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In het door NRO gefinancierde onderzoek
Move21 stond de vraag van mbo-scholen
centraal welke vaardigheden van belang zijn
en hoe deze in het onderwijs aandacht krijgen.
Het mbo besteedt aandacht aan 21ste-eeuwse
vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden, maar onduidelijk was
hoe deze samenhangen. Ook de mate waarin
vier innovatieve onderwijsvoorbeelden bijdragen
aan de ontwikkeling van deze vaardigheden is
onderzocht. Tot slot is onderzocht in hoeverre
formatief beoordelen gerealiseerd kon worden
en van toegevoegde waarde is in de vier onderwijsvoorbeelden.
In deze samenvatting wordt kort uiteengezet
wat onderzocht is, hoe dit is gedaan en wat de
belangrijkste conclusies zijn uit het Move21onderzoek. Elke publicatie gaat specifieker in op
een van de onderdelen van het onderzoek. In de
onderzoeksverantwoording wordt dieper ingegaan op de onderzoeksmethodiek en suggesties
voor vervolgonderzoek.
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In het onderzoek is gebruikgemaakt van een digitale vragenlijst om de vaardigheden te meten,
voorafgaand en na afloop van deelname aan één
van de onderzochte onderwijsactiviteiten (of in
de controlegroep). Daarnaast zijn interviews met
docenten en studenten gehouden over de onderwijsactiviteiten. Voor het formatief beoordelen
zijn documentanalyse, groepsinterviews en
individuele interviews uitgevoerd om bestaande
formatieve beoordelingspraktijken te evalueren
en herontwerpen. Bij elke onderwijsactiviteit is
dan ook werk gemaakt van de implementatie van
formatief beoordelen van 21ste-eeuwse vaardigheden en is de effectiviteit van de formatieve
beoordelingspraktijken onderzocht.
Uit de resultaten van het onderzoek valt op dat
mbo-studenten hun 21ste-eeuwse vaardigheden,
loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden ruim voldoende vinden. Met name kritisch
denken en mediawijsheid scoren hoog, terwijl
het stellen van grenzen en gezond gedrag lager
scoren. In het onderzoek is de ontwikkeling van

ruim 2000 mbo-studenten een jaar lang gevolgd.
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
sterk de samenhang onderling is. Zo lijken vier
vaardigheden een centrale positie te hebben, die
met veel andere vaardigheden samenhangen:
ondernemend samenwerken, kritisch denken,
creatief probleemoplossend denken en loopbaanvaardigheden. Het lijkt 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. Dit onderzoek suggereert ook dat deze vaardigheden een centrale
positie in het curriculum kunnen krijgen. Aanvullend onderzoek is gewenst om de vaardigheden
in andere contexten te onderzoeken en het
meetinstrument aan te scherpen.
Scholen blijken sterk te variëren in de aanpak
om deze vaardigheden bij studenten te ontwikkelen. Uiteenlopende aanpakken zijn mogelijk om
deze vaardigheden bij studenten te ontwikkelen
en studenten te enthousiasmeren, zo tonen Het
Techniek Atelier van Koning Willem I College,
het Loopbaan- en Burgerschapsprogramma van
mboRijnland, het Kunst- en Cultuurarrangement
van ROC Friese Poort en het Mentorprogramma
Friesland van Friesland College, ROC Friese
Poort, Nordwin College, NHL Stenden.
De effectiviteit van de vier onderwijsactiviteiten
wordt vooral anekdotisch getoond bij studenten.
Hoewel de groei tussen na- en voormeting niet
systematisch hoger is bij deelname aan de onderwijsactiviteiten dan in de controlegroep, zijn

studenten vaak wel positief over het onderwijs.
In het Kunst- en Cultuurarrangement van ROC
Friese Poort geven de studenten aan het meest
geleerd te hebben op het gebied van creativiteit
en studenten van Het Techniek Atelier (Koning
Willem I College) op het gebied van samenwerken. De leeropbrengst is meer divers bij het
Loopbaan- en Burgerschapsprogramma van
mboRijnland en het MentorProgramma Friesland
(Friesland College, ROC Friese Poort, Nordwin
College, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein). Ook de docenten
gaven aan dat studenten door deelname aan de
onderwijsactiviteiten de zogenaamde kernvaardigheden uit de onderwijsactiviteiten herkenden
en ook groei op verschillende toekomstgerichte
vaardigheden hebben ervaren.
Het onderzoek laat zien dat het realiseren van
formatief beoordelen van 21ste-eeuwse vaardigheden niet eenvoudig is. De implementatie van
de formatieve beoordelingspraktijken is vooral
van meerwaarde gebleken voor docenten. Veel
deelnemende docenten hebben een duidelijk
leerproces doorgemaakt. Daarnaast heeft implementatie van formatief beoordelen 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 vaardigheidsontwikkeling. De activiteiten, inzichten
en opgedane ervaringen gedurende het project
zijn vertaald in een 7-stappenplan. Het 7-stappenplan kan docenten en onderwijskundigen
ondersteunen om de visie en aanpak voor formatief beoordelen van 21ste-eeuwse vaardigheden
te expliciteren, goed te onderbouwen, uniform
te maken en de formatieve beoordelingspraktijk
systematisch te verbeteren. Voor een uiteenzetting van het 7-stappenplan verwijzen we naar de
handreiking “Formatief beoordelen in het mbo”.
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Aanbevelingen voor de praktijk
De belangrijkste aanbevelingen voor de praktijk
worden hier kort samengevat. Voor een verdere
toelichting hierop, verwijzen we naar de onderzoeksverantwoording en de diverse publicaties
behorend bij het onderzoek.
—

—
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Maak werk van explicitering en coördinatie van 21ste-eeuwse vaardigheden
Uit het onderzoek naar de formatieve
beoordelingspraktijken blijkt dat het bij
de onderwijsactiviteiten aan coördinatie ontbreekt van hoe de 21ste-eeuwse
vaardigheden worden geadresseerd.
Implementatie van formatief beoordelen
helpt om het gesprek te starten over
welke vaardigheden centraal zouden
moeten staan, wat die vaardigheden inhouden en wat van studenten verwacht
mag/kan worden qua vaardigheidsniveau. Met de instrumenten uit de toolkit
en de handreiking rondom formatief
beoordelen kunnen scholen werk maken
van coördinatie van vaardigheden. Het
onderzoek geeft bijvoorbeeld aanleiding om de vaardigheden ondernemend samenwerken, kritisch denken,
creatief probleemoplossend denken en
loopbaanvaardigheden meer centraal te
stellen.
Investeer in de docent/coach
Docenten vinden het soms nog lastig
om gesprekken te voeren met studenten over 21ste-eeuwse vaardigheden.
Krachtige begeleiding realiseren is ook
moeilijk. De rubrics en de storyline uit
de toolkit kunnen helpen om dit gesprek
op gang te brengen en krachtiger te
maken.

Publicaties en onderzoeksverantwoording
Deze praktijkpublicatie maakt onderdeel uit van
het door NRO gefinancierde Move21-onderzoek
en is een van de drie producten die uit het
onderzoek voort zijn gekomen:
—

De praktijkpublicatie “Toekomstgerichte
vaardigheden in ontwikkeling in het
mbo” beschrijft de samenhang tussen
21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden en biedt inspiratie hoe de praktijk
hier onderwijsaandacht aan besteedt.

—

De handreiking “Formatief beoordelen in
het mbo” bevat informatie en inspiratie
voor ontwerp, evaluatie en herontwerp
van ontwikkelingsgerichte beoordelingspraktijken van 21ste-eeuwse vaardigheden.

—

Het instrumentenoverzicht “Toolkit voor
het formatief beoordelen van 21steeeuwse vaardigheden in het mbo” bevat
een weergave van de in het project ontwikkelde instrumenten: een thermometer, een storyline-methodiek en rubrics.

De onderzoeksverantwoording is
digitaal beschikbaar via www.ecbo.nl.
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In 2016 verscheen de publicatie ‘De toekomst
begint vandaag: 21ste-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 deze
door het NRO gefinancierde MOVE21-publicatie,
wordt een belangrijke vervolgstap gezet,
door die veronderstelde samenhang nader te
onderzoeken. Omdat deze vaardigheden in het
onderwijs vaak in verband worden gebracht met
LOB en Burgerschap, is de scope verbreed naar
loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden. Omwille van de leesbaarheid wordt
in de tekst ook wel over toekomstgerichte
vaardigheden gesproken.
In het MOVE21-project staat de ontwikkeling
van 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden,
oftewel toekomstgerichte vaardigheden, van
studenten centraal. Welke vaardigheden komen
aan bod in enkele vernieuwende onderwijsactiviteiten en kunnen we een instrument maken
10

waarmee we ontwikkeling in die vaardigheden
bij studenten kunnen zien? Dragen de onderwijsactiviteiten bij aan deze ontwikkeling en
is er een meerwaarde van formatieve begeleiding? Om deze vragen te beantwoorden is het
meerjarige onderzoeksproject Move21 gestart,
financieel ondersteund door het NRO, waarin
onderwijspartners en onderzoekspartners
gezamenlijk optrokken. Er zijn vier innovatieve
onderwijsactiviteiten bij verschillende mboscholen onderzocht:

— Het Kunst- en Cultuurarrangement van ROC Friese Poort
— Het Techniek Atelier van het
Koning Willem I College
— Het MentorProgramma Friesland van Friesland College, ROC
Friese Poort, Nordwin College,
NHL Stenden Hogeschool en
Hogeschool Van Hall Larenstein
— Regulier Loopbaan- en Burgerschapsprogramma van mboRijnland

Over (het belang van) 21ste-eeuwse vaardigheden wordt al lang gesproken en verschillend gedacht. Volgens sommigen is het
niets nieuws en is er met de aandacht voor
vaardigheden onvoldoende aandacht voor
de kennis en de context waarin de vaardigheden worden toegepast. Ook waarschuwt
bijvoorbeeld Biesta (2018) voor het risico
dat de vaardigheden vooral gezien worden
als ‘aanpassingsvaardigheden’. Vaardigheden om vooral mee te bewegen met de
arbeidsmarkt, waarbij we ons niet afvragen óf we wel moeten meebewegen. Hier
komen we op het gebied van persoonsvorming, waarbij aandacht gaat naar de manier
waarop iemand zijn vaardigheden inzet
en mogelijk ook een keus maakt om iets
niet in te zetten. Ieder individu kunnen we
als subject zien, die op een eigen gekozen
manier omgaat met de (keuze)vrijheid die
hij heeft. Op een volwassen manier in de
wereld staan vraagt meer dan alleen hoog
scoren op vaardigheden. Deze samenhang
tussen aandacht voor vaardigheden en
aandacht voor vorming, net als de term
‘toekomstgerichte vaardigheden’ was ook
in dit samenwerkingsverband veelvuldig
onderwerp van gesprek.

Een van de deelvragen in het project is hoe de
vaardigheden onderling met elkaar samenhangen. Het ontwikkelde meetinstrument helpt
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 toekomstgerichte
vaardigheden gemeten. Dit helpt om zicht
te krijgen op zowel het vaardighedenniveau van

studenten, als op de veronderstelde samenhang
tussen die vaardigheden.
In deze publicatie wordt ingezoomd op het
meetinstrument dat ontwikkeld is, de Thermometer, en op de uitkomsten van het afnemen
van de Thermometer. In het eerste hoofdstuk
wordt de totstandkoming van de Thermometer
behandeld. In hoofdstuk 2 wordt gefocust op
de samenhang van de vaardigheden en wat de
uitkomsten van de Thermometer kunnen betekenen voor de onderwijspraktijk. In hoofdstuk 3
wordt ingegaan op waargenomen studentprofielen en wat onderwijsprofessionals hiermee
zouden kunnen. In het vierde hoofdstuk worden
de vier onderwijsactiviteiten geschetst en wordt
voor elke onderwijsactiviteit beschreven hoe
de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden is onderzocht, wat de resultaten hiervan
zijn en volgt een korte reflectie. De publicatie
sluit af met een uitgebreidere beschouwing van
de resultaten van het project, enkele kanttekeningen bij het onderzoek en suggesties voor de
toekomst.
Een van de andere producten voortkomend
uit dit onderzoek, de handreiking ‘Formatief
beoordelen in het mbo’, gaat in op de vormgeving en meerwaarde van formatieve begeleiding bij het stimuleren van toekomstgerichte
vaardigheden en vorming. Samen vormen de
twee praktijkpublicaties de opbrengst van het
driejarig Move21-onderzoek, waarover tevens
een wetenschappelijke onderzoeksverantwoording is geschreven (Baay e.a., 2020).
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In het onderzoek zijn de 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden meegenomen, de zogenaamde
toekomstgerichte vaardigheden. In dit hoofdstuk staan korte definities van de verschillende
vaardigheden en competenties en wordt het
ingezette meetinstrument, een vragenlijst,
toegelicht. De vragenlijst is digitaal afgenomen
en wordt in dit stuk ook wel de Thermometer
genoemd.

Definities
Er zijn tal van definities bij de 21ste-eeuwse
vaardigheden, loopbaanvaardigheden en
burgerschapsvaardigheden. In het overzicht
op de volgende pagina zijn de verschillende
vaardigheden en competenties te vinden met
de toelichting die de mbo-studenten hierover
hebben gekregen in de vragenlijst. Deze toelichtingen zijn gebaseerd op de diverse bestaande
definities en omgezet naar een korte en bondige omschrijving, passend bij de doelgroep van
mbo-studenten.
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De Thermometer
Het ontworpen meetinstrument, de Thermometer, is tot stand gekomen door items uit reeds
beschikbare en betrouwbare instrumenten aan
te vullen met binnen het onderzoek ontwikkelde
items (zie de Bijlage). Hierbij zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
— De items hebben betrekking op het kunnen (en niet op het willen, omdat dit niet
betekent dat studenten de vaardigheid
beheersen).
— We kiezen voor positief geformuleerde
items, niet voor negatief geformuleerde
items (omdat studenten hier langer over
moeten nadenken en de kans op fouten
of non-respons hierdoor groter wordt).
— We kiezen voor het dagelijks leven als
algemene context (omdat deze voor
elke student toepasbaar is).
— We kiezen ervoor om de items niet door
elkaar te bevragen, maar te bevragen
per cluster (omdat dit beter aansluit bij

de doelgroep – studenten hoeven minder te schakelen tussen de onderdelen).
De studenten krijgen de vragen binnen
en tussen de clusters wel in verschillende volgorde aangeboden om zo te
voorkomen dat studenten onderling
zouden overleggen.
— Items worden zo kort mogelijk geformuleerd om het studenten makkelijker te
maken de vragen in te vullen.
— De antwoordopties zijn gecombineerd
met indicatieve rapportcijfers die
voor de student herkenbaar zijn: Ruim
onvoldoende (1-3), Onvoldoende (4-5),
Voldoende (6), Ruim voldoende (7),
Goed (8), Heel goed (9-10).
— We kiezen niet voor een antwoordmogelijkheid ‘niet van toepassing’ omdat
de vraag gaat over of studenten iets
(in een hypothetische situatie) kunnen.
Wel is de antwoordoptie ‘begrijp ik niet’
opgenomen.

Tevens is de studenten in de Thermometer gevraagd naar een zelfinschatting van hun niveau
van Nederlandse taal en rekenen. Dit is gebruikt
als controlekenmerk in de analyses, net als
geslacht, migratieachtergrond, mbo-opleidingsniveau en (indien van toepassing) leerjaar.
Een eerste versie van de door onderzoekers,
scholenpartners en klankbordgroep samengestelde vragenlijst is in een pilot uitgezet. Deze
pilot bestond uit een kwalitatieve aanpak en
een kwantitatieve aanpak. Binnen de kwalitatieve aanpak is de vragenlijst aan groepjes studenten voorgelegd en konden zij feedback op
de vragenlijst geven. Binnen de kwantitatieve
aanpak is op basis van de studentenfeedback
de aangepaste vragenlijst gedigitaliseerd en
getest onder een grotere groep studenten. Op
basis van deze kwantitatieve pilot is de eerste
uitgebreide versie van de vragenlijst ingekort
tot de definitieve vragenlijst: de Thermometer.
De vragen die gesteld worden in de Thermometer zijn te vinden in de bijlage.
In hoofdstuk 5 van deze praktijkpublicatie worden enkele kanttekeningen bij de ontwikkeling
en toepassing van de Thermometer geplaatst.
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Groep

Vaardigheid/
competentie

Toelichting uit vragenlijst

Interpersoonlijke
vaardigheden

Communiceren

Het kunnen delen van jouw verhaal of mening
met anderen, waarbij je ook rekening houdt met
of anderen jou begrijpen.

Samenwerken

Intrapersoonlijke
vaardigheden

Denkvaardigheden

Digitale
vaardigheden
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Loopbaancompetenties

Motievenreflectie

Bedenken wat je leuk vindt in je dagelijks leven,
of wat voor baan of beroep je later zou willen
hebben.

Het omgaan met een groep, bijvoorbeeld wanneer je samen een opdracht maakt.

Kwaliteitenreflectie

Bedenken wat je goed en minder goed kunt in je
dagelijks leven. Bijvoorbeeld door hier zelf over
na te denken of door feedback van anderen.

Sociale en culturele
vaardigheden

Het omgaan met mensen met een andere achtergrond, cultuur of mening.

Werkexploratie

Je een beeld kunnen vormen over werk, beroepen en bedrijven in je sector.

Leren leren

Je weet hoe je kunt leren of hoe je informatie
kunt opnemen. Daar hoort bijvoorbeeld ook
kunnen plannen en reflecteren bij.

Loopbaansturing

Kunnen bedenken wat je later wilt bereiken in
je loopbaan en stappen zetten om dat ook te
bereiken.

Zelfregulatie

Je gedrag of emoties kunnen beheersen of
aanpassen wanneer dat nodig is, en je kunnen
concentreren.

Netwerken

Contact leggen met mensen die interessant zijn
voor je loopbaan en deze contacten onderhouden en gebruiken.

Ondernemendheid

Kansen zien om jezelf of iets om je heen te
verbeteren. Daar hoort ook initiatief nemen bij,
en doorzetten, ook wanneer het even tegenzit.

Politiek-juridische
dimensie

Kennis hebben van jouw rechten en plichten, en
ook opkomen voor jouw mening, bepalen welke
politieke partij het beste bij jouw mening past.

Burgerschapsvaardigheden

Kritisch denken

Het verschil tussen feiten en meningen, tussen
wat waar en niet waar is, en het gaat over kunnen onderbouwen van jouw mening.

Sociaalmaatschappelijke
dimensie

Zorgvuldig omgaan met anderen, met verschillen tussen mensen en verantwoord omgaan
met het milieu en de maatschappij.

Probleemoplossend
vermogen

Het kunnen herkennen van problemen en het
bedenken hoe je een probleem kunt oplossen.

Economische
dimensie

Creativiteit

Het bedenken van verrassende ideeën en deze
ideeën ook uitvoeren.

Vaardigheden die belangrijk zijn voor werk en
stage (bijvoorbeeld je aan regels houden of
zorgen voor veiligheid), en zorgvuldig omgaan
met geld in je dagelijks leven.

Vitaal
burgerschap

Gezonde keuzes maken en weten wat je moet
doen om gezond te worden of te blijven.

Ict-vaardigheden

Het gebruiken van digitale apparaten, software,
apps of programma’s.

Informatie
vaardigheden

Het kunnen zoeken, vinden, beoordelen en
verwerken van informatie op internet.

Mediawijsheid

Veilig omgaan met (social) media en het online
veilig delen van gegevens.
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Politiekjuridische
dimensie

Sociaalmaatschappelijke
dimensie

Economische
dimensie

Vitaal
burgerschap

Netwerken

Communiceren

Sociale en
culturele
vaardigheden

Samenwerken

Vanuit de literatuur over toekomstgerichte
vaardigheden, zijn 21 componenten te onderscheiden. In dit hoofdstuk wordt de samenhang
tussen deze 21 componenten nader bekeken.
De onderzoeksvraag die we in dit hoofdstuk
centraal stellen, is of er in de praktijk daadwerkelijk 21 componenten te onderscheiden zijn
en hoe deze onderling samenhangen. In het
Move21-project hebben we de samenhang tussen de 21 componenten empirisch getest. Studenten hebben individueel een online vragenlijst
ingevuld, de Thermometer, waarin ze voor elk
van de 21 componenten drie tot vijf vragen
gesteld kregen. Op basis van de antwoorden
kunnen we nagaan hoe studenten scoren op
de verschillende vragen en de volgende vragen
beantwoorden:

— Kunnen we 21 componenten
onderscheiden?
— Hoe hangen deze componenten
met elkaar samen?
— Passen de items van een
vaardigheid bij elkaar?
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De 21 veronderstelde componenten
Allereerst maken we de 21 componenten, die
in het voorgaande hoofdstuk verder toegelicht
zijn, visueel. In figuur 1 wordt getoond hoe
de 21 componenten samen zouden hangen,
mede gebaseerd op literatuuronderzoek (Baay,
Klaeijsen, & Groot, 2017). Deze veronderstelde
samenhang toetsen we in dit onderzoek empirisch.
In het onderzoek is allereerst gekeken of inderdaad 21 componenten te onderscheiden zijn.
Dit is niet het geval, zo blijkt uit de resultaten
van een factoranalyse in Tabel 1. In totaal
kunnen we geen 21, maar 13 componenten
onderscheiden (gebaseerd op de 21ste-eeuwse
vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden). Dit betekent dat de
21 veronderstelde componenten meer onderlinge samenhang vertonen dan in literatuur en
praktijk soms wordt verondersteld. Zo blijken
bijvoorbeeld, op basis van de gebruikte vragen,
probleemoplossend vermogen en creativiteit
niet van elkaar te onderscheiden te zijn, evenals
ICT- en Informatievaardigheden en leren leren
en zelfregulatie. Ook komen verschillende van
de loopbaancompetenties terug in één grotere
component. Enkele vaardigheden staan wel op
zichzelf, zoals bijvoorbeeld communicatie.

taal

Probleemoplossend
vermogen

Ictvaardigheden
Beroeps-

Beroeps-

gerichte

Mediawijsheid

gerichte

Creativiteit

vaardigheden

vaardigheden
Informatie
vaardigheden

Kritisch denken
rekenen

Zelfregulatie

Leren leren

Ondernemendheid

Loopbaansturing

Figuur 1:
Samenhang tussen
de 21 componenten

Motievenreflectie

Werkexploratie

Kwaliteitenreflectie
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Niet 21 maar 13 componenten
In Tabel 1 zijn de 13 nieuwe componenten van
de vaardigheden terug te vinden met daarachter
welke van de 21 (oude) componenten hieronder
vallen en welke (delen van) thema’s de onderliggende vragen uit de Thermometer bevatten.1

13 Componenten

1

2

3
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Creatief probleemoplossend denken

ICT- en informatievaardigheden

Sociaal-culturele
vaardigheden

Dit laatste kan helpen de componenten te
duiden – wat valt er, bijvoorbeeld, onder kritisch
denken? De benamingen van de 13 componenten sluit zoveel mogelijk aan bij de oude terminologie ten behoeve van de herkenbaarheid.

Tabel 1:
Van 21 naar
13 componenten

Bevat vragen van
de 21componenten2

Onderliggende vragen

Probleemoplossend vermogen

-

de oorzaak van een probleem ontdekken
bedenken hoe je een probleem kan oplossen
van aanpak wisselen als dat nodig is om een probleem op te lossen

Creativiteit

-

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
software (apps of programma’s) installeren en updaten
veel voorkomende, technische problemen van digitale apparaten oplossen
(bijv. het vastlopen van internet of programma’s)
via digitale middelen met anderen communiceren

Informatievaardigheden

-

een zoekmachine gebruiken om nieuwe informatie te vinden
op verschillende manieren online informatie zoeken

Sociale en Culturele vaardigheden

-

je inleven in een ander
mensen met een andere achtergrond respecteren
rekening houden met andere meningen
online respectvol reageren

Sociaal Maatschappelijk handelen

-

samenwerken met iemand die een andere seksuele voorkeur heeft
indenken hoe een ander zich voelt en daarmee rekening houden

Hoe goed kun je in je dagelijks leven:

21

4

5

6

Loopbaanvaardigheden

Zelfregulerend
leren

Netwerken

Kwaliteitenreflectie

-

bedenken wat je goed kan
bedenken waarin je jezelf verder wilt ontwikkelen
bedenken hoe je jouw kwaliteiten later wilt gebruiken

Motievenreflectie

-

bedenken wat je leuk vindt
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

-

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

Loopbaansturing

-

doelen stellen voor je toekomstige loopbaan
bedenken hoe je die doelen kunt bereiken

Leren leren

-

aangeven hoe je een opdracht aanpakt
doelen stellen voordat je aan een opdracht begint
inschatten of je je doelen haalt voor een opdracht
jezelf vragen stellen die je helpen bij het leren

Zelfregulatie

-

je concentreren als je ergens mee bezig bent
leuke dingen uitstellen als dat nodig is

Netwerken

-

contacten leggen die kunnen helpen met school, stage, bijbaan of toekomstig
werk
hulp vragen bij het zoeken naar een stageplek, bijbaan of toekomstig werk
contact houden met mensen van school of stage mensen laten weten wat je
op school of stage doet

-

7

8
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Vitaal burgerschap

Politiek-juridisch
handelen

Loopbaansturing

-

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

Vitaal burgerschap

-

inschatten of je meer moet sporten om gezond te leven
inschatten of je gezonder moet eten

Economisch handelen

-

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

Politiek/juridisch handelen

-

bepalen welke politieke partij het best aansluit bij je eigen mening
begrijpen waarom iemand voor een andere politieke partij is dan jij
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9

Communicatie

Communicatie

-

je verhaal of mening vertellen aan anderen
je verhaal of mening opschrijven
inschatten of anderen jou begrijpen

10

Grenzen stellen

Vitaal burgerschap

-

je grenzen aangeven als je merkt dat je het te druk hebt
bij seks je grenzen aangeven3

11

Mediawijsheid

Mediawijsheid

-

digitale apparaten beveiligen
online gegevens beveiligen
spam herkennen

12

Kritisch denken

Kritisch denken

-

bepalen wanneer iets een feit of een mening is
bepalen of informatie waar is
je mening onderbouwen met argumenten
begrijpen waarom iemand iets zegt

13

Ondernemend
samenwerken

Samenwerking

-

problemen helpen oplossen in een groep
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
kansen zien voor jezelf of voor anderen
initiatief nemen om dingen te verbeteren
volhouden, ook wanneer je iets moeilijk vindt

1

In de Bijlage wordt per verondersteld component aangegeven uit welke vragen deze is opgebouwd
– op basis hiervan kan een goed beeld gevormd worden van de achtergrond van de vaardigheden.

2

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.

3

Dit item is in de vragenlijst bij de tweede meting niet meer meegnomen, omdat studenten het een
vervelende vraag vonden.
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Zelfregulerend leren
Vitaal burgerschap
Communicatie

Grenzen stellen

Netwerken

Ondernemend
samenwerken
Politiek-juridisch
handelen
Kritisch denken

Loopbaanvaardigheden
Creatief
probleemoplossend
denken
Sociaal-culturele
vaardigheden

Mediawijsheid
ICT- en informatievaardigheden

Figuur 2:
Samenhang tussen de
13 componenten

— Een lijn tussen twee componenten betekent dat er samenhang tussen de twee
componenten is.

De samenhang tussen de 13 componenten

— Hoe dikker de lijn, hoe sterker de relatie
tussen de componenten.

De volgende vraag is hoe de vaardigheden (in
de nieuwe constellatie) met elkaar samenhangen. Om dit inzichtelijk te maken hebben we de
correlaties tussen de verschillende vaardigheden ‘geplot’.
In Figuur 2 zien we hoe de 13 componenten
in relatie tot elkaar staan. Hierbij gelden de
volgende uitgangspunten:
24

— De sterkte van de samenhang loopt af
van rood (sterkste samenhang), naar
oranje, geel, groen en blauw (minst
sterke samenhang).
— Componenten die minder sterke relaties
met de andere componenten hebben,
staan ook meer op afstand.
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Het bovenstaand figuur is in 2D weergegeven
terwijl het een 3D-figuur betreft en vraagt zodoende aanvullende uitleg. Een belangrijke conclusie, op basis van het figuur, is dat sommige
componenten sterker met elkaar samenhangen
dan andere. Ondernemend samenwerken kan
gezien worden als het hart van het figuur –
deze heeft de sterkste samenhang met de
meeste andere componenten. Uit de gegevens
blijkt dat kritisch denken, creatief probleemoplossend denken en loopbaanvaardigheden
daarna de meest centrale positie innemen, met
een groot aantal rode en oranje lijnen. Verderop
in dit hoofdstuk speculeren we over de mogelijke betekenis van deze ‘centrale vaardigheden’.
Opvallend is ook dat mediawijsheid en ICT- en
informatievaardigheden wel sterk met elkaar
samenhangen, maar veel minder sterk met de
andere componenten.
Om de samenhang tussen de 13 componenten
verder toe te lichten, geven we een voorbeeld.
Een student die hoog scoort op, bijvoorbeeld,
kritisch denken, zal ook hoger scoren op vaardigheden die hier sterk mee samenhangen (zoals communicatie of grenzen stellen), omdat de
relatie tussen kritisch denken en deze vaardigheden sterker is (de lijn tussen de vaardigheden
is dikker en oranje/rood van kleur). Anderzijds
zegt een hoge score op mediawijsheid minder
over hoe een student scoort op hieraan gerelateerde vaardigheden zoals zelfregulerend leren
of sociaal-culturele vaardigheden, omdat deze
relaties minder sterk zijn (de lijnen tussen de
vaardigheden zijn dunner en meer blauw/groen
van kleur). Hoe sterker de relatie tussen twee
vaardigheden, hoe ‘voorspellender’ de score van
de ene vaardigheid is voor de andere vaardigheid.
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Wat kun je hiermee in de onderwijspraktijk?
Het feit dat er minder componenten te onderscheiden zijn en de kennis over hoe deze
componenten zich tot elkaar verhouden, kan
meegenomen worden in het onderwijs. Het is
goed om in gesprek te gaan over, bijvoorbeeld,
de positionering van de vaardigheden binnen het curriculum en hoe deze wel of niet in
samenhang worden aangeboden. Mediawijsheid staat bijvoorbeeld verder van de meeste
componenten af dan anderen, maar er is wel
met veel componenten een lichte samenhang
waargenomen. Dit zou een reden kunnen zijn
om mediawijsheid niet als apart onderdeel op
te nemen in het curriculum, maar deze wel bij
verschillende thema’s terug te laten komen,
zoals bijvoorbeeld bij kritisch denken, sociaalculturele vaardigheden en communicatie.
Andersom kan het ook juist als centraal thema
dienen om vervolgens de vaardigheden die
hieraan gelieerd zijn vanuit dit perspectief te
benaderen, bijvoorbeeld bij opleidingen waar dit
een belangrijk thema is.
Tevens is het goed om te bekijken of de componenten überhaupt voldoende aandacht in het
onderwijs krijgen. Netwerken is bijvoorbeeld
een waardevolle component die veel samenhang vertoont met andere componenten maar
mogelijk weinig expliciete aandacht krijgt in het
mbo. Men denkt al gauw dat mediawijsheid en
netwerken een sterke relatie met elkaar hebben,
op basis van het gebruik van sociale media van
jongeren, echter staan deze ver van elkaar af
in het spinnenweb. De samenhang tussen deze
componenten is minder sterk dan aanvankelijk
wellicht gedacht werd.
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Speculaties over enkele
‘centrale’ vaardigheden
Naast de eerder geformuleerde suggesties voor
de onderwijspraktijk, zijn er andere zaken die
interessant zijn om verder toe te lichten. Echter
vormen deze punten geen harde conclusies –
hiervoor is nader onderzoek nodig – maar enkel
speculaties die mogelijk interessant zijn bij het
vormgeven van onderwijs rond toekomstgerichte vaardigheden.
In het nieuwe model met 13 componenten
zijn verschillende ‘oude’ componenten samengekomen. Enkele hiervan liggen wellicht
voor de hand, zoals de combinatie creatief
probleemoplossend denken, omdat beiden
denkvaardigheden betreffen en een bepaalde
mate van creatief denken nodig is om problemen op te kunnen lossen. Toch zijn er ook
meer verrassende combinaties ontstaan, zoals
ondernemend samenwerken, voortkomend uit
ondernemendheid en samenwerken. In deze
samenhang wordt met name de interpersoonlijke dimensie van ondernemendheid belicht (en
ondernemendheidsvaardigheden gaan deels
over het contact maken met anderen), terwijl de
meer intrapersoonlijke houdingsaspecten hiermee onderbelicht lijken te blijven (proactieve
houding, gecalculeerde risico’s durven nemen).
In hoeverre kan een student ondernemend zijn
zonder goed te kunnen samenwerken?
Belangrijk om te realiseren, is dat de studenten die de vragenlijst hebben ingevuld denken
vanuit hun eigen context. In die zin vormt de
getoonde samenhang wellicht een afspiegeling
van het curriculum. Zo kan het betekenen dat
binnen onderwijs of beroepspraktijkvorming van
studenten vaardigheden als ondernemendheid
en samenwerken al aan elkaar verbonden wor28

den. In het onderwijs wordt wellicht veel focus
gelegd op het samenwerken (in bijvoorbeeld
projectgroepen) en het belang van ondernemendheid binnen diverse beroepen komt veelvuldig naar voren in de kwalificatiedossiers en
keuzedelen. Passend in dit beeld is dat kritisch
denken samenhangt met een aantal burgerschapsgerelateerde vaardigheden; tegelijk is
het ook in het burgerschapsonderwijs gepositioneerd. Dit impliceert dat ook de wijze waarop
vaardigheden aan elkaar gekoppeld worden in
onderwijs, beroepspraktijk en samenleving een
rol kan spelen in de samenhang tussen diverse
componenten.
De centrale positie van enkele vaardigheden
sluit aan bij de discussie of deze vaardigheden
wel losstaande vaardigheden zijn, zoals bijvoorbeeld bij kritisch denken en ondernemendheid
wordt betwist. Juist deze vaardigheden vertonen sterke samenhang met andere vaardigheden en zijn wellicht onderliggende vaardigheden
die helpen voorspellen of studenten ook andere
vaardigheden beheersen. Het lijkt 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. Net
als de verbinding tussen kritisch denken en
andere 21ste-eeuwse vaardigheden enerzijds
en de burgerschapsgerelateerde vaardigheden
anderzijds.
De sterke samenhang tussen de diverse
vaardigheden bevestigt tevens het beeld dat
het weinig zinvol is om de vaardigheden los
van elkaar aan te bieden in het onderwijs. Dit
pleit voor het gecombineerd en/of geïntegreerd
aanbieden van diverse vaardigheden. Bij de
eventuele clustering van vaardigheden in het

onderwijsaanbod, is het mogelijk aan te bevelen
om de vaardigheden met de meeste en sterkste
samenhang met andere vaardigheden een centrale plek in het onderwijs te geven. Op die manier wordt mogelijk een onderling versterkend
effect bevorderd. Zo kan een student die zich
sterker ontwikkelt op kritisch denken mogelijk
ook sneller hoger scoren op vaardigheden die
hiermee samenhangen (zoals communicatie
of grenzen stellen). Zo is het ook aannemelijk
dat wanneer er meer tijd en aandacht besteed
wordt aan loopbaanvaardigheden, dit tevens
een positief effect heeft op de ontwikkeling van
het netwerken als vaardigheid. Dit is niet heel
verwonderlijk, aangezien netwerken een van de
loopbaanvaardigheden is.
Op basis van één onderzoek met één meetinstrument kunnen we nog niet definitief concluderen hoe de samenhang tussen de vaardigheden er uit ziet en wat de implicaties zijn voor de
onderwijspraktijk. We adviseren dan ook om de
dialoog tussen professionals in het onderwijs
en onderwijsonderzoek hierover te vervolgen en
verder te onderbouwen met kennis uit onderzoek.
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In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat
sommige componenten meer met elkaar
samenhangen dan andere. Daarbij hebben
we nog niet gekeken naar de scores op
de vaardigheden. In tabel 6 tonen we de
gemiddelde scores op de 13 onderscheiden
vaardigheden (op een schaal van 1 tot 6),
waarbij we onderscheid maken naar het
niveau van de opleiding. In de tabel wordt
duidelijk dat de gemiddelde score voor de
meeste vaardigheden rond de 4 ligt; studenten scoren zichzelf dus ruim voldoende op
de vaardigheden.
In dit hoofdstuk kijken we of studenten te
profileren zijn: zijn er groepen studenten te
onderscheiden die vergelijkbare scores hebben op de verschillende componenten? Studenten die bijvoorbeeld allemaal heel hoog
scoren op kritisch denken en ondernemend
samenwerken, maar heel laag op mediawijsheid en ICT- en Informatievaardigheden.
Als dit zo is en docenten dat weten van hun
studenten, zou dat kunnen helpen bij het
differentiëren in het onderwijs. Om dit na
te gaan, is een clusteranalyse uitgevoerd.
De clusteranalyse maakt inzichtelijk welke
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patronen in het beantwoorden van vragen
te onderscheiden zijn. Deze laat zien dat we
23 profielen van studenten kunnen vinden
met een bepaalde tendens qua antwoorden.
De profielen 3, 7, 13, 14, 15 en 23 betreffen zes van de grootste profielen en zijn
terug te vinden in figuur 3.4 Te zien is dat
de profielen eenzelfde soort patroon laten
zien: studenten uit alle profielen scoren relatief laag op vitaal burgerschap en relatief
hoog op mediawijsheid. Wel zien we dat
studenten uit profiel 3 zichzelf gemiddeld
het hoogst scoren op alle vaardigheden.
De studenten uit profiel 23 scoren zichzelf
daarentegen het laagst op alle vaardigheden. Bij profiel 7, de oranje lijn, is het opvallend dat deze studenten zichzelf vooral op
mediawijsheid laag scoren.
Met name op kritisch denken en mediawijsheid scoren de studenten zichzelf hoog,
terwijl het stellen van grenzen en vitaal
burgerschap lager scoren.

4

Vaardigheid

Niveau 1
(n=96)

Niveau 2
(n=123)

Niveau 3
(n=196)

Niveau 4
(n=1167)

Creatief probleemoplossend denken

4,27 (,75)

4,06 (,75)

4,07 (,78)

4,17 (,72)

ICT- en informatievaardigheden

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)

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)

Vanwege de leesbaarheid lichten we er hier slechts 6 van de
23 profielen uitlusters uit, het gehele overzicht van profielen
is te vinden in de onderzoeksverantwoording.

Tabel 6:

Gemiddelde score (SD) per vaardigheid naar niveau
(scorerange ruim onvoldoende=1 tot heel goed=6).
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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.

3

7

Figuur 4 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 dat5:

14

13

15

23

— 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 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.

— 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).

5

De studenten van deze opleidingen zijn niet gelijk verdeeld
over de vier onderwijsinstellingen. Zo komen de studenten
mechatronica vrijwel allemaal van één instelling.
Ook zitten er nog studenten in één van de andere 23 profielen.

6
20

5
4

15

3
12

Figuur 3:
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Zes grootste profielen

11

10

7

6

8

7

7

6
5

5

4

4

4

4

2
Kritisch denken

Ondernemend samenwerken

Mediawijsheid

Grenzen stellen

Communicatie

Politiek-juridisch handelen

Vitaal burgerschap

Netwerken

Zelfregulerend leren

Loopbaanvaardigheden

Sociaal-culturele vaardigheden

0

ICT- en Informatievaardigheden

1

Creatief probleemoplossend denken

2

Cluster 3

Cluster 7

Mechatronica

Figuur 4:

Cluster 13

Cluster 14

Pedagogisch Medewerker

Cluster 15

Cluster 23

Verkoop/Retail

Verdeling van studenten van drie opleidingen over 6 grote profielen
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In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van
onderzoek naar de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden bij de vier innovatieve
onderwijsactiviteiten van de onderwijspartners
van dit project.
Dit hoofdstuk gaat allereerst in op de bijzonderheden van de vier genoemde onderwijsactiviteiten. In deze ‘casebeschrijvingen’ presenteren
de onderwijspartners hun onderwijsactiviteit,
onder andere op basis van bestaande documentatie over de activiteit. In deze beschrijvingen
komt aan bod op welke visie de onderwijsactiviteiten zijn gebaseerd, welke (toekomstgerichte) competenties aandacht krijgen in de
onderwijsactiviteiten en hoe de activiteiten zijn
vormgegeven. In de beschrijvingen richten we
ons met name op de doelen die de onderwijs36

activiteiten stellen rondom toekomstgerichte
vaardigheden, maar we merken hierbij op dat
de vier innovatieve onderwijsactiviteiten een
ruimer doel voor ogen hebben dan sec vaardigheidsontwikkeling. De aandacht voor vakmanschap, brede persoonsvorming en persoonlijke
groei, die verbinding heeft met de ontwikkeling
van toekomstgerichte vaardigheden, is minder
expliciet beschreven vanwege de scope van het
onderzoek.
Vervolgens bespreken we per onderwijsactiviteit het onderzoeksdesign en bijbehorende analysemethode waarmee we hebben beoogd de
ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden bij studenten te meten. Voor elk van de vier
onderwijsactiviteiten zijn alle toekomstgerichte
vaardigheden die onderdeel zijn van de Thermo-

meter geanalyseerd. We bespreken vervolgens
de resultaten van de statistische analyses van
de specifieke vaardigheden die voor de onderwijsactiviteit relevant zijn. Immers, bij geen van
de vier onderwijsactiviteiten in dit onderzoek
wordt aan álle toekomstgerichte vaardigheden
aandacht besteed. We vullen de beschrijving
van de resultaten van de Thermometer aan met
inzichten uit de interviews met studenten en
docenten en sluiten af met een korte reflectie
op de resultaten.
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4.1.1.

Case beschrijving

Korte schets van het Kunst- en
Cultuuurarrangement door praktijkpartner
ROC Friese Poort

Visie
ROC Friese Poort wil graag vormgeven aan de uitdagingen van de toekomst en heeft dat verwoord
in o.a. 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 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.
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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 cultuureducatieprogramma 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,
talentgestuurd 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
thema bepalen, excursie en/of
bezoek aan een culturele instelling
of werkplaats

B

Praktijkvaardigheden oefenen
samenwerken en uitwerken van
opdrachten, van kunstvaardigheden

C

Evalueren en presenteren
recensie/evaluatie schrijven,
presentatie voorbereiden,
cultuurweek organiseren.

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 (o.m. street art) en stimuleren
nieuwsgierigheid, interculturele en communicatieve vaardigheden.

Werkwijze/organisatie

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

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
beeldendekunstatelier in de Blokhuispoort, maar
ook wordt de Urban Dans docent en faciliteiten in
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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.

4.1.2.

Onderzoeksdesign

Om na te gaan in hoeverre deelname van studenten aan het Kunst- en Cultuurarrangement
bijdraagt aan de ontwikkeling van de toekomstgerichte vaardigheden die in de voorgaande
paragraaf werden benoemd, is bij studenten
met de thermometer het niveau van de vaardigheden gemeten. Daarbij werd een quasi-experimenteel design gehanteerd. Dit wil zeggen
dat zowel bij de deelnemende studenten (de
experimentele groep) als bij een vergelijkbare
groep studenten die niet deelneemt aan het arrangement (de controlegroep) voorafgaand en
na afloop van het Kunst- en cultuurarrangement
de Thermometer is afgenomen, om het niveau
en een eventuele ontwikkeling van de vaardigheden van de verschillende groepen studenten
te meten.
Middels een herhaalde metingen multiniveau
analyse, wordt in de volgende subparagraaf
statistisch getoetst of de experimentele en
controlegroep van studenten groei vertonen
op de verschillende vaardigheden tussen de
voor- en nameting. Bovendien wordt nagegaan
of de sterkte van de groei verschilt tussen
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de experimentele en controlegroep. Daarbij
wordt rekening gehouden met het verschil in
vaardigheidsniveau bij aanvang (Difference in
Differences analyse). Een sterkere groei in vaardigheden bij de experimentele dan bij de controlegroep is een indicatie van de effectiviteit van
de onderzochte onderwijsactiviteit.
In de volgende paragraaf worden de resultaten
op de Thermometer van 305 Zorg- en Welzijn
studenten van ROC Friese Poort geanalyseerd.
214 studenten van de 305 studenten hebben
deelgenomen aan het Kunst- en Cultuurarrangement, 91 studenten hebben niet deelgenomen
aan het arrangement en behoren daarmee
tot de controlegroep. In totaal beschikken
we over de resultaten van 414 metingen (318
experimentele groep, 96 controlegroep). 109
leerlingen hebben zowel bij de voormeting als
bij de nameting de Thermometer ingevuld (104
experimentele groep, 5 controlegroep).

4.1.3.		Resultaten
Zoals al beschreven in paragraaf 4.1.1. 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 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, laat zien dat zij bij
twee vaardigheden een significante6 groei hebben door gemaakt, 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 in de mate
van de ontwikkeling van de twee groepen op
de vaardigheden. Met andere woorden, met de
Thermometer kunnen we geen effect van het
Kunst- en Cultuurarrangement op de vaardigheidsontwikkeling van de studenten vaststellen.
Zie ter illustratie de resultaten van de analyses
van de vaardigheden creatief probleemoplossend denken en communicatie in onderstaand
kader.
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.
Bij de twee andere benoemde vaardigheden,
communicatie en sociaal-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
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Creatief probleemoplossend denken
Analyse naar
ontwikkeling op
creatief probleemoplossend denken,
naar groep
(N=305)

Communicatie

Interventiegroep
Controlegroep

Voormeting

Nameting

Nametingvoormeting

4,021
4,120

4,146
4,207

0,125**
0,087

DiD Interventiegroep - Controlegroep 		

Analyse naar
ontwikkeling op
communicatie,
naar groep
(N=305)

0,038

5,0

Interventiegroep

Controlegroep

0,057
0,166
-0,109

4,0
3,5

3,0

3,0
Voormeting
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4,129
4,246

5,0

3,5

Een mogelijke verklaring voor de afwezigheid
van een groei-effect 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.

4,071
4,079

4,5

4,0

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.

Nametingvoormeting

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

4,5
Controlegroep

Nameting

DiD Interventiegroep - Controlegroep 		

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

Interventiegroep

Interventiegroep
Controlegroep

Voormeting

Nameting

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 Kunst- en Cultuurarrangement
niet. In alle gevallen worden er bij de vergelijking tussen de twee groepen geen significante
verschillen in de sterkte van de groei gevonden.

Voormeting

Bovenstaande analyses naar de ontwikkeling
van de studenten op verschillende vaardigheden zijn aangevuld met een aantal relevante
achtergrond- en controlekenmerken. 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 in paragraaf 4.1.3
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
creatiefprobleemoplossend denken en niveau
4-studenten scoren hoger op sociaal-culturele
vaardigheden dan entree-, niveau 2- of niveau
3-studenten.

6

Nameting

Een verschil is ‘significant’ wanneer het niet te verklaren is
door toeval, maar door iets anders; bijvoorbeeld deelname
aan een onderwijsactiviteit. Door middel van statistische
toetsen wordt nagegaan of een verschil al dan niet
significant is.
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Over welke van deze vaardigheden heb je het
meest geleerd in het Kunst-en Cultuurarrangement?
(N=184)

4.1.4.

Probleemoplossend
vermogen

Reflectie

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 zij nu het meest hadden geleerd. Daarbij
mochten ze één vaardigheid kiezen. In het
figuur wordt duidelijk dat een ruim deel 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 sociaal-culturele vaardigheden (7%) of communiceren (6%).
Deze vier meest gekozen vaardigheden zijn dan
ook competenties waarop wordt gefocust in het
Kunst- en Cultuurarrangement (zie paragraaf
4.1.3).

Verder komt uit een van de interviews met
studenten naar voren dat de studenten wel
doorhebben 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.
Een docent geeft dan ook aan dat om groei
door te kunnen maken, het van belang is dat
studenten zich daarvoor ook openstellen.

ICT-vaardigheden

Kritisch denken

Sociaal-Maatschappelijke
vaardigheden
4%

4%

5%
5%

Motievenreflectie

Creativiteit

6%
46%

Kwaliteitenreflectie
7%

Communiceren

7%

14%

Sociaal cultureel

Samenwerken
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2%
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Afbeelding:

Het ICE-model

Context

4.2.1.

Case beschrijving

Korte schets van Het Techniek Atelier
door praktijkpartner KW1C

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.

46

Dus wat staat voorop? Samenwerken met
andere disciplines, kennismaken en gebruik maken 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.

Prikkel

Vraag

Pit

Competenties en leerdoelen
1

2

Pitch

Studenten leren gemeenschappelijk
verantwoordelijkheid te dragen voor
het resultaat. Ze brengen hun specialistische kennis in naast de kennis en
inbreng van anderen.
Ze kunnen aan integrale oplossingen werken, waarbij ze tegelijkertijd
21ste-eeuwse vaardigheden (kritisch en
creatief denken, samenwerken, ondernemend gedrag, mediawijsheid, etc.)
verwerven (zie https://www.kw1c.nl/
school-voor-de-toekomst).

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.

Idee

Oplossing

Pit
De cockpit. Reflecteren op
en plannen van het creatieve
proces.

Vraag
Formuleren van toekomstdroom en kernvraag.
Opstellen van een briefing.

Prikkel

Idee

De aanleiding. De prikkel kan
een probleem, droom, thema
of een opdracht zijn.

Brainstormen, bedenken van
zoveel mogelijk alternatieven
en kiezen van een basisidee.

Context

Oplossing

Verhelderen van de prikkel.
Informatie verzamelen, onderzoek doen en analyseren.

Uitwerken van een basisidee
tot een oplossing met behulp
van feedback en prototyping.

Pitch
Overtuigend presenteren
van de gekozen oplossing.
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Creatief probleemoplossend denken
Analyse naar
ontwikkeling op
creatief probleemoplossend denken,
naar groep
(N=195)

interventiegroep
controlegroep

Voormeting

Nameting

Nametingvoormeting

4,126
4,285

4,188
4,232

0,062
0,087

DiD interventiegroep - controlegroep 		

-0,053

Ondernemend
samenwerken
Analyse naar
ontwikkeling op
ondernemend
samenwerken,
naar groep
(N=195)

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

interventiegroep

5,0

interventiegroep

Nametingvoormeting

4,033
4,245

4,105
4,078

0,072
-0,167
0,239

DiD interventiegroep - controlegroep 		

5,0
4,5

controlegroep

4,0

4,0

3,5

3,5

3,0

3,0
Voormeting

Nameting

Werkwijze: Van prikkel naar pitch

4.2.2.

Onderzoeksdesign

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 (Van der Schans, 2015) vormt daarbij
het uitgangspunt: zie pagina 49 voor uitleg van
het model.

Net als bij de analyse naar de effecten van
het Kunst- en Cultuurarrangement, wordt bij
de analyse naar de effecten van Het Techniek
Atelier ook een quasi-experimenteel design met
experimentele en controlegroep gehanteerd.
De controlegroep bestaat uit studenten die
Het Techniek Atelier pas in een later semester
volgden, waardoor ze in een eerder semester als
controlegroep konden fungeren. De Thermometer
is bij de experimentele groep voorafgaand en
na afloop van Het Techniek Atelier afgenomen,
bij de controlegroep werd de Thermometer op
hetzelfde moment afgenomen.
Middels een herhaalde metingen multiniveau
analyse, wordt in de volgende subparagraaf
statistisch getoetst of de experimentele en

48

Nameting

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

4,5
controlegroep

interventiegroepcontrolegroep

Voormeting

Voormeting

controlegroep van studenten groei vertonen op
de verschillende vaardigheden tussen de vooren nameting. Bovendien wordt nagegaan of de
sterkte van de groei verschilt tussen de experimentele en controlegroep. Een verschil in groei
in vaardigheden tussen de experimentele en
controlegroep is een indicatie van de effectiviteit
van de onderzochte onderwijsactiviteit.
In totaal beschikken we in de multiniveau analyse
over de resultaten op de Thermometer van 195
studenten afkomstig uit verschillende technische
en businessopleidingen. Van de 195 studenten,
hebben er 133 studenten deelgenomen aan Het
Techniek Atelier. In totaal beschikken we over
resultaten van 248 metingen (179 experimentele
groep, 69 controlegroep). 53 studenten hebben
zowel bij de voormeting als bij de nameting de
Thermometer ingevuld (46 experimentele groep,
7 controlegroep).

4.2.3.

Nameting

Resultaten

Zoals al beschreven in paragraaf 4.2.1 komen
in Het Techniek Atelier (hierna HTA) een aantal
vaardigheden aan bod die overeenkomen met de
volgende vier vaardigheden in de Thermometer:
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. Zie ter illustratie de resultaten van de analyse van de vaardig-
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heden creatief probleemoplossend denken en ondernemend samenwerken in het kader op pagina
50 en 51. 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.
Op deze discrepantie wordt nader ingegaan
in de handreiking over de vormgeving
van formatieve beoordelingspraktijken in het
mbo. 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, contact houden met de opdrachtgever etc. 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
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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 of 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. Hieruit komt naar voren dat
bij de HTA-studenten, 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
blijken studenten met een westerse migratieachtergrond bovendien lager te scoren dan autochtone studenten. Meisjes blijken significant hoger
te scoren op ondernemend samenwerken dan
jongens.

4.2.4.

Reflectie

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
komen. 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 het 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.
Daarnaast zijn er 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.
Hierop reflecteren we nader in het laatste hoofdstuk.
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 4.2.1, 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)

4.3.1.

Case beschrijving

gepaard met reflectie en een focus op persoonlijke ontwikkeling, naast professionele groei.

Korte schets van het MentorProgramma
Friesland door de praktijkpartner

Overig

Competenties/vaardigheden
Visie

Motievenreflectie

Samenwerken

14%
28%

Kwaliteitenreflectie

4%
4%

ICT-vaardigheden

5%

Werkwijze: hoe pakken we het aan?

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.

5%

6%
19%

Probleemoplossend
vermogen

7%
8%

Creativiteit
Communiceren

Ondernemendheid
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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.

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.

Kritisch denken

Het coördinatiepunt MentorProgramma Friesland wordt ondersteund door een leerbedrijf
waar studenten werken aan alle voorkomende
werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn verbonden aan 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

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’.
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Ondernemend
samenwerken
Analyse naar
ontwikkeling op
ondernemend
samenwerken

Netwerken

Mentor
Programma

Voormeting

Nameting

Nametingvoormeting

4,191

4,178

-0,012

Analyse naar
de ontwikkeling
op netwerken
(N=32)

Mentor
Programma

Voormeting

Nameting

Nametingvoormeting

3,993

4,039

0,045

(N=32)
***: significant bij p<0,01; **: significant bij p<0,05; *:significant bij p<0,1

Mentor
Programma

5,0

Mentor
Programma

4,5

4,5
4,0

3,5

3,5

3,0

3,0

Onderzoeksdesign

Het onderzoeksdesign voor MentorProgramma
Friesland is op een andere manier samengesteld dan voor de twee voorgaande onderwijsactiviteiten. Vanwege de manier waarop de
onderwijsactiviteit is ingericht en de diversiteit
aan deelnemende studenten aan deze activiteit,
was het niet mogelijk om een controlegroep te
definiëren en daarmee een quasi-experimenteel
design te hanteren. Om deze reden wordt enkel
getoetst of studenten die hebben deelgenomen
aan het MentorProgramma Friesland groei
doormaken op de toekomstgerichte vaardigheden tussen de voor- en nameting, zonder deze
(eventuele) groei daarbij te vergelijken met
die van een andere groep. Zodoende kan niet
worden uitgesloten of eventueel gevonden groei
wordt veroorzaakt door andere factoren dan de
onderwijsactiviteit. Er zal ook worden nagegaan
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5,0

4,0

Voormeting

4.3.2.

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

Nameting

Voormeting

of de eventuele gevonden groei na afloop van
het MentorProgramma overeind blijft wanneer
rekening wordt gehouden met de invloed van
enkele achtergrondkenmerken van de studenten. In totaal beschikken we over resultaten van
32 studenten (54 metingen) die hebben deelgenomen aan het MentorProgramma Friesland.

het MentorProgramma), loopbaanvaardigheden,
netwerken, sociaal-culturele vaardigheden en
zelfregulerend leren. Analyse van de resultaten
van de twee metingen met de Thermometer laat
echter geen ontwikkeling op deze vaardigheden
zien. In de figuren illustreren we dit met twee
voorbeelden van analyses van de resultaten
voor de vaardigheden ondernemend samenwerken en netwerken.

4.3.3.

Naast de metingen met de Thermometer zijn
studenten geïnterviewd over het MentorProgramma en toekomstgerichte vaardigheden.
Deze interviews geven een inhoudelijke aanvulling en nuancering op de resultaten van de
Thermometer.

Resultaten

Kernvaardigheden MentorProgramma
In paragraaf 4.3.1 kwam naar voren dat er in het
MentorProgramma 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

In de interviews geven studenten aan dat ze
gedurende de periode dat ze deelnamen aan
het MentorProgramma ondernemender zijn

Nameting

geworden. In het MentorProgramma worden de
studenten vrij gelaten 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:
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‘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 hbostudie Social Work gaan volgen, maar
bij het MentorProgramma 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 MentorProgramma 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.
De analyses naar de ontwikkeling van de
studenten op verschillende vaardigheden zijn
aangevuld met een aantal relevante achtergrond56

en controlekenmerken. 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
(t.o.v. eerste opleidingsjaar) voorspellers
van een hogere score op de vaardigheid.
Bol-studenten scoren daarentegen lager op
ondernemendheid/samenwerken dan bblstudenten.

—

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 1-opleiding volgen en in het tweede
opleidingsjaar verblijven hoger dan hun referenten. Bol-studenten scoren opnieuw lager
dan bbl-studenten.
Op het gebied van sociaal-culturele vaardigheden zijn de variabelen migratieachtergrond
en geslacht van invloed: studenten met een
niet-westerse migratieachtergrond 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.

4.3.4.

Reflectie

Het MentorProgramma Friesland is een programma dat er voor verschillende studenten
heel verschillend uit kan zien. Het programma
biedt verschillende diensten7 voor studenten,
mentoren en organisaties, zoals één-op-éénkoppelingen (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 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 weergegeven. 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 sociaal-culturele vaardigheden8.
De overige vaardigheden die worden benoemd
zijn denkvaardigheden (kritisch denken, creativiteit), een loopbaancompetentie (netwerken) en
een burgerschapsvaardigheid (politiek-juridische
dimensie).
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 daarnaast ook
uitdagend ervaren.
7

www.MentorProgrammafriesland.nl/pageid=1997/Aanbod.html

8

Deze vraag werd door slechts 12 studenten die hebben deelgenomen
aan het MentorProgramma beantwoord waardoor we zeer terughoudend moeten zijn bij het interpreteren van de percentages.
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Over welke van deze vaardigheden heb je
het meest geleerd in Het MentorProgramma?
(N=12)

4.4.1.

Case beschrijving

Korte schets van het Loopbaan- en
Burgerschapsprogramma door praktijkpartner
mboRijnland

Politiek-juridische vaardigheden

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).

Visie
Netwerken

Samenwerken

8%
25%

8%

8%

Creativiteit

9%

25%

Kritisch denken

17%

Communiceren

Sociaal-culturele vaardigheden
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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

Competenties en 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 diploma- eisen
met kritische denkvaardigheden opgenomen.
In de tabel op p.60 wordt de relatie tussen de
kwalificatie- eisen L&B en de negen ontwikkelingsgerichte leereenheden L&B weergegeven.
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.
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Werkwijze

Document
‘Kwalificatie- eisen L&B’

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

Leereenheid vitaal

Loopbaan
(loopbaanoriëntatieen ontwikkeling)

Tabel:
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Motievenreflectie
Leereenheid talent
Kwaliteitenreflectie
Werkexploratie

Leereenheid werkplek

Loopbaansturing

Leereenheid loopbaansturing

Relatie tussen de kwalificatie- eisen L&B
en de negen ontwikkelingsgerichte leereenheden L&B

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).

4.4.2.

Onderzoeksdesign

Net als bij de evaluatie van MentorProgramma
Friesland in de voorgaande paragraaf (4.3),
wordt bij de analyse naar de effecten van Loopbaan en Burgerschap op de ontwikkeling van
toekomstgerichte vaardigheden bij studenten
op mboRijnland ook enkel de ontwikkeling van
de experimentele groep geëvalueerd. Daar het
onderdeel Loopbaan & Burgerschap deel uitmaakt van het curriculum van alle (eerstejaars)
studenten op mboRijnland, is het niet mogelijk
om binnen deze mbo-instelling een controlegroep te definiëren.
Om deze reden wordt in de volgende paragraaf
aan de hand van de resultaten uit de Thermometer nagegaan of studenten tegen het eind

van het eerste studiejaar (met daarbij het
onderdeel Loopbaan & Burgerschap) significant hoger scoren op bepaalde toekomstgerichte vaardigheden dan aan het begin van het
studiejaar (toen ze startten met het onderdeel).
Ook bij de analyse voor Loopbaan & Burgerschap wordt statistisch gecontroleerd voor de
invloed van enkele controlekenmerken. In totaal
beschikken we in de multiniveau analyse over
de resultaten van 768 eerstejaarsstudenten
(866 metingen) van verschillende opleidingen
van verschillende niveaus. 98 studenten hebben zowel aan de voor- als aan de nameting
deelgenomen.

4.4.3.

Resultaten

In het onderdeel Loopbaan & Burgerschap
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 groei worden geconstateerd. In
de volgende figuren illustreren we dit met de
resultaten van de analyse van loopbaanvaardigheden en de vaardigheid politiek-juridisch
handelen.
Naast afname van de Thermometer hebben er
enkele interviews met docenten plaatsgevonden, maar niet met studenten. Hierdoor kunnen
de vaardigheden helaas niet verder worden

63

Loopbaanvaardigheden
Analyse naar
de ontwikkeling
op Loopbaanvaardigheden

Loopbaan &
Burgerschap

Voormeting

Nameting

Nametingvoormeting

4,095

4,060

-0,035

Politiekjuridisch handelen
Analyse naar
de ontwikkeling
op politiekjuridisch handelen

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

Nametingvoormeting

4,079

4,101

0,022

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

5,0

Loopbaan &
Burgerschap

4,5

5,0
4,5

4,0

4,0

3,5

3,5

3,0

3,0
Voormeting

geduid aan de hand van de ervaringen van studenten die Loopbaan & Burgerschap volgden.
Een docent Loopbaan & 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 kwaliteiten
reflectie. 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 & Burgerschap begonnen
wordt met het besteden van aandacht aan leren
leren en zelfregulatie. Daarmee wordt een begin
gemaakt, met als voornaamste doel:
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Nameting

(N=768)

(N=768)

Loopbaan &
Burgerschap

Loopbaan &
Burgerschap

Voormeting

Nameting

‘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.

Voormeting

Bovenstaande analyses naar ontwikkeling op
de verschillende vaardigheden van studenten van mboRijnland zijn daarnaast ook nog
uitgevoerd met toevoeging van enkele relevante
achtergrond- en controlekenmerken. 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
niet-westerse 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.

Nameting

Entree-studenten scoren lager op sociaal-culturele vaardigheden dan niveau 4-studenten, 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.

4.4.4.

Reflectie

Bij de voormeting werd aan studenten de volgende vraag gesteld: ´Welke vaardigheid krijgt
tijdens de lessen in jouw opleiding volgens jou
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Over welke van deze vaardigheden heb je
het meest geleerd in Loopbaan & Burgerschap?
(N=165)

de meeste aandacht?’ Studenten konden deze
vraag beantwoorden met één van de drie – in
het conceptueel kader onderscheiden- denkvaardigheden vaardigheden: 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 4.4.1 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
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andere 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%) en ICT-vaardigheden (9%)
en politiek-juridische vaardigheden (10%).
In deze studie worden loopbaanvaardigheden
als één concept gemeten. Uit een interview met
een docent blijkt dat voornamelijk de aspecten
loopbaansturing en reflectie (motieven- en
kwaliteitenreflectie) aan bod komen in het vak
Loopbaan & Burgerschap. 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’.

Samenwerken

Overig
10%

31%

10%

5%

Kritisch denken

Politiek-juridische
vaardigheden

9%
5%
6%

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 2-opleidingen was de vragenlijst
ingewikkeld, 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.

Mediawijsheid

10%

Kwaliteitenreflectie

7%

7%

ICT-vaardigheden

Loopbaansturing
Communiceren

Sociaal-culturele vaardigheden
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dat de ontwikkelde Thermometer slechts een
eerste indicatie biedt.

In deze publicatie beschreven we in hoeverre
de toekomstgerichte vaardigheden met elkaar
samenhangen en gingen we in op vier innovatieve onderwijsactiviteiten waarin de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden een
plaats heeft. Ook gingen we na in hoeverre deze
onderwijsactiviteiten bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden
bij studenten. Hieronder geven we een korte
beschouwing van de resultaten.

Samenhang vaardigheden
Concluderend kunnen we stellen dat er niet
sprake is van een onderverdeling van 21
componenten, zoals in het mbo vaak wordt onderscheiden. Op basis van ons onderzoek naar
toekomstgerichte vaardigheden onderscheiden
we 13 componenten. Er is inzichtelijk gemaakt
hoe deze componenten met elkaar samenhangen en hoe sterk de samenhang onderling is.
Deze kennis kan ondersteunen bij het maken
van keuzes binnen de onderwijspraktijk.
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Uit verdere analyse blijkt dat studenten van
niveau 3 en 4 zichzelf hoger scoren dan studenten van niveau 1. 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 conclusies 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 stand houdt 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 vaardighedenniveau in het mbo
momenteel is. Ook de beperkte spreiding in
gemiddelden tussen vaardigheden suggereert

De inzichten uit de publicatie maken wel duidelijk dat het belangrijk is om niet klakkeloos elke
(21ste-eeuwse) 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 er uit ziet. Wel
zijn, zoals in hoofdstuk 2 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.

Vier onderwijsactiviteiten
Aan de hand van de Thermometer voor toekomstgerichte vaardigheden, die voorafgaand
en na afloop van de onderwijsactiviteiten aan
de studenten werd voorgelegd, werd 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.
Zoals in de inleiding beschreven zijn ook interviews gehouden om breder te kunnen kijken
naar de ervaringen van studenten en docenten
in de vier onderzochte onderwijsactiviteiten. Uit
de 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.
Het in beeld brengen van de ontwikkeling van
toekomstgerichte vaardigheden bij studenten
aan de hand van de Thermometer blijkt dus in
een (zeer) beperkte mate mogelijk te zijn. Hier
staan we nader bij stil in de volgende paragraaf.

Reflectie op het meetinstrument
We kunnen de mogelijkheden en beperkingen
van de Thermometer op verschillende manieren
beschouwen.
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.
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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 ook daar 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?
In ons theoretisch model zijn we daarnaast 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.
Verder kwam uit de interviews naar voren
dat studenten verschillende leeropbrengsten uit eenzelfde onderwijsactiviteit halen.
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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.

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.
Ook hadden we voorzien om hierop in te
spelen met een aanvullend meetinstrument
volgens een storyline methode. We hebben
met een aantal studenten dit instrument

getest. Uit deze testafname bleek echter
dat dit instrument weliswaar interessante
aanvullende gegevens en inzichten kon opleveren, maar dat het alleen met intensieve
begeleiding in kleine groepjes afgenomen
kon worden. Hierdoor was het in de praktijk
niet mogelijk om het instrument bij studenten van alle vier de onderwijsactiviteiten af
te nemen ten behoeve van onderzoeksdoeleinden – wel is het in de onderwijspraktijk
gebruikt als gespreksinstrument.

Concluderende beschouwing
meetinstrument
Uit de reflectie blijkt dat het meten van
vaardigheden middels een 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 deze publicatie 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.
Verder kunnen we op basis van voorgaande beschouwing nog enkele overwegingen benoemen
voor herontwerp:

— Voor een herontwerp is het aan te bevelen om toekomstgerichte vaardigheden
concreter (en eenvoudiger) te operationaliseren en keuzes te maken in 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.
— Bovengenoemde vraagt dat er wordt
nagedacht over wat de vaardigheden
zijn waarop de nadruk ligt in de onderwijsactiviteit en die je wilt bevragen. Op
die manier is de inzet van het instrument ook een manier voor docenten om
vooraf te reflecteren op wat je studenten wil meegeven in de onderwijsactiviteit. Hierop wordt nader ingegaan in
de praktijkpublicatie rond formatieve
begeleiding, waarin het reflecteren op
leerdoelen een belangrijke stap is.
— 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.
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Digitale vaardigheden

78

Begrijp ik niet

Begrijp ik niet

Heel goed (9-10)

Heel goed (9-10)

Goed (8)

Goed (8)

Ruim voldoende (7)

Ruim voldoende (7)

Voldoende (6)

Voldoende (6)

digitale apparaten gebruiken

O

O

O

O

O

O

O

1.1.2

software (apps of programma’s)
installeren en updaten

O

O

O

O

O

O

O

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

O

1.1.4

via digitale middelen met anderen
communiceren

O

O

O

O

O

O

1.2.1

digitale apparaten beveiligen

O

O

O

O

O

1.2.2

online gegevens beveiligen

O

O

O

O

1.2.3

spam herkennen

O

O

O

1.2.4

beslissen welke persoonlijke
informatie je online deelt

O

O

1.3.1

een zoekmachine gebruiken om
nieuwe informatie te vinden

O

1.3.2

op verschillende manieren online
informatie zoeken

1.3.3

bepalen of online informatie
betrouwbaar is

1.1.3

Onvoldoende (4-5)

Onvoldoende (4-5)

1.1.1

Hoe goed kun jij in je dagelijks leven…

Denkvaardigheden

Dit zijn vragen over denkvaardigheden
in je dagelijks leven. Bijvoorbeeld
om je eigen mening te vormen of om
problemen op te lossen.

Ruim onvoldoende (1-3)

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

1.2

Ruim onvoldoende (1-3)

1.1

1.4.1

bepalen wanneer iets een feit of een
mening is

O

O

O

O

O

O

O

1.4.2

bepalen of informatie waar is

O

O

O

O

O

O

O

1.4.3

je mening onderbouwen met
argumenten

O

O

O

O

O

O

O

1.4.4

begrijpen waarom iemand iets zegt

O

O

O

O

O

O

O

O

1.5.1

de oorzaak van een probleem
ontdekken

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1.5.2

bedenken hoe je een probleem kan
oplossen

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
1.5.3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

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

O

O

O

O

O

O

O

1.6.1

meerdere oplossingen bedenken voor
een situatie

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1.6.2

ideeën bedenken die niet voor de
hand liggen

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1.6.3

van meerdere ideeën één plan maken

O

O

O

O

O

O

O

1.6.4

een idee omzetten in actie

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hoe goed kun jij in je dagelijks leven …
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1.3

Interpersoonlijke vaardigheden

Onvoldoende (4-5)

Voldoende (6)

Ruim voldoende (7)

Goed (8)

Heel goed (9-10)

Begrijp ik niet

Ruim onvoldoende (1-3)

Onvoldoende (4-5)

Voldoende (6)

Ruim voldoende (7)

Goed (8)

Heel goed (9-10)

Begrijp ik niet

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

1.7.1

je verhaal of mening vertellen
aan anderen

O

O

O

O

O

O

O

1.10.1 aangeven hoe je een opdracht aanpakt

O

O

O

O

O

O

O

1.7.2

je verhaal of mening opschrijven

O

O

O

O

O

O

O

1.10.2 doelen stellen voordat je aan een
opdracht begint

O

O

O

O

O

O

O

1.7.3

inschatten of anderen jou begrijpen

O

O

O

O

O

O

O

1.10.3 inschatten of je je doelen haalt voor een
opdracht

O

O

O

O

O

O

O

1.7.4

rekening houden met hoe je verhaal
overkomt bij anderen

O

O

O

O

O

O

O
1.10.4 jezelf vragen stellen die je helpen bij het
leren

O

O

O

O

O

O

O

problemen helpen oplossen in een
groep

O

1.10.5 besluiten wat de beste oplossing voor
een probleem is

O

O

O

O

O

O

O

verschillende rollen nemen bij het
werken in een groepje

O

1.11.1 je concentreren als je ergens mee bezig
bent

O

O

O

O

O

O

O

1.8.3

omgaan met feedback

O

O

O

O

O

O

O
1.11.2 leuke dingen uitstellen als dat nodig is

O

O

O

O

O

O

O

1.8.4

anderen enthousiast maken voor
jouw ideeën

O

O

O

O

O

O

O
1.11.3 dingen negeren die slecht voor je zijn

O

O

O

O

O

O

O

1.9.1

je inleven in een ander

O

O

O

O

O

O

O

1.11.4 op een gepaste manier je emoties uiten
zonder daarin te overdrijven

O

O

O

O

O

O

O

1.9.2

omgaan met mensen die je nog niet
kent

O

O

O

O

O

O

O
1.11.5 afspraken met anderen nakomen

O

O

O

O

O

O

O

1.9.3

mensen met een andere achtergrond
respecteren

O

O

O

O

O

O

O

1.12.1 omgaan met veranderingen of nieuwe
situaties

O

O

O

O

O

O

O

1.9.4

rekening houden met andere
meningen

O

O

O

O

O

O

O

1.12.2 kansen zien voor jezelf of voor anderen

O

O

O

O

O

O

O

1.12.3 initiatief nemen om dingen te verbeteren

O

O

O

O

O

O

O

1.9.5

online respectvol reageren

O

O

O

O

O

O

O
1.12.4 volhouden, ook wanneer je iets moeilijk
vindt

O

O

O

O

O

O

O

Hoe goed kun jij in je dagelijks leven…
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1.8.2
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Intrapersoonlijke vaardigheden

Ruim onvoldoende (1-3)

Dit zijn vragen over met anderen
communiceren en samenwerken
in je dagelijks leven.

1.4

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hoe goed kun jij in je dagelijks leven …

O

O
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2

Loopbaancompetenties

Ruim onvoldoende (1-3)

Onvoldoende (4-5)

Voldoende (6)

Ruim voldoende (7)

Goed (8)

Heel goed (9-10)

Begrijp ik niet

De volgende vragen gaan over
loopbaancompetenties: hoe jij probeert
sturing te geven aan je loopbaan. Door
hier zelf over na te denken en door het
met anderen te bespreken.

2.1.1

bedenken wat je goed kan

O

O

O

O

O

O

O

2.1.2

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

O

O

O

O

O

O

O

2.1.3

bedenken waarin je jezelf verder
wilt ontwikkelen

O

O

O

O

O

O

2.1.4

bedenken hoe je jouw kwaliteiten later
wilt gebruiken

O

O

O

O

O

2.2.1

bedenken wat je leuk vindt

O

O

O

O

2.2.2

bedenken waarom je iets leuk vindt

O

O

O

2.2.3

bedenken wat je belangrijk vindt in
stage of toekomstig werk

O

O

2.2.4

bedenken wat voor baan of beroep
je later wilt hebben

O

2.3.1

informatie vinden over (stage)
bedrijven/organisaties

2.3.2

Hoe goed kun jij in je dagelijks leven…
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2.4.1

doelen stellen voor je toekomstige
loopbaan

O

O

O

O

O

O

O

2.4.2

bedenken hoe je die doelen kunt
bereiken

O

O

O

O

O

O

O

O

2.4.3

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

O

O

O

O

O

O

O

O

O

2.4.4

je kwaliteiten aan anderen laten zien

O

O

O

O

O

O

O

2.5.1

O

O

O

O

O

O

O

O

contacten leggen die kunnen helpen
met school, stage, bijbaan of
toekomstig werk

O

O

O

O

O

O
2.5.2

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

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

O

O

2.5.3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

contact houden met mensen van
school of stage

O

O

2.5.4

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

mensen laten weten wat je op school
of stage doet

O

O

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

O

O

O

O

O

O

O

2.3.3

bepalen of je de juiste kwaliteiten
hebt voor je toekomstige beroep

O

O

O

O

O

O

O

2.3.4

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

O

O

O

O

O

O

O
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3

Burgerschapsvaardigheden

Ruim onvoldoende (1-3)

Onvoldoende (4-5)

Voldoende (6)

Ruim voldoende (7)

Goed (8)

Heel goed (9-10)

Begrijp ik niet

De volgende vragen gaan over
burgerschapsvaardigheden. Hier
horen veel verschillende dingen bij.
Bijvoorbeeld politiek, democratie,
economie en gezondheid.

3.1.1

opkomen voor je eigen mening

O

O

O

O

O

O

O

3.1.2

bepalen welke politieke partij het best
aansluit bij je eigen mening

O

O

O

O

O

O

O

3.1.3

begrijpen waarom iemand voor een
andere politieke partij is dan jij

O

O

O

O

O

O

3.1.4

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

O

O

O

O

O

O

samenwerken met iemand die een
andere seksuele voorkeur heeft

O

3.2.2

helpen om het pesten van iemand te
stoppen

O

O

O

O

O

O

O

3.2.3

indenken hoe een ander zich voelt en
daarmee rekening houden

O

O

O

O

O

O

O

3.2.4

bij een ruzie een oplossing verzinnen
waarmee iedereen tevreden is

O

O

O

O

O

O

O

3.3.1

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

O

O

O

O

O

O

O

3.3.2

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

O

O

O

O

O

O

O

3.3.3

ervoor zorgen dat je niet meer geld
uitgeeft dan je hebt

O

O

O

O

O

O

O

Hoe goed kun jij in je dagelijks leven…

3.2.1
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O

O

O

O

O

3.3.4

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

O

O

O

O

O

O

O

O

3.4.1

inschatten of je meer moet sporten om
gezond te leven

O

O

O

O

O

O

O

O

3.4.2

inschatten of je gezonder moet eten

O

O

O

O

O

O

O

3.4.3

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

O

O

O

O

O

O

O

3.4.4

bij seks je grenzen aangeven

O

O

O

O

O

O

O

3.4.5

stoppen of minderen met iets als het
niet goed is voor je gezondheid, zoals
roken en energy drankjes

O

O

O

O

O

O

O

O
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Move21 is een driejarig praktijkgericht onderzoek in het mbo
over 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden van studenten.
Vier onderwijspartners brengen praktijkvoorbeelden in:
— Kunst- en Cultuurarrangement van ROC Friese Poort
— Loopbaan- en Burgerschapsprogramma van mboRijnland
— Mentorprogramma Friesland van Friesland College, ROC
Friese Poort, Nordwin College, NHL Stenden Hogeschool
en Hogeschool Van Hall Larenstein
— Het Techniek Atelier van Koning Willem I College.

De onderzoekers van ECBO, KBA Nijmegen en Open Universiteit
tonen samen met de scholen een sterke samenhang tussen
verschillende vaardigheden én enkele centrale vaardigheden:
ondernemend samenwerken, kritisch denken, creatief probleemoplossend denken en loopbaanvaardigheden. Studenten vinden
over het algemeen hun vaardigheden ruim voldoende, vooral
kritisch denken en mediawijsheid, terwijl het stellen van grenzen
en gezond gedrag lager scoren.
Formatief beoordelen is een ambitie die in elk onderwijsvoorbeeld terugkomt. Gedurende het onderzoek is aan de hand van
de ervaringen bij de scholen een 7-stappenplan ontwikkeld en
verder gewerkt aan de verbetering van deze praktijken.
De casusbeschrijvingen, onderzoeksresultaten en leerervaringen
zijn vastgelegd in een praktijkpublicatie, handreiking en toolkit.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt met financiering van
het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

