50

4,19

4,02

4,11

3,61

3,54

3,34

Sociaal-culturele vaardigheden

4,47

4,22

4,06

4,12

3,99

3,61

3,24

Loopbaanvaardigheden

4,75

4,49

4,05

4,08

3,84

3,76

3,34

Zelfregulerend leren

4,90

4,55

4,39

3,86

3,82

3,58

3,32

Netwerken

4,75

4,50

4,01

4,09

3,92

3,73

3,38

Vitaal burgerschap

4,11

3,87

3,63

3,75

3,30

3,28

2,89

Politiek-juridisch handelen

4,85

4,40

4,26

4,25

3,82

3,66

3,27

Communicatie

4,81

4,46

4,17

4,09

4,07

3,67

3,30

Grenzen stellen

4,69

4,46

4,04

4,16

3,63

3,73

3,30

Mediawijsheid

5,19

4,78

4,53

4,71

3,86

4,03

3,77

Kritisch denken

4,90

4,46

4,43

4,06

4,08

3,57

3,30

Ondernemend samenwerken

4,86

4,50

4,33

4,01

4,01

3,64

3,34

Creatief probleemoplossend

Profielen en achtergrondkenmerken
Om een beeld te geven van welke studenten in welk profiel zitten, hebben we de verdeling per niveau
en leerweg op een rij gezet in Tabel 12 voor alle profielen, en voor een aantal opleidingen in Figuur
6 voor de zes grootste profielen (noot het gaat hierbij na de uitsplitsing vaak om kleine aantallen).
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Tabel 12: Verdeling over de profielen per niveau en leerweg.

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

BOL

BBL

(n=69)

(n=95)

(n=157)

(n=1315)

(n=1545)

(n=91)

1

0%

3%

4%

3%

3%

1%

2

3%

1%

2%

1%

1%

4%

3

7%

11%

10%

8%

8%

9%

4

3%

3%

4%

5%

5%

8%

5

6%

3%

2%

2%

3%

2%

6

3%

4%

8%

4%

5%

3%

7

6%

7%

10%

10%

10%

5%

8

1%

3%

3%

3%

3%

2%

9

0%

2%

0%

1%

1%

1%

10

1%

1%

1%

1%

1%

1%

11

4%

2%

3%

3%

3%

7%

12

0%

0%

0%

0%

0%

0%

13

3%

9%

5%

7%

7%

5%

14

6%

7%

10%

11%

11%

10%

15

12%

14%

4%

8%

8%

8%

16

6%

2%

4%

6%

5%

1%

17

4%

2%

4%

4%

4%

3%

18

3%

2%

4%

2%

3%

3%

19

3%

3%

3%

1%

2%

2%

20

6%

4%

3%

2%

2%

4%

21

9%

7%

10%

7%

7%

8%

22

0%

1%

1%

2%

2%

1%

23

14%

6%

9%

7%

8%

10%

Als we kijken naar niveau, dan valt vooral op dat vanuit niveau 1 er relatief veel studenten in Profiel
23 terecht komen. Verder zien we dat vanuit niveau 1 en 2 redelijk wat studenten in Profiel 15 terecht
komen, terwijl dit vanuit Niveau 3 en 4 eerder in Profiel 7 of 14 is.
Als we kijken naar leerweg, dan zien we dat studenten uit een BOL-opleiding relatief vaak in Profiel
7 of 14 terechtkomen en de BBL-studenten in Profiel 14 of 23.
Vervolgens is het interessant om te weten of verschillende opleidingen verschillende ‘typen’
studenten trekken. Daarvoor hebben we studenten geselecteerd van drie type opleidingen op niveau
3/4, studenten van Mechatronica (monteur/technicus), Pedagogisch Medewerker en Verkoop/Retail.
Vervolgens zijn we nagegaan in welke profielen studenten van deze opleidingen vallen (Figuur 6).
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16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Cluster 3

Cluster 7

Mechatronica

Cluster 13

Cluster 14

Pedagogisch Medewerker

Cluster 15

Cluster 23

Verkoop/Retail

Figuur 6: Verdeling van studenten van drie opleidingen over de verschillende profielen

Figuur 6 laat zien dat het niet zo is dat een opleiding alleen maar studenten met één bepaald profiel
trekt. We zien studenten uit vrijwel alle profielen in de verschillende opleidingen. Wel zien we dat
studenten uit bepaalde profielen zijn ‘oververtegenwoordigd’. Zo zien we dat16:
•

binnen de opleiding Pedagogisch medewerker (n = 142) relatief veel studenten profiel 3 hebben.
Dit zijn studenten die op alle vaardigheden hoog scoren.

•

binnen de opleiding Verkoop/Retail (n = 55) relatief veel studenten profiel 7, 14 en 23 hebben.
Dit zijn studenten die over de gehele linie het laagste (23) of hoog (7) scoren of die gemiddeld
scoren op de verschillende vaardigheden, maar relatief laag op mediawijsheid (14).

•

binnen de opleiding Mechatronica (n = 41) relatief veel studenten profiel 13 hebben. Dit zijn
studenten die gemiddeld scoren op de verschillende vaardigheden, maar relatief hoog op creatief
probleemoplossend denken en kritisch denken.

4.4

“Bijdrage van onderwijsactiviteiten aan de ontwikkeling van
vaardigheden”

In deze paragraaf wordt ingegaan op de tweede onderzoeksvraag van deze studie: Hoe is de
ontwikkeling van generieke -toekomstgerichte– vaardigheden te ondersteunen en daarbij specifiek
op de volgende deelvraag: In welke mate dragen onderwijsactiviteiten bij aan de ontwikkeling van
deze vaardigheden?

4.4.1 Opzet
De vier onderwijsactiviteiten en hun focus zijn reeds beschreven in paragraaf 2.2.1 Om de invloed
van de verschillende onderwijsactiviteiten op de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden
van studenten te meten, wordt er gebruik gemaakt van de resultaten van de metingen met de
Thermometer en de storyline. In de voorgaande paragrafen werd beschreven hoe de Thermometer
tot stand is gekomen, onder de studenten is afgenomen (paragraaf 2.3) en hoe er daarna op basis
16 De studenten van deze opleidingen zijn niet gelijk verdeeld over de vier onderwijsinstellingen. Zo komen de studenten
mechatronica vrijwel allemaal van één instelling.
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van een factoranalyse 13 vaardigheden onderscheiden zijn (paragraaf 4.2). Ook de totstandkoming
van de storyline is beschreven in 2.3. We beschrijven hieronder eerst aan de hand van de
Thermometer de bijdrage van de afzonderlijke onderwijsactiviteiten aan de ontwikkeling van de
vaardigheden en tot slot kijken we naar de bijdrage van de onderwijsactiviteiten samen aan de
ontwikkeling middels de storyline (subparagraaf 4.4.4).
Om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van de onderwijsactiviteiten Kunst- en
Cultuurarrangement en Het Techniek Atelier, wordt een quasi-experimenteel design gehanteerd. Dit
wil zeggen dat studenten bij aanvang van de onderwijsactiviteit (voormeting) en na afloop van de
onderwijsactiviteit (nameting) de Thermometer hebben ingevuld. Verder zijn de metingen niet alleen
gehouden onder de studenten die hebben deelgenomen aan de onderzochte onderwijsactiviteit (de
experimentele groep), maar ook onder studenten die niet hebben deelgenomen aan de onderzochte
onderwijsactiviteit (de controlegroep). Op deze manier werd van studenten uit zowel de
experimentele als de controlegroep het vaardigheidsniveau op de verschillende toekomstgerichte
vaardigheden op specifieke momenten gemeten.
Voor de onderwijsactiviteiten MentorProgramma Friesland en Loopbaan & Burgerschap zijn ook vooren nametingen gehouden maar was het niet mogelijk om een controlegroep te vormen. Het generieke
onderdeel ‘Loopbaan & Burgerschap’ behoort tot het curriculum van alle eerstejaars leerlingen,
waardoor er geen vergelijkbare groep studenten binnen mboRijnland was die niet deelnemen aan
deze onderwijsactiviteit. Het MentorProgramma Friesland kent een zeer diverse groep aan
deelnemende studenten en daarnaast is de opzet van het programma ook maatwerk en varieert het
per deelnemer. Om deze reden was het ook voor MentorProgramma Friesland niet mogelijk om een
controlegroep te vormen die in hoge mate gelijkenis vertoont met de groep van deelnemers. Voor
de analyse van de effectiviteit van deze twee onderwijsactiviteiten kunnen we daarom alleen kijken
naar de metingen onder de experimentele groep.
In onderstaande tabel wordt per onderwijsactiviteit aangegeven welke groepen hebben deelgenomen
aan de metingen.
Tabel 13: beschrijving van onderzoekspopulatie

Instelling

Onderwijsactiviteit

Experimentele groep

Controlegroep

Kunst- en

Eerstejaars studenten Zorg &

Studenten van vergelijkbare

Cultuurarrangement

Welzijn van alle mbo-

opleidingen, geen deelname

niveaus, die deelnemen aan

aan Kunst- en

het Kunst- en

Cultuurarrangement

Cultuurarrangement
Het Techniek Atelier

Derdejaars BOL4-studenten

Derdejaars BOL4-studenten

(Koning Willem 1 College)

van technische en

van dezelfde technische en

businessopleidingen, die

businessopleidingen, die pas

hebben deelgenomen aan

in een later semester

Het Techniek Atelier

deelnamen aan Het Techniek
Atelier
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Instelling

Onderwijsactiviteit

Experimentele groep

Controlegroep

MentorProgramma Friesland

Studenten van een breed

Geen

(ROC Friesland College, ROC

scala aan opleidingen, zowel

Friese Poort en Nordwin

mbo als hbo, uit

College)

verschillende leerjaren, die
hebben deelgenomen aan
een (of meer) van de
activiteiten van het
programma

Loopbaan- en

Eerstejaars studenten, van

Burgerschapsprogramma

alle mbo-niveaus, BOL &

(mboRijnland)

BBL, die het generieke

Geen

onderdeel Loopbaan en
Burgerschap hebben
gevolgd.

4.4.2 Analysemethode
De invloed van de verschillende onderwijsactiviteiten op de ontwikkeling van toekomstgerichte
vaardigheden is geanalyseerd aan de hand van een herhaalde metingen multilevel analyse. Voor het
Kunst- en Cultuurarrangement en Het Techniek Atelier zijn er verschillende 3-niveau multilevel
modellen uitgevoerd. Er is gekozen voor 3-niveau modellen, omdat deze modellen rekening houden
met de verschillende niveaus die zijn te onderscheiden in de data, te weten groepen (experimenteel,
controle), studenten en metingen (voor- en nameting). In de modellen worden de kenmerken groep
en meting opgenomen, evenals de crosslevel interactie tussen beide kenmerken17. Op deze manier
wordt statistisch getoetst of de groei op een van de toekomstgerichte vaardigheden gedurende de
periode tussen de voor- en nameting (de periode waarin de onderwijsactiviteit wordt ingezet)
verschilt naar de groep waartoe studenten behoren. Een verschil in (sterkte van) groei op
vaardigheden

tussen groepen

is

een

indicatie

van de

effectiviteit

van de

onderzochte

onderwijsactiviteit (Difference-in-Differences analyse, afgekort DiD).
Voor analyse van de effectiviteit van het MentorProgramma Friesland en Loopbaan & Burgerschap
zijn er verschillende 2-niveau multilevel modellen (metingen genest binnen studenten) uitgevoerd.
In deze modellen wordt het kenmerk meting (voormeting, nameting) opgenomen, om na te gaan of
de groep van deelnemers groei op een van de vaardigheden doormaakt tussen de voor- en nameting.
Vanwege afwezigheid van een controlegroep voor deze onderwijsactiviteiten kan niet worden
nagegaan of de deelnemers aan de onderwijsactiviteit een sterkere dan wel zwakkere groei laten
zien dan niet-deelnemers.
Een beperkt deel van de studenten die deelnamen aan het onderzoek, hebben zowel de voor- als
nameting van de Thermometer ingevuld. In
Tabel 14 wordt per onderzoeksactiviteit het aantal unieke studenten gepresenteerd dat aan ten
minste één van beide metingen heeft deelgenomen (zie kolom ‘Aantal studenten’). In de kolommen
daarnaast wordt het totaal aantal metingen per onderwijsactiviteit gepresenteerd en het aantal
studenten dat heeft deelgenomen aan beide metingen. Door multilevel analyse in te zetten, wordt
deze uitval van respondenten tussen de metingen opgevangen. Voor deze modellen is het namelijk

17 Groep * meting
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niet noodzakelijk dat respondenten aan beide metingen hebben deelgenomen, om iets te kunnen
zeggen over de groei van de groepen tussen twee metingen.
Tabel 14

Onderwijsactiviteit

Aantal studenten

Aantal metingen

Deelname aantal
studenten aan
voor- én
nameting

Kunst- en Cultuurarrangement

N=305

N=414

N=109

Experimentele groep

214

318

104

Controlegroep

91

96

5

N=195

N=248

N=53

Experimentele groep

133

179

46

Controlegroep

62

69

7

N=32

N=54

N=22

32

54

22

N=768

N=866

N=98

768

866

98

(ROC Friese Poort)

Het Techniek Atelier
(Koning Willem I College)

Mentorprogramma Friesland (o.a.
Friesland College)
Experimentele groep
Loopbaan- en Burgerschapsprogramma
(mboRijnland)
Experimentele groep

Omdat de toewijzing van studenten aan de experimentele en controlegroep niet random plaatsvindt,
zal aan de hand van een multivariate analyse in statistische zin rekening worden gehouden met
verschillen in de samenstelling van de experimentele en de controlegroep. Door het opnemen van
enkele achtergrond- en controlekenmerken in het multilevel model, wordt nagegaan of een eventueel
groei- of interactie-effect verdwijnt dan wel verschijnt wanneer er rekening wordt gehouden met de
samenstelling van de onderzoekspopulatie. Per onderwijsactiviteit is bepaald welke achtergrond- en
controle-kenmerken relevant worden geacht en daarom worden opgenomen in het multilevel model.
De resultaten van deze eindmodellen worden besproken in de volgende paragrafen. De volledige
modellen zijn tevens opgenomen in Bijlage 7.
Naast de analyse van de Thermometer, zijn er ter aanvulling en verdieping ook interviews afgenomen
bij studenten die hebben deelgenomen aan de onderwijsactiviteit en bij docenten die betrokken zijn
bij de uitvoering van de activiteit. De resultaten van deze interviews worden in de volgende
paragrafen beschreven om de resultaten van de statistische analyses te kunnen duiden.

4.4.3 Resultaten
Kunst- en cultuurarrangement
Zoals al beschreven in paragraaf 2.2 wordt in het Kunst- en Cultuurarrangement gefocust op een
vijftal toekomstgerichte vaardigheden. In de Thermometer komen deze vaardigheden overeen met
creatief probleemoplossend denken, communicatie, ondernemend samenwerken en sociaal-culturele
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vaardigheden. Deze vaardigheden hebben centraal gestaan in de analyses die voor het Kunst- en
Cultuurarrangement zijn uitgevoerd met de uitkomsten van de Thermometer.
Kernvaardigheden van het Kunst- en Cultuurarrangement
Analyse van de uitkomsten op deze vier vaardigheden bij de studenten die het Kunst- en
Cultuurarrangement volgden (zie Tabel 15.1 tot Tabel 15.4), laat zien dat zij bij twee vaardigheden
een significante groei hebben doorgemaakt, namelijk wat betreft creatief probleemoplossend denken
en de vaardigheid ondernemend samenwerken. Bij de controlegroep van studenten die niet
deelnamen aan het arrangement wordt geen groei aangetoond. Er is echter geen statistisch verschil
tussen de mate van de ontwikkeling van de twee groepen op de vaardigheden (DiD). Met andere
woorden, met de Thermometer kunnen we geen effect van het Kunst- en Cultuurarrangement op de
vaardigheids-ontwikkeling van de studenten vaststellen.
Difference-in-Differences analyses Kunst- en Cultuurarrangement
Tabel 15.1: Analyse naar ontwikkeling op creatief probleemoplossend denken, naar groep (Nstudenten=305)

Nameting-

Voormeting

Nameting

KC-groep

4,021

4,146

0,125**

Controlegroep

4,120

4,207

0,087

KC-groep

controlegroep

5,0

SCHAALSCORE

DiD KC-groep - controlegroep

CREATIEF PROBLEEMOPLOSSEND
DENKEN

voormeting

0,038

4,5
4,0
3,5
3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *: significant bij p<0,1

Tabel 15.2: Analyse naar ontwikkeling op communicatie, naar groep (N studenten =305)

KC-groep

Nameting-

Voormeting

Nameting

4,071

4,129

0,057

4,079

4,246

0,166

COMMUNICATIE

voormeting

KC-groep

controlegroep

Controlegroep

DiD KC-groep - controlegroep

-0,109

SCHAALSCORE

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *: significant bij p<0,1
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Tabel 15.3: Analyse naar ontwikkeling op ondernemend samenwerken, naar groep (N studenten =305)

Nameting

4,005

4,130

KC-groep

4,088

Controlegroep

4,181

DiD KC-groep – controlegroep

Nameting-

ONDERNEMEND
SAMENWERKEN

voormeting
0,125**
0,093

5,0

SCHAALSCORE

Voormeting

0,032

KC-groep

controlegroep

4,5
4,0
3,5
3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *: significant bij p<0,1

Tabel 15.4: Analyse naar ontwikkeling op sociaal-culturele vaardigheden, naar groep (Nstudenten =305)

Voormeting

Nameting

4,024

3,986

Controlegroep

S O C I A A L - C U L T U RE L E
VAARDIGHEDEN

voormeting
-0,038

KC-groep
3,989

4,032

DiD KC-groep – controlegroep

0,042

-0,080

controlegroep

5,0

SCHAALSCORE

KC-groep

Nameting-

4,5
4,0
3,5

3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *: significant bij p<0,1

Naast de metingen met de Thermometer hebben we ook (groeps-)interviews gehouden met
studenten en met enkele docenten, over toekomstgerichte vaardigheden en het Kunst- en
Cultuurarrangement. De studenten die deelnamen aan het Kunst- en Cultuurarrangement
(Fotografie, Theater) gaven aan dat hun creativiteit (creatief probleemoplossend denken) zeker
wordt aangesproken gedurende de weken waarin ze in het project participeren. De creativiteit komt
met name naar voren wanneer het gaat om ideeën bedenken: ideeën voor de eindopdracht, zoals
een theaterstuk of een boodschap die ze met een foto naar voren wilden brengen. Daarbij was het
van belang dat studenten verschillende uitwerkingen/ oplossingen bedachten.
Ook wat betreft de vaardigheid ondernemend samenwerken kwam uit de interviews met studenten
naar voren dat deze wordt aangesproken gedurende de cursus. Studenten worden namelijk best
vrijgelaten in de cursus (vaak meer dan ze gewend zijn van de reguliere lessen). Doordat ze worden
vrijgelaten, dienen ze ook zelf initiatief te nemen en door te zetten wanneer iets niet (meteen) lukt.
Daarnaast moest er ook samengewerkt worden om de opdrachten van de cursussen tot een goed
eind te brengen.
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Bij de twee andere benoemde vaardigheden, communicatie en sociale & culturele vaardigheden,
werd geen groei geconstateerd met de Thermometer. Niettemin vertelden de geïnterviewde
studenten dat communiceren erg belangrijk was in de gevolgde cursus. Het is per cursus verschillend
hoe de vaardigheid communicatie aan bod komt. In de cursus Fotografie was communiceren van
belang omdat de studenten met een beperkt aantal camera’s moesten werken en allemaal een eigen
opdracht uit moesten voeren. In de cursus Theater komt de vaardigheid communicatie op een hele
andere manier aan bod. In deze cursus ging het wat betreft communicatie vooral over het aspect
‘hoe kom ik over’. Zo werd er veel getraind in houding en stemgebruik, het communiceren in een
groep. Een docent theater van het Kunst- en Cultuurarrangement geeft aan dat ze juist op de
competentie communicatie de sterkste ontwikkeling ziet bij de studenten. Ook in de omgang met
anderen (sociaal-culturele vaardigheden) wordt door een docent een sterke ontwikkeling gezien bij
de studenten die deelnamen aan het arrangement.
Een mogelijke verklaring voor de afwezigheid van een groei-effect in de resultaten van de
Thermometer voor de groep studenten die het Kunst- en Cultuurarrangement heeft gevolgd, is dan
ook de diversiteit tussen de verschillende cursussen binnen het arrangement. Per cursus ligt de focus
mogelijk op andere competenties.
Overige toekomstgerichte vaardigheden Kunst- en Cultuurarrangement
Buiten de hiervoor beschreven vaardigheden waarop wordt gefocust gedurende de 20 weken in het
arrangement, is ook nagegaan hoe de studenten uit de experimentele en de controlegroep zich
ontwikkelen op andere toekomstgerichte vaardigheden. De groep studenten in het Kunst- en
Cultuurarrangement vertonen groei op loopbaanvaardigheden, zelfregulerend leren en netwerken.
Op de vaardigheid grenzen stellen laat de controlegroep juist groei zien en de studenten in het Kunsten Cultuurarrangement niet. In alle gevallen worden er bij de vergelijking tussen de twee groepen
geen significante verschillen in de sterkte van de groei gevonden.
Bovenstaande analyses naar de ontwikkeling van de studenten op verschillende vaardigheden zijn
aangevuld met een aantal relevante achtergrond- en controlekenmerken (zie Bijlage 7 voor de
volledige modellen). Hieruit blijkt dat in het algemeen de studenten met een niet-westerse
migratieachtergrond en studenten die zichzelf hoger scoren op de vaardigheid Nederlands, hoger
scoren op de onderzochte vaardigheden dan autochtone studenten en studenten die minder hoog
scoren op de vaardigheid Nederlands. De zelfingeschatte vaardigheid in rekenen blijkt een
voorspeller te zijn van de hoogte van de vaardigheidsscore op creatief probleemoplossend denken
en niveau 4-studenten scoren hoger op sociaal-culturele vaardigheden dan entree-, niveau 2- of
niveau 3-studenten.
Overwegingen bij de resultaten van het Kunst- en Cultuurarrangement
Uit de interviews met studenten en een docent komt naar voren dat de gebieden waarop de studenten
zich ontwikkelen door deelname aan het arrangement, behoorlijk lijken te verschillen tussen de
verschillende cursussen. Dit heeft te maken met zowel de kenmerken van de disciplines, als met de
variatie in opdrachten en eindopdracht die worden uitgevoerd voor een bepaalde cursus.
De studenten van de verschillende disciplines en de docent zijn het erover eens dat deelname aan
een cursus zeker bijdraagt aan vooruitgang op enkele vaardigheden, zoals creativiteit, samenwerken
en communiceren. Dit komt overeen met resultaten uit de nameting, waarin aan de studenten
gevraagd werd over welke van de in de Thermometer genoemde vaardigheden ze het meest hadden
geleerd. Daarbij mochten ze één vaardigheid kiezen. In het figuur wordt duidelijk dat een ruim deel
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van de studenten (42%) daarbij heeft aangegeven dat ze het meest hebben geleerd op het gebied
van creativiteit. 13% van de studenten geeft aan het meest geleerd te hebben wat betreft
samenwerken. Ook zijn er enkele studenten die het meest geleerd hebben op het gebied van sociaalculturele vaardigheden (7%) of communiceren (6%). Deze vier meest gekozen vaardigheden zijn
dan ook competenties waarop wordt gefocust in het Kunst- en Cultuurarrangement.
Verder komt uit een van de interviews met studenten naar voren dat de studenten wel door hebben
dat bepaalde vaardigheden aangesproken worden in de cursus, maar dat dit niet per definitie
betekent dat ze vooruitgaan op deze vaardigheden. Sommige studenten geven aan dat ze
voorafgaand aan de cursus bepaalde vaardigheden al goed beheersten, waardoor ze niet per se groei
doormaakten door de cursus.

Over welke van deze vaardigheden heb je het meest
geleerd in Kunst- en Cultuurarrangement? (N=184)
4%

4% 2%

Creativiteit

Samenwerken

5%

Sociaal cultureel

5%

Communiceren

6%

46%

Kwaliteitenreflectie
Motievenreflectie

7%

Sociaal-Maatschappelijke vaardigheden
Kritisch denken

7%

Probleemoplossend vermogen
14%

ICT-vaardigheden

Figuur 7: Over welke vaardigheden hebben studenten het meest geleerd

Het Techniek Atelier
Zoals al beschreven in paragraaf 2.2.1.1 komen in Het Techniek Atelier (hierna HTA) met name de
volgende vier vaardigheden aan bod, die voor en na HTA met de Thermometer zijn gemeten: creatief
probleemoplossend denken, mediawijsheid, ondernemend samenwerken en kritisch denken.
Kernvaardigheden HTA
Analyse van de uitkomsten op de Thermometer voor deze vier vaardigheden bij de studenten die
HTA volgden, laat geen significante groei voor de vaardigheden zien. Bij de controlegroep wordt
evenmin een ontwikkeling gezien. In Tabel 16.1 t/m Tabel 16.4 worden de DiD-analyses naar deze
vaardigheden gepresenteerd.
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Difference-in-Differences analyses Het Techniek Atelier
Tabel 16.1: Analyse naar ontwikkeling op creatief probleemoplossend denken, naar groep (Nstudenten =195)

Nameting-

Voormeting

Nameting

HTA-groep

4,126

4,188

0,062

Controlegroep

4,285

4,232

-0,053

0,115

Onderwijsactiviteit

controlegroep

5,0

SCHAALSCORE

DiD HTA-groep - controlegroep

CREATIEF
PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN

voormeting

4,5
4,0
3,5
3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1
Tabel 16.2: Analyse naar ontwikkeling op mediawijsheid, naar groep (N studenten =195)

Nameting

Nameting-

HTA-groep

4,463

4,523

0,059

controlegroep

4,627

4,678

0,051

DiD HTA – controle groep

MEDIAWIJSHEID

voormeting

0,008

HTA-groep

5,0
SCHAALSCORE

Voormeting

controlegroep

4,5

4,0
3,5
3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1

Tabel 16.3: Analyse naar ontwikkeling op Kritisch denken, naar groep (N studenten =195)

Nameting

Nameting-

HTA-groep

4,122

4,195

0,073

Controlegroep

4,299

4,246

-0,053

DiD HTA-groep - controlegroep

KRITISCH DENKEN

voormeting

0,126

5,0

SCHAALSCORE

Voormeting

HTA-groep

Controlegroep

4,5
4,0
3,5
3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *: significant bij p<0,1
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Tabel 16.4: Analyse naar ontwikkeling op ondernemend samenwerken, naar groep (Nstudenten =195)

Nameting

Nameting-

ONDERNEMEND SAMENWERKEN

voormeting

HTA-groep

4,033

4,105

0,072

Controlegroep

4,245

4,078

-0,167

DiD HTA-groep - controlegroep

HTA-groep

controlegroep

5,0

SCHAALSCORE

Voormeting

4,5
4,0
3,5

0,239

3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *: significant bij p<0,1

Naast de metingen met de Thermometer zijn we ook met studenten die deelnamen aan HTA en met
enkele docenten in gesprek gegaan over toekomstgerichte vaardigheden die zij in HTA leren.
Studenten geven in de interviews aan dat de vaardigheid creatief probleemoplossend denken een
vaardigheid is waarop duidelijk wordt gefocust in HTA. Het uitgangspunt in het project is een
probleem waar de opdrachtgever tegenaan loopt. Het is dan aan de studenten om daarbij oplossingen
te bedenken. Bij het bedenken van deze oplossingen wordt ook creativiteit gevraagd: ‘Je moet out
of the box denken voor een oplossing’. In het interview geven de studenten aan dat ze denken dat
ze zich hierop onbewust hebben ontwikkeld, ze ervaren niet per se dat ze veel creatiever zijn
geworden.
Hoewel mediawijsheid volgens de ontwikkelaars van HTA een van de vaardigheden is die studenten
verwerven door deelname aan HTA, wordt deze door de geïnterviewde studenten niet herkend als
een vaardigheid die aan bod kwam. De vaardigheid ondernemend samenwerken wordt wel door de
studenten herkend. De studenten geven aan dat er van ze verwacht wordt dat ze zelf actie
ondernemen en bijvoorbeeld zelf contact houden met de opdrachtgever. Dit is van belang om tot
een goed eindproduct te komen. Voor één van de geïnterviewde studenten was zijn vooraf gestelde
leerdoel zelfs ‘meer initiatief nemen’. Dat samenwerken aan bod komt in HTA, was ook heel duidelijk.
De studenten werken in teams samen aan een opdracht voor een opdrachtgever. Een andere
geïnterviewde student had dan ook als leerdoel ‘beter kunnen samenwerken’. Ook herkennen
studenten dat de vaardigheid kritisch denken een plek heeft in HTA; voornamelijk in de ideeënfase
is het van belang om kritisch na te denken over verschillende oplossingen voor een probleem. Tot
slot komen ook loopbaanvaardigheden aan bod in Het Techniek Atelier volgens de geïnterviewde
docenten en studenten. Door aan het werk te gaan met opdrachtgevers uit het werkveld krijgen de
jongeren een beeld van vormen van werk, beroepen en bedrijven in bepaalde sectoren. Ook kunnen
ze ontdekken of een bepaald bedrijf of beroep juist wel en niet bij ze zou passen en kunnen ze
ontdekken welke kwaliteiten ze in zich hebben.
De

analyses

zijn

tevens

uitgevoerd

met

toevoeging

van

relevante

achtergrond-

en

controlekenmerken (zie volledige modellen in Bijlage 7). Hieruit komt naar voren dat bij de HTAstudenten, net als bij de studenten die het Kunst- en Cultuurarrangement volgden, de
(zelfingeschatte) vaardigheid in de Nederlandse taal een voorspeller is van de hoogte van
vaardigheidsscores op de onderzochte vaardigheden. Voor de drie kernvaardigheden creatief
probleemoplossend denken, kritisch denken en ondernemend samenwerken blijkt ook de
rekenvaardigheid een voorspeller te zijn van de vaardigheidsscore. Voor deze drie vaardigheden
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blijken studenten met een niet-westerse migratieachtergrond bovendien lager te scoren dan
autochtone studenten. Meisjes blijken significant hoger te scoren op ondernemend samenwerken
dan jongens.
Overwegingen bij de resultaten van Het Techniek Atelier
In Het Techniek Atelier besteden studenten in een projectgroep tien weken lang, twee schooldagen
per week aan een opdracht van een bedrijf of instelling uit het (technische) werkveld. Volgens de
coaches (docenten) van HTA zorgt de koppeling met andere disciplines binnen een projectgroep
ervoor dat studenten andere dingen leren dan ze normaliter in de vakopleiding leren. Ook op sociaal
vlak wordt er volgens de coaches veel winst behaald in HTA, doordat studenten uit de veilige
omgeving worden gehaald. Binnen HTA doen ze nieuwe contacten op en leren ze met andere
studenten samenwerken.
Volgens de coaches van HTA kunnen studenten in HTA eigenlijk wel aan alle toekomstgerichte
vaardigheden werken. Het verschilt per student welke vaardigheden in de HTA-periode aan bod komt.
Dit is ook gekoppeld aan het leerdoel: bij aanvang van het HTA stelt iedere student een leerdoel op
waar de student gedurende HTA (onder andere) aan werkt en waar door de coaches op wordt
begeleid.
Of studenten groei vertonen op de toekomstgerichte vaardigheden en zo ja, in welke mate is
afhankelijk van een aantal factoren. Zo is volgens de coaches het vaardigheidsniveau bij aanvang
van het HTA van belang. ‘Sommige studenten hebben bij aanvang van HTA al een bepaalde mate
van ondernemendheid, en zij vinden het dan bijvoorbeeld ook niet erg om contact op te nemen met
een opdrachtgever. De vooruitgang op ondernemendheid zal dan wellicht minder zijn omdat het
‘instapniveau’ hoger lag. Daarnaast is de periode waarin het HTA plaatsvindt, tien weken, ook vrij
kort om je te ontwikkelen, maar bovenal om zicht te krijgen op de ontwikkeling. Er zijn per schooljaar
vier periodes waarin HTA voor verschillende groepen plaatsvindt. De coaches geven aan dat de
periode in het studiejaar waarin een student deelneemt aan HTA ook van belang is voor het
vaardigheidsniveau en -ontwikkeling. De docenten signaleren een verschil tussen studenten die in
periode 1 aan HTA deelnemen en studenten die in periode 4 deelnemen. Dit hangt samen met de
ontwikkeling die ze doormaken bij andere onderdelen van het curriculum. Verder vragen de coaches
zich af of de ontwikkeling die de studenten doormaken in HTA, wel te vangen is met een instrument
als een Thermometer. De coaches geven aan dat ze iedere deelnemer van HTA de periode van tien
weken zien groeien, maar dat dit wellicht niet goed meetbaar is met een dergelijk instrument.
Bij de nameting van de Thermometer is aan de studenten gevraagd over welke vaardigheid ze het
meest hebben geleerd in het Techniek Atelier. Bijna een derde (28%) van de studenten die de
Thermometer bij de nameting heeft ingevuld, geeft aan dat dit samenwerken is. Ook creativiteit
wordt door veel studenten (19%) genoemd. Deze twee vaardigheden komen ook duidelijk naar voren
in paragraaf 2.2.1.1, waar de visie en de werkwijze van Het Techniek Atelier zijn beschreven.
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Over welke van deze vaardigheden heb je het meest
geleerd in Het Techniek Atelier? (N=131)
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken
Ondernemendheid
Communiceren
Probleemoplossend vermogen
ICT-vaardigheden
Kwaliteitenreflectie
Motievenreflectie
Overig

14%
28%

4%
4%
5%
5%
6%
7%

19%
8%

Figuur 8: Over welke vaardigheden hebben studenten het meest geleerd

Het MentorProgramma Friesland
In paragraaf 2.2.1.2 kwam naar voren dat er in het MentorProgramma Friesland wordt gefocust op
verschillende vaardigheden. De genoemde vaardigheden sluiten aan op vijf vaardigheden die met de
Thermometer zijn gemeten: ondernemend samenwerken (als pro-activiteit benoemd vanuit het
MentorProgramma),

loopbaanvaardigheden,

netwerken,

sociaal-culturele

vaardigheden

en

zelfregulerend leren. Analyse van de resultaten van de twee metingen met de Thermometer laten
echter geen ontwikkeling op deze vaardigheden zien. Hieronder worden de resultaten van de
analyses gepresenteerd.
Difference-in-Differences analyses MentorProgramma
Tabel 17.1: Analyse naar ontwikkeling op ondernemend samenwerken (N studenten =32)

Voormeting Nameting

Nameting-

ONDERNEMEND
SAMENWERKEN

voormeting

Mentorprogramma

MentorProgramma

4,191

4,178

-0,012

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *: significant bij p<0,1
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Tabel 17.2 Analyse naar de ontwikkeling op loopbaanvaardigheden (N studenten =32)

Voormeting Nameting

Nameting-

L O O P B A A N V A AR DI G H E D E N

voormeting

Mentoring programma

MentorProgramma

3,944

4,083

0,139

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *: significant bij p<0,1

Tabel 17.3: Analyse naar de ontwikkeling op netwerken (N studenten =32)

Voormeting Nameting

Nametingvoormeting

NETWERKEN

5,0

Mentorprogramma

4,5
4,0
MentorProgramma

3,993

4,039

0,045

3,5
3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *: significant bij p<0,1

Tabel 17.4: Analyse naar de ontwikkeling op sociaal-culturele vaardigheden (Nstudenten =32)

Voormeting Nameting

Nameting-

S O C I A A L - C U L T U RE L E
VAARDIGHEDEN

voormeting

Mentorprogramma

MentorProgramma

4,209

4,190

-0,019

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *: significant bij p<0,1
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Tabel 17.5: Analyse naar de ontwikkeling op zelfregulerend leren (N studenten =32)

Voormeting Nameting

Nameting-

LEREN LEREN / ZELFREGULATIE

voormeting

Mentorprogramma

MentorProgramma

3,896

3,938

0,042

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *: significant bij p<0,1

Naast de metingen met de Thermometer zijn studenten geïnterviewd over het Mentor-programma
en toekomstgerichte vaardigheden. Deze interviews geven een inhoudelijke aanvulling en nuancering
op de resultaten van de Thermometer.
In de interviews geven studenten aan dat ze gedurende de periode dat ze deelnamen aan het
MentorProgramma ondernemender zijn geworden. In het MentorProgramma worden de studenten
vrijgelaten in de uitvoering van hun project. ‘We werden in het diepe gegooid’. Dat vraagt erom
ondernemend te zijn, zelf initiatief te nemen, keuzes te maken en zelfstandig te zijn volgens de
geïnterviewde studenten. Studenten geven aan gegroeid te zijn op deze vaardigheid en te
verwachten dat dit hen ook helpt in andere situaties (buiten het MentorProgramma), bijvoorbeeld
later in de studie of bij een baan.
Het MentorProgramma zet daarnaast ook sterk in op de loopbaan van studenten. Volgens de
geïnterviewde studenten helpt het hen bij het uitstippelen van hun loopbaan. Zo kunnen ze
bijvoorbeeld met een buddy van een vervolgstudie nagaan of deze studie zou passen, of oriënteren
ze zich op werk dat ze na hun studie willen doen.
Studenten vertellen: ‘Ik dacht dat ik niet verder wilde in de communicatie, en de stage bij het
MentorProgramma bevestigde dit. Ik wil niet de hele dag achter de computer zitten. Daarom ga ik
nu de hogere hotelschool doen in plaats van hbo communicatie’.
‘Ik wilde na mijn mbo-studie de hbo-studie Social Work gaan volgen, maar bij het Mentor-programma
kwam ik erachter dat ik liever HRM wil gaan doen. Voorafgaand aan het MentorProgramma kende ik
deze studie niet eens!’
Een andere vaardigheid waarop studenten zich in het MentorProgramma kunnen ontwikkelen, is
netwerken. In het MentorProgramma werken de studenten samen met mentoren (buddy’s) van
andere mbo- en hbo-studies en uit het bedrijfsleven. In een korte periode leren ze veel personen
kennen en kunnen ze zodoende een netwerk opbouwen. Hoewel studenten na afronding van het
Mentor-programma geen hogere scores in de Thermometer opgeven voor de vaardigheid netwerken,
geven de studenten in het interview wel aan dat ze door het MentorProgramma veel connecties
hebben opgedaan en veel mensen hebben leren kennen. De geïnterviewde studenten geven aan dat
ze ook op intrapersoonlijk gebied stappen hebben gezet door het MentorProgramma. Ze leerden over
leren door kennis van anderen te vergaren en aan te nemen. Daarnaast leerden studenten om te
gaan met feedback en de emoties die deze feedback met zich meebracht.
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De analyses naar de ontwikkeling van de studenten op verschillende vaardigheden zijn aangevuld
met een aantal relevante achtergrond- en controlekenmerken (zie volledige modellen in Bijlage 7).
De uitkomsten zijn zeer gevarieerd: het verschilt per vaardigheid welke kenmerken van invloed zijn.
•

Op het gebied van ondernemend samenwerken, zijn een hogere leeftijd, een niet-westerse
migratieachtergrond, een hogere score op Nederlands en het tweede opleidingsjaar (ten opzichte
van het eerste opleidingsjaar) significante voorspellers van een hogere score op de vaardigheid.
Bol-studenten scoren lager op ondernemendheid/ samenwerken dan bbl-studenten.

•

Studenten die goed scoren op Nederlands en studenten die een niveau 1-opleiding volgen, halen
hogere scores op loopbaanvaardigheden dan studenten die minder goed op Nederlands scoren
en studenten die een niveau 4-opleiding volgen. Ook op het gebied van loopbaanvaardigheden
scoren bol-studenten lager dan bbl-studenten.

•

Op het gebied van netwerken scoren studenten die goed zijn in Nederlands, die een niveau 1opleiding volgen en in het tweede opleidingsjaar verblijven, hoger dan hun referenten. Bolstudenten scoren opnieuw lager dan bbl-studenten.

•

Op het gebied van sociaal-culturele vaardigheden zijn de variabelen migratie-achtergrond en
geslacht van invloed: studenten met een niet-westerse migratie-achtergrond en meisjes scoren
hoger op deze vaardigheid dan autochtone studenten en jongens.

•

Tot slot, oudere studenten, studenten met een niet-westerse achtergrond, studenten die hoger
scoren op rekenen en studenten uit het tweede leerjaar scoren zichzelf hoger op de vaardigheid
zelfregulerend leren dan jongere studenten, autochtone studenten, studenten die lager scoren
op rekenen en studenten uit het eerste leerjaar. Studenten van niveau 2-opleidingen scoren lager
op zelfregulerend leren dan studenten van niveau 4- opleidingen.

Overwegingen bij de resultaten van het MentorProgramma Friesland
Het MentorProgramma Friesland is een programma dat er voor verschillende studenten heel
verschillend uit kan zien. Het programma biedt uiteenlopende diensten voor studenten, mentoren en
organisaties,

zoals

een-op-een-koppelingen

(student-mentor),

job

shadowing,

doorstroom

studentmentoring mbo-hbo en netwerkactiviteiten. Afhankelijk van het leerdoel van studenten,
wordt er een programma gekozen. De programma’s verschillen bovendien niet alleen in inhoud, maar
ook in duur en intensiteit. Volgens de gesproken studenten is het individueel maatwerk.
Studenten zijn afkomstig van zowel het mbo als het hbo, vanuit een breed scala aan opleidingen. Dit
alles maakt dat zowel de onderwijsactiviteit als de groep die deelneemt aan de onderwijsactiviteit
zéér divers is. Dit, en de kleine onderzoekspopulatie, maakt het lastig om goede uitspraken te kunnen
doen over de effectiviteit van de onderwijsactiviteit in de bevordering van toekomstgerichte
vaardigheden bij studenten.
Bij de nameting van de Thermometer is aan studenten gevraagd over welke van de in de
Thermometer onderzochte vaardigheden zij door deelname aan het MentorProgramma het meest
hebben geleerd. In onderstaand figuur zijn de resultaten weergeven. Wat direct opvalt, is dat de
interpersoonlijke vaardigheden door de meeste studenten worden genoemd. Van de twaalf studenten
die deze vraag hebben beantwoord, geven er drie aan (25%) dat ze het meest geleerd hebben op
het gebied van samenwerken. Eveneens drie studenten hebben het meeste geleerd op het gebied
van communiceren en twee studenten (17%) hebben het meest geleerd op het gebied van sociaalculturele vaardigheden18. De overige vaardigheden die worden benoemd zijn denkvaardigheden

18

Deze vraag werd door slechts 12 studenten die hebben deelgenomen aan het mentorprogramma beantwoord waardoor we
zeer terughoudend moeten zijn bij de het interpreteren van de percentages.
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(kritisch denken, creativiteit), een loopbaancompetentie (netwerken) en een burgerschapsvaardigheid (politiek-juridisch handelen).
Ook in het interview werd aan de studenten gevraagd wat het belangrijkste is dat ze geleerd hebben
in de onderwijsactiviteit. Studenten hebben geleerd dat je voor je doelen moet gaan, ze hebben
zichzelf en hun kwaliteiten beter leren kennen en hebben daarnaast ook mensenkennis opgedaan.
Ook geven studenten aan dat ze in het MentorProgramma niet zozeer als student, maar als
professional werden gezien. Dit hebben de studenten als prettig en uitdagend ervaren.

Over welke van deze vaardigheden heb je het meest
geleerd in Het Mentorprogramma? (N=12)
Samenwerken
Communiceren
8%
8%

Sociaal-culturele vaardigheden

25%

Kritisch denken

8%

Creativiteit
9%
Netwerken
25%
17%

Politiek-juridische vaardigheden

Figuur 9: Over welke vaardigheden hebben studenten het meest geleerd

Loopbaan & Burgerschap
In het Loopbaan- en Burgerschapsprogramma wordt een groot deel van de toekomstgerichte
vaardigheden

aangesproken

die

met

de

Thermometer

worden

gemeten,

te

weten

loopbaanvaardigheden, zelfregulerend leren, sociaal-culturele vaardigheden, politiek-juridisch
handelen en vitaal burgerschap. Echter bij geen van de vaardigheden kan aan de hand van de
Thermometer significante groei worden geconstateerd. In onderstaande tabellen (Tabel 18.1 t/m
Tabel 18.5) presenteren we de resultaten van de analyses.
Difference-in-difference analyses Loopbaan- en Burgerschapsprogramma
Tabel 18.1: Analyse naar de ontwikkeling op Loopbaanvaardigheden (N studenten =768)

Voormeting

Nameting

Nameting-

L O O P B A A N V A AR DI G H E D E N

voormeting

Loopbaan & Burgerschap
5,0
Loopbaan &
Burgerschap

4,5
4,095

4,060

-0,035

4,0

3,5
3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1
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Tabel 18.2: Analyse naar ontwikkeling in zelfregulerend leren (N studenten =768)

Voormeting

Nameting

Nameting-

ZELFREGULEREND LEREN

voormeting

5,0
4,5
Loopbaan &
Burgerschap

4,0
4,065

4,040

-0,025

3,5
3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1

Tabel 18.3: Analyse naar ontwikkeling op sociaal-culturele vaardigheden (Nstudenten =768)

Voormeting

Nameting

Nameting-

S O C I A A L - C U L T U RE L E
VAARDIGHEDEN

voormeting

5,0

4,5
Loopbaan &
Burgerschap

4,004

3,951

-0,053

4,0
3,5
3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1

Tabel 18.4: Analyse naar de ontwikkeling op politiek-juridisch handelen (Nstudenten =768)

Voormeting
Loopbaan &

4,079

Nameting
4,101

Burgerschap

Nameting-

P O L I T I E K - J U D I R I SC H H A N D E L E N

voormeting

Loopbaan & Burgerschap

0,022

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1
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Tabel 18.5: Analyse naar de ontwikkeling op vitaal burgerschap (N studenten =768)

Voormeting

Nameting

Nameting-

VITAAL BURGERSCHAP

voormeting
Loopbaan

&

3,523

3,514

-0,009

Burgerschap

5,0

4,5
4,0
3,5
3,0
VOORMETING

NAMETING

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1

Naast afname van de Thermometer hebben er enkele interviews met docenten plaatsgevonden, maar
niet met studenten. Hierdoor kunnen de vaardigheden helaas niet verder worden geduid aan de hand
van de ervaringen van studenten die het Loopbaan- en Burgerschapsprogramma volgden.
Een docent Loopbaan en Burgerschap geeft in het interview aan dat er vooral enkele aspecten van
loopbaanvaardigheden aan bod komen in het onderdeel gedurende het jaar, zoals loopbaansturing,
motieven- en kwaliteitenreflectie. Het aspect werkexploratie komt in mindere mate aan bod. Een
andere docent zegt studenten vooral kritisch te laten denken over wat ze later in de toekomst willen
doen (loopbaansturing). Verder wordt door een docent toegelicht dat er in het eerste jaar van het
mbo bij Loopbaan en Burgerschap begonnen wordt met het besteden van aandacht aan leren leren
en zelfregulatie. Daarmee wordt een begin gemaakt, met als voornaamste doel: ‘Het bewustmaken
van studenten waarom ze het leren op een bepaalde manier aanpakken’. In het eerste leerjaar van
mbo is er volgens de docent aandacht voor de bewustwording, maar je kunt niet van de studenten
verwachten dat ze dit al echt gaan beheersen.
Verder benoemt een docent inzicht krijgen in hoe de democratie werkt als een van de voornaamste
doelen van Loopbaan en Burgerschap: ‘Het gaat om de basiskennis over de democratie: Wat is de
trias politica, hoe werkt onze democratie, enzovoort…’. Echter, de docent ervaart dat het niet blijft
hangen bij de studenten, hij ervaart een bepaalde desinteresse in dit soort thema’s.
Voorgaande analyses naar ontwikkeling op de verschillende vaardigheden van studenten van
mboRijnland zijn daarnaast ook nog uitgevoerd met toevoeging van enkele relevante achtergronden controlekenmerken (zie volledige modellen in Bijlage 7). Over het algemeen komt uit deze nadere
analyses naar voren dat studenten die hoger scoren op Nederlands en rekenen, ook significant hoger
scoren op de onderzochte toekomstgerichte vaardigheden. Verder blijken studenten met een nietwesterse migratieachtergrond significant hoger te scoren op enkele vaardigheden dan autochtone
studenten. Tot slot blijkt ook het niveau van de opleiding een voorspeller van de hoogte van de score
op enkele vaardigheden te zijn. Niveau 2-studenten scoren op enkele vaardigheden lager dan niveau
4-studenten. Entree-studenten scoren lager op sociaal-culturele vaardigheden dan niveau 4studenten, maar hoger op de vaardigheid zelfregulerend leren dan niveau 4-studenten.
Verder wordt in de analyses waarin voornoemde kenmerken van studenten zijn meegenomen een
klein significant verschil gevonden tussen de voor- en nameting: studenten scoren na het volgen van
Loopbaan & Burgerschap significant hoger op de vaardigheid communicatie.
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Overwegingen bij de resultaten van het Loopbaan- en Burgerschapsprogramma
Bij de voormeting werd aan studenten de volgende vraag gesteld: ´Welke vaardigheid krijgt tijdens
de lessen in jouw opleiding volgens jou de meeste aandacht?’ Studenten konden deze vraag
beantwoorden met één van de drie -in het conceptueel kader onderscheiden- denkvaardigheden:
Kritisch denken, problemen oplossen, creativiteit. In de analyse kwam naar voren dat studenten van
mboRijnland verdeeld waren over de vaardigheid die het meest in de lessen aan bod kwam. 34%
van de leerlingen gaf aan dat dit de vaardigheid kritisch denken was. Volgens eveneens 34% van de
leerlingen komt probleemoplossend vermogen het meest aan bod in de lessen en 32% geeft aan dat
creativiteit het meeste aan bod komt in de lessen. Deze uitkomsten geven een indicatie dat de
ervaren opbrengsten van lessen tussen de studenten variëren.
Zoals al toegelicht in paragraaf 2.2.1.3 bij de beschrijving van de onderwijsactiviteiten, bestaat het
onderdeel Loopbaan & Burgerschap op mboRijnland uit negen leereenheden. Alle studenten van
mboRijnland starten in het eerste jaar van hun opleiding met de leereenheid Talent. De docenten
kunnen daarna zelf bepalen in welke volgorde ze de leereenheden aanbieden. Ook verschilt het per
docent hoeveel focus er op een bepaalde leereenheid wordt gelegd in de lessen en daardoor kunnen
er tussen verschillende klassen van leerlingen verschillen bestaan in de aandacht die aan bepaalde
vaardigheden is besteed. Dit kan mogelijk verklaren waarom we geen duidelijke verschillen zien in
het vaardigheidsniveau tussen de voor- en nameting op de verschillende toekomstgerichte,
loopbaan- en burgerschapsvaardigheden. Wanneer sommige studenten op een bepaalde vaardigheid
wel ontwikkeling doormaken, en anderen niet, kan een eventueel groei-effect voor de gehele groep
achterwege blijven.
Bij de nameting hebben we aan de studenten (N=165) gevraagd over welke vaardigheid zij het
meest hebben geleerd bij het onderdeel Loopbaan & Burgerschap. In onderstaande figuur zijn de
resultaten weergegeven. Het valt op dat er veel variatie bestaat tussen studenten in de vaardigheid
die ze benoemen. Zo worden interpersoonlijke vaardigheden als samenwerken en communiceren
door flink wat studenten genoemd (respectievelijk 10% en 7% van de studenten), maar ook digitale
vaardigheden als mediawijsheid (10% van de studenten) en ICT-vaardigheden (9%).

Over welke van deze vaardigheden heb je het meest
geleerd bij Loopbaan & Burgerschap? (N=165)
Samenwerken
Mediawijsheid
10%
10%

31%

10%
5%
5%

9%
6% 7%

7%

Politiek-Juridische
vaardigheden
ICT-vaardigheden

Communiceren
Loopbaansturing
Sociaal-culturele
vaardigheden

Figuur 10: Over welke vaardigheden hebben studenten het meest geleerd

In dit onderzoek worden loopbaanvaardigheden als één concept gemeten. Uit een interview met een
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reflectie) aan bod komen in het Loopbaan- en Burgerschapsprogramma. Werkexploratie komt in
mindere mate aan bod. Er wordt dus met name ingezet op het kunnen reflecteren, want, zo geeft
een docent aan: ‘Door goed te kunnen reflecteren, kunnen studenten ook goed leren’.
Verder blijkt uit de interviews met docenten dat de studenten de vragen uit de Thermometer vaak
moeilijk en ingewikkeld vonden. Vooral voor de entree-studenten en de studenten van niveau 2opleidingen was de vragenlijst lastig, mede door de taligheid ervan. Ook de lengte van de vragenlijst
maakte dat de aandacht bij de studenten op een gegeven moment verslapte en de vragenlijst
mogelijk minder serieus werd ingevuld.

4.4.4 Leeropbrengsten van sleutelgebeurtenissen in de ontwikkeling
van vaardigheden
De storyline brengt de ontwikkeling in beeld van, in geval van dit onderzoek, de intrapersoonlijke
vaardigheden van studenten in de context van de onderwijsactiviteiten. Door te starten met de vraag
waar studenten nu staan (aan het einde van de onderwijsactiviteit, uitgedrukt in een rapportcijfer),
hoe ze zichzelf inschatten bij aanvang van de onderwijsactiviteit en ten tijde van een belangrijke
gebeurtenis gedurende de onderwijsactiviteit (beide eveneens uitgedrukt in een rapportcijfer),
ontstaat een indicatie van hoe de ontwikkeling eruit zag. Over de gehele linie valt daarin op dat
studenten zichzelf over het ‘nu’ een hoger rapportcijfer geven dan over de beginsituatie, en dat er
zich doorgaans een stijgende lijn aftekent tussen het begin van de onderwijsactiviteit en het einde
van de onderwijsactiviteit.19 De ontwikkeling die studenten aangeven laat zich niet zozeer lineair
aftekenen, maar kan met (kleine) schommelingen op de tussenliggende momenten gepaard gaan.
In de storyline is ook expliciet gevraagd naar wat de studenten geleerd hebben van de zogenaamde
sleutelgebeurtenissen die zij centraal stelden in hun reflectie. Deze sleutel-gebeurtenissen waren
uiteenlopend van aard, met uiteenlopende betrokkenen (denk aan klasgenoten, docenten,
familieleden of anderen die tijdens de sleutelgebeurtenis een rol speelden, veelal alleen omschreven
met een naam, niet met een rol of relatie tot de student).
Ook wat studenten naar eigen zeggen geleerd hebben van hun sleutelgebeurtenis is divers. De
leeropbrengsten hadden niet alleen betrekking op de bevraagde vaardigheden (leren leren,
zelfregulatie, ondernemendheid), maar ook op andersoortige leeropbrengsten. Op basis van de
gegeven antwoorden is de volgende indeling gemaakt:
•

Leeropbrengsten gericht op toekomstgerichte vaardigheden;

•

Leeropbrengsten gericht op persoonlijke ontwikkeling;

•

Leeropbrengsten gericht op beroepsvaardigheden;

•

Geen (mening over) leeropbrengsten.

Over alle onderwijsactiviteiten heen zien we dat de leeropbrengsten die gerekend kunnen worden tot
de toekomstgerichte vaardigheden overlap vertonen met meer vaardigheden dan enkel de
bevraagde. Sterker nog, daar waar de vraag expliciet gesteld werd wat de student door de
gebeurtenis geleerd had over leren leren, zelfregulatie of ondernemendheid, hadden de gegeven
antwoorden overwegend betrekking op andere toekomstgerichte vaardigheden. Met name
samenwerken werd in de verschillende onderwijsactiviteiten door studenten als leeropbrengst van
de sleutelgebeurtenissen genoemd. Opvallend -maar gelet op de context niet verrassend- is dat
studenten van mboRijnland met name elementen van burgerschap en LOB als ervaren
leeropbrengsten noemden.
19 Dit patroon komt overeen met de analyses van de thermometer, waar ook een (iets) hogere score op de nameting ten
opzichte van de voormeting zichtbaar was voor de intrapersoonlijke metingen. Alleen bij het Kunst- en Cultuurarrangement
waren deze verschillen significant.
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De door studenten ervaren leeropbrengsten van hun sleutelgebeurtenissen die te relateren zijn aan
hun persoonlijke ontwikkeling, hebben vooral betrekking op zelfvertrouwen hebben/zelfverzekerd
zijn.
De beroepsvaardigheden die door studenten als leeropbrengst genoemd zijn, hangen nauw samen
met de onderwijsactiviteit waaraan zij deelnamen. Zo zijn de antwoorden van studenten uit het
kunst- en cultuurarrangement van Friese Poort veelal terug te brengen tot kunst- en
cultuurgerelateerde vaardigheden (zingen, dansen, omgaan met camera’s). Bij het TechniekAtelier
van het KW1 college werden incidenteel ook beroepsvaardigheden genoemd, met betrekking tot
omgaan met softwarepakketten of programmeertools.

4.5

“Meerwaarde formatieve instrumenten bij in beeld brengen en
ondersteunen vaardigheden”
4.5.1 Introductie

Deze paragraaf gaat in op de vraag in hoeverre onderwijsactiviteiten met formatief beoordelen
meerwaarde hebben bij het in beeld brengen en ondersteunen van de ontwikkeling van 21 ste-eeuwse
vaardigheden. Hiertoe wordt eerst kort stilgestaan bij de opzet (subparagraaf 4.5.2) en de analyse
(subparagraaf 4.5.4). Vervolgens zijn de resultaten van de effectiviteitsmeting per case weergegeven
in subparagraaf 4.5.5. Voor elke case worden ook resultaten gepresenteerd van de aanvullende
kwalitatieve evaluatie van de interventie met formatief beoordelen.

4.5.2 Opzet
Voor het onderzoeken van de effectiviteit van de herontwerpen formatieve beoordelings-aanpakken
(zie voor een beschrijving hoofdstuk 3, paragraaf 3.4 Interventie: herontwerp formatieve
beoordelingspraktijk voor 21ste-eeuwse vaardigheden) is gebruik gemaakt van het quasiexperimentele design dat ook gebruikt is voor het onderzoeken van de effectiviteit van de
onderwijsactiviteiten. Alleen de samenstelling van de condities is anders. De experimentele groep
wordt gevormd door studenten die de onderwijsactiviteit volgen met formatief beoordelen. De
controlegroep wordt gevormd door de groep studenten die de onderwijsactiviteit volgt zonder
formatief beoordelen. Tabel 19 toont welke groepen hebben deelgenomen aan de interventie en
metingen.
Tabel 19: Beschrijving van onderzoekspopulatie

Instelling

Onderwijsactiviteit

Experimentele groep met

Controle groep zonder

formatief beoordelen

formatief beoordelen

Kunst- en Cultuur-

Eerstejaars studenten

Eerstejaars studenten

arrangement

Zorg & Welzijn, van alle

Zorg & Welzijn, van alle

mbo-niveaus, die

mbo-niveaus, die

deelnemen aan het

deelnemen aan het

Kunst- en

Kunst- en

cultuurarrangement en

cultuurarrangement maar

naast de

niet hebben deelgenomen

onderwijsactiviteit aan de

aan de interventie met

interventie met formatief

formatief beoordelen.

beoordelen hebben
deelgenomen.
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Instelling

Onderwijsactiviteit

Experimentele groep met

Controle groep zonder

formatief beoordelen

formatief beoordelen

Het Techniek Atelier

Derdejaars BOL4-

Derdejaars BOL4-

(Koning Willem I College)

studenten van technische

studenten van technische

en businessopleidingen,

en businessopleidingen,

die hebben deelgenomen

die hebben deelgenomen

aan Het Techniek Atelier

aan Het Techniek Atelier

en naast de

maar niet hebben

onderwijsactiviteit aan de

deelgenomen aan de

interventie met formatief

interventie met formatief

beoordelen hebben

beoordelen.

deelgenomen.
MentorProgramma

Een deel van de

Een deel van de

Friesland

studenten van een breed

studenten van een breed

(ROC Friesland College,

scala aan opleidingen,

scala aan opleidingen,

ROC Friese Poort en

zowel mbo als hbo, uit

zowel mbo als hbo, uit

Nordwin College)

verschillende leerjaren,

verschillende leerjaren,

die hebben deelgenomen

die hebben deelgenomen

aan een (of meer) van de

aan een (of meer) van de

activiteiten van het

activiteiten van het

programma en daarnaast

programma maar niet

aan de interventie met

hebben deelgenomen aan

formatief beoordelen

de interventie met

hebben deelgenomen.

formatief beoordelen.

Loopbaan- en

Een deel van de

Een deel van de

Burgerschapsprogramma

eerstejaars studenten,

eerstejaars studenten,

(mboRijnland)

van alle mbo-niveaus,

van alle mbo-niveaus,

BOL & BBL, die het

BOL & BBL, die het

Loopbaan- en

Loopbaan- en

Burgerschapsprogramma

Burgerschapsprogramma

hebben gevolgd en

hebben gevolgd maar

daarnaast aan de

niet hebben deelgenomen

interventie met formatief

aan de interventie met

beoordelen hebben

formatief beoordelen.

deelgenomen.

4.5.3 Participanten
In Tabel 20: Aantal unieke studenten voor experimentele en controle groep wordt per
onderwijsactiviteit het aantal unieke studenten gepresenteerd dat aan ten minste één van beide
metingen heeft deelgenomen (zie kolom ‘Aantal studenten’). In de kolommen daarnaast wordt het
totaal aantal metingen per onderwijsactiviteit gepresenteerd en het aantal studenten dat heeft
deelgenomen aan beide metingen20. Per case worden telkens de aantallen voor de experimentele
groep onderwijsactiviteit met formatief beoordelen, de controlegroep onderwijsactiviteit zonder
formatief beoordelen, en de totalen voor gehele case genoemd.
20

De experimentele groep en de controlegroep in deze paragraaf vormden in de analyse naar de effectiviteit van de
onderwijsactiviteit gezamenlijk de experimentele groep. De controlegroep in die analyse (studenten die niet hadden
deelgenomen aan de onderwijsactiviteit), blijft in deze paragraaf buiten beschouwing.
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Tabel 20: Aantal unieke studenten voor experimentele en controle groep

Onderwijsactiviteit

Aantal studenten

Aantal metingen

Deelname aantal
studenten aan
voor- én nameting

Kunst- en

N=214

N=318

N=104

139

206

67

75

112

37

N=133

N=179

N=46

39

50

11

94

129

35

N=32

N=54

N=22

17

27

10

15

27

12

N=768

N=866

N=98

470

484

14

298

382

84

Cultuurarrangement
(ROC Friese Poort)
Experimentele groep
onderwijsactiviteit met
formatief beoordelen
Controle groep
onderwijsactiviteit zonder
formatief beoordelen
Het Techniek Atelier
(Koning Willem I College)
Experimentele groep
onderwijsactiviteit met
formatief beoordelen
Controle groep
onderwijsactiviteit zonder
formatief beoordelen
MentorProgramma Friesland
(o.a. Friesland College)
Experimentele groep
onderwijsactiviteit met
formatief beoordelen
Controle groep
onderwijsactiviteit zonder
formatief beoordelen
Loopbaan- en
Burgerschapsprogramma
(mboRijnland)
Experimentele groep
onderwijsactiviteit met
formatief beoordelen
Controlegroep
onderwijsactiviteit zonder
formatief beoordelen

4.5.4 Analysemethode
Voor het analyseren van de effectiviteit van de formatieve beoordelingspraktijken voor ondersteuning
van de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden zijn de analysetechnieken toegepast die ook bij
het onderzoeken van de effectiviteit van de onderwijsactiviteit voor ondersteuning van 21ste-eeuwse
vaardigheden zijn gebruikt (zie voor een uitgebreide beschrijving paragraaf 4.4). In tegenstelling tot
paragraaf 4.4, worden in deze paragraaf enkel 3-niveau modellen gehanteerd omdat we voor alle
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onderwijsactiviteiten 2 verschillende groepen (onderwijsactiviteit met en zonder formatief
beoordelen) kunnen analyseren.
Ook bij het analyseren van de effectiviteit van de formatieve beoordelingspraktijken hebben we in
statistische zin rekening gehouden met (mogelijke) verschillen tussen de experimentele en
controlegroep, door achtergrond- en controlekenmerken op te nemen in de multilevel modellen. Daar
er in paragraaf 4.4 al uitgebreid werd stilgestaan bij de effecten van de controlekenmerken, zal er in
paragraaf 4.5 minder uitgebreid gerapporteerd worden over de effecten van de controlekenmerken.
Ter aanvulling en verdieping op de effectiviteitsmeting zijn ook (groeps)interviews met docenten en
-zo mogelijk- studenten gehouden die hebben deelgenomen aan de onderwijsactiviteit met de
herontwerpen formatieve beoordelingspraktijk. Deze evaluaties hadden tot doel om te bepalen hoe
docenten (en studenten) het gebruik van formatief beoordelen van 21 ste-eeuwse vaardigheden
hadden ervaren. Bij deze evaluatie is gevraagd naar wat docenten geleerd hadden van het toepassen
van formatief beoordelen van 21ste-eeuwse vaardigheden, wat goed ging bij het toepassen van
formatief beoordelen en welke dilemma’s en beperkingen ze hebben ervaren bij het toepassen van
formatief beoordelen van 21ste-eeuwse vaardigheden. Bij het formatief beoordelen is telkens
onderscheid gemaakt tussen het instrumentarium (product van formatief beoordelen) en het
toepassen van formatief beoordelen (proces) waarbij het handelen van de docent centraal staat. De
gerapporteerde antwoorden zijn consensus-antwoorden van de groep.

4.5.5 Resultaten
In deze paragraaf wordt per case eerst besproken welke vaardigheden bij de interventie centraal
stonden, vervolgens worden de resultaten van de effectiviteitsmeting voor formatief beoordelen van
21ste-eeuwse vaardigheden beschreven met aansluitend een overzicht van de resultaten van de
kwalitatieve evaluatie.
Kunst- en Cultuurarrangement
Met docenten van het arrangement Kunst en Cultuur is afgesproken om de volgende vaardigheden
centraal te stellen bij het herontwerp van de formatieve beoordelingspraktijk voor 21ste-eeuwse
vaardigheden: communicatie en zelfregulerend leren. Deze vaardigheden hebben centraal gestaan
in de analyses die voor het Kunst- en Cultuurarrangement zijn uitgevoerd met de uitkomsten van de
Thermometer.
In
Tabel 21.1 en
Tabel 21.2 worden de DiD-analyses van zelfregulerend leren en communicatie gepresenteerd.
Tabel 21.1: Analyse naar de ontwikkeling op zelfregulerend leren

Experimentele groep onderwijsactiviteit
met formatief beoordelen
Controle groep onderwijsactiviteit zonder
formatief beoordelen

Nameting-

Voormeting

Nameting

3,923

4,037

0,113

3,686

4,080

0,392***

DiD Experimentele groep – Controlegroep

voormeting

-0,279**

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1
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Tabel 20.2 Analyse naar de ontwikkeling op communicatie

Experimentele groep onderwijsactiviteit
met formatief beoordelen
Controle groep onderwijsactiviteit zonder
formatief beoordelen

Nameting-

Voormeting

Nameting

4,093

4,061

-0,032

4,033

4,239

0,206

DiD Experimentele groep – Controlegroep

voormeting

-0,238*

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1

Voor de vaardigheden communicatie en zelfregulerend leren is geen sprake van significante groei bij
studenten uit de experimentele groep onderwijsactiviteit met formatief beoordelen. Voor de
studenten uit de controlegroep onderwijsactiviteit zonder formatief beoordelen is wel significante
groei zichtbaar voor de vaardigheid zelfregulerend leren maar niet voor de vaardigheid
communicatie. Er is een statistisch significant verschil tussen de mate van ontwikkeling van de twee
groepen op beide vaardigheden (interactie-effect). Studenten die hebben deelgenomen aan de
onderwijsactiviteit zonder formatief beoordelen (controlegroep) laten een significant sterkere groei
zien op de vaardigheden zelfregulerend leren en communicatie dan de experimentele groep. De
resultaten laten dus zien dat bij het Kunst & Cultuurarrangement formatief beoordelen geen
meerwaarde oplevert voor het ondersteunen van communicatie en zelfregulatie in vergelijking met
de groep studenten die alleen de onderwijsactiviteit heeft gevolgd.
Ervaringen met herontworpen formatieve beoordelingspraktijk
Naast de metingen met de Thermometer zijn aparte (groeps-)interviews gehouden met docenten.
Deze evaluatie had tot doel te onderzoeken hoe docenten het gebruik van de formatieve
beoordelingspraktijk van 21ste-eeuwse vaardigheden hadden ervaren.
Docenten gaven aan dat de co-creatie sessies waarbij rubrics gemaakt werden heel leerzaam waren.
De sessies zetten docenten aan tot nadenken over wat wenselijk is voor studenten om te leren, welke
21ste-eeuwse vaardigheden centraal zouden moeten staan en wat die 21 ste-eeuwse vaardigheden
precies inhouden. Docenten ervoeren de co-creatie sessies als relevant vanwege het spreken over
wat vinden we met zijn allen belangrijk, en wat is nu een minder goede prestatie en een betere
prestatie? Na afloop van de interventie gaven de docenten aan dat rubrics het docententeam, en
docent-student en studenten onderling voorzagen van een gezamenlijke taal. Daarnaast vonden
docenten dat de rubrics studenten inzicht gaven in wat docenten belangrijk vonden, hielpen de
rubrics hier woorden aan te geven en konden ze leren wat iets een betere of minder goede prestatie
maakt. Ook zagen de docenten in de rubrics een instrument waarmee ze in gesprek konden gaan
met studenten en nut en relevantie van het arrangement Kunst- en Cultuurarrangement zichtbaar
konden maken. Docenten benoemden echter ook dat ze het goed toepassen van rubrics nog wel
moeilijk vonden en eigenlijk nog een implementatieronde nodig hadden om het instrumentarium
goed in te bedden in het arrangement aanbod. Docenten gaven ook aan dat studenten het best lastig
vonden om de rubrics goed toe te passen; om zichzelf kritisch te beoordelen en goed om te gaan
met de feedback die ze kregen. Rubrics minder talig maken, meer beeldend en in spelvorm
introduceren zou volgens de docenten kunnen helpen. Uit de antwoorden van de docenten kwam
duidelijk naar voren dat ze een veel beter beeld hadden van wat formatief beoordelen is dan vóór de
interventie (inclusief training).
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Het Techniek Atelier
Bij Het Techniek Atelier was het mogelijk om het herontwerp van de formatieve beoordelingspraktijk
van 21ste-eeuwse vaardigheden gedurende meerdere periodes te implementeren, evalueren en
bijstellen. De derde implementatieronde van de formatieve beoordelingspraktijk is als eigenlijk
ontwerp en interventie beschouwd. Voor deze ronde worden de resultaten van de effectmeting
getoond voor: creatief probleemoplossend denken, zelfregulerend leren, communiceren en
ondernemend samenwerken (Tabel 22.1 t/m Tabel 22.4 tonen de DiD-analyses naar de ontwikkeling
op deze vaardigheden).
Tabel 22.1: Analyse naar de ontwikkeling op creatief-probleemoplossend denken

Experimentele groep onderwijsactiviteit met
formatief beoordelen
Controle groep onderwijsactiviteit zonder
formatief beoordelen

Nameting-

Voormeting

Nameting

4,153

4,381

0,228

4,115

4,120

0,006

DiD Experimentele groep – Controlegroep

voormeting

0,221

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1

Tabel 22.2 Analyse naar de ontwikkeling op zelfregulerend leren

Experimentele groep onderwijsactiviteit met
formatief beoordelen
Controle groep onderwijsactiviteit zonder
formatief beoordelen

Nameting-

Voormeting

Nameting

3,994

4,228

0,234

4,082

3,992

-0,089

DiD Experimentele groep – Controlegroep

voormeting

0,323*

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1

Tabel 22.3: Analyse naar de ontwikkeling op communicatie

Experimentele groep onderwijsactiviteit met
formatief beoordelen
Controle groep onderwijsactiviteit zonder
formatief beoordelen

Voormeting

Nameting

4,076

4,336

3,985

3,988

DiD Experimentele groep – Controlegroep

Nametingvoormeting
0,261*
0,004
0,257

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1
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Tabel 22.4 Analyse naar de ontwikkeling op ondernemend samenwerken

Experimentele groep onderwijsactiviteit met
formatief beoordelen
Controle groep onderwijsactiviteit zonder
formatief beoordelen

Voormeting

Nameting

4,046

4,288

4,021

4,044

DiD Experimentele groep – Controlegroep

Nametingvoormeting
0,242
0,023
0,219*

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1

De groep studenten die de onderwijsactiviteit met formatief beoordelen heeft gevolgd heeft een
significante groei doorgemaakt voor de vaardigheid communicatie maar niet voor creatief-probleem
oplossend denken, zelfregulerend leren en ondernemend samenwerken. De groep studenten die de
onderwijsactiviteit zonder formatief beoordelen heeft gevolgd heeft geen significante groei
doorgemaakt voor de vaardigheden. Het verschil in groei (interactie-effect) tussen de beide groepen
is daarentegen wel licht significant voor de vaardigheden zelfregulerend leren en ondernemend
samenwerken. Op basis van deze bevinding kan aangenomen worden dat de sterkere groei van de
experimentele groep voor zelfregulerend leren en ondernemend samenwerken wordt verklaard door
deelname aan de onderwijsactiviteit met formatief beoordelen. Voorgenoemde kan niet worden
geconcludeerd voor de vaardigheden creatief probleemoplossend vermogen en communicatie omdat
voor deze vaardigheden het interactie-effect niet significant bevonden is.
Ervaringen met herontworpen formatieve beoordelingspraktijk
Naast de metingen met de Thermometer zijn (groeps-)interviews gehouden met de docenten van
Het Techniek Atelier over de toegepaste formatieve beoordelingspraktijk na implementatie-1,
implementatie-2 en implementatie 3.
Uit het eerste groepsinterview bleek dat docenten het ontwerpen van de rubrics leerzaam vonden.
Docenten gaven aan te worden aangezet tot nadenken over de essentie van doceren in Het Techniek
Atelier: ‘We komen meer op een lijn te zitten en krijgen meer inzicht in wat we met zijn allen
belangrijk vinden”. Na afloop van de eerste implementatie ronde bleek dat rubrics docenten helpen
meer over dezelfde onderwerpen te spreken en het leerproces voor studenten inzichtelijker en
transparanter maken. Ook zagen de docenten in de rubrics een instrument waarmee ze in gesprek
konden gaan met studenten. Docenten gaven echter ook aan dat ze dit nog wel moeilijk vonden om
de inhoud van de rubric los te laten en de inhoud van de rubrics (criteria en beschrijvingen) goed
aan te laten sluiten bij de begeleidingssituaties en spontane situaties die zich voordeden. Uit de
antwoorden van de docenten kwam wel naar voren dat ze een veel beter beeld hadden van wat
formatief beoordelen is dan voor de interventie (inclusief training). Na de tweede implementatieronde
benoemden docenten in het interview dat ze gewend waren aan de instrumenten en er regelmatig
in slaagden het begrippenkader van de rubrics toe te passen in de begeleidingsgesprekken. Docenten
gaven te kennen meer gevoel te krijgen voor wat het vraagt om formatief beoordelen op een
ingebedde manier in te zetten in de begeleiding van studenten. Docenten vonden het nog wel lastig
om eigen sterke en zwakke punten bij het formatief beoordelen te benoemen. Na afloop van de
interventiestudie gaven docenten te kennen het begrippenkader en de niveauverschillen in de rubrics
te kunnen gebruiken in interactie met studenten. Daarnaast konden docenten eigen sterke en zwakke
kanten bij het toepassen van formatief beoordelen benoemen en koppelen aan leervragen. Wel
vonden ze het moeilijk studenten beter (kritischer) naar zichzelf te laten kijken en vroegen sommige
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docenten zich af in hoeverre de studenten ook de woorden van rubrics toepassen bij hun denken en
handelen (in bijvoorbeeld een reflectieverslag).
Het MentorProgramma Friesland
Ter

bepaling

van

de

meerwaarde

van

formatief

beoordelen

voor

de

ontwikkeling

van

toekomstgerichte vaardigheden bij MentorProgramma Friesland zijn de volgende vaardigheden
gebruikt: zelfregulerend leren en communicatie.
In Tabel 23.1 en Tabel 23.2 worden de DiD-analyses naar de ontwikkeling op zelfregulerend leren
en communicatie gepresenteerd.
Tabel 23.1: Analyse naar de ontwikkeling op zelfregulerend leren

Nameting-

Voormeting

Nameting

4,063

4,082

0,019

3,693

3,788

0,095

Experimentele groep onderwijsactiviteit met
formatief beoordelen
Controle groep onderwijsactiviteit zonder
formatief beoordelen
DiD Experimentele groep – Controle groep

voormeting

-0,076

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1

Tabel 22.2 Analyse naar de ontwikkeling op communicatie

Nameting-

Voormeting

Nameting

4,360

4,299

-0,061

4,306

4,132

-0,174

Experimentele groep onderwijsactiviteit met
formatief beoordelen
Controle groep onderwijsactiviteit zonder
formatief beoordelen
DiD Experimentele groep – Controle groep

voormeting

0,113

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1

Zowel de groep studenten die de onderwijsactiviteit met formatief beoordelen als de groep studenten
die de onderwijsactiviteit heeft gevolgd zonder formatief beoordelen, is niet significant gegroeid in
communicatie en zelfregulerend leren. Ook het verschil in groei tussen de beide groepen voor
zelfregulerend leren en communicatie is niet significant. Bij MentorProgramma Friesland heeft
formatief beoordelen dus geen aantoonbare meerwaarde voor het bevorderen van de vaardigheden
communiceren en zelfregulerend leren in vergelijking met de studenten die onderwijs gevolgd
hebben zonder formatief beoordelen.
Evaluatie formatieve beoordelingspraktijk
Naast de metingen met de Thermometer zijn coaches geïnterviewd over de toegepaste formatieve
beoordelingspraktijk bij het MentorProgramma. Deze interviews geven een inhoudelijke aanvulling
en nuancering op de resultaten van de Thermometer.
Het opstellen van de rubrics werd als nuttig ervaren. Het team van coaches gaf aan dat het opstellen
van rubrics het team dwong om stil te staan bij de essentie van begeleiden binnen Mentor Programma
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Friesland. Er werd nagedacht over waartoe studenten worden gecoacht, hoe het team coacht en
waarom dit zo gedaan wordt. Coaches gaven aan inzicht te hebben opgedaan in de wenselijkheid
van meer expliciete coördinatie van 21ste-eeuwse vaardigheidsontwikkeling en de mate waarin deze
coördinatie plaats moet vinden. Het ontwikkelen van de rubrics en bespreken van de rubrics met
mede-coaches en studenten hielp het team om meer op een lijn te komen over leerdoelen, beoogde
manier van coachen en coördinatie van 21ste-eeuwse vaardigheden. De coaches gaven aan het idee
te hebben nu meer vanuit een kader, en vanuit dezelfde manier van coachen en meer eenduidige
verwachtingen naar studenten toe te kunnen werken. Volgens de coaches gaven de rubrics coaches
ook woorden om met studenten in gesprek te gaan, ze duidelijk te maken waar ze stonden en
handvatten om te bepalen waar ze naar toe zouden willen. De coaches vonden de rubrics goed
passen bij de manier van werken binnen Mentor Programma Friesland. Wel gaven coaches aan dat
het gebruik in eerste instantie behoorlijk instrumenteel was en dat het lastig was voor coaches en
studenten om los te komen van het instrument en om er van een invuloefening en langslopen van
de ingevulde criteria een echt gesprek van te maken. Het team van coaches vond wel dat ontwikkelde
instrumenten meer een logisch geheel maakten van het aanwezige instrumentarium bij Mentor
Programma Friesland en hen gereedschap gaf om zelf de nodige stappen te maken. Daarnaast waren
coaches blij met het gesprekskader waarin de rubrics voorzien. Het maakt de behoorlijk impliciete
leerprocessen meer expliciet. De training over formatief beoordelen en intervisie sessies werd goed
ontvangen en hielp de coaches meer kennis te verkrijgen van didactiek in het algemeen en formatief
beoordelen in het bijzonder.
Loopbaan & Burgerschapsprogramma
In het programma Loopbaan & Burgerschap hebben studenten met formatief beoordelen gewerkt
aan ontwikkeling van kritisch denken en reflectie. Om de effectiviteit van de interventie te
onderzoeken is gebruik gemaakt van de uitkomstmaten kritisch denken en zelfregulerend leren zoals
gemeten met de thermometer. Reflectie is in de thermometer geen aparte schaal en zelfregulerend
leren benadert deze vaardigheid het meest.
In Tabel 24.1 en Tabel 24.2 worden de DiD-analyses naar de ontwikkeling op kritisch denken en
zelfregulerend leren gepresenteerd.
Tabel 24.1: Analyse naar de ontwikkeling op zelfregulerend leren

Experimentele groep onderwijsactiviteit met
formatief beoordelen
Controle groep onderwijsactiviteit zonder
formatief beoordelen

Nameting-

Voormeting

Nameting

3,989

4,041

0,052

4,187

4,084

-0,103

DiD Experimentele groep – Controlegroep

voormeting

0,155

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1

Tabel 24.2 Analyse naar de ontwikkeling op kritisch denken

Experimentele groep onderwijsactiviteit met
formatief beoordelen
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Voormeting

Nameting

4,175

4,169

Nametingvoormeting
-0,007
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Controle groep onderwijsactiviteit zonder
formatief beoordelen

4,282

4,299

-0,017

DiD Experimentele groep – Controlegroep

-0,023

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1

Voor zelfregulerend leren en kritisch denken hebben de studenten uit de onderwijsactiviteit met
formatief

beoordelen

geen

significante

groei

doorgemaakt.

Ook

de

studenten

uit

de

onderwijsactiviteitgroep zonder formatief beoordelen hebben geen significante groei doorgemaakt
voor zelfregulerend leren en kritisch denken. Het verschil in groei tussen de beide groepen voor
zelfregulerend leren en kritisch denken is eveneens niet significant. Wel blijkt er een licht significant
verschil in groei te zijn voor netwerken bij vergelijking van de experimentele groep met de groep
studenten uit de onderwijsactiviteit zonder formatief beoordelen: de experimentele groep laat een
sterkere groei zien op netwerken dan de controlegroep. Uit de bevindingen van L&B kan dus
geconcludeerd worden dat het toepassen van formatief beoordelen geen aantoonbare meerwaarde
had voor de groei van kritisch denken en zelfregulerend leren waarvoor groei beoogd was maar wel
voor netwerken waar geen groei voor beoogd was.
Ervaringen met herontworpen formatieve beoordelingspraktijk
Naast afname van de Thermometer hebben er enkele interviews met individuele docenten
plaatsgevonden. Een groepsgesprek bleek te lastig om te organiseren omdat docenten over
verschillende locaties en plaatsen verspreid waren. In overleg met de onderwijskundig ontwerpers is
gekozen voor docenten die tezamen een representatief beeld konden geven van hoe het gebruik van
de formatieve beoordelingspraktijk is ervaren. Er is gekozen om een docent te interviewen die volop
de interventie heeft ingezet in haar klassen en er is voor gekozen om twee docenten te interviewen
die de interventie in beperkte mate hebben uitgevoerd in hun klas.
Uit de interviews met de beide docenten die de interventie maar beperkt hebben uitgevoerd bleek
dat zij om verschillende redenen weinig aandacht aan de interventie hebben besteed in de klas. De
eerste docent gaf aan dat hij van plan was om de interventie uit te voeren maar dat hij door
dringende en last-minute zaken op school andere prioriteiten moest stellen. De andere docent gaf
aan dat door het online aanbieden van de interventie het uitvoeren ervan bij hem naar de
achtergrond was geraakt en hij uiteindelijk voorrang gaf aan andere zaken. De docent die erg
enthousiast was gaf aan dat formatief beoordelen en in het bijzonder het gebruik van de rubrics haar
dwong om beter te kijken, beter te luisteren en meer te handelen op grond van bewijs. Ze vond dat
de rubrics een middel gaven om in gesprek te gaan met studenten, hen te laten zien wat belangrijk
is en ze merkte dat de interventie de betrokkenheid bij de studenten ook vergrootte. Op de vraag
waarom de interventie bij haar wel een succes was en mogelijk bij andere docenten niet, antwoordde
ze, dat de interventie behoorlijk ‘student-gestuurd’ was ingericht en volgens haar niet alle docenten
op die manier hun lessen inrichten en dit wellicht lastig vinden om dan wel de interventie uit te
voeren.
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5 Conclusies en aanbevelingen
5.1

Inleiding

In het Move21-project stond de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden van studenten centraal.
Welke van deze toekomstgerichte vaardigheden komen aan bod in enkele vernieuwende
onderwijsactiviteiten en kunnen we een instrument maken waarmee we inzicht krijgen in de
samenhang tussen de verschillende toekomstgerichte vaardigheden (onderzoeksvraag 1a) en in het
niveau en de ontwikkeling in die vaardigheden bij studenten (onderzoeksvraag 1b)? Dragen de
onderwijsactiviteiten bij aan deze ontwikkeling (onderzoeksvraag 2a) en is er een meerwaarde van
formatief beoordelen (onderzoeksvraag 2b)?
In de praktijkpublicatie en deze onderzoeksverantwoording hebben we verslag gedaan van het
gezamenlijk ontwerp met de praktijkpartners, van het meetinstrument om het niveau en de
ontwikkeling van studenten op toekomstgerichte vaardigheden te meten. De vier innovatieve
onderwijsactiviteiten van de praktijkpartners waarin de ontwikkeling van toekomstgerichte
vaardigheden een plaats heeft zijn gepresenteerd, met aansluitend de resultaten van de inzet van
het meetinstrument bij de onderwijsactiviteiten. De onderzoeksresultaten hebben inzicht gegeven in
hoeverre

deze

onderwijsactiviteiten

bijdragen

aan

de

ontwikkeling

van

toekomstgerichte

vaardigheden bij studenten, in hoeverre formatief beoordelen hierin een rol kan spelen én hoe deze
vaardigheden met elkaar samenhangen.
Hierna vatten we de belangrijkste bevindingen samen aan de hand van de onderzoeksvragen. We
reflecteren op het onderzoek en geven aanbevelingen voor de praktijk en voor vervolgonderzoek.

5.1.1 In samenhang meten van studentniveau en studentontwikkeling
(onderzoeksvraag 1b)
In een samenwerking tussen onderzoekers en praktijkpartners is de Thermometer ontwikkeld. Deze
vragenlijst heeft ten doel te meten wat het niveau is van studenten op de onderscheiden
toekomstgerichte vaardigheden. Door inzet van de Thermometer in een quasi-experimenteel design
waarbij studenten voor en na de onderwijsactiviteit de vragenlijst invulden en (waar mogelijk) de
vragenlijst ook werd afgenomen bij een controlegroep, kon tevens de vaardigheidsontwikkeling
worden onderzocht (zie 4.4). Bovendien hebben de resultaten inzicht gegeven in de samenhang
tussen vaardigheden (zie 4.3).
Voor de Thermometer is waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande instrumenten en concepten
en hebben we een aantal uitgangspunten gehanteerd zoals de keuze voor een algemene context en
het formuleren van items die betrekking hebben op kunnen (en niet op willen of doen). Een
uitgebreide versie van de vragenlijst is gepilot onder studenten en na analyse van de resultaten is
de vragenlijst aangepast en ingedikt naar de vorm waarin deze bij de studenten van de vier
onderwijsactiviteiten is afgenomen: een digitale vragenlijst van 86 items. De Thermometer is
aangevuld met de storyline. Hiermee is een drietal intrapersoonlijke vaardigheden meer verdiepend
bevraagd.
Met de Thermometer (inclusief de storyline) en de formatieve beoordelingsinstrumenten die in
Move21 samen met de praktijkpartners zijn ontwikkeld, hebben we niet sec ten doel gehad het
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niveau en de ontwikkeling van de vaardigheden te meten. De inzet van de instrumenten ondersteunt
de docent bij het onderwijs in 21ste-eeuwse vaardigheden. In paragraaf 5.2 (Aanbevelingen voor de
praktijk) gaan we verder in op de wijze waarop de instrumenten het onderwijs kunnen ondersteunen.
Kanttekening hierbij is dat het in ons onderzoek lastig is gebleken om vaardigheids-ontwikkeling te
meten met de Thermometer. Een belangrijke bedenking bij een instrument als de Thermometer, is
dat het vaardigheidsniveau wordt gemeten op basis van een zelfinschatting van studenten (Hoe goed
kun jij……?). Dit is een gangbare manier om 21ste-eeuwse vaardigheden te meten, maar het is ook
bekend dat er beperkingen kleven aan deze meetwijze. De eigen beoordeling van vaardigheden leidt
vaak tot andere beelden dan directe meting ervan. Recent onderzoek naar het meten 21 ste-eeuwse
vaardigheden benadrukt dan ook het belang van (investeren in de ontwikkeling van) directe
metingen (Daas, Dijkstra, Roelofs & Sluijter, 2020). In paragraaf 5.6 reflecteren we verder op de
methodologische beperkingen van het meetinstrument.

5.1.2 Samenhang tussen toekomstgerichte vaardigheden
(onderzoeksvraag 1a)
Een belangrijke aanleiding voor het onderzoek was de behoefte om de theoretisch veronderstelde
samenhang tussen 21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs (Christoffels & Baay, 2016)
empirisch te toetsen.
De resultaten hebben laten zien dat er geen sprake is van een onderverdeling van 21 componenten,
zoals eerder verondersteld. Op basis van ons onderzoek naar 21ste-eeuwse vaardigheden,
loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden onderscheiden we 13 componenten. Er is
inzichtelijk gemaakt hoe deze componenten met elkaar samenhangen en hoe sterk de samenhang
onderling is. Een viertal componenten/vaardigheden lijkt een centrale plaats in te nemen:
ondernemend

samenwerken,

creatief

probleemoplossend

vermogen,

kritisch

denken

en

loopbaanvaardigheden. De resultaten lijken te onderstrepen dat ondernemendheidsvaardigheden
niet alleen belangrijk zijn voor studenten die een opleiding volgen waarin ondernemerschap een
onderdeel is van het toekomstige beroep, maar voor alle studenten binnen het mbo. Deze kennis
kan ondersteunen bij het maken van keuzes binnen de onderwijspraktijk. Dit onderzoek suggereert
dat de vier genoemde vaardigheden een centrale positie in het curriculum zouden verdienen.
Tevens zijn er verschillende profielen te constateren, op basis van patronen in gegeven antwoorden.
Bijvoorbeeld studenten die zichzelf op alle vaardigheden hoog scoren, studenten die zichzelf op alle
vaardigheden laag scoren of studenten die overal gemiddeld scoren, maar zichzelf minder vaardig
vinden op het gebied van mediawijsheid.
Bij de interpretatie van onze resultaten willen we meegeven dat deze nieuwe conceptualisatie van
vaardigheden gebaseerd is op “slechts” één empirisch onderzoek. Vervolgonderzoek is nodig om te
staven of deze samenvoeging van vaardigheden ook standhoudt onder andere omstandigheden en
doelgroepen. Daarbij is het huidige onderzoek gebaseerd op zelfinschatting en kan uit de scores van
de

studenten

uit

de

Thermometer niet

direct geconcludeerd

worden

hoe

het

algehele

vaardighedenniveau in het mbo momenteel is. Ook de beperkte spreiding in gemiddelden tussen
vaardigheden suggereert dat de ontwikkelde Thermometer slechts een eerste indicatie biedt.
De inzichten uit het onderzoek maken duidelijk dat het belangrijk is om niet klakkeloos elke (21steeeuwse) vaardigheid een (afzonderlijke) plek te geven in het curriculum, maar goed te kijken naar
de 13 componenten en de daaruit voortkomende kernelementen, hun onderlinge samenhang en of
de specifieke doelgroep van een opleiding ook een tendens toont in de score op bepaalde
vaardigheden. Op basis van één onderzoek, met één meetinstrument, kunnen we nog niet definitief
concluderen hoe de samenhang tussen de vaardigheden eruit ziet. Wel is, zoals in hoofdstuk 2
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benoemd, een aantal patronen te zien die wellicht herkenbaar zijn in de discussie over de
vaardigheden. Onder andere de centrale positie van ondernemend samenwerken, creatief
probleemoplossend vermogen, kritisch denken en loopbaanvaardigheden biedt input voor een goed
gesprek over de positionering en het belang van de vaardigheden in het onderwijs.

5.1.3 Bijdrage van onderwijsactiviteiten aan de ontwikkeling van
vaardigheden (onderzoeksvraag 2a)
In de vier onderzochte innovatieve onderwijsactiviteiten heeft de ontwikkeling van toekomstgerichte
vaardigheden een plek. Aan de hand van de Thermometer, die voorafgaand en na afloop van de
onderwijsactiviteiten aan de studenten werd voorgelegd, is getracht de ontwikkeling van studenten
in beeld te brengen en de bijdrage van de onderwijsactiviteiten aan die ontwikkeling te onderzoeken.
Bij een van de activiteiten konden we bij enkele toekomstgerichte vaardigheden een positieve
ontwikkeling constateren. De metingen lieten echter bij de overige drie onderwijsactiviteiten geen
duidelijke groei zien. Ook werden er geen verschillen in ontwikkeling gevonden tussen groepen van
deelnemende studenten aan de onderzochte onderwijsactiviteiten en de controlegroepen.
Uit de verdiepende interviews met studenten en docenten kwam naar voren dat studenten door
deelname

aan

de

onderwijsactiviteiten

wel

de

zogenaamde

kernvaardigheden

uit

de

onderwijsactiviteiten herkenden en ook groei op verschillende toekomstgerichte vaardigheden
hebben ervaren.
Kortom, het in beeld brengen van de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden bij studenten
aan de hand van de Thermometer blijkt in slechts (zeer) beperkte mate mogelijk te zijn. En, zo lieten
de interviews zien, het niet kunnen meten van groei aan de hand van de Thermometer, betekent
niet per se dat zich geen ontwikkeling bij de studenten heeft voorgedaan. Hier staan we nader bij
stil in paragraaf 5.1.5.

5.1.4 Meerwaarde van formatieve instrumenten bij het in beeld
brengen en ondersteunen van vaardigheidsontwikkeling
(onderzoeksvraag 2b)
Naast

het

bepalen van de

bijdrage

van

onderwijsactiviteiten

aan de

ontwikkeling

van

toekomstgerichte vaardigheden, is de Thermometer ook gebruikt om de bijdrage van formatief
beoordelen aan de ontwikkeling van studenten te onderzoeken. Hiervoor is de vergelijking gemaakt
tussen de groepen studenten die deelnamen aan de onderwijsactiviteit, waarin tevens de formatieve
beoordelingspraktijk was aangepast en studenten die weliswaar ook de onderwijsactiviteit volgden,
maar dan zonder formatief beoordelen. Uit het onderzoek blijkt, op enkele uitzonderingen na, dat
met de Thermometer geen aantoonbare meerwaarde van formatief beoordelen vastgesteld kan
worden voor het bevorderen van de groei van 21ste-eeuwse vaardigheden. Alleen bij Het Techniek
Atelier heeft formatief beoordelen de beoogde meerwaarde voor de groei van communicatie en
zelfregulerend leren. Opvallend hierbij is dat bij Het Techniek Atelier docenten meerdere cycli van
formatief

beoordelen

hebben kunnen

toepassen alvorens

de

eigenlijke

interventie

heeft

plaatsgevonden waaruit de meerwaarde van formatief beoordelen is gebleken. Dit zou een verklaring
kunnen zijn waarom juist bij Het Techniek Atelier wel sprake was van een aantoonbare meerwaarde
van formatief beoordelen op de groei van communicatie en zelfregulerend leren.
Aanvullende kwalitatieve dataverzameling is gehouden om de ervaringen van docenten en –zo
mogelijk– studenten van de vier onderwijsactiviteiten met de formatieve beoordelingspraktijken
beter te kunnen duiden. Resultaten tonen dat docenten duidelijke opbrengsten ervaren van het
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ontwikkelen van rubrics en toepassen van formatief beoordelen. Ook komt uit de evaluaties duidelijk
naar voren dat docenten het adequaat toepassen van formatief beoordelen ter ondersteuning van
21ste-eeuwse vaardigheden als lastig ervaren. Wel treedt er bij/door het toepassen van de formatieve
beoordelingspraktijk een leerproces bij de docenten op. Dit komt het meest duidelijk naar voren uit
de evaluaties gehouden bij Het Techniek Atelier waarbij drie ontwerpcycli zijn doorlopen en een
duidelijke ontwikkeling bij de docenten zichtbaar wordt. Met de implementatie van de formatieve
beoordelingspraktijken en doordacht gebruik van rubrics wordt ook een aanzet gegeven tot
explicitering en coördinatie (van ondersteuning) van 21 ste-eeuwse vaardigheids-ontwikkeling.
Voorbereidende analyses gepresenteerd in hoofdstuk 3 lieten zien dat bij de vier cases de
vaardigheidsontwikkeling veelal impliciet werd gelaten en ondersteuning ervan niet of nauwelijks
gecoördineerd. Een overkoepelende constatering met betrekking tot de evaluaties is dat de inhoud
van de evaluatiegesprekken vooral ging over het gebruik van de rubrics. Ook na gericht doorvragen
tijdens interviews koppelden de docenten formatief beoordelen veel minder aan specifieke formatieve
handelingen, zoals het communiceren over resultaten (Gulikers & Baartman, 2018). Docenten
antwoordden dan vaak met de generieke term ‘begeleiden van studenten’.
De inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd over de effectiviteit van formatief beoordelen van
21ste-eeuwse vaardigheden komen grotendeels overeen met wat bekend is uit onderzoek in andere
onderwijscontexten zoals, bijvoorbeeld, het hoger onderwijs. Uit onderzoek in andere contexten is
bekend dat het realiseren van effectieve formatieve beoordeling niet eenvoudig is voor docenten
(Gulikers & Baartman, 2018) en vraagt om professioneel leren van docenten (Sluijsmans, Joosten
Ten Brinke, & Van der Vleuten, 2013). Ook is bekend dat rubrics bij kunnen dragen aan explicitering
van vaardigheidsontwikkeling (Andrade, 2005). Naast bevestiging dat inzichten ook gelden voor de
context van het mbo heeft het onderzoek ook nieuwe inzichten opgeleverd. Zo is er nu meer inzicht
in waar de mbo praktijk (in dit geval vier cases), staat met betrekking tot implementatie van
formatief beoordelen en is ontdekt dat er nog maar weinig werk wordt gemaakt van expliciete
coördinatie van ondersteuning van ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden.

5.1.5 Reflectie
We bespreken de mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek en in het bijzonder de
Thermometer langs een aantal vragen.
1

Is de Thermometer geschikt voor het meten van deze complexe vaardigheden?

Het meten van vaardigheden is ingewikkeld, omdat de complexiteit van de vaardigheden groot is.
Zo bevat elke vaardigheid componenten van kennis, houding, gedrag en mogelijk ook van normen
en waarden. Daarnaast kunnen de vaardigheden in verschillende contexten, zoals op school, stage
of daarbuiten, een andere uitwerking hebben. Daarmee is de vraag wat een aantal items per
vaardigheid in beeld kunnen brengen. Met de zorgvuldigheid van het ontwikkelproces van het
meetinstrument, geeft het wel een indicatie en een basis voor verder gesprek. Daarnaast hebben we
door dit ‘compacte’ instrument een hele reeks aan vaardigheden tegelijkertijd kunnen meten, wat
iets kan zeggen over de onderlinge samenhang.
2

Is de Thermometer gepast voor de mbo-doelgroep?

De Thermometer is heel talig. Dit op zichzelf is een uitdaging: is het taalniveau van de doelgroep
voldoende? Een andere uitdaging is het verschil in taal/terminologie: wat betekent een begrip voor
studenten, docenten en onderzoekers? Het gesprek zou daar ook over moeten gaan: wat is het beeld
in ieders hoofd als we het hebben over bijvoorbeeld kritisch denken? En hoe sla je daar een brug
tussen?
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In ons theoretisch model zijn we uitgegaan van 21 toekomstgerichte vaardigheden die we stuk voor
stuk aan de hand van een aantal stellingen hebben uitgewerkt. Dit leidde tot een flinke vragenlijst
waarin een groot aantal concepten kort en in grote lijnen werd bevraagd. Mogelijk heeft dit tot gevolg
gehad dat de operationalisaties van de vaardigheden te abstract waren, wat het lastiger maakt om
ontwikkeling te kunnen vaststellen. De lengte maakte ook dat het voor sommige studenten lastig
was om zich van begin tot eind serieus te concentreren op de vragenlijst.

3

Is de Thermometer direct geschikt voor meting van effecten van onderwijsactiviteiten?

Een vraag is of de Thermometer in de gebruikte vorm een geschikt instrument is om ontwikkeling
van toekomstgerichte vaardigheden bij studenten in beeld te brengen. Het gaat in dit onderzoek om
innovatieve onderwijsactiviteiten die een ruimer doel hebben dan alleen vaardigheidsontwikkeling.
De vier onderzochte onderwijsactiviteiten richten zich op brede persoonsvorming en persoonlijke
groei, waarbij in retrospect moet worden vastgesteld dat dit naar gelang het onderzoek vorderde
meer focus kreeg. In hoeverre is het dan wenselijk om ten behoeve van een effectmeting de
werkelijkheid van de studentervaring op deze manier instrumenteel te maken? Deze overwegingen
hadden we op voorhand al en hebben we willen ondervangen door met betrokken studenten en
docenten in gesprek te gaan.
Uit de interviews bleek inderdaad dat studenten verschillende leeropbrengsten uit eenzelfde
onderwijsactiviteit halen. Dat kan komen door de variatie binnen de onderwijsactiviteiten, maar ook
door verschillende leerervaringen. Een scène op een podium spelen of een gesprek houden met een
opdrachtgever is voor studenten die dat voor het eerst doen een andere ervaring dan voor studenten
die dit al vaker hebben gedaan. Vanwege de individualiteit van de leerervaring is het de vraag in
hoeverre het zinvol is om over een gemiddeld effect voor een groep te spreken op specifieke
vaardigheden.
4
Bij

Ontwikkeling als groei en hogere scores
het

beantwoorden

van

de

onderzoeksvragen

is

uitgegaan

van

de

aanname

dat

vaardigheidsontwikkeling betekent dat een student zichzelf na een periode van werken aan een
vaardigheid in een onderwijsactiviteit of herontworpen formatieve beoordelingspraktijk hoger
beoordeelt. Voorgenoemde aanname is gangbaar binnen onderwijskundig onderzoek. Het is echter
de vraag of je een lagere waardering van studenten na een periode van werken aan een vaardigheid
niet ook als ontwikkeling zou kunnen typeren. Dit heeft te maken met het feit dat het invullen van
de vragenlijst en werken met de rubrics een beroep doet op de vaardigheid zelfbeoordeling. Het is
bekend uit onderzoek dat het moeilijk is voor studenten om zichzelf nauwkeurig te beoordelen
(bijvoorbeeld Brown, Andrade & Chen, 2015). Wetenschappers zijn het er ook over eens dat
studenten moeten leren om zichzelf nauwkeuriger en realistischer te beoordelen (Boud, Lawson, &
Thompson, 2013). Het is bekend dat studenten die minder goed zijn in een bepaalde vaardigheid
zichzelf ook minder realistisch en dus hoger inschatten (Boud & Falchikov, 1989). De kennis,
vaardigheden en houding nodig om een goede prestatie te leveren, is ook nodig om die goede
prestatie adequaat te kunnen beoordelen. Met andere woorden, naar mate de kennis en ervaring
van studenten met betrekking tot bepaalde vaardigheden toeneemt kan verondersteld worden dat
studenten zichzelf realistischer en dus ook lager gaan inschatten. Dit roept vragen op over wat gezien
kan worden als ontwikkeling.
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Concluderende beschouwing Thermometer
Uit de reflectie blijkt dat het meten van vaardigheden middels een instrument als de Thermometer
niet zonder haken of ogen is. Duidelijk mag zijn dat het heel ingewikkeld is, zeker binnen deze
context. Het doel was om een meetinstrument te ontwikkelen waarmee we een grote hoeveelheid
aan vaardigheden in korte tijd bij een grote groep in kaart konden brengen, dat vraagt om
concessies. Kortom, de eerste ervaringen met de Thermometer geven diverse aanknopingspunten
voor bijstelling of herontwerp van een instrument of combinatie van instrumenten om de
ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden te meten. In het onderzoek is bovendien op basis
van de eerste afname van de Thermometer aangetoond dat we mogelijk een andere indeling van
toekomstgerichte vaardigheden kunnen hanteren, waarbij we tevens een aantal ‘kernvaardigheden’
kunnen afleiden die richting kunnen geven aan een herontwerp.
Naast de Thermometer is beoogd om met een aanvullend meetinstrument volgens een storylinemethode zicht te krijgen op effecten van de onderwijsactiviteiten in termen van ontwikkeling van
intrapersoonlijke vaardigheden. Deze storyline is als onderdeel van de nameting van de
Thermometer ingezet. Dit had een tweetal voordelen:
•

Er

hoefde

bij

de

studenten

maar

één

afnamemoment

voor

de

afrondende

onderzoeksinstrumenten ingepland te worden.
•

Door een online variant in te zetten konden grote aantallen studenten bevraagd worden.

Tegelijkertijd liet de praktijk zien dat er ook nadelen kleefden aan deze keuze. De online afname
vergde een grote mate van zelfstandigheid en taligheid van de student, wat ten koste ging van de
diepgang van de reflectie. De waarde en kwaliteit van reflectie op je ontwikkeling wordt pas merkbaar
in het gesprek erover. Dit in gesprek reflecteren op ontwikkeling is een belangrijk kernelement van
werken met de storyline-methodiek. In de context van dit onderzoek bleek een dergelijke intensieve
afname van de storyline als onderzoeksinstrument echter niet mogelijk. De waarde als
onderzoeksinstrument om effecten zichtbaar te maken hangt uiteraard duidelijk af van de afname
ervan. De potentie van het instrument als gespreksinstrument is door de praktijk echter omarmd.

5.2

Aanbevelingen voor praktijk

Breng 21ste-eeuwse vaardigheden onder in een leerlijn
Uit het onderzoek naar de formatieve beoordelingspraktijken bleek dat het soms nog aan coördinatie
ontbreekt op de 21ste-eeuwse vaardigheden. De instrumenten uit de toolkit en de praktijkpublicatie
rondom formatief beoordelen kunnen scholen helpen om te reflecteren op de leerdoelen van de
onderwijsactiviteiten waarin de vaardigheden aan bod komen en het gesprek hierover op gang
brengen. Wat verstaan we onder 21ste-eeuwse vaardigheden, welke vaardigheden vinden we
belangrijk en hoe verhouden die zich tot elkaar in het onderwijs? Wegen alle vaardigheden even
zwaar of mogen sommige vaardigheden meer gewicht krijgen in het onderwijs? Het onderzoek geeft
aanleiding

om

de

vaardigheden

ondernemend

samenwerken,

kritisch

denken,

creatief

probleemoplossend denken en loopbaanvaardigheden meer centraal te stellen. Bovendien is het
zinvol om dit niet los per vak of module te bekijken, maar meer overkoepelend, in de vorm van een
leerlijn. Hiermee wordt meer coördinatie en structuur gebracht in wanneer welke vaardigheden aan
bod komen in het onderwijs.
Breng vaardigheden en vaardigheidsontwikkeling in beeld
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Ook de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden bij de studenten is nog weinig zichtbaar. Waar
staan studenten wat betreft de vaardigheidsontwikkeling: wat is nu hun niveau, waar wordt naar
gestreefd en wat moet er nog gebeuren om daar te komen? De instrumenten uit de toolkit (met
name de rubrics) kunnen hierbij helpen. Kies bij inzet van de Thermometer de vaardigheden die je
wil meten bij een specifieke onderwijsactiviteit. Denk in termen van modules (per vaardigheid) in
plaats van een volledige lijst zodat de bevragingslast beperkt blijft. Door een combinatie van
instrumenten te hanteren om inzicht te krijgen in de vaardigheidsontwikkeling, wordt het ook beter
mogelijk om onder meer de variatie in leerervaringen in beeld te brengen. Ook hier zijn de formatieve
instrumenten, zoals rubrics en portfolio’s, waardevol.
Investeer in de docent/coach
Docenten vinden het soms nog best lastig om gesprekken te voeren met studenten over 21 ste-eeuwse
vaardigheden. De rubrics en de storyline uit de toolkit kunnen helpen bij dit gesprek. Tegelijkertijd
is het wel nodig deze instrumenten adequaat te leren toepassen.

5.3

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

In de reflectieparagraaf zijn we ingegaan op de beperkingen van het onderzoek, in het bijzonder de
Thermometer. Deze reflectie geeft aanleiding tot een aantal suggesties voor vervolgonderzoek.
Andere contexten
In dit onderzoek hebben we bij een grote groep studenten van vier verschillende mbo-instellingen
de Thermometer kunnen afnemen. Dit heeft geleid tot een nieuwe kijk op de verschillende
toekomstgerichte vaardigheden die onderscheiden kunnen worden en de samenhang hiertussen.
Meer onderzoek, op verschillende mbo-instellingen, onder studenten die opleidingen volgen op
verschillende niveaus en onderzocht in verschillende contexten (werk, privé, school, etc.) zal laten
zien of het beeld van 13 (in plaats 21) te onderscheiden vaardigheden en de gevonden samenhangen
worden bevestigd of genuanceerd. Bovendien is verdere onderbouwing van de vier gevonden centrale
vaardigheden wenselijk.
Meer focus in de metingen
In Move21 hebben we alle deelnemende studenten op alle vaardigheden bevraagd met de
Thermometer. Voor gebruik van de Thermometer in het vervolg is het aan te bevelen om te focussen
op de vaardigheden die centraal staan in de onderwijsactiviteit en deze specifiek te bevragen.
Eventueel zouden de sets per vaardigheid uitgebreid kunnen worden om meer diepgang te krijgen
in de meting van de verschillende vaardigheden.
Grip op vaardigheidsniveau en -ontwikkeling
In het huidige onderzoek zijn de Thermometer en storyline digitaal afgenomen, met een korte
instructie. De waarde van de instrumenten voor het onderwijs wordt vergroot wanneer deze meer
als een onderdeel van het onderwijs ingezet kunnen worden en docenten het gesprek met studenten
kunnen aangaan over de vaardigheden en hun ontwikkeling en vorming in bredere zin. In het
verlengde hiervan kan vervolgonderzoek nader ingaan op de perceptie van niveau en groei. Niet
altijd drukt een hogere score groei uit, maar kan een grotere bewustwording door de voormeting of
een gerichte interventie ook tot een initieel lagere (zelf)score leiden. Daarbij was opvallend dat
Entree-studenten (“niveau 1”) de hoogste zelfscores hadden op de meeste vaardigheden. De
ontwikkeling van een directe in plaats van een zelf-ingeschatte meting, kan nadere duiding geven
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(vgl. Daas e.a., 2020). In het verlengde van de eigen perceptie op niveau en groei, zijn vraagstukken
rond meer normatieve vormen van beoordeling ook een uitdagend gebied voor vervolgonderzoek.
Vervolgonderzoek naar ondersteuning van 21ste-eeuwse vaardigheden met formatief beoordelen
In het onderzoek naar de meerwaarde van formatief beoordelen van 21 ste-eeuwse vaardigheden is
de meerwaarde van formatief beoordelen aangetoond bij een case waarbij meerdere ontwerpcycli
zijn doorlopen. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de invloed van het aantal ontwerpcycli
dat is doorlopen op de effectiviteit van formatief beoordelen. Hierbij kan gedacht worden aan diverse
scenario’s die in verschillende contexten kunnen worden geïmplementeerd en waarbij een
vergelijking tussen cases wordt gemaakt. Daarnaast zou ook onderzoek gedaan kunnen worden naar
ontwerpkenmerken van rubrics. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan rubrics waarbij
gevarieerd wordt in de verhouding tussen taal en beeld en ook zou er geëxperimenteerd kunnen
worden met meer ‘speelse’ varianten van rubrics als kwartetspelen. Daarnaast lijkt het raadzaam
om bij vervolgonderzoek niet alleen de leerresultaten van studenten te meten maar ook expliciet te
focussen op wat en hoe docenten leren van en/of bij het toepassen van formatief beoordelen.
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Bijlage 1A - Van longlist naar shortlist in de thermometer
Cluster/dimensie plus

Vaardigheid

Longlist voor kwalitatieve pilot

Shortlist na kwantitatieve pilot

Instrumentele vaardigheden

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

•

digitale apparaten met elkaar verbinden

•

digitale apparaten gebruiken

Christoffels & Baay, 2016; Fraillon,

•

digitale apparaten gebruiken

•

software (apps of programma’s) installeren en

Ainley & Schulz, 2013; Raad voor

•

software installeren en updaten

Cultuur, 2005;

•

instellingen van digitale apparaten veranderen

SLO, 2017;

•

veel voorkomende, technische problemen van

onderliggende literatuur
21: Digitale vaardigheden

Voogt & Roblin, 2010, in

updaten
•

digitale apparaten oplossen (bijv. het vastlopen

digitale apparaten oplossen

Christoffels en Baay, 2016

•

online met anderen communiceren

•

online informatie delen met anderen

•

digitale informatie op verschillende manieren

veel voorkomende, technische problemen van
van internet of programma’s)

•

via digitale middelen met anderen
communiceren

presenteren
Mediawijsheid

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

•

digitale apparaten beveiligen

•

digitale apparaten beveiligen

•

online gegevens beveiligen

•

online gegevens beveiligen

•

spam herkennen

•

spam herkennen

•

je online gedragen

•

beslissen welke persoonlijke informatie je

•

beslissen welke persoonlijke informatie je

online deelt

online deelt
Informatievaardigheden

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

•

•

een zoekmachine gebruiken om informatie te
vinden

•

gebruik maken van filters bij het online

informatie te vinden
•

zoeken naar informatie
•

op verschillende manieren online informatie

een zoekmachine gebruiken om nieuwe
op verschillende manieren online informatie
zoeken

•

bepalen of online informatie betrouwbaar is

zoeken
•
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bepalen of online informatie waar is
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Cluster/dimensie plus

Vaardigheid

Longlist voor kwalitatieve pilot

Shortlist na kwantitatieve pilot

onderliggende literatuur

21: Denkvaardigheden

Kritisch denken

•

online feiten van meningen onderscheiden

•

online nepnieuws herkennen

•

bepalen of online informatie betrouwbaar is

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

•

argumenten voor en tegen een stelling

•

bepalen wanneer iets een feit of een mening is

bedenken

•

bepalen of informatie waar is

bepalen wanneer iets een feit of een mening

•

je mening onderbouwen met argumenten

is

•

begrijpen waarom iemand iets zegt

Adams & Wieman, 2007;
Baay & van Leeuwen, 2016;

•

Bailin en Siegel, 2003, in Baay &
van Leeuwen, 2016;

•

bepalen of informatie waar is

Bransford, 1984;

•

bepalen of iets een argument voor of tegen

Christoffels & Baay, 2016;

een stelling is

curriculum.nu, 2018;

•

je mening onderbouwen met argumenten

Dilley, Kaufman, Kennedy, &

•

begrijpen waarom iemand iets zegt

Plucker, 2015;

•

je mening aanpassen

Facione, 1990;

•

je mening aanpassen op basis van de mening

Heiltjens, 2016;
van de Kamp, Admiraal, &

van anderen
Probleemoplossend vermogen

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

Rijlaarsdam, 2016

•

een probleem herkennen

•

de oorzaak van een probleem ontdekken

Lai, 2011;

•

de oorzaak van een probleem ontdekken

•

bedenken hoe je een probleem kan oplossen

Lucas, Claxton, & Spencer, 2013

•

bedenken hoe je een probleem kan oplossen

•

van aanpak wisselen als dat nodig is om een

Polya, 1954;

•

meerdere oplossingen voor een probleem

SLO, 2006;
SLO, 2016;

bedenken
•

SLO, 2017
Wallas, 1926

probleem op te lossen

besluiten wat de beste oplossing voor een
probleem is

•

anderen om hulp vragen als je een probleem
niet kan oplossen

•

vaststellen of een oplossing voor een
probleem werkt
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Cluster/dimensie plus

Vaardigheid

Longlist voor kwalitatieve pilot

Shortlist na kwantitatieve pilot

onderliggende literatuur
•

van strategie wisselen: een andere oplossing
voor het probleem proberen

Creativiteit

21: Interpersoonlijke vaardigheden

Communiceren

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

•

meerdere ideeën bedenken

•

•

een idee doorzetten als anderen het geen

meerdere oplossingen bedenken voor een
situatie

goed idee vinden

•

ideeën bedenken die niet voor de hand liggen

•

ideeën bedenken die niet voor de hand liggen

•

van meerdere ideeën één plan maken

•

open staan voor nieuwe, onverwachte ideeën

•

een idee omzetten in actie

•

één idee kiezen, als je meerdere ideeën hebt

•

van meerdere ideeën 1 plan maken

•

een idee omzetten in actie

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

•

je verhaal of mening vertellen aan anderen

•

je verhaal of mening vertellen aan anderen

Beebe et al, 2015;

•

je verhaal of mening opschrijven

•

je verhaal of mening opschrijven

Binkley et al., 2012;

•

anderen laten uitpraten

•

inschatten of anderen jou begrijpen

Christoffels & Baay, 2016;

•

inschatten of anderen jou begrijpen

•

rekening houden met hoe je verhaal overkomt

Lench et al, 2015;

•

checken of jij anderen begrijpt

Metusalem et al, 2017;

•

rekening houden met wat iemand al weet als

Nagarajan & Edwards, 2014;

bij anderen

je iemand iets vertelt

National Research Council, 2012;

•

Newman, Hartman & Taber, 2012;

inschatten hoe anderen zullen reageren op
wat je gaat zeggen

Petit & Verheyen, 2015;

•

SLO, 2006;

rekening houden met hoe je verhaal
overkomt bij anderen

van Voogt en Pareja, 2010.
Samenwerken

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

•

anderen in een groepje motiveren om samen

•

problemen helpen oplossen in een groep

te werken

•

verschillende rollen bij het werken in een

•
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problemen helpen oplossen in een groep

groepje nemen
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Cluster/dimensie plus

Vaardigheid

Longlist voor kwalitatieve pilot

Shortlist na kwantitatieve pilot

•

de sfeer in de groep verbeteren

•

omgaan met feedback

•

afspraken met anderen nakomen

•

anderen enthousiast maken voor jouw ideeën

•

anderen feedback geven

•

verschillende rollen bij het werken in een

onderliggende literatuur

groepje kunnen nemen
•

ervoor zorgen dat je met jouw groepje aan
een opdracht werkt

•

21: Intrapersoonlijke vaardigheden

omgaan met feedback

Sociale & culturele

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

vaardigheden

•

je verplaatsen in een ander

•

je inleven in een ander

•

je aanpassen aan anderen

•

omgaan met mensen die je nog niet kent

•

je eigen standpunt of mening laten weten

•

mensen met een andere achtergrond

•

omgaan met mensen die je nog niet kent

•

mensen met een andere achtergrond

•

rekening houden met andere meningen

respecteren

•

online respectvol reageren

Metacognitie

•

rekening houden met andere meningen

•

luisteren naar de mening van anderen

•

je aan sociale gedragsregels houden

respecteren

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

•

inschatten wat je wel en niet goed kan

•

aangeven hoe je een opdracht aanpakt

Agterbos, 2014;

•

beoordelen of je iets goed begrepen hebt

•

doelen stellen voordat je aan een opdracht

Akturk & Sahin, 2011;

•

aangeven hoe je een opdracht aanpakt

Bacigalupo, Kampylis, Punie & van

•

inschatten hoe je iets het beste kan leren

de Brande, 2016;

•

doelen stellen voordat je aan een opdracht

van den Berg, 2013;
van de Berghe, 2007;

•

Boekaerts, 2011;
Christoffels & Baay, 2016;
Efklides, 2006;
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inschatten of je je doelen haalt voor een
opdracht

begint

•

jezelf vragen stellen die je helpen bij het leren

je tijd indelen als je met een opdracht bezig

•

besluiten wat de beste oplossing voor een

bent
•

begint
•

probleem is

inschatten of je je doelen voor school of stage
haalt
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Cluster/dimensie plus

Vaardigheid

Longlist voor kwalitatieve pilot

Shortlist na kwantitatieve pilot

onderliggende literatuur
Efklides, 2011;
FFE-YE, 2012;

•
Zelfregulatie

jezelf vragen stellen die je helpen bij het leren

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

Flavell, 1979;

•

je concentreren tijdens school of stage

•

je concentreren als je ergens mee bezig bent

Ledoux, Meijer, Van der Veen, &

•

leuke dingen uitstellen als dat beter voor je is

•

leuke dingen uitstellen als dat nodig is

Breetvelt, 2013

•

jezelf tegenhouden als je iets wilt doen wat

•

dingen negeren die slecht voor je zijn

eigenlijk niet mag

•

op een gepaste manier je emoties uiten zonder

Meijer, Veenman, & Hout-Wolters,
2006;

•

dingen negeren die slecht voor je zijn

Murray, Rosanbalm, Christopoulos

•

gefocust aan een doel werken

en Hamoudi, 2015 ;

•

je niet laten afleiden door anderen

Panadero, 2017;

•

gedisciplineerd met school of stage bezig zijn

Pintrich, 2000;

•

je emoties in bedwang houden

Schraw, 2001

Ondernemendheid

Veenman, 2005

•

afspraken met anderen nakomen

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

•

omgaan met veranderingen of nieuwe

•

omgaan met veranderingen of nieuwe situaties

situaties

•

kansen zien voor jezelf of voor anderen

contact houden met mensen die iets voor jou

•

initiatief nemen om dingen te verbeteren

kunnen betekenen

•

volhouden, ook wanneer je iets moeilijk vindt

Veenman, Van Hout-Wolters, &
Afflerbach, 2006

daarin te overdrijven

•

Winne & Hadwin, 1998;
Zimmerman, 2000;

•

kansen zien voor jezelf of voor anderen

Zimmerman & Moylan, 2009.

•

anderen enthousiast maken voor jouw ideeën

•

proactief ervoor zorgen dat jouw ideeën
uitgevoerd worden

•

initiatief nemen om op school of tijdens stage
dingen te verbeteren

•

afwegen wat de risico’s van sommige keuzes
zijn

•
LOB

Kwaliteitenreflectie

Akkermans, Brenninkmeijer,
Huibers, en Blonk, 2013;
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volhouden, ook wanneer je iets moeilijk vindt

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

•

bedenken wat je op school en stage goed kan

•

bedenken wat je goed kan

•

bedenken wat je op school en stage minder

•

feedback van anderen gebruiken om te bepalen

goed kan

waarin je jezelf wilt ontwikkelen
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Cluster/dimensie plus

Vaardigheid

Longlist voor kwalitatieve pilot

Shortlist na kwantitatieve pilot

•

•

onderliggende literatuur
Kuijpers, 2003;
Kuipers, 2006;

met anderen bespreken wat je op school en
stage goed kan

Meijers, Kuijpers, & Bakker, 2006;

•

Peeters & Lucassen, 2017;

met anderen bespreken wat je op school en

ontwikkelen
•

stage niet goed kan

Smelt, 2015;

•

handreiking VO-raad (n.d.)

bedenken waarin je jezelf verder wilt
bedenken hoe je jouw kwaliteiten later wilt
gebruiken

bedenken welke kwaliteiten je buiten school
en stage hebt

•

bedenken hoe je jouw kwaliteiten verder wilt
ontwikkelen

•

bedenken hoe je jouw kwaliteiten later wilt
gebruiken

•

met anderen bespreken hoe je jouw
kwaliteiten later kunt gebruiken

Motievenreflectie

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

•

bedenken wat je op school en stage leuk vindt

•

bedenken wat je leuk vindt

•

bedenken wat je buiten school en stage leuk

•

bedenken waarom je iets leuk vindt

vindt

•

bedenken wat je belangrijk vindt in stage of

•

bedenken wat je belangrijk vindt in een latere
baan

•

bedenken wat voor baan je later wil hebben

•

met anderen bespreken wat je op school en

toekomstig werk
•

bedenken wat voor baan of beroep je later wilt
hebben

stage leuk vindt
•

met anderen bespreken wat je buiten school
en stage leuk vindt

•

met anderen bespreken wat je belangrijk
vindt in een latere baan

•

met anderen bespreken wat voor baan je
later wil hebben

Werkexploratie

Hoe goed kun jij:
•
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Hoe goed kun jij:

informatie vinden over beroepen in je sector
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Cluster/dimensie plus

Vaardigheid

Longlist voor kwalitatieve pilot

Shortlist na kwantitatieve pilot

•

informatie vinden over bedrijven in je sector

•

•

het nieuws in je sector bijhouden

•

vacatures in je sector vinden

•

vragen stellen aan anderen over bedrijven in

van wat je moet kunnen voor een bepaald

je sector

beroep

onderliggende literatuur

•

tijdens een open dag of stage een idee krijgen

(stage)bedrijven/organisaties
•

•

van de sfeer van een bedrijf
•

informatie vinden over de

tijdens stage of open dagen een beeld krijgen

bepalen of je de juiste kwaliteiten hebt voor je
toekomstige beroep

•

beroepscompetenties die je nodig hebt
Loopbaansturing

informatie vinden over

bepalen of een bedrijf/organisatie of beroep
past bij je interesses

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

•

met anderen bespreken wat je later bereikt

•

doelen stellen voor je toekomstige loopbaan

wil hebben

•

bedenken hoe je die doelen kunt bereiken

•

bedenken wat je later bereikt wil hebben

•

buiten je opleiding iets doen wat een

•

bedenken hoe je jouw doelen kunt bereiken

•

met anderen bespreken hoe je bekenden kunt

toevoeging is voor je CV
•

je kwaliteiten aan anderen laten zien

gebruiken om je doelen te bereiken
•

met anderen overleggen over opleidingen,
cursussen of werkervaring die je nodig hebt
om je doelen te bereiken

•

werkgevers laten zien wat je buiten school om
zoal doet om je kansen op een baan te
vergroten

•

werkgevers laten zien welke extra dingen je
voor school doet om je kansen op een baan te
vergroten

•
Netwerken

werkgevers je kwaliteiten laten zien

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

•

•

nieuwe contacten leggen die kunnen helpen
bij opdrachten voor school of stage
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contacten leggen die kunnen helpen met
school, stage, bijbaan of toekomstig werk
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Cluster/dimensie plus

Vaardigheid

Longlist voor kwalitatieve pilot

Shortlist na kwantitatieve pilot

•

•

onderliggende literatuur
nieuwe contacten leggen die kunnen helpen
met zoeken naar een stage of baan
•

mensen om hulp vragen bij het zoeken naar

bijbaan of toekomstig werk
•

een stageplek of een baan
•

mensen om hulp vragen als je hulp wilt voor

contact houden met mensen van school of
stage

•

school
•

hulp vragen bij het zoeken naar een stageplek,

mensen laten weten wat je op school of stage
doet

contact houden met klasgenoten van nu of
vroeger

•

contact houden met oud-collega’s of
stagebegeleiders

•

contact houden met docenten van nu of
vroeger

•
Burgerschap

mensen laten weten wat je op school doet

Politieke en democratische

Hoe goed kun jij:

vaardigheden

•

duidelijk maken wat je vindt

•

opkomen voor je eigen mening

•

luisteren naar de redenen waarom anderen

•

bepalen welke politieke partij het best aansluit

Berge et al., 2014;
Daas & Dijkstra, 2016;

Hoe goed kun jij:

iets anders kiezen

Daas, ten Dam & Dijkstra, 2016;

•

opkomen voor je eigen opvatting

Dekker en de Hart, 2005; Eidhof,

•

snappen hoe een ander denkt

2016;

•

bepalen welke politieke partij het best

Elfering et al., 2016; Hurenkamp,

•

begrijpen waarom iemand voor een andere
politieke partij is dan jij

•

jouw stagebegeleider aangeven dat je minder

aansluit bij je eigen mening

uren begeleiding krijgt dan waar je recht op
hebt

2017;

•

nepnieuws onderscheiden van echt nieuws

Ministerie van OCW, 2015;

•

begrijpen waarom iemand een andere

Munniksma et al., 2017; Nieuwelink

bij je eigen mening

politieke partij kiest dan jij

et al., 2016; Onderwijsraad, 2012;

•

Wagenaar et al., 2011

argumenten geven voor je mening over een
lastig politiek onderwerp

Sociaal-maatschappelijke
vaardigheden

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:
•

samenwerken met iemand die een andere
seksuele voorkeur heeft
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Cluster/dimensie plus

Vaardigheid

Longlist voor kwalitatieve pilot

Shortlist na kwantitatieve pilot

•

een schoolopdracht maken met een

•

helpen om het pesten van iemand te stoppen

klasgenoot die een andere seksuele voorkeur

•

indenken hoe een ander zich voelt en daarmee

onderliggende literatuur

heeft
•

bijdragen aan een inzamelingsactie voor een

rekening houden
•

goed doel op school
•

bij een ruzie een oplossing verzinnen waarmee
iedereen tevreden is

bij een leeg blikje een afweging maken tussen
jouw gemak (op de grond gooien) en het
milieu (in de prullenbak gooien)

•

helpen om het pesten van iemand in de klas
te stoppen

•

snappen hoe iemand uit een andere cultuur
denkt

•

indenken hoe een ander zich voelt en
daarmee rekening houden

•

rekening houden met de wensen van anderen
als je samen een beslissing neemt

•

bij een ruzie een oplossing verzinnen
waarmee iedereen tevreden is

Economische vaardigheden

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

•

•

jouw stagebegeleider aangeven dat je minder
uren begeleiding krijgt dan waar je recht op
hebt

•

je aan de regels van het stagebedrijf houden

•

zorgen voor je eigen veiligheid en de

houden
•

zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid
van je collega’s

•

veiligheid van je collega’s
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je aan de regels van je stage of werk (bijbaan)

ervoor zorgen dat je niet meer geld uitgeeft
dan je hebt

•

op tijd op je werk komen

•

in een winkel een afweging maken tussen

•

herkennen wanneer in media je koopgedrag
beïnvloed wordt (bijvoorbeeld door een vlogger

prijs en duurzaamheid

die een bepaald product gebruikt of reclame)
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Cluster/dimensie plus

Vaardigheid

Longlist voor kwalitatieve pilot

Shortlist na kwantitatieve pilot

onderliggende literatuur
•

ervoor zorgen dat je niet meer geld uitgeeft
dan je hebt

•

herkennen wanneer in media mijn
koopgedrag beïnvloedt (bijvoorbeeld door een
vlogger die een bepaald product gebruikt)

•

wachten met het kopen van nieuwe kleding
tot dit in de aanbieding is

Vitaal burgerschap

Hoe goed kun jij:

Hoe goed kun jij:

•

•

inschatten of je meer moet sporten om
gezond te leven

inschatten of je meer moet sporten om gezond
te leven

•

inschatten of je gezonder moet eten

•

inschatten of je gezonder moet eten

•

je grenzen aangeven als je merkt dat je het

•

je grenzen aangeven als je merkt dat je het te

te druk hebt

druk hebt

•

bij seks je grenzen aangeven

•

bij seks je grenzen aangeven

•

stoppen of minderen met iets als het niet

•

stoppen of minderen met iets als het niet goed

•

goed is voor je gezondheid, zoals roken en

is voor je gezondheid, zoals roken en energy

energy drankjes

drankjes

alcohol of drugs weigeren als je vrienden het
wel nemen

•

je mobiele telefoon wegleggen als je iets
belangrijks moet doen

•
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nadenken over hoe gezond je bent
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Bijlage 1B: Definitieve items uit Thermometer-vragenlijst

Onvoldoende (4-5)

Voldoende (6)

Ruim voldoende (7)

Goed (8)

Heel goed (9-10)

1.1.1

digitale apparaten gebruiken













1.1.2

software (apps of programma’s) installeren en updaten













1.1.3

veel voorkomende, technische problemen van digitale apparaten













Dit zijn vragen over het omgaan met digitale apparaten en media in je
dagelijks leven.

Hoe goed kun jij in je dagelijks leven…

oplossen (bijv. het vastlopen van internet of programma’s)
1.1.4

via digitale middelen met anderen communiceren













1.2.1

digitale apparaten beveiligen













1.2.2

online gegevens beveiligen













1.2.3

spam herkennen













1.2.4

beslissen welke persoonlijke informatie je online deelt













1.3.1

een zoekmachine gebruiken om nieuwe informatie te vinden













1.3.2

op verschillende manieren online informatie zoeken













1.3.3

bepalen of online informatie betrouwbaar is













Ruim voldoende (7)

Goed (8)

Heel goed (9-10)

1.4.1

bepalen wanneer iets een feit of een mening is













1.4.2

bepalen of informatie waar is













Hoe goed kun jij in je dagelijks leven …
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Onvoldoende (4-5)

Voldoende (6)

je eigen mening te vormen of om problemen op te lossen.
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Begrijp ik niet

Dit zijn vragen over denkvaardigheden in je dagelijks leven. Bijvoorbeeld om

Ruim onvoldoende (1-

Denkvaardigheden

Begrijp ik niet

Ruim onvoldoende (1-3)

Digitale vaardigheden

1.4.3

je mening onderbouwen met argumenten













1.4.4

begrijpen waarom iemand iets zegt













1.5.1

de oorzaak van een probleem ontdekken













1.5.2

bedenken hoe je een probleem kan oplossen













1.5.3

van aanpak wisselen als dat nodig is om een probleem op te lossen

1.6.1

meerdere oplossingen bedenken voor een situatie













1.6.2

ideeën bedenken die niet voor de hand liggen













1.6.3

van meerdere ideeën één plan maken













1.6.4

een idee omzetten in actie













Interpersoonlijke vaardigheden

Ruim onvoldoende (1-3)

Onvoldoende (4-5)

Voldoende (6)

Ruim voldoende (7)

Goed (8)

Heel goed (9-10)

dagelijks leven.

1.7.1

je verhaal of mening vertellen aan anderen

1.7.2

je verhaal of mening opschrijven













1.7.3

inschatten of anderen jou begrijpen













1.7.4

rekening houden met hoe je verhaal overkomt bij anderen













1.8.1

problemen helpen oplossen in een groep













1.8.2

verschillende rollen nemen bij het werken in een groepje













1.8.3

omgaan met feedback













1.8.4

anderen enthousiast maken voor jouw ideeën

1.9.1

je inleven in een ander













1.9.2

omgaan met mensen die je nog niet kent













1.9.3

mensen met een andere achtergrond respecteren













Hoe goed kun jij in je dagelijks leven …
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Begrijp ik niet

Dit zijn vragen over met anderen communiceren en samenwerken in je

1.9.4

rekening houden met andere meningen

1.9.5

online respectvol reageren













Goed (8)

Heel goed (9-10)









doelen stellen voordat je aan een opdracht begint













1.10.3

inschatten of je je doelen haalt voor een opdracht













1.10.4

jezelf vragen stellen die je helpen bij het leren













1.10.5

besluiten wat de beste oplossing voor een probleem is

1.11.1

je concentreren als je ergens mee bezig bent













1.11.2

leuke dingen uitstellen als dat nodig is













1.11.3

dingen negeren die slecht voor je zijn













1.11.4

op een gepaste manier je emoties uiten zonder daarin te overdrijven













1.11.5

afspraken met anderen nakomen

1.12.1

omgaan met veranderingen of nieuwe situaties













1.12.2

kansen zien voor jezelf of voor anderen













1.12.3

initiatief nemen om dingen te verbeteren













1.12.4

volhouden, ook wanneer je iets moeilijk vindt













aangeven hoe je een opdracht aanpakt

1.10.2
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Begrijp ik niet

Ruim voldoende (7)



1.10.1

(1-3)
Onvoldoende (4-5)



Hoe goed kun jij in je dagelijks leven …

Ruim

Voldoende (6)

Dit zijn vragen hoe je leert en jezelf bijstuurt in het dagelijks leven.

onvoldoende

Intrapersoonlijke vaardigheden

Heel goed (9-10)













2.1.2

feedback van anderen gebruiken om te bepalen waarin je jezelf wilt
ontwikkelen













2.1.3

bedenken waarin je jezelf verder wilt ontwikkelen













2.1.4

bedenken hoe je jouw kwaliteiten later wilt gebruiken













2.2.1

bedenken wat je leuk vindt













2.2.2

bedenken waarom je iets leuk vindt













2.2.3

bedenken wat je belangrijk vindt in stage of toekomstig werk













2.2.4

bedenken wat voor baan of beroep je later wilt hebben













2.3.1

informatie vinden over (stage)bedrijven/organisaties













2.3.2













2.3.3

tijdens stage of open dagen een beeld krijgen van wat je moet kunnen
voor een bepaald beroep
bepalen of je de juiste kwaliteiten hebt voor je toekomstige beroep













2.3.4

bepalen of een bedrijf/organisatie of beroep past bij je interesses













2.4.1

doelen stellen voor je toekomstige loopbaan













2.4.2

bedenken hoe je die doelen kunt bereiken













2.4.3

buiten je opleiding iets doen wat een toevoeging is voor je CV













2.4.4

je kwaliteiten aan anderen laten zien













2.5.1

contacten leggen die kunnen helpen met school, stage, bijbaan of
toekomstig werk
hulp vragen bij het zoeken naar een stageplek, bijbaan of toekomstig
werk

























2.5.2
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Begrijp ik niet

Goed (8)

Hoe goed kun jij in je dagelijks leven …
2.1.1 bedenken wat je goed kan

Ruim voldoende (7)

anderen te bespreken.

Voldoende (6)

te geven aan je loopbaan. Door hier zelf over na te denken en door het met

Onvoldoende (4-5)

De volgende vragen gaan over loopbaancompetenties: hoe jij probeert sturing

Ruim onvoldoende (1-3)

Loopbaancompetenties

Heel goed (9-10)























Begrijp ik niet

Goed (8)



3)
Onvoldoende (4-5)

Ruim voldoende (7)

mensen laten weten wat je op school of stage doet

Voldoende (6)

2.5.4

Ruim onvoldoende (1-

Hoe goed kun jij in je dagelijks leven …
2.5.3 contact houden met mensen van school of stage

Burgerschapsvaardigheden

3.1.3

begrijpen waarom iemand voor een andere politieke partij is dan jij

3.1.4
3.2.1

jouw stagebegeleider aangeven dat je minder uren begeleiding krijgt
dan waar je recht op hebt
samenwerken met iemand die een andere seksuele voorkeur heeft

3.2.2

helpen om het pesten van iemand te stoppen

3.2.3

indenken hoe een ander zich voelt en daarmee rekening houden

3.2.4

bij een ruzie een oplossing verzinnen waarmee iedereen tevreden is

3.3.1

je aan de regels van je stage of werk (bijbaan) houden

3.3.2

zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid van je collega’s

3.3.3

ervoor zorgen dat je niet meer geld uitgeeft dan je hebt

3.3.4

herkennen wanneer in media je koopgedrag beïnvloed wordt
(bijvoorbeeld door een vlogger die een bepaald product gebruikt of













































































































reclame)
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Begrijp ik niet

Heel goed (9-10)

bepalen welke politieke partij het best aansluit bij je eigen mening

Goed (8)

3.1.2

Ruim voldoende (7)

Hoe goed kun jij in je dagelijks leven …
3.1.1 opkomen voor je eigen mening

Voldoende (6)

gezondheid.

Onvoldoende (4-5)

verschillende dingen bij. Bijvoorbeeld politiek, democratie, economie en

Ruim onvoldoende (1-3)

De volgende vragen gaan over burgerschapsvaardigheden. Hier horen veel

3.4.1

inschatten of je meer moet sporten om gezond te leven

3.4.2

inschatten of je gezonder moet eten

3.4.3

je grenzen aangeven als je merkt dat je het te druk hebt

3.4.4

bij seks je grenzen aangeven

3.4.5

stoppen of minderen met iets als het niet goed is voor je gezondheid,
zoals roken en energy drankjes
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Bijlage 2 – Vragen achtergrondkenmerken thermometer
Achtergrond kenmerken
Wat is je geslacht?
Wat is je geboortedatum? (dag; maand; jaar)
In welk land ben je geboren?
In welk land ben je geboren? - Anders, namelijk: (Open)
In welk land is je vader geboren?
In welk land is je vader geboren? - Anders, namelijk: (Open)
In welk land is je moeder geboren?
In welk land is je moeder geboren? - Anders, namelijk: (Open)
Wat is de naam van je school?
Wat is de naam van je school? - Anders namelijk: (Open)
Wat is de naam van je opleiding?
Volg je een BOL of BBL opleiding?
Wat voor niveau opleiding doe je?
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Bijlage 3 – Pattern mix
Onderstaande tabel toont welke items op welke vaardigheden laden. De legenda voor vaardigheden,
de kolommen, is als volgt:
1

Creatief probleemoplossend denken

8

Politiek-juridisch handelen

2

ICT- en informatie-vaardigheden

9

Communicatie

3

Sociaal-culturele vaardigheden

10 Grenzen stellen

4

Loopbaan-vaardigheden

11 Mediawijsheid

5

Zelfregulerend leren

12 Kritisch denken

6

Netwerken

13 Ondernemend samenwerken

7

Vitaal burgerschap
1

s1_1_1
s1_1_2
s1_1_3
s1_1_4
s1_2_1
s1_2_2
s1_2_3
s1_2_4
s1_3_1
s1_3_2
s1_3_3
s1_4_1
s1_4_2
s1_4_3
s1_4_4
s1_5_1
s1_5_2
s1_5_3
s1_6_1
s1_6_2
s1_6_3
s1_6_4
s1_7_1
s1_7_2
s1_7_3
s1_7_4
s1_8_1
s1_8_2
s1_8_3
s1_8_4
s1_9_1
s1_9_2
s1_9_3
s1_9_4
s1_9_5
s1_10_1
s1_10_2
s1_10_3
s1_10_4
s1_10_5
s1_11_1
s1_11_2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

,799
,701
,533
,730
,627
,602
,527
,702
,688

,731
,692
,670
,706
,737
,716
,671
,556
,583
,538

,558
,665
,631
,652
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,515
,625
,569
,543
,603
,621
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1
s1_11_3
s1_11_4
s1_11_5
s1_12_1
s1_12_2
s1_12_3
s1_12_4
s2_1_1
s2_1_2
s2_1_3
s2_1_4
s2_2_1
s2_2_2
s2_2_3
s2_2_4
s2_3_1
s2_3_2
s2_3_3
s2_3_4
s2_4_1
s2_4_2
s2_4_3
s2_4_4
s2_5_1
s2_5_2
s2_5_3
s2_5_4
s3_1_1
s3_1_2
s3_1_3
s3_1_4
s3_2_1
s3_2_2
s3_2_3
s3_2_4
s3_3_1
s3_3_2
s3_3_3
s3_3_4
s3_4_1
s3_4_2
s3_4_3
s3_4_4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-,640

,615
,642
,766
,786
,680
,734
,759
,505
,567
,560
,575
,535
,524
,550
,646
,624
,547
,694
,609
,661
,653
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,928
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Bijlage 4 – Correlatiematrix gevonden factoren
Onderstaande tabel toont de correlaties tussen de vaardigheden. De legenda voor vaardigheden, de
kolommen, is als volgt:
1

Kritisch denken

8

Netwerken

2

Ondernemend samenwerken

9

Vitaal burgerschap

3

Creatief probleemoplossend denken

10 Politiek-juridisch handelen

4

ICT- en informatie-vaardigheden

11 Communicatie

5

Sociaal-culturele vaardigheden

12 Grenzen stellen

6

Loopbaan-vaardigheden

13 Mediawijsheid

7

Zelfregulerend leren
1

2

3
0,747

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,796

0,565

0,621

0,677

0,614

0,616

0,498

0,614

0,734

0,71

0,483

0,84

0,568

0,669

0,778

0,8

0,762

0,532

0,6

0,803

0,623

0,487

0,52

0,532

0,72

0,728

0,653

0,456

0,549

0,691

0,602

0,449

0,517

0,514

0,45

0,519

0,405

0,485

0,502

0,526

0,663

0,558

0,491

0,578

0,483

0,523

0,608

0,514

0,36

0,695

0,793

0,489

0,596

0,666

0,659

0,465

0,667

0,463

0,54

0,632

0,655

0,428

0,467

0,516

0,72

0,721

0,426

0,465

0,436

0,546

0,34

0,538

0,526

0,436

0,639

0,427

2

0,747

3

0,796

0,84

4

0,565

0,568

0,52

5

0,621

0,669

0,532

0,517

6

0,677

0,778

0,72

0,514

0,558

7

0,614

0,8

0,728

0,45

0,491

0,695

8

0,616

0,762

0,653

0,519

0,578

0,793

0,667

9

0,498

0,532

0,456

0,405

0,483

0,489

0,463

0,467

10

0,614

0,6

0,549

0,485

0,523

0,596

0,54

0,516

0,465

11

0,734

0,803

0,691

0,502

0,608

0,666

0,632

0,72

0,436

0,538

12

0,71

0,623

0,602

0,526

0,514

0,659

0,655

0,721

0,546

0,526

0,639

13

0,483

0,487

0,449

0,663

0,36

0,465

0,428

0,426

0,34

0,436

0,427
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Bijlage 5 – Meetbaarheid van toekomstgerichte
vaardigheden: een onderzoeksperspectief
In deze bijlage bespreken we de meetbaarheid van de 21ste-eeuwse vaardigheden, LOB en
burgerschap vanuit een onderzoeksperspectief. Op welke manier zijn deze vaardigheden meetbaar
in onderzoek?
21
Bij een aantal van de 21ste-eeuwse vaardigheden wordt al decennialang gemeten hoe het er mee
staat en of iemand zich hierin ontwikkeld. Dit geldt met name voor de intrapersoonlijke
vaardigheden.
Over het algemeen kunnen instrumenten naar 21ste-eeuwse vaardigheden opgedeeld worden in twee
categorieën. Enerzijds de zelfrapportages (vragenlijsten en interviews) en anderzijds objectieve
gedragsmetingen (systematische observaties of bijv. ‘hardop denk’ protocollen).
Bij een zelfrapportage geeft de student zelf aan in hoeverre hij of zij bepaald gedrag laat zien, al dan
niet in een bepaalde situatie. In sommige gevallen wordt dit gekoppeld aan eenzelfde beoordeling
door een docent/peer/ouder (Cleary, Callan, Zimmerman, 2012; Karabenick & Zusho, 2015). Hoewel
zelfrapportages misschien wel het meest gebruikt worden, is daar ook kritiek op. Zo benoemen
verschillende onderzoekers dat een zelfrapportage over zelfregulatie niet de variëteit tussen
contexten, taken en tijden bevraagt, maar op een algemeen niveau iets wil zeggen over de
vaardigheid. Het is de vraag of dit wel een valide manier is, wanneer men zelfregulatie als (deels)
context-specifiek concept ziet (Boekaerts & Corno, 2005; Cleary, Callan, Zimmerman, 2012;
Karabenick & Zusho, 2015). Deze kritiek is ook toe te passen op de andere vaardigheden.
Alternatieven voor de zelfrapportage zijn gedragsmetingen. Men kan bijvoorbeeld een observatie
doen wanneer een groepje aan het samenwerken is en op basis van een observatielijst het gedrag
analyseren. Ook wordt bijv. voor kritisch denken of leren gebruik gemaakt van ‘hardop denk’
protocollen. De participant benoemt zijn eigen denkstappen, waarop een onderzoeker bijv. kan
baseren welke redenering de student volgt en welke keuzes hij/zij maakt, wat niet te vatten is in
een multiple-choice vragenlijst (Stanovich, 2009). Diverse onderzoekers pleiten voor (simulaties
van) echte praktijksituaties waarin het onderzoek plaats vindt (Bonk & Smith, 1998; Halpern, 1998).
Deze vormen van observatie zijn tijdsintensief en vragen veel van de onderzoeker.
LOB
Voor het meten van loopbaancompetenties wordt, voor zover bekend, veelal gebruik gemaakt van
een zelfrapportage vragenlijst (e.g. Kuipers, 2003, 2006; Smelt, 2015). Volgens Kuipers (2003) is
alleen een persoon zelf in staat om te beoordelen in hoeverre hij of zij in staat is tot de verschillende
loopbaancompetenties en deze ook daadwerkelijk onderneemt. Enige kanttekening is wel dat
mogelijk niet iedereen zich bewust is van zijn eigen handelen en kunnen met betrekking tot de
loopbaancompetenties en dat er mogelijk sociaal wenselijke antwoorden gegeven kunnen worden.
Kuipers (2003) heeft haar proefschrift gebaseerd op onderzoek onder hoger opgeleiden. De vraag is
dus in hoeverre mbo-studenten in staat zijn dit voor zichzelf te beoordelen.
Burgerschap

Toekomstgerichte vaardigheden in beeld

109

Voor het meten van burgerschapsvaardigheden wordt tot nu toe altijd gebruik gemaakt van
vragenlijsten. Ledoux en collega’s (2013) hebben verschillende andere methoden onderzocht,
waaronder de vignettenmethode en het gebruik van games, maar elke methode heeft zijn eigen
voordelen

en

nadelen.

In

navolging

hierop

stelt

Dijkstra

(2015)

dat

het

meten

van

burgerschapsvaardigheden en -houdingen idealiter plaatsvindt middels observaties in (realistische)
praktijksituaties. Deze methode is echter lastig inzetbaar in een grootschalige, herhaalde meting.
Wij kunnen dan ook vaststellen dat de vragenlijstmethode voor het huidige onderzoek de beste keuze
lijkt te zijn.
Zoals in de voorgaande paragraaf aangegeven zijn voor het po en vo al enkele instrumenten
opgesteld gericht op het meten van burgerschap. Het gaat om drie Nederlandse vragenlijsten: het
Meetinstrument Burgerschap in het vo, de vragenlijst voor COOL5-18 gericht op leerlingen aan het
einde van het basisonderwijs en in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs, en het themaonderzoek
van CITO voor leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Daarnaast is in het kader van een
internationaal vergelijkend onderzoek ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) een
vragenlijst uitgezet bij Nederlandse onderbouwleerlingen in het voortgezet onderwijs. De meeste
recente meting heeft plaatsgevonden in 2016 (Munniksma et al., 2016). Hieronder werken we per
vragenlijst kort de opzet uit.
1

Het meetinstrument Burgerschap (Dam et al., 2014) is ontwikkeld door de Universiteit van
Amsterdam en Rovict en is geschikt voor leerlingen van elf jaar (groep 7) tot en met zestien jaar.
Het meetinstrument bestaat uit twee vragenlijsten: Burgerschapscompetenties en Burgerschapsgedrag. Burgerschap is in deze vragenlijst ingedeeld in vier sociale taken:
–

democratisch handelen (het aanvaarden en bijdragen aan een democratische samenleving);

–

maatschappelijk

verantwoord

handelen

(medeverantwoordelijkheid

nemen

voor

de

leefgemeenschappen waartoe men behoort);
–

omgaan met conflicten (dit betreft – lichte – conflictsituaties of belangentegenstellingen
waarbij de jongere zelf ‘partij’ is);

–

omgaan met verschillen (bij ‘verschillen’ gaat het hier met name om sociale, culturele,
religieuze en uiterlijke verschillen).
Bij elk van deze vier taken is op het niveau van kennis, attitude, vaardigheid, reflectie
(tezamen competenties) en gedrag inhoudelijk uitgewerkt wat van een jongere gevraagd
mag worden. Vragen over burgerschapscompetenties worden gesteld aan de jongere zelf.
Vragen over het burgerschapsgedrag van jongeren worden gevraagd aan de docent.
Aan de ontwikkeling van de vragenlijst is een uitgebreid onderzoek ten aanzien van de
constructvaliditeit voorafgegaan (Ten Dam et al., 2010).

2

Cool5-18

is

ontwikkeld

door

ITS

en

Kohnstamm

Instituut.

In

dit

instrument

zijn

burgerschapsvaardigheden het maatschappelijke aspect van sociale competenties en gaat het
om competenties die nodig zijn voor het functioneren in de (bredere) samenleving, zoals het
nemen van verantwoordelijkheid, een democratische gezindheid, en het kunnen omgaan met
culturele verschillen en met spanningen. Dezelfde definitie voor burgerschapsvaardigheden wordt
gebruikt als in het Meetinstrument Burgerschap. Waarschijnlijk zijn de vragenlijsten ook
(grotendeels) hetzelfde.
3

CITO heeft als themaonderzoek tijdens de Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON)
gekeken naar actief burgerschap en sociale integratie in groep 8 van het basisonderwijs
(Wagenaar et al., 2011). Ze onderscheiden hierbij sociaal-cultureel, politiek en economisch
burgerschap. Telkens wordt gekeken naar kennis, inzicht en vaardigheden van de leerlingen.
Sociaal-cultureel burgerschap bestaat uit drie onderdelen namelijk Sociaal-cultureel klimaat (het
gezin en andere samenlevingsvormen, etnische groepen in Nederland, en respectvol handelen
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emancipatie/discriminatie), Geestelijke stromingen, en Niet-gouvernementele organisaties
(zoals vakbonden en milieuorganisaties).
Politiek burgerschap bestaat uit de drie onderdelen Natiestaat (bijvoorbeeld grondrechten en
plichten, principes van een parlementaire democratie), Bestuur van Nederland, en Internationale
organisaties.
Economisch burgerschap is onderverdeeld in Consumeren en Omgaan met geld.
4

De International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) meet ook de kennis, vaardigheden,
houdingen en het gedrag van jongeren ten aanzien van burgerschap (Munniksma et al., 2016):
–

Wat betreft kennis gaat het (1) over de manier waarop de democratische samenleving ‘in
elkaar zit’, zoals kennis over wetten, het parlement, of de manier waarop besluiten worden
genomen, (2) over de onderliggende principes daarvan, zoals de gelijkwaardigheid van
mensen en rekening houden met minderheden, en (3) de toepassing daarvan, zoals
verkiezingen en stemrecht. In de kennistoets worden vier niveaus onderscheiden.

–

Wat betreft houdingen gaat het om het belang van aspecten van goed burgerschap (o.a.
hard werken, het recht op een eigen mening respecteren, steun geven aan mensen die het
slechter hebben dan jezelf), het belang van conventionele aspecten van burgerschap (o.a.
stemmen bij de verkiezingen, politieke kwesties volgen in de krant), het belang van sociaal
bewogen burgerschap (o.a. het belang van deelnemen aan vreedzame protesten en aan
activiteiten om de rechten van de mens te bevorderen), het vertrouwen in maatschappelijke
instituties, het mondiaal bewustzijn, de ondersteuning van gelijke rechten voor mannen en
vrouwen, voor etnische groepen, en voor immigranten, de houding ten opzichte van de
invloed van religie, en enkele aspecten van de houding tegenover Europa (de identificatie
met Europa, positieve en negatieve verwachtingen voor de toekomst van Europa, belang van
samenwerking binnen Europa, en de houding t.o.v. de EU).

–

Wat

betreft

vaardigheden

gaat

het

om

het

vertrouwen

hebben

in

de

eigen

burgerschapsvaardigheden en dit zijn: argumenten geven voor jouw mening over een
omstreden politieke of maatschappelijke kwestie, het bespreken van een krantenartikel over
een conflict tussen landen, kandidaat zijn bij een verkiezing binnen school, het bijeenbrengen
van een groep leerlingen om veranderingen op school tot stand te brengen, een
televisiedebat volgen over een omstreden kwestie, een brief schrijven naar een krant om je
mening te geven over een actuele kwestie, en je klas toespreken over een maatschappelijk
of politiek onderwerp.
–

Wat betreft gedrag gaat het om het gebruik van traditionele informatiebronnen, het sociale
mediagebruik m.b.t. sociale en politieke onderwerpen, het communiceren over sociale en
politieke onderwerpen, maatschappelijke participatie, verwacht toekomstig stemgedrag,
verwachte actieve politieke participatie, en de verwachte deelname aan legale en illegale
politieke activiteiten.

Van de nu gebruikte methodes mag de validiteit nog wel worden versterkt (Ledoux et al., 2013).
Daarnaast tonen verschillende studies aan dat burgerschap uit afzonderlijke vaardigheden bestaat,
die niet zijn samen te voegen tot één containerbegrip (Hoskins et al., 2012; Dam et al., 2010; Dam
et al., 2011). Met name de samenhang tussen burgerschapskennis en de andere componenten
(attitude, vaardigheid, reflectie) is laag (Dam et al., 2010). Zo zeggen bijvoorbeeld jongeren met
meer burgerschapskennis niet vaker dat ze nadenken over burgerschapsonderwerpen. De
onderzoekers concluderen dat kennis van een andere orde is dan attitude, vaardigheid en reflectie
en daarom een zelfstandig element vormt binnen het begrip burgerschapscompetentie.
Tot slot is het goed om nog drie aandachtpunten te benoemen.
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Ten eerste hebben de beschreven instrumenten geen van allen betrekking op mbo-studenten. Er zijn
geen voorbeelden van metingen van burgerschapsvaardigheden in deze leeftijdsgroep, behalve in
een onderzoek naar burgerschapsonderwijs in het mbo waarin twee derde van de studenten aangaf
tevreden te zijn over het burgerschapsonderwijs in de opleiding en het geleerde goed te kunnen
gebruiken in het dagelijks leven (Elfering et al., 2016).
Ten tweede is zoals gezegd sprake van verschillende interpretaties van het begrip burgerschap en
verandert de invulling van het begrip constant. Er is bovendien geen overeenstemming over wat
voldoende of onvoldoende burgerschapsvaardigheden zijn, wat het een uitdaging maakt om te
komen tot standaarden of normen om burgerschapsvaardigheden te meten (Daas et al., 2016).
Ten derde is nog geen een poging ondernomen om de ontwikkeling van burgerschaps-vaardigheden
te meten, alleen het niveau van de vaardigheden. De huidige metingen richten zich dan ook alleen
op vergelijkingen tussen jongeren; er vinden (nog) geen vergelijkingen in de tijd plaats op het
individuele niveau. Overigens zijn in andere vergelijkbare landen (Engeland, Zweden, Duitsland)
recent longitudinale onderzoeken uitgezet naar sociale en burgerschapsvaardigheden (Daas &
Dijkstra, 2016). Wellicht kunnen ervaringen uit deze onderzoeken ook bruikbaar zijn voor de
Nederlandse situatie.
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Bijlage 6 - Toekomstgerichte vaardigheden: algemeen of
domeinspecifiek?
Hier bespreken we of de 21ste-eeuwse vaardigheden, LOB en Burgerschap juist vaardigheden zijn
die, eenmaal aangeleerd, in iedere domein even goed toegepast worden of in iedere context opnieuw
aangeleerd moeten worden.
21ste-eeuwse vaardigheden
In de wetenschap is men er bij de verschillende 21ste-eeuwse vaardigheden niet over uit of deze al
dan niet (deels) domeinspecifiek aangeleerd dienen te worden en of resultaten over één specifiek
domein of taak, iets zeggen over andere domeinen en taken.
Vaardigheden zijn altijd, net zoals kennis waarmee ze onlosmakelijk zijn verweven, domeinspecifiek
en dus niet generiek (Tricot & Sweller, 2014; Facione, 1990). Zo kan de student Automonteur beter
kritische vragenstellen over een nieuwe auto dan een student zorg, omdat hij daar meer van weet,
niet omdat het kritisch denkvermogen groter is. Meester, Bergsen en Kirschner pleiten er dan ook
voor om (het aanleren van) vaardigheden nooit los te koppelen van inhoud en domein. Hoe meer je
weet over een bepaald domein, hoe complexer ook de taak is die je daarbinnen aan kunt (Sweller,
Ayres, & Kalyuga, 2011).
Anderzijds zijn er ook onderzoeken die beweren dat er een aantal fundamenten in de vaardigheid
zitten die in elke context en domein hetzelfde zijn (Lipman, 1988). Weten dat je bij een specifiek
probleem informatie moet verzamelen om tot een oplossing te komen is een stap die in ieder domein
toegepast kan worden.
LOB
Vanuit de literatuur zijn geen bronnen gevonden of loopbaancompetenties context-algemeen of specifiek zijn. Eén van de verklaringen is dat loopbaancompetenties zoals hier bedoeld, bezien
worden vanuit de scope rondom de loopbaan (studie, werk, doorgroeien) en daarmee al een specifiek
kader heeft.
Burgerschap
Kun je goede burgerschapsvaardigheden hebben in de ene context maar in een andere context niet?
In

deze

paragraaf

staat

de

vraag

centraal

in

welke

mate

burgerschaps-vaardigheden

generaliseerbaar zijn.
Onderzoek (Nieuwelink et al., 2016) toont in ieder geval aan dat jongeren burgerschapsvaardigheden
leren tijdens sociale interacties. Ervaringen die zij opdoen in het dagelijks leven leiden tot de
ontwikkeling van houding, ideeën en vaardigheden ten opzichte van burgerschap. Daar komt bij dat
ervaringen in de ene context, bijvoorbeeld in het gezin, gevolgen hebben voor hun burgerschap in
andere contexten. Hierbij is zelfs sprake van uitwisseling op het micro-, macro-, en mesoniveau. Zo
kunnen ervaringen in het dagelijks leven (microniveau) invloed hebben op de ontwikkeling van een
burgerschapsattitude en/of -vaardigheden op school of werk (mesoniveau) of ten opzichte van de
landelijke politiek (macroniveau) of vice versa. Dit zou kunnen betekenen dat een transfer van
burgerschapsvaardigheden van de ene naar de andere context mogelijk is.
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In

ander

onderzoek

(Daas

et

al.,

2016)

wordt

gevonden

dat

de

ontwikkeling

van

burgerschapsvaardigheden context-specifiek plaatsvindt. Jongeren leren burgerschapsvaardigheden
door sociale interactie in diverse contexten en door zelf in de dagelijkse praktijk te oefenen. De
onderzoekers stellen echter dat juist daarom burgerschapsvaardigheden moeten worden gemeten in
een betekenisvolle context. Ook is het belangrijk dat de onderwerpen in de vragenlijst betekenis
hebben voor jongeren in het heden en niet te ver van hen afstaan of gaan over vaardigheden die ze
in de toekomst nodig hebben (Dam et al., 2010; Nieuwelink et al., 2016).
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Bijlage 7 - Multilevel modellen effectiviteit
onderwijsactiviteiten
Resultaten multilevel analyse met factoren creatief probleemoplossend vermogen, ondernemend
samenwerken, sociaal-culturele vaardigheden en communicatie als afhankelijke variabelen, Kunsten Cultuurarrangement
Creatief probleem-

Ondernemend

Sociaal-

Oplossend

samenwerken

culturele

vermogen

vaardigheden

B
Intercept

Communicatie

B
3,034

B
3,443

B
3,435

3,658

Meting
Voormeting
Nameting

ref.

ref.

ref.

ref.

0,128

0,104

0,032

0,187

Groep
controlegroep

ref.

ref.

ref.

ref.

-0,059

-0,075

0,010

0,015

Nameting* HTA-groep

-0,063

-0,025

-0,103

-0,171

Meisje

KC-groep
Interactie tussen meting en
groep

-0,025

0,023

0,041

-0,035

Geslacht niet opgegeven

0,015

0,166

0,186

0,172

Leeftijd

0,015

0,004

0,005

-0,009

Migratieachtergrond
Geen (Nederlands)

ref.

ref.

ref.

ref.

westers

0,164

0,163

0,059

0,075

Niet-westers

0,376***

0,301***

0,011

0,283 **

Vaardigheidsscore

0,137***

0,114***

0,072 **

0,129 ***

0,051*

0,037

0,007

0,022

Nederlands
Vaardigheidsscore
rekenen
Leerweg
Bbl

ref.

ref.

ref.

ref.

Bol

-0,061

-0,183

-0,012

-,112

ref.

ref.

ref.

ref.

0,056

0,071

Niveau
< niveau 4
niveau 4

0,157 **

0,035

N studenten

305

305

305

305

N metingen

414

414

414

414

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1
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Resultaten multilevel analyse met factoren creatief probleemoplossend vermogen, mediawijsheid,
ondernemend samenwerken, kritisch denken en loopbaanvaardigheden als afhankelijke variabelen,
Het Techniek Atelier
Creatief
probleemoplossend

Ondernemend

Kritisch

Mediawijsheid

samenwerken

denken

B

B

B

vermogen
B
Intercept

3,203

3,118

3,520

3,448

Meting
Voormeting

ref.

ref.

ref.

ref.

-0,092

0,192

-0,120

-0,139

ref.

ref.

ref.

ref.

-0,160

-0,178

nameting * HTA-groep

0,138

-0,137

0,245

0,194

Meisje

0,101

-0,014

0,204**

0,134

Nameting
Groep
Controlegroep
HTA-groep

-0,217*** -0,175*

Interactie tussen meting
en groep

Geslacht niet opgegeven
Leeftijd

-0,118

0,858***

-0,102

0,019

0,002

0,027

-0,005

-0,010

ref.

ref.

ref.

ref.

Migratieachtergrond
Geen (Nederlands)
westers

-0,485 **

Niet-westers

-0,166

Vaardigheidsscore

-0,019
0,258

-0,457*** -0,297*
-0,048

0,020

0,167 ***

0,118**

0,150*** 0,162***

0,095 *

0,057

0,057*

0,089*

Nederlands
Vaardigheidsscore
rekenen
Leerjaar
Anders

ref.

ref.

ref.

ref.

-0,063

0,261

-0,057

-0,112

N studenten

195

195

195

195

N metingen

248

248

248

248

Leerjaar 3

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1
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Resultaten multilevel analyse met factoren ondernemendheid/samenwerken, LOB-vaardigheden,
netwerken, sociaal-culturele/sociaal-maatschappelijke vaardigheden en leren leren /zelfregulatie als
afhankelijke variabelen, MentorProgramma Friesland
Ondernemend
samenwerken

Netwerken
Loopbaanvaardigheden

Sociaal-

Zelfregulerend

culturele

leren

vaardigheden
B
Intercept

B
1,281

B
1,288

B

1,873

B
3,563

0,378

Meting
Voormeting

ref.

ref.

ref.

ref.

ref.

-0,018

0,129

0,032

-0,049

0,043

Meisje

0,191

0,188

0,171

0,454 ***

0,250

Leeftijd

0,112 **

0,096

0,073

0,019

0,151***

ref.

ref.

ref.

ref.

ref.

-

-

-

-

-

Nameting

Migratieachtergrond
Geen (Nederlands)
westers
Niet-westers

0,389 *

0,094

0,378

0,507 **

0,616***

Vaardigheidsscore

0,126 *

0,223**

0,205**

0,075

0,080

0,030

-0,022

-0,003

ref.

ref.

ref.

ref.

ref.

-0,765**

-0,745**

-0,374

-0,312

-0,037

Nederlands
Vaardigheidsscore

0,162***

rekenen
Leerweg
Bbl
Bol

-0,454 *

niveau
Niveau 4
Entree

ref.
0,367

ref.

ref.

1,615**

1,179*

ref.

ref.

-0,273

0,096

Niveau 2

-0,444

0,147

-0,055

-0,568

Niveau 3

-

-

-

-

-0,851**
-

ref.

ref.

ref.

ref.

ref.

Leerjaar
Jaar 1
Jaar 2

0,412

0,623**

Jaar 3

-0,198

0,345 *

0,086

0,163

-0,207

0,178

-0,273

0,493**

Jaar 4

-0,350

-0,529

-0,303

-0,432

-0,165

N studenten

32

32

32

32

32

N metingen

54

54

54

54

54

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1
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Resultaten

multilevel

mediawijsheid,

analyse

met

factoren

ondernemendheid/samenwerken,

probleemoplossend
kritisch

denken

en

vermogen/creativiteit,
LOB-vaardigheden

als

afhankelijke variabelen, Loopbaan- en Burgerschapsprogramma
Loopbaan-

Zelfregulerend

vaardigheden

leren

B
Intercept

B
3,015

Sociaal-

Politiek-

Vitaal

culturele

juridisch

burgerschap

vaardigheden

handelen

B
2,468

B
3,415

B

3,206

3,051

Meting
Voormeting

ref.

ref.

ref.

ref.

ref.

-0,003

0,019

-0,000

0,053

0,029

Meisje

0,057

0,096

-0,082

-0,014

Geslacht niet

0,050

0,000

-0,075

0,151

0,079

0,010

0,015

-0,002

-0,002

-0,011

Nameting

0,258***

opgegeven
Leeftijd
Migratieachtergrond
Geen (Nederlands)
westers

ref.

ref.

ref.

ref.

ref.

-0,046

0,004

-0,079

-0,067

0,010

Niet-westers

0,085

0,190***

0,088*

0,098 *

0,053

Vaardigheidsscore

0,144 ***

0,166***

0,114***

0,181 **

0,124 ***

0,044 **

0,087***

-0,004

0,033

0,028 *

Nederlands
Vaardigheidsscore
rekenen
Leerweg
Bbl

ref.

ref.

ref.

ref.

ref.

Bol

0,060

0,163

0,052

0,063

0,073

niveau
Niveau 4
Entree

ref.
0,142

ref.

ref.

0,246**

-0,143*

ref.

ref.

0,105

0,003

Niveau 2

-0,013

0,014

-0,228***

-0,144 *

-0,193 ***

Niveau 3

-0,022

0,027

-0,091

-0,107

-0,067

N studenten

768

768

768

768

768

N metingen

866

866

866

866

866

***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1
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