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ABSTRACT 
In de afgelopen jaren is er steeds meer nadruk gekomen op het belang van zowel competentie gericht 

onderwijs als het bètaonderwijs. In lijn met deze trends heeft de Stichting Technasium het vak Onderzoek en 

Ontwerpen (O&O) ontwikkeld. Het blijkt echter een uitdaging om competentieontwikkeling van leerlingen te 

stimuleren en om deze competentieontwikkeling zo gestructureerd en objectief mogelijk inzichtelijk te maken. 

Ook zijn er onvoldoende bestaande hulpmiddelen voor handen of het competentie assessment programma 

wordt niet adequaat samengesteld waardoor niet alle leerdoelen evengoed in kaart worden gebracht. Dit 

onderzoek had derhalve tot doelen 1) een hulpmiddel te ontwikkelen waarmee de competentieontwikkeling 

van een O&O-brugklasleerling objectief inzichtelijk kan worden gemaakt voor leerlingen en docenten, en 2) om 

een hulpmiddel te ontwikkelen waarmee competentieontwikkeling in onderzoeksprojecten kan worden 

gestimuleerd. Hierbij wordt de focus gelegd op de competenties die de stichting Technasium aanhoudt voor 

onderzoeksprojecten. 

Dit onderzoek is opgezet als een ontwerpend onderzoek, met de nadruk op het voorbereidend  onderzoek. 

Daarbij is een kort literatuuronderzoek gedaan en zijn drie relevante experts en acht docenten Onderzoek en 

Ontwerpen geïnterviewd, en tevens zijn 103 brugklasleerlingen Onderzoek en Ontwerpen geënquêteerd. 

Vervolgens zijn op basis van het voorbereidend onderzoek ontwerpcriteria ontwikkeld, op basis waarvan in de 

ontwikkelfase een conceptontwerp is gemaakt voor een hulpmiddel dat kan bijdragen aan de ontwikkeling en 

inzichtelijkheid van competenties bij leerlingen van het Technasium. Het ontwerp is verkennend gevalideerd 

met 2 docenten, waaruit blijkt dat het ontwerp toegevoegde waarde zou kunnen hebben in het klaslokaal, met 

name op het gebied van inzichtelijk maken van competentieontwikkeling. Verdere detaillering en een pilotfase 

worden aanbevolen om met zekerheid iets te kunnen zeggen over de toegevoegde waarde van het ontworpen 

hulpmiddel. 
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1 AANLEIDING EN DOELEN 
In de afgelopen jaren is er steeds meer nadruk gekomen op het belang van zowel competentiegericht 

onderwijs als het bètaonderwijs (Oostdam, Peetsma & Blok, 2007; Appelhof, Bulte & Sellor, 2008). Er wordt 

verwacht dat goed ontwikkelde metacognitieve vaardigheden (zelfgestuurd leren) de leerling beter 

voorbereiden op een toekomstige baan in een voortdurend veranderende maatschappij (Zsiga & Webster, 

2007). Ook wordt er door havo/vwo-schoolverlaters aangegeven dat allerlei competenties, zoals ‘individueel 

werken’, veelvuldig toegepast moeten worden op het moment dat de leerlingen hoger onderwijs gaan volgen 

(de Vries & der Velden, 2005). Daarnaast is er zowel politiek als maatschappelijk een focus ontstaan op het 

creëren  van meer bètageoriënteerde studenten om tekorten op de arbeidsmarkt te kunnen oplossen en in de 

toekomst te voorkomen.   

In lijn met deze trends heeft de Stichting Technasium het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) ontwikkeld 

(Appelhof, Bulte & Sellor, 2008). Het Technasium is een onderwijsstroom voor havo en vwo, die zich 

onderscheidt door zijn nadruk op bètavakken en competentiegericht leren. De regie en verantwoordelijkheid 

over het leerproces verschuift van docent naar leerling. Het structureren, ordenen en plannen wordt steeds 

meer de eigen taak van de leerling en minder die van de docent. De rol van de docent wordt daarmee meer die 

van coach van het leerproces. De docent brengt tijdens Onderzoek & Ontwerpen alleen theoretische kennis in 

wanneer dit relevant is voor de voortgang van het project (Stichting Technasium, 2014). Binnen deze 

onderwijsstroom werken leerlingen in projecten aan acht competenties: samenwerken, productgerichtheid, 

inventiviteit, plannen en organiseren, doorzetten, individueel werken, procesgerichtheid en kennisgerichtheid. 

De eerste vier competenties worden ontwikkeld in ontwerpprojecten, de andere vier competenties worden 

ontwikkeld in onderzoeksprojecten. Concreet wordt dit vorm gegeven in het vak Onderzoek en Ontwerpen, 

afgekort O&O (Appelhof et al, 2008).  

Tot op heden beschrijft elke leerling die het vak O&O volgt zijn/haar individuele ontwikkeling elke week op in 

een Persoonlijk Verslag (PV). Dit wordt op dit moment gezien als het belangrijkste instrument op het gebied 

van het in beeld brengen en beoordelen van competentieontwikkeling binnen het vak O&O. De leerlingen 

beschrijven hun ontwikkelingen aan de hand van vragen als ‘wat heb ik deze week gedaan?’ en ‘hoe heb ik 

deze week gewerkt?’ Ondanks het schrijven van dit Persoonlijk Verslag hebben de auteurs als docenten binnen 

het vak O&O de indruk gekregen dat het voor veel leerlingen moeilijk is om via een dergelijk verslag inzicht te 

krijgen in hun eigen competentieontwikkelingen. Eveneens blijkt het voor de auteurs een uitdaging om als 

docenten de competentieontwikkeling van leerlingen binnen de lessen O&O te stimuleren en om deze 

competentieontwikkeling zo gestructureerd en objectief mogelijk inzichtelijk te maken voor zowel de leerling 

als voor andere docenten en ouders. 

Wanneer leerlingen vanaf de basis goed worden ondersteund in hun competentieontwikkeling, ondervinden zij 

hiervan naar verwachting profijt in de andere leerjaren van het vak O&O. Zo moet de mate van begeleiding van 

de docent afgestemd worden op het niveau van de leerling. In de onderbouw betekent dit dat de docent het 

leerproces meer moet begeleiden dan in de bovenbouw. De leerling zal hierdoor het maximale leerrendement 

hebben (Vermunt & Verloop, 1999). De auteurs hebben als docenten in de onderbouw (brugklas 1) ervaren dat 

het voor zowel leerlingen als docenten moeilijk is om zicht te krijgen op de competentieontwikkelingen van de 

leerlingen en hoe deze zich verhouden tot het eindniveau dat de leerling aan het eind van zijn vo-loopbaan 

moet kunnen hebben. Er zijn daarbij onvoldoende hulpmiddelen voor handen of het competentie assessment 

programma (bedoeld voor systematische beoordeling van competenties en hun ontwikkeling) wordt niet 

adequaat samengesteld waardoor niet alle leerdoelen evengoed in kaart worden gebracht (Baartman, 

Bastiaens & Kirschner, 2007). In paragraaf 2.2.1 wordt de methode Competentie assessment Programma 

uitgebreider toegelicht. 
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1.1 ONDERZOEKSDOELEN 

Zodoende waren de doelen van dit onderzoek om ten eerste een hulpmiddel te ontwikkelen waarmee de 

competentieontwikkeling van een O&O-brugklasleerling objectief inzichtelijk kan worden gemaakt voor 

leerlingen en docenten, en ten tweede om een hulpmiddel te ontwikkelen waarmee competentieontwikkeling 

in onderzoeksprojecten kan worden gestimuleerd. Hierbij wordt de focus gelegd op de ontwikkeling van de 

competenties die relevant worden geacht voor het doen van onderzoeksprojecten binnen het Technasium. 

 

1.2  OPBRENGSTEN 

In dit onderzoek is eerst gekeken naar reeds aanwezige hulpmiddelen, en zijn experts, docenten en leerlingen 

bevraagd over de huidige en gewenste situatie voor het inzicht in competentieontwikkeling en de stimulering 

van competenties in het onderwijs. De hieruit verkregen gegevens zijn gebruikt om antwoord te geven op de 

tweeledige hoofdvraag van dit onderzoek:  

Op wat voor manier kan ontwikkeling van de competenties doorzetten, individueel werken, kennisgerichtheid 

en procesgerichtheid, op het Technasium bij het vak Onderzoek & Ontwerpen [O&O] in de brugklas havo en 

vwo, inzichtelijk worden gemaakt en voor leerlingen worden gestimuleerd? 

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een hulpmiddel die een handreiking is voor docenten bij het vak O&O. Dit 

hulpmiddel kan zowel bijdragen aan het inzichtelijk maken van de competenties die leerlingen ontwikkelen bij 

het onderzoeken en ontwerpen als aan het stimuleren van de ontwikkeling van competenties gedurende een 

project.  
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2 ACHTERGROND 
 

2.1 OORSPRONG EN ONTWIKKELING VAN COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS 

Het onderwijs moet leerlingen voorbereiden op werk en leven in een steeds veranderende maatschappij. De 

focus van het onderwijs is hiermee verschoven van kennisoverdracht naar het faciliteren van leren (Zsiga & 

Webster, 2007). Het competentiegericht onderwijs, wat dit kan faciliteren, heeft zijn wortels in het sociaal 

constructivisme. Binnen deze stroming wordt een leerling gezien als iemand die zelf actief leert in interactie 

met anderen. Daarbij worden kennis en vaardigheden geconstrueerd met eerdere eigen ervaringen en 

daarover gevormde percepties (Oostdam et al, 2007; Simons, 2000). De leersituaties waarin competenties 

geoefend worden zorgen er voor dat de leerling de kennis als relevanter ervaart en dat deze makkelijker is toe 

te passen in andere situaties (Koopman, Teune & Beijaard, 2011). 

In Nederland werd in 1988 de eerste vertaalslag naar het onderwijs gemaakt binnen het middelbare beroeps 

onderwijs (MBO) (Bronneman-Helmers, 2009). In de afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven geweest 

om het competentiegerichte onderwijs (of in bredere zin het nieuwe leren) ook te introduceren binnen het 

havo en vwo. Het Technasium en het vak Onderzoek & Ontwerpen kan worden gezien als een van deze 

initiatieven (Appelhof et al, 2008). 

2.1.1 BASISBEGRIPPEN GERELATEERD AAN COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS 
Competentiegericht onderwijs kenmerkt zich door het leren te richten op ontwikkeling van competenties in 

plaats van alleen op kennis. Dit gebeurt vaak door zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren in een 

betekenisvolle, realistische omgeving. Binnen dit leerproces neemt de docent een, met name, coachende rol 

aan (Mulder et al, 2009, Oostdam et al, 2007). Van competentiegericht onderwijs wordt er gezegd dat het 

faciliteert in de ontwikkeling en integratie van kennis, vaardigheden en houdingen. Ten opzichte van 

traditioneel onderwijs nemen binnen het competentiegerichte onderwijs de vaardigheden en houdingen een 

meer centrale rol in. Dit impliceert echter niet dat kennis geen essentieel onderdeel is van competent zijn en 

dat het nodig is om keuzes te maken in lastige situaties (Koopman et al, 2011). 

In dit onderzoek wordt competentie gedefinieerd als “een combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen, 

die nodig zijn om in te kunnen inspelen op probleemsituaties in de praktijk” (Mulder et al, 2009; Lizzio en 

Wilson, 2004; Baartman et al. 2007; Taconis et al, 2004; Messick, 1984). Verder wordt 

competentieontwikkeling gedefinieerd als “het aanleren en oefenen van competenties”. Binnen dit onderzoek 

wordt daarbij alleen gekeken naar de competenties die volgens de Stichting Technasium van belang zijn voor 

onderzoekprojecten van het vak O&O, dit zijn voor alle leerjaren dezelfde competenties. Het gaat om 

onderstaande competenties, door de Stichting Technasium als volgt gedefinieerd:   

 Doorzetten: Met hulp van je ouders of een docent kun je tegenslag overwinnen. 

 Individueel werken: Je kunt een afgesproken taak goed uitvoeren. 

 Kennisgerichtheid: Je kunt informatie verzamelen en daaruit selecteren wat bruikbaar is. 

 Procesgerichtheid: Je kunt terugkijken naar het werk dat je gedaan hebt en daar iets van leren. 

(Stichting Technasium, 2012) 

De keuze voor deze selectie competenties komt voort uit de wens van de auteurs om klassen van enkele 

auteurs bij dit onderzoek te betrekken waarbij zij recent een onderzoeksproject hebben afgerond. Ook wordt 

de competentie “individueel werken” door schoolverlaters havo en vwo aangemerkt als meest terugkomende 

competentie in het hoger onderwijs (de Vries et al, 2005). Verder lijken de competenties grotendeels te stroken 
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met vaardigheden die docenten in onderzoeksprojecten in het algemeen als ‘belangrijk’ aanmerken (Stokking & 

van der Schaaf, 2000). Zo vinden docenten het gemiddeld genomen belangrijk dat leerlingen zelfstandig leren 

werken, dat zij een onderzoek leren uitvoeren in een aantal stappen (overeenkomst met procesgerichtheid) en 

dat zij vakkennis ontwikkelen (overeenkomst met kennisgerichtheid). Verder wordt door de keuze voor deze 

vier competenties de omvang van het onderzoek enigszins ingekaderd. 

 

2.2 INZICHTELIJK MAKEN VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 

Dit onderzoek richt zich gedeeltelijk op het inzichtelijk maken van competentieontwikkeling. Strikt genomen is 

dit niet hetzelfde als een beoordeling of evaluatie, omdat er bij het inzichtelijk maken geen waardeoordelen 

worden gegeven over de reeds doorgemaakte ontwikkeling. De relevante theorie over competentie-

assessment, wat voornamelijk gericht is op het beoordelen, geeft echter ook een kader over het inzichtelijk 

maken van competentieontwikkeling. 

Door de toenemende kritiek op de traditionele manier van toetsen vindt er een verschuiving plaats van een 

‘test cultuur’ naar een ‘assessment cultuur’, die in zekere zin aansluit op het sociaal constructivisme (Baartman 

et al., 2007, 2007b). In een assessment cultuur is de leerling een actieve participant in zijn of haar evaluatie, 

samen met de docent en medeleerlingen. Voorbeelden van bestaande assessment onderdelen zijn; portfolio’s, 

persoonlijk actie- en ontwikkelplannen, kennistoetsen, reflectieverslagen, peerfeedback, proeven van 

bekwaamheid, et cetera. Ook het leerproces en/of de ontwikkeling van competenties, vormt daarbij vaak 

onderwerp van beoordeling. Feedback op dit leerproces kan gebruikt worden als formatieve toetsing, 

waardoor de leerling zijn handelen kan bijstellen (Baartman et al., 2007).  Deze vorm van ‘assessment cultuur’ 

sluit aan bij het vak O&O en het ontwikkelen van competenties, omdat er bij O&O geen voorgeschreven 

toetsniveau is maar de leerling wordt aangemoedigd zijn eigen leerproces vorm te geven. 

Een redelijk recent ontwikkelde methode om 

competentieontwikkeling van een leerling inzichtelijk te 

maken is de Pop-ster. De Pop-ster is een online 

applicatie die door middel van een stervorm visueel 

toont op welk niveau de leerling zit per competentie 

(afbeelding 1).  

Elke sterpunt vertegenwoordigt hierbij één 

competentie. Elke competentie is voor deze POP-ster 

beschreven in een tiental niveaus, deze niveaus lopen 

van ‘beginner-passief’ tot en met ‘expert-interactief’, 

een voorbeeld is te zien in afbeelding 2 Elk 

competentieniveau is met een positieve benadering 

beschreven, het beschrijft enkel concrete 

gedragsuitingen van een leerling.  

 

 

AFBEELDING 1: POP-STER (BRON: WWW.POP-STER.NL) 
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Hoe de ster er per leerling uit ziet wordt bepaald door de docent. De docent bepaalt per project welk 

gedragskenmerk per competentie het beste bij de leerling aansluit. Hoe groter de sterpunt in de POP-ster hoe 

hoger het niveau waarin de leerling de competentie beheerst. De Pop-ster laat alleen het competentie niveau 

van de leerling op dat moment zien, er is geen groei te zien in een POP-ster. Wel kunnen er in de applicatie van 

de docent meerdere POP-sterren van eenzelfde leerling geraadpleegd worden (Pop-ster, 2014). 

Een andere methode, die ook de basis vormt van de POP-ster is de Rubric. De Rubric is in feite een 

scoringschema dat de docent of iemand anders die gaat beoordelen opstelt om zo het beoordelingsproces te 

structureren (Brookhart, 1999). In een Rubrics staat over het algemeen in elke rij een criterium beschreven 

waaraan een taak of opdracht moet voldoen en in de kolommen op welk niveau de leerling het criterium heeft 

volbracht. De niveaus kunnen opgedeeld worden in ‘onvoldoende’, ‘matig’, ‘voldoende’, ‘goed’, in bijvoorbeeld 

‘beginner’, ‘gevorderde’, ‘expert’ of er kan een puntenschaal worden toegepast. In elk vakje wordt vervolgens 

beschreven welke (gedrags)kenmerken er per criterium per niveau worden verwacht. De docent kan 

uiteindelijk in de Rubrics aangeven op welk niveau de leerling heeft gepresteerd, de leerling kan in de Rubrics 

ook zien wat hij moet doen om een hoger niveau te halen. De Rubrics is goed toe te passen in opdrachten 

waarbij meerdere activiteiten of taken te onderscheiden zijn. Een voorbeeld hiervan is het schrijven van een 

essay of onderzoeksrapport. 

Er wordt onderscheid gemaakt in vier typen Rubrics, namelijk de holistische, analytische, generieke en taak 

specifieke Rubrics (Moskal, 2000). De eerste twee typen verschillen op het vlak waarin de (gedrags)kenmerken 

per activiteit per niveau worden beschreven. Bij een holistische Rubrics zullen de beschrijvingen per criterium 

en niveau redelijk abstract beschreven worden. Een voorbeeld is: ‘De leerling laat in zijn essay zien dat hij 

concept X begrijpt en toe kan passen zonder misconcepties’. Bij een analytische Rubrics wordt een meer 

concrete beschrijving per niveau gegeven, deze Rubrics geeft aan wat de leerling moet hebben gedaan of 

hebben beantwoord in een opdracht. Een voorbeeld is: ‘De leerling heeft binnen concept X de termen X, Y en Z 

op een juiste manier gebruikt, maar de termen A en B niet’. Een analytische Rubrics gaat dus eigenlijk een slag 

verder dan de holistische Rubrics en bereikt daarmee dat de docent specifieker moet bekijken wat een leerling 

wel of niet heeft gedaan (Allen en Tanner, 2006). 

De generieke en taak-specifieke Rubrics verschillen van elkaar in die zin dat de generieke Rubrics een 

verzameling van taken bevat die leiden tot een eindproduct en de taak specifieke Rubrics gaat in op een taak 

binnen de algehele opdracht en zal deze taak opdelen in criteria (Moskal, 2000). Zowel de generieke als 

taakspecifieke Rubrics kunnen als een holistische of analytische Rubrics opgesteld worden. Ook kan de docent 

er voor kiezen om een generieke en taak specifieke Rubrics naast elkaar te gebruiken als de docent het niveau 

van een specifieke taak wil benadrukken. Een voorbeeld hiervan is het inzichtelijk maken van het niveau van 

het mondeling presenteren van het product. 

AFBEELDING 2: VOORBEELD VAN HOE EEN COMPETENTIE IS OPGEDEELD IN TIEN NIVEAUS (BRON: WEERD EN GERDING, 2013)  
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2.2.1 KWALITEITSCRITERIA VOOR COMPETENTIE-ASSESSMENT 
Vaak zijn competenties zo ingewikkeld dat het niet adequaat is om deze te beoordelen met slechts één enkele 

beoordelingsvorm. Om deze reden is het nodig dat wij voor het ontwikkelen van zowel een hulpmiddel voor 

het inzichtelijk maken, als voor het stimuleren van competentie ontwikkeling vaststellen wat voor 

kwaliteitseisen er al in de literatuur bekend zijn omtrent het meten van competentieontwikkeling.  

Om een goed beeld te krijgen van de mate waarin een competentie beheerst wordt, wordt er gebruik gemaakt 

van een zogenaamd Competence Assessment Programme (CAP) (Baartman et al., 2007). Een CAP is een 

methode bestaande uit verschillende toetsvormen om adequaat een verscheidenheid aan leerdoelen te 

kunnen toetsen. Mogelijke toetsvormen van een CAP zijn in paragraaf 2.3 reeds beschreven. Een robuust CAP 

kan de basis vormen voor succesvolle implementatie van competentiegericht onderwijs. In de literatuur zijn 

hiertoe verschillende (definities van) kwaliteitscriteria gevonden voor CAP’s (Baartman et al. 2007, Messick 

1984, Braun 2004, Dierick & Dochy 2001). Op basis hiervan worden door Baartman et al. (2007) tien 

kwaliteitscriteria als volgt gedefinieerd: 

1. Authenticiteit: gelijkenis van een CAP met de werkelijke situatie (toekomstige context) waarin een 

gegeven competentie nodig is. 

2. Cognitieve complexiteit: mate waarin een CAP betrekking heeft op hogere cognitieve vaardigheden  

3. Eerlijkheid: De mate waarin een CAP eerlijke kansen creëert, rekening houdend met (onder andere) 

culturele aspecten en opleidingsniveau. 

4. Zinvolheid: een CAP moet een toegevoegde waarde hebben voor zowel docent als leerling. 

5. Directheid: de mate waarin docenten de output van een CAP direct kunnen interpreteren, zonder 

vertaling van theorie naar praktijk. 

6. Transparantie: een CAP moet duidelijk en begrijpelijk zijn voor alle betrokkenen. Zo hebben  leerlingen 

idealiter zoveel mogelijk inzicht in beoordelingscriteria     

7. Educatieve gevolgen: het (positieve of negatieve) effect van de CAP op het leren op instructie.  

8. Reproduceerbaarheid: besluiten worden gemaakt na meerdere beoordelingen, uitgevoerd door 

meerdere beoordelaars en op meerdere momenten. 

9. Vergelijkbaarheid: een CAP moet op een consistente en verantwoorde  manier worden uitgevoerd.  

10. Kosten en efficiëntie. 

Hoe bepaalde criteria kunnen worden vastgesteld geeft aanleiding tot discussie. Zo is het begrip authenticiteit 

deels subjectief. Assessment authenticiteit wordt namelijk bepaald door degene die dit assessment ervaart. 

Een assessment dat authentiek is in de ogen van een docent hoeft dus niet perse authentiek te zijn in de ogen 

van de leerling. Het bevorderen van authenticiteit kan door gebruik te maken van het “five-dimensional 

framework” ontwikkeld door Gulikers (2006), bestaande uit: 

1. Taak. De taak integreert competenties, is betekenisvol voor de leerling, kan eigen worden gemaakt, is 

voldoende complex. 

2. Fysieke context. Werkplek is vergelijkbaar met de professionele context, heeft vergelijkbare 

mogelijkheden, heeft een vergelijkbare tijdspanne. 

3. Sociale context. Heeft vergelijkbare groepsgrootte en besluitvormingsprocessen. 

4. Vorm/resultaat. Heeft professioneel relevante resultaten 

5. Criteria. Zijn gebaseerd op professionele criteria gerelateerd aan realistische producten en zijn 

transparant en expliciet. 

Gegeven deze criteria kan worden gesteld dat bij het vak onderzoek en ontwerpen de authenticiteit, 

afhankelijk van de opdracht,  goed gewaarborgd kan worden. Alleen op het gebied van fysieke en sociale 

context moeten er met name op het gebied van tijdspanne en groepsgrootte concessies worden gedaan. 
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Er dient hierbij ook vermeld te worden dat een aantal criteria zijn geformuleerd voor het beoordelen van CAP’s 

in het MBO. Competenties in het MBO zijn echter meer gericht op aansluiting op de beroepspraktijk, terwijl 

competenties binnen het vak O&O meer gericht zijn op de vervolgopleiding. Desalniettemin lijken de criteria 

grotendeels generiek van aard en zullen dus in ieder geval deels gebruikt kunnen worden in het huidige 

onderzoek.  

 

2.3 STIMULEREN VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 

Bij het ontwikkelen van competenties is een lerende houding van de leerling nodig. De leerling moet bereid zijn 

zich in te zetten voor zijn eigen ontwikkeling. Daarnaast moet de docent een omgeving scheppen, waarin het 

ontwikkelen van competenties mogelijk wordt. Meer concreet wordt deze methode ook wel ‘Scaffolding’ 

genoemd. Het doel bij scaffolding is om de leerling in de zone van naaste ontwikkeling te krijgen zoals deze 

door Vygotsky geïntroduceerd is. Er wordt gesteld dat in deze zone het leerrendement het grootst is (Chaiklin 

2003). Dit houdt in dat de docent moet vaststellen met welke tussenstappen hij de leerling kan helpen om het 

leerproces te optimaliseren (Sawyer, 2006). Naar mate de leerling meer bedreven wordt in een bepaalde 

competentie, zal de docent minder ondersteuning gaan bieden waardoor de leerling in de zone van naaste 

ontwikkeling zal blijven. Onderdeel van scaffolding is ook de leerling coachen en feedback geven. Hoewel de rol 

van coach in verschillende settingen kan verschillen, kan er een aantal generieke kenmerken van coaching 

worden gegeven. Op de eerste plaats staat het leerproces van de leerling centraal. Daarnaast faciliteert de 

docenten het leerproces door te begeleiden, ondersteunen en in te springen op verschillende behoeften van 

leerlingen. De interventies hebben als doel tot stand brengen van zelfregulering en zelfstandig leren (Ketelaar, 

Den Brok, Beijaard & Boshuizen, 2012).  Van de interventies is naast vragen stellen het geven van feedback een 

overkoepelend thema. Hattie en Timperley beschrijven het effect van feedback op taak, proces, zelfregulering 

en persoonlijk niveau. Op het gebied van competentieontwikkeling lijkt feedback op proces en zelfregulering 

het meest effectief (Hattie & Timperley, 2007).  

Voor welke methode de docent ook kiest, voor het ontwikkelen van competenties is een zo authentiek en 

concreet mogelijke leeromgeving van belang waarin de leerling uitgedaagd wordt om samen met anderen 

actief te leren. Het moet duidelijk zijn wat functionaliteit/toepassingsperspectief is van het geleerde (Simons, 

2000). Verder is vergroting van het eigenaarschap en de zelfsturing van belang, omdat dit kan leiden tot meer 

betrokkenheid en daarmee een hogere intrinsieke leermotivatie (Simons 1999). Tot slot is het belangrijk dat de 

aanbieder van de leerstof de verschillende competenties identificeert en in de leerstof handvatten en of 

oefeningen inbouwt om deze competenties te oefenen en te ontwikkelen. (Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999). 

In hoeverre een competentie gemakkelijk of niet aan te leren is, is gerelateerd aan de mate van externe 

invloed, de betrokkenheid van anderen bij het leren en de mate waarin divergente denkwijzen worden vereist 

(Het competentiewoordenboek, 2014). Onder divergente denkwijzen wordt verstaan dat er sprake is van 

flexibel denken dat meerdere mogelijkheden genereert om een probleem op te lossen. Beide aspecten maken 

het aanleren van een competentie uitdagender.  

Daarnaast is de mate waarin de competentie past bij de persoonlijkheid van een persoon en de motivatie en 

houding van de persoon ook relevant voor de mogelijkheden om competenties aan te leren (Het 

competentiewoordenboek, 2014). Het is belangrijk om overtuigingen te hebben die passen bij de competentie 

die ontwikkeld moet worden en die belemmerende overtuigingen afzwakken. Als een competentie niet past bij 

de overtuiging of persoonlijkheid is het zeer moeilijk om die competentie aan te leren. 
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Hoewel er in theorie veel bekend is over de rol van de docent bij het stimuleren en inzichtelijk maken van 

competentieontwikkeling, blijkt er voor de docenten Onderzoek en Ontwerpen op het Technasium behoefte 

aan meer concrete handvatten en een specifiekere methode voor het inzichtelijk maken van 

competentieontwikkeling. Op basis van deze bevindingen zijn de volgende deelvragen geformuleerd. 

In de literatuur is er overigens ook kritiek op competentiegericht onderwijs te vinden
1
. Deze valt echter buiten 

de scope van dit onderzoek. 

2.4 DEELVRAGEN  

Het competentiegericht onderwijs is al meerdere malen onderwerp van onderzoek geweest, maar er lijken 

voor docenten onvoldoende handreikingen te zijn om de competentieontwikkeling van leerling optimaal te 

kunnen begeleiden. Om de hoofdvraag zoals die in hoofdstuk 1 is geformuleerd te beantwoorden, is het 

onderzoek opgesplitst in verschillende delen. Bij elk deel is hieronder een deelvraag geformuleerd.  

1. Wat is de huidige en gewenste situatie rondom het inzichtelijk maken en het stimuleren van 

competentieontwikkeling van de competenties doorzetten, individueel werken, procesgerichtheid en 

kennisgerichtheid, van Technasium leerlingen bij het vak O&O in de brugklas van het havo en het vwo? 

1.1. Wat wordt er in de literatuur beschreven over de huidige situatie en eventueel gewenste situatie? 

1.2. Wat is de huidige en gewenste situatie in de ogen van docenten O&O en experts? 

1.3. Wat is de huidige (en gewenste) situatie in de ogen van leerlingen? 

1.3.1. Hoe verschilt de ervaren huidige situatie door leerlingen tussen leerlingen van ervaren docenten 

en leerlingen van minder ervaren docenten? 

2. Wat voor kwaliteitseisen kunnen worden gesteld aan een conceptontwerp ter bevordering van het 

inzichtelijk maken en stimuleren van de competentieontwikkeling beschreven in deelvraag 1, op basis 

van het verschil tussen de huidige en gewenste situatie? 

3. Hoe zou een conceptontwerp op basis van deze kwaliteitseisen eruit kunnen zien? 

4. Wat is de eerste indruk van docenten O&O, en experts op het gebied van competentiegericht 

onderwijs, wat betreft dit ontwerp?  

De methode van onderzoek voor deze deelvragen wordt in hoofdstuk 3 besproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  

                                                                 
1
 Naast dat er vaak met enthousiasme over competentiegericht onderwijs wordt gesproken, wordt er ook kritiek op gegeven. 

Competentieontwikkeling is vaak moeilijk om objectief te meten en competenties zijn niet altijd eenduidig omschreven (Korthagen, 2004). 

Competenties zijn niet homogeen; kennis, houding en vaardigheden zijn verschillend van elkaar. De mogelijkheid tot integratie van deze 

elementen is een ideaal of hoogstens een hypothese, maar of het ook werkelijk mogelijk is wordt betwijfeld (Luken, 2006). Deze aspecten 

zorgen ervoor dat het niet eenvoudig is om competentieontwikkeling betrouwbaar te meten. 

Ook de effectiviteit van de constructivistische benadering van competentieontwikkeling in het onderwijs wordt niet in ieder onderzoek 

bevestigd. Er is kritiek op de stelling dat competentiegericht onderwijs leidt tot kwalitatief beter onderwijs (Kirschner, Sweller & Clark, 

2006). Verder mist er geregeld een wetenschappelijke basis voor de wijze waarop de competenties gekozen zijn en de mate van aansluiting 

op de professionele wereld (Burke, 1989).  
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3 METHODE 

3.1 ONDERZOEKSONTWERP 

Dit tweeledig onderzoek is opgezet als een ontwerpend onderzoek (van den Akker, Bannan, Kelly, Nieveen & 

Plomp, 2013). Het onderzoeksontwerp bestaat in principe uit een analyse-, een ontwerp- en een testfase. In de 

oriëntatie en analyse fase heeft voorbereidend onderzoek plaatsgevonden. Daarbij is literatuuronderzoek 

gedaan en zijn relevante experts en betrokkenen geraadpleegd. Vervolgens is op basis van het voorbereidend 

onderzoek in de ontwikkelfase een ontwerp gemaakt voor hulpmiddelen die bij kunnen dragen aan een betere 

ontwikkeling van competenties bij leerlingen van het Technasium. Deze hulpmiddelen worden doorgaans 

vervolgens gevalideerd en verbeterd in de validatiefase (van den Akker, et. al., 2013). Binnen de scope van dit 

onderzoek is de validatiefase slechts beknopt uitgevoerd. 

 

3.2 RESPONDENTEN 

Er werden drie experts benaderd voor een interview. Primair selectiecriterium was dat de deelnemer meer dan 

vijf jaar ervaring had met competentiegericht onderwijs in het VO, MBO of HBO. Het gaat hierbij om experts 

die werken met verder ontwikkelde en andere vormen  van competentiegericht onderwijs dan Technasium en 

de uitdagingen rondom competentie ontwikkeling zoals beschreven. Expert 1 is oprichter en ontwikkelaar van 

de Pop-ster (zie paragraaf 2.2) en docent op het HBO. Expert 2 is afdelingsleider op De Nieuwste School in 

Tilburg, waar competentiegericht onderwijs de basis voor het curriculum is. Expert 3 is docent op het MBO met 

uitvoerige kennis over, en ervaring met, CAP’s. De respondenten zijn afkomstig uit het netwerk van de 

Technische Universiteit Eindhoven en dat van de schrijvers. 

Daarnaast werden acht O&O docenten afkomstig van acht verschillende Technasium scholen benaderd voor 

een interview (4 van 8 vrouw, leeftijden tussen de 26 en 42 jaar). Selectiecriterium voor deze groep was 

tenminste een half jaar begeleidingservaring bij O&O-projecten, waarvan minstens de helft aan een brugklas. 

De deelnemers zijn werkzaam op scholen waar één of meer van de auteurs een aanstelling hebben. Daarnaast 

zijn de deelnemers afkomstig uit het netwerk van de stichting Technasium, uit het netwerk van de Eindhoven 

School of Education, en uit het netwerk van de auteurs.  

Tot slot werden 103 leerlingen van het Cals College te Nieuwegein gevraagd om een vragenlijst in te vullen 

(68% respons, 37% vrouw, µleeftijd ≈ 11 jaar, σleeftijd ≈ .5 jaar). Van deze leerlingen hadden 38 les gehad van 

minder ervaren docenten, en 32 van ervaren docenten. 

Ter voorbereiding vulden vijf leerlingen een pilot van deze vragenlijst in. Deze leerlingen zitten in de 1
e
 klas 

havo of vwo op het Cals College en hadden kort voor de afname van de vragenlijst hun eerste O&O-project 

afgerond. Er is gekozen voor deze respondentgroep, omdat brugklassers aan het begin staan van hun 

ontwikkeling in de gestelde competenties. Zoals uit de aanleiding naar voren komt hebben brugklassers ook 

meer begeleiding nodig in hun leerproces dan bovenbouw leerlingen (Vermunt & Verloop, 1999), waardoor dit 

onderzoek dus meer invloed zal hebben als het zich richt op deze groep leerlingen. Daarnaast hebben de 

ondervraagde brugklas leerlingen door het doorlopen van een O&O project al een beeld kunnen vormen over 

of ze met het huidige systeem wel of geen inzicht hebben gekregen in hun competentieontwikkeling en of ze 

wel of niet gestimuleerd zijn om zich te ontwikkelen tijdens het project. 

In de validatiefase zijn tot slot twee startent docenten betrokken (1 vrouw, leeftijd rond 27 jaar). Deze 

docenten zijn beide een jaar werkzaam als O&O docent op een Tehnasium. 
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3.3 VARIABELEN 

In dit onderzoek zijn verschillende variabelen gebruikt in verschillende fasen van het ontwerpend onderzoek. 

Een uitgebreide beschrijving van deze variabelen is te vinden in Bijlage 1. Samengevat zijn ze weergegeven in 

afbeelding 3. De variabelen waarachter een I is weergegeven betreffen het deelonderzoek inzichtelijk maken. 

De variabelen waarachter een S is weergegeven betreffen het deelonderzoek stimuleren.  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In beide delen van het onderzoek werd er gekeken naar de huidige situatie van het stimuleren of inzichtelijk 

maken van competenties, en deze is vergeleken met een ideale of toekomstige situatie. Uit deze vergelijking 

ontstaan voor beide deelonderzoeken knelpunten of tekortkomingen in de huidige situatie, en deze informatie 

vormde de input voor kwaliteitseisen aan het conceptontwerp. Het conceptontwerp is hierop gebaseerd. 

De primaire afhankelijke variabele in dit onderzoek is de mate waarin (huidige, ideale, toekomstige of 

voorgestelde) hulpmiddelen voldoen aan kwaliteitseisen en randvoorwaarden uit de literatuur zoals beschreven 

in hoofdstuk 2 Achtergrond. 

3.4 INSTRUMENTEN EN METHODEN 

Dit onderzoek kent verschillende vormen van dataverzameling. Allereerst is er een kort literatuuronderzoek 

gedaan naar huidige denkbeelden over competentiegericht onderwijs, het begrip competentie en methoden 

om competenties te stimuleren en inzichtelijk te maken. Dit deel van het onderzoek is gedaan door literatuur 

te zoeken op begrippen als competentie, competentiegericht onderwijs, competentie ontwikkeling en 

Huidige situatie: 
Onafhankelijke variabele: 
beschikbare hulpmiddelen 
competentiemonitoring. (I) 
Beschikbare Kwaliteitseisen 
(S) 
 Afhankelijke variabele: 
Mate waarin huidige 
hulpmiddelen voldoen aan 
kwaliteitseisen uit 
literatuur. (I,S) 

Gewenste situatie: 
Onafhankelijke variabele:  
Hulpmiddel inzichtelijk te 
maken. (I) 
Hulpmiddel stimuleren (S) 
Afhankelijke variabele:  
Inzichtelijkheid door 
hulpmiddel (I) 
Ontwikkeling door 
hulpmiddel (S) 

Knelpunten: 
Onafhankelijke variabele: 
Eisen nieuw/verbeterd 
hulpmiddel (I,S) 
Afhankelijke variabele:  
Ontwikkelperspectief 
inzichtelijk maken (I) 
Ontwikkelperspectief 
stimuleren (S) 

Concept ontwerpen 
inzichtelijk maken en 
stimuleren 
Onafhankelijke variabele: 
Manier inzichtelijk maken 
(I) 
Manier stimuleren (S) 
Afhankelijke variabele: 
Mate van inzichtelijkheid 
(I) Mate van stimulering (S) 
 

Terugkoppeling door 

docenten 

- Toename in kwaliteit 
inzichtelijkheid (I) 
Toename in kwaliteit 
stimuleren (S) 

- Aanbevelingen voor 
verbetering (S,I) 

 

AFBEELDING 3: VARIABELEN  
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competentie-assessment. Hierbij is alleen literatuur geselecteerd die niet ouder is dan 15 jaar en het liefst zo 

recent mogelijk. De verschillende bronnen zijn door de auteurs van dit onderzoek gelezen en samengebracht 

tot een tekst die staat beschreven in hoofdstuk 2 Achtergrond. Vervolgens zijn er data verzameld middels 

interviews en enquêtes met experts, docenten en leerlingen om zo de huidige en de gewenste situatie in beeld 

te kunnen brengen. 

3.4.1 INTERVIEWS EXPERTS EN DOCENTEN 
Bij zowel deelnemende experts als docenten werden semi-gestructureerde, kwalitatieve interviews 

afgenomen. Daarbij zijn van tevoren geformuleerde open vragen over de volgende onderwerpen de leidraad 

voor het gesprek: 

1. Huidig gebruikte hulpmiddelen en methoden voor het stimuleren en inzichtelijk maken van 

competentieontwikkeling 

2. De mogelijkheden en beperkingen van deze hulpmiddelen en/of methoden 

3. Gewenste of toekomstige situatie wat betreft deze hulpmiddelen en/of methoden 

De vragen voor zowel experts als docenten zijn te vinden in Bijlage 2. Voorafgaand aan de interviews werden 

richtlijnen opgesteld om een gestandaardiseerde afname van het interview te bevorderen. De interviews 

werden opgenomen op audio voor verdere analyse. Daarbij werd de betrouwbaarheid vergroot door voor elk 

interview de volgende procedure aan te houden: Auteur 1 schreef per interview de opname uit, en deze 

transscriptie werd door een auteur 2 op basis van de opname gecontroleerd. Eventuele vragen, opmerkingen 

of aanvulling van auteur 2 werden besproken met auteur 1, totdat overeenstemming werd bereikt over de 

inhoud van de transscriptie. 

3.4.2 LEERLING-ENQUÊTE 
Deelnemende leerlingen O&O werden gevraagd een vragenlijst in te vullen over de vier onderzochte 

competenties, deze enquête is opgenomen in Bijlage 3. Het doel van deze leerling-enquête was om de huidige 

situatie van zowel het inzichtelijk maken als het stimuleren van competentieontwikkeling in beeld te brengen. 

Het instrument bestond daarom uit verschillende schalen, die alleen gericht zijn op de huidige situatie en de 

variabelen die daar bij horen. Per competentie werden vier items gebruikt over de ervaren mate waarin 

competentieontwikkeling tijdens het afgelopen project was gestimuleerd. Daarnaast werd 1 item gebruikt over 

de ervaren mate waarin competentieontwikkeling tijdens het afgelopen project in kaart was gebracht. (Alle 

items liepen van 0 = “helemaal mee oneens” tot 4 = “helemaal mee eens”.) Voor interne consistentie van de 

items over stimulering werd aangehouden dat tenminste moest gelden dat Cronbach’s α = 0,70 (Field, 2013). 

Voor alle schalen werd dit criterium gehaald, behalve voor schaal 1. Doorzetten (zie tabel 1). De 

betrouwbaarheid van de schaal werd echter niet verhoogd door items weg te laten, dus aanpassingen zijn in dit 

geval niet gemaakt. 

TABEL 1. BETROUWBAARHEID VAN DE SCHALEN VOOR STIMULERING VAN COMPETENTIEONTWIKKELING. 

Schaal Cronbach’s α 

1. Doorzetten ,66 

2. Individueel Werken ,74 

3. Procesgerichtheid ,74 

4. Kennisgerichtheid ,86 

 

Naast de mate van ervaring werd de deelnemers ook gevraagd om voor elke competentie aan te vinken op 

welke manier competentieontwikkeling tijdens het project werd gestimuleerd en inzichtelijk werd gemaakt. 

Verder werd deelnemers met één item (lopend van 0 = “helemaal mee oneens” tot 4 = “helemaal mee eens”) 

gevraagd naar hun mening over (het nut van) het Persoonlijk Verslag (zie hoofdstuk 1). Tot slot werd leerlingen 
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in een open vraag de mogelijkheid gegeven om aan te geven waar zijn behoefte aan zouden hebben bij het vak 

O&O op het gebied van inzichtelijk maken en stimuleren van competentieontwikkeling. 

Bijzondere aandacht ging uit naar de formulering van de stellingen en vragen, om de begrijpelijkheid van de 

vragenlijst voor deelnemers te vergroten. In de pilotfase bleek dan ook dat leerlingen geen problemen 

ondervonden met het invullen van de vragenlijst en dat de vragenlijst niet verder hoefde te worden aangepast. 

(De onderzoeksresultaten van de pilot zijn daarom ook meegenomen in de resultaten.) De gehele enquête is te 

vinden in Bijlage 3. 

 

3.5 DATA-ANALYSE 

3.5.1 INTERVIEWS EXPERTS EN DOCENTEN 
De opgenomen interviews werden door de interviewer uitgeschreven in een matrix (bijlage 4), waarna deze 

gecontroleerd werd door een tweede auteur. Uitwerkingen werden binnen de groep op basis van consensus op 

elkaar afgestemd. Vanuit het standaardformat werden er samenvattingen (per antwoord en per deelnemer) in 

een matrix verwerkt, met één rij per vraag en één kolom per deelnemer (bijlage 4). Daarbij werden de vragen 

thematisch zo logisch mogelijk geclusterd volgens de SWOT-methode. Dat wil zeggen: De gegeven antwoorden 

werden inhoudelijk bestudeerd op de aanwezigheid van sterkten (S), zwakten (W), kansen (O) en bedreigingen 

(T) rondom de huidige en gewenste wijze van het stimuleren en inzichtelijk maken van 

competentieontwikkeling. Voor de huidige en gewenste situatie werd vervolgens een samenvatting gemaakt 

van de antwoorden, voor experts en docenten apart (bijlage 4). Deze algehele samenvattingen zijn door twee 

auteurs geschreven en door twee anderen gecontroleerd, waaruit bleek dat geen verdere aanpassing nodig 

was. 

3.5.2 LEERLING-ENQUÊTE 
De resultaten van de leerling-enquête werd steeds opgesplitst voor ervaren en minder ervaren docenten. 

Resultaten werden tevens per competentie bestudeerd. 

Voor de schalen over de ervaren mate waarin competentieonwikkeling inzichtelijk is gemaakt werden 

gemiddelden en standaarddeviaties gerapporteerd en (door middel van ‘independent samples’ t-testen) met 

elkaar vergeleken voor leerlingen van ervaren en onervaren docenten. Hetzelfde gold voor de schalen over de 

ervaren mate waarin competentieontwikkeling is gestimuleerd. Bij de items over de manieren waarop 

competentieontwikkeling inzichtelijk was gemaakt en was gestimuleerd werden modi berekend. Als de 

frequentie van de eerstvolgende categorie minder dan 15% onder een gegeven modus lag, werd deze ook 

meegenomen als ‘submodus’. 

Ook het item over het Persoonlijk Verslag werd gerapporteerd met gemiddelden en standaarddeviaties, en 

(door middel van ‘independent samples’ t-testen) met elkaar vergeleken voor leerlingen van ervaren en 

onervaren docenten. 

De open vraag van leerlingen over aanbevelingen voor O&O werd geanalyseerd door de antwoorden op te 

splitsen in verschillende thema’s. Er werd naar een indeling gezocht die voor alle gegeven antwoorden 

afdoende was. 

 

3.6 ONTWERPFASE 

Op basis van de analyse resultaten uit de oriëntatie en analysefase zijn er kwaliteitseisen en randvoorwaarden 

opgesteld waaraan een nieuw te ontwikkelen hulpmiddel zou moeten voldoen. Aan de hand van de 

ontwerpcriteria, ofwel programma van eisen, genereerden de auteurs in eerste instantie individueel 
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ontwerpideeën. De ideeën werden verzameld, waarna er gezamenlijk per idee gebrainstormd werd op een 

flipover over verdere mogelijkheden betreffende die verschillende ideeën. Nadat er over elk idee 

gebrainstormd was, werden deze in een matrix gezet met horizontaal de verschillende ideeën en verticaal de 

verschillende eisen (bijlage 5). In de matrix kende elke auteur individueel een score van 0 tot 4 toe aan het idee 

betreffende een specifieke eis. Score 0 werd toegekend aan eisen die in het idee niet aan bod kwamen, score 4 

werd toegekend aan eisen die in het idee volledig aan bod kwamen. Dit werd gedaan voor elk ontwerpidee 

voor zowel inzichtelijk maken als voor stimuleren. De drie ideeën die cumulatief de hoogste score haalden, met 

betrekking tot het voldoen aan de eisen, werden verder uitgewerkt. 

 

3.7 VALIDATIEFASE 

Ter verkennende validatie zijn de belangrijkste materialen van het conceptontwerp per e-mail naar twee O&O-

docenten gestuurd. Deze docenten werd op een open manier gevraagd naar hun mening over het 

conceptontwerp, specifiek door middel van de volgende vragen: 

 Kunt u met behulp van dit ontwerp leerlingen stimuleren competenties te ontwikkelen? Waarom 

wel/niet? 

 Wordt het ontwikkelen van competenties door dit ontwerp inzichtelijker voor leerlingen? Waarom 

wel/niet? 

 Zou u dit ontwerp in de praktijk willen gebruiken? Waarom wel/niet? 

De antwoorden op deze vragen werden beknopt samengevat. 



EME25 Onderzoek van Onderwijs (verkort)  voorjaar 2014  
  Eindhoven School of Education 
  Master Science Education & Communication 

 

4 RESULTATEN 

4.1 ONDERZOEKSRESULTATEN 

In de volgende paragrafen worden de resultaten uit de interviews met de experts en docenten en de enquête 

met de leerlingen beschreven. Hierbij worden de resultaten over stimuleren en inzichtelijk maken van 

competentie ontwikkeling per respondentgroep beschreven. Bij de experts en de docenten zal zowel de 

huidige situatie als de gewenste situatie aan bod komen.    

4.1.1 INZICHTELIJK MAKEN VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 

4.1.1.1 INTERVIEWS EXPERTS 

Uit het interview dat is afgenomen onder drie experts op het gebied van competentiegericht onderwijs komen 

drie methodes naar voren die op dit moment toegepast worden voor het inzichtelijk maken van 

competentieontwikkeling. Deze methoden zijn: Rubrics, de Roos van Leary en het kwalificatiedossier. Alle drie 

de methoden worden ondersteund met persoonlijke gesprekken met de leerling. Wel geven de experts aan dat 

op dit moment competenties niet voldoende concreet beschreven zijn wat het meetbaar maken van de 

competenties bemoeilijkt. Hierdoor is het moeilijk te bepalen of een leerling voldoende niveau bezit om door 

te gaan naar een volgend jaar. Ook zien de experts moeilijkheden in het concreet beschrijven van de 

competenties en/of de competenties op te delen in subcompetenties, omdat dit veel tijd zal gaan kosten. Elke 

docent heeft immers een eigen mening hierover. Daarnaast zien ze als valkuil dat competenties te ver 

opgedeeld worden in subcompetenties of dat de (sub)competenties te concreet beschreven gaan worden. Dit 

kan namelijk resulteren in te veel administratief werk voor docenten en afvinklijstjes die een negatieve invloed 

op het zelfstandig leren van leerlingen hebben. 

Als er wordt gevraagd naar de mogelijkheden van de toegepaste methoden dan geven de experts aan dat 

gesprekken goed dienen voor het inzichtelijk maken van de competentieontwikkeling, maar dat het nog niet 

bijdraagt aan het meetbaar maken van de ontwikkeling. Een infographic zoals de Pop-ster is een 

gebruiksvriendelijk hulpmiddel dat volledig geautomatiseerd inzicht geeft over welk niveau een leerling heeft 

per competentie. Ook kan een dergelijke infographic gekoppeld worden aan een portfolio van de leerling. 

De experts zien als ideaalbeeld voor een hulpmiddel om competentieontwikkeling inzichtelijk te maken een 

laagdrempelig, praktisch toepasbaar hulpmiddel dat ontwikkelingen visueel maakt en toepasbaar is van het 

eerste tot en met het vijfde of zesde leerjaar. In het hulpmiddel dienen de competenties helder en concreet 

beschreven te worden zodat zowel de docent als de leerling precies weten wat een competentie inhoudt. Maar 

er moet wel ruimte blijven voor zelfstandig leren en voor het in gesprek kunnen gaan met de leerling. 

4.1.1.2 INTERVIEWS DOCENTEN 

Uit de interviews afgenomen onder acht docenten onderzoek en ontwerpen van verschillende Technasium 

scholen in Nederland, komt naar voren dat er in de huidige situatie slechts twee methodes veel gebruikt 

worden om de competentieontwikkeling van de leerlingen inzichtelijk te maken voor zowel de docent als voor 

de leerling zelf. De eerste van deze twee methodes is een ontwikkeldossier. In het ontwikkeldossier geeft de 

leerling aan welke leerdoelen/competenties hij beheerst en waar hij nog aan moet werken. Vervolgens moet 

de leerling bewijzen dat deze competentie beheerst wordt door het bijhouden van een portfolio. Het portfolio 

geeft in dit geval aan welke mate van competentiebeheersing de leerling heeft. Er wordt wel aangegeven dat 

de leerlingen het bijhouden van het portfolio als vervelend ervaren. De tweede methode die veelvuldig 

gebruikt wordt is het houden van coachingsgesprekken. De docent stelt hierbij vragen aan de leerling en geeft 

aan wat hij bij de leerling ziet. In dialoog wordt er afgesproken waar de leerling nog aan moet werken en welke 
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competenties al beheerst worden. De afspraken die gemaakt worden, worden veelal door de leerling zelf 

vastgelegd in een persoonlijk verslag. De coachingsgesprekken worden gezien als een waardevolle methode om 

de competentie ontwikkeling inzichtelijk te maken, omdat het er voor zorgt dat docent en leerling op één lijn 

komen. 

Ook op het gebied van de competentie omschrijvingen komt naar voren dat deze door de leerlingen moeilijk te 

interpreteren zijn en dat het onduidelijk is wat de docent precies van ze verwacht bij een bepaalde 

competentie. Op dit gebied kwam een van de ervaren docenten met de uitspraak “Elke beoordeling heeft een 

mate van subjectiviteit. Je kunt er alleen voor zorgen dat voor iedereen de zelfde maatstaf geldt.”  Docenten 

geven aan dat het specifieker maken van de competentie helpt bij de begrijpbaarheid daarvan voor leerlingen 

en dat dit ook een voorwaarde zou moeten zijn voor een hulpmiddel. Op dit moment geven zij echter ook aan 

dat het specifiek maken van de competenties tot nu toe een extra administratieve last voor de docent met zich 

meebrengt.  

De docenten geven ook aan dat de inzichtelijkheid niet overzichtelijk is en dat het fijn zou zijn als dit op één of 

andere manier visueel gemaakt kan worden. Wanneer een buitenstaander zou willen weten waar de leerling 

staat, dan zou deze op dit moment het hele dossier moeten lezen. Ook voor de leerling zelf zou het fijn zijn als 

de mate van competentiebeheersing visueel inzichtelijk zou zijn en dat deze de hele schoolloopbaan weergeeft. 

De meerwaarde van deze inzichtelijkheid zou vooral liggen in het contact naar ouders toe, de overdracht naar 

een andere docent en dat de leerling te allen tijde weet wat de stand van zake is.  

4.1.1.3 LEERLINGENQUETES 

MATE VAN INZICHTELIJKHEID 

Over het algemeen geven leerlingen aan dat het redelijk tot behoorlijk inzichtelijk is wat hun 

competentieontwikkeling is geweest (zie tabel 2; gemiddelden van rond de 3,5 op een schaal van 1 tot 5). Er 

lijkt zich echter een bijzondere trend voor te doen, want alle gemiddelden liggen voor de minder ervaren 

docenten iets hoger. Voor de competentie ‘individueel werken’ is dit verschil statistisch significant (t(68) = -

2,185, p = ,032). De spreiding in de antwoorden is voor de rest niet bijzonder hoog, en de gemiddelden liggen 

voor alle competenties redelijk dichtbij elkaar. 

TABEL 2. MATE WAARIN LEERLINGEN HEBBEN ERVAREN DAT HUN COMPETENTIEONTWIKKELING INZICHTELIJK IS GEMAAKT. 

Competentie Minder ervaren docenten Ervaren docenten 

 MEAN SD MEAN SD 

1. Doorzetten 3,72 1,02 3,53 1,01 

2. Individueel Werken 3,91 ,82 3,45 ,92 

3. Procesgerichtheid 3,75 ,88 3,45 1,11 

4. Kennisgerichtheid 3,75 ,84 3,50 ,98 

 

MANIEREN VAN INZICHTELIJKHEIDBEVORDERING 

Bij de manieren waarop competentieontwikkeling voor de leerlingen inzichtelijk is gemaakt lijkt de situatie 

weer grotendeels hetzelfde voor ervaren en minder ervaren docenten. Voor alle competenties geven leerlingen 

namelijk het vaakst aan dat hun ontwikkeling inzichtelijk wordt op basis van hun eigen gevoel. Leerlingen 

kruisten verder de andere drie vooraf gegeven categorieën (‘door gesprek met docent’, ‘door schrijven in het 

persoonlijk verslag’ en ‘door gesprek met andere leerlingen’) ongeveer even vaak aan. Een uitzondering hierop 
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ontstaat bij de competentie ‘Doorzetten’, waarbij leerlingen de invloed van medeleerlingen nog wat lager 

waarderen. Tot slot geven leerlingen eigenlijk geen andere manieren aan waarop de inzichtelijkheid van hun 

competentieontwikkeling is toegenomen. 

PERSOONLIJK VERSLAG 

Leerlingen waren over het algemeen matig tot redelijk tevreden over de mate waarin hun persoonlijk verslag 

hen helpt in het bijhouden van hun competentieontwikkeling (tabel 3). Echter, ook hier scoren de leerlingen 

van minder ervaren docenten hoger, en ook dit verschil is statistisch significant (t(68) = -2,404, p = ,013). Bij 

minder ervaren docenten vinden leerlingen het persoonlijk verslag dus nuttiger voor het bijhouden van hun 

competentieontwikkeling dan bij ervaren docenten. 

Tabel 3. Mate waarin leerlingen het nut van het Persoonlijk Verslag hebben ervaren. 

Minder ervaren docenten Ervaren docenten 

MEAN SD MEAN SD 

3,44 ,88 2,87 1,07 

 

BEHOEFTEN VAN LEERLINGEN AAN HET BIJHOUDEN VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 

Op de vraag wat leerlingen nog nodig zouden hebben om hun competentieontwikkeling beter in kaart te 

krijgen geven zij verschillende antwoorden. Globaal zouden deze antwoorden kunnen worden opgedeeld in 

verschillende categorieën. Bij de door de auteurs gemaakte indeling zijn deze categorieën voor ervaren en 

minder ervaren docenten min of meer gelijk. De categorieën en antwoorden (waar nodig herschreven) staan 

uitgeschreven in tabel 4. In deze tabel zijn matig geformuleerde antwoorden (alléén op vorm) herschreven. 

Getallen tussen haakjes indiceren het aantal keer dat een gegeven antwoord is genoemd. Vetgedrukte 

antwoorden zijn alleen genoemd bij leerlingen van ervaren ófwel minder ervaren docenten. 

Er is te zien dat veel leerlingen antwoorden geven met betrekking tot communicatie. Het grootste deel van dit 

plaatje is voor beide groepen docenten gelijk. Echter, bij onervaren docenten willen leerlingen soms wat vaker 

overleggen met hun groepje, en bij ervaren docenten is er onder een enkele leerling behoefte aan een verslag 

van de docent na elk project. 

Leerlingen suggereren verschillende dingen rond groepsvorming. Bij minder ervaren docenten wilde een 

leerling ook wel eens zelf een bepaalde rol spelen, en bij ervaren docenten ontstond de suggestie om zelf 

groepjes te maken. 

In beide groepen leerlingen bestond de behoefte aan betere uitleg van de docent en duidelijker 

opdrachtomschrijving. Alleen in de groep van ervaren docenten was er ook behoefte aan meer hulp van de 

docent. 

Alleen leerlingen bij minder ervaren docenten hadden behoefte aan organisatorische of materiële 

aanpassingen, zoals een extra notitieboekje of meer zicht door docenten op het verloop van de les. Eén leerling 

had behoefte aan “iets waarbij ik kan zien hoe ik vorig jaar werkte". 

Ook speelden in beide groepen persoonlijke factoren een rol. Tot slot werd bij ervaren docenten vaker 

genoemd dat leerlingen eigenlijk niets meer nodig hadden dan wat er nu al geregeld was. Al met al verschillen 

de antwoorden dus enigszins tussen ervaren en minder ervaren docenten. 
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4.1.1.4 DEELCONCLUSIE RESULTATEN INZICHTELIJK MAKEN VAN COMPETENTIES 

 
Momenteel is er een aantal methodes dat gebruikt wordt door docenten en experts om de 

competentieontwikkeling inzichtelijk te maken, zoals Rubrics, kwalificatie- of ontwikkeldossier, portfolio en 

coachingsgesprekken. Deze methodes worden genoemd en zullen waarschijnlijk het meest gebruikt worden in 

de praktijk, het wil niet zeggen dat dit de enige methodes zijn om competentieontwikkeling inzichtelijk te 

maken.  Er worden ook enkele tekortkomingen benoemd in de interviews met experts en docenten. Hier 

komen enkele criteria naar voren om het inzichtelijk maken van de competentie ontwikkeling goed toe te 

passen. De competenties moeten specifieker geformuleerd worden om de begrijpbaarheid te vergroten bij de 

leerlingen. Hier wordt tevens bij vermeld dat de competenties niet te veel subcompetenties moeten bevatten. 

Thema 

Antwoorden bij minder ervaren docenten Antwoorden bij ervaren docenten 

Communicatie Meer en/of regelmatiger communicatie met 
de docent - ook tussendoor, niet alleen op het 
einde 
Een verslag van de docent 
Meer communicatie in het algemeen ( "Dat 
mensen het tegen me zeggen” en “dat we 
naar elkaar luisteren") 
Meer positieve feedback 
("Complimentjes/aanmoediging") van docent 
en/of medeleerlingen 
Regelmatige(r) gesprekken met groepje over 
wat er goed gaat en wat anders kan 

Meer en regelmatiger communicatie met de 
docent - ook tussendoor, niet alleen op het 
einde 
Een verslag van de docent 
Meer communicatie in het algemeen ( "Dat 
mensen het tegen me zeggen” en “dat we 
naar elkaar luisteren") 
Meer positieve feedback 
("Complimentjes/aanmoediging") van docent 
en/of medeleerlingen 
Zelf een eindverslag maken 

Groepsindeling en -

organisatie 

Duidelijker teamrollen, wisseling van 
teamrollen 
Een goed groepje 

Groepje met mensen die ook echt 
samenwerking allemaal belangrijk vinden 
Een goed groepje 
Zelf groepen maken 
 

Inhoudelijke factoren Betere uitleg van opdracht (door docent) 
Meer duidelijkheid van de opdrachten 

Betere uitleg van opdracht (door docent) 
Meer hulp van de docent  
Meer duidelijkheid van de opdrachten 

Materieel/logboek Een extra notitieboekje 
"Iets waarbij ik kan zien hoe ik vorig jaar 
werkte" 

 
 

Lesorganisatie Iets langer pauze 
Meer zicht op wat er gebeurt in de klas (door 
docenten) 

 

Persoonlijke factoren Persoonlijk verslag kritischer invullen 
"Zelfstandigheid, concentratie en 
vertrouwen." 

Meer geduld 

Niets (meer) (4x) (13x) 

Geen idee (2x) (1x) 

Onduidelijk/Anders "Veel" (1x) 
(onleesbaar/geen inhoud) (6x) 

(Onleesbaar/geen inhoud) (9x) 

TABEL 4. BEHOEFTEN VAN LEERLINGEN OM COMPETENTIEONTWIKKELING (BETER) TE KUNNEN VOLGEN. MATIG 

GEFORMULEERDE ANTWOORDEN ZIJN (ALLÉÉN OP VORM) HERSCHREVEN. GETALLEN TUSSEN HAAKJES INDICEREN HET 

AANTAL KEER DAT EEN GEGEVEN ANTWOORD IS GENOEMD. VETGEDRUKTE ANTWOORDEN ZIJN ALLEEN GENOEMD BIJ 

LEERLINGEN VAN ERVAREN OFWEL MINDER ERVAREN DOCENTEN. 
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Verder moeten de competenties visueel inzichtelijk gemaakt worden. Het inzichtelijk maken van de 

competentieontwikkeling heeft voordelen bij de communicatie naar ouders, andere docenten en leerlingen.  

De leerlingen daarentegen hebben het idee dat hun competentieontwikkeling redelijk inzichtelijk is, wel geven 

ze aan dat ze de mate van ontwikkeling baseren op gevoel. Ook waren de leerlingen slechts matig tot redelijk 

tevreden over hoe op dit moment het Persoonlijk Verslag hen helpt om meer inzicht te krijgen in hun 

ontwikkelingen. De suggesties die leerlingen doen om de inzichtelijkheid te bevorderen concentreren zich 

voornamelijk op het thema ‘communicatie’, ook opvallend is dat genoemd is dat leerlingen graag willen zien 

hoe zij zich hebben ontwikkeld ten opzichte van voorgaand jaar.  

Samengevat moet het te ontwikkelen hulpmiddel  om competentieontwikkeling inzichtelijk temaken voldoen 

aan de volgende criteria: 

• specifieke formulering van de te ontwikkelen competenties met niet te veel subcompetenties; 

• de competentieontwikkeling moet visueel inzichtelijk gemaakt worden; 

• het hulpmiddel moet praktisch toepasbaar zijn; 

 het hulpmiddel mag geen afvinklijstje worden; 

 de competenties moeten meetbaar worden; 

 het hulpmiddel moet laagdrempelig in gebruik zijn; 

 het hulpmiddel moet een overzicht geven van gehele schoolloopbaan 

4.1.2 STIMULEREN VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 

4.1.2.1 INTERVIEWS EXPERTS 

Uit het interview (zie Bijlage 4 voor de resultatenmatrix) dat onder drie experts op het gebied van 

competentieontwikkeling is gehouden, blijkt dat er op dit moment voor het stimuleren van competenties geen 

eenduidige methode wordt toegepast. Het enige dat wordt genoemd is het houden van feedbackgesprekken, 

met het doel om leerlingen zich bewust te laten worden van hun eigen leerproces en dat ze hun attitude, 

kennis en vaardigheden moeten integreren om zich te kunnen ontwikkelen. 

De experts geven verder aan dat er niet alleen aandachtspunten voor het stimuleren van 

competentieontwikkeling op het gebied van het letterlijk stimuleren van de leerlingen zijn, maar ook op het 

gebied van eventuele vooroordelen die er zijn over competentiegericht onderwijs. Er zijn mensen die denken 

dat leerlingen niets leren met competentiegericht onderwijs, maar dat leerlingen alleen trucjes leren. Deze 

vooroordelen kunnen invloed hebben op het vormen van blokkades bij leerlingen om bepaalde competenties 

te ontwikkelen.  

Voor de gewenste situatie is het van belang om in gesprek te blijven gaan met de leerling, om er zo achter te 

komen welke blokkades leerlingen hebben om zich zelf verder te ontwikkelen in bepaalde competenties. Als 

docent kan je er op deze manier achter komen of er inderdaad gewerkt moet worden aan bepaalde kennis en 

vaardigheden, of dat er een bepaalde attitude is die de leerling tegenhoudt tot het ontwikkelen van een 

bepaalde competentie. Een uitspraak van één van de experts die dit ondersteunt: “Waarom zou je zelf 

informatie leren opzoeken als jouw mening is dat de docent jou alle informatie moet kunnen geven?”. Als 

eenmaal bekend is waar een leerling aan moet werken zou een database met informatie, oefeningen en 

werkvormen gesorteerd op onderwerp een docent kunnen helpen bij het begeleiden van leerlingen bij hun 

ontwikkeling.     

4.1.2.2 INTERVIEWS DOCENTEN 

Uit de interviews, afgenomen onder acht docenten onderzoek en ontwerpen van verschillende Technasium 

scholen in Nederland, komt naar voren dat voor het stimuleren van de ontwikkeling van de competenties op dit 

moment geen vaste manieren/methodes worden gebruikt. Een afdelingsleider gaf aan “Wij gebruiken geen 
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vaste methode, we gaan er van uit dat alle docenten capabel zijn en zelf hun keuzes maken”  Het stimuleren 

gebeurt vooral door middel van coachingsgesprekken en kleine oefeningen die de docent kent of verzint. Een 

voorbeeld van een oefening is het oefenen van telefoongesprekken met de opdrachtgever. Meerdere docenten 

gaven aan dat er behoefte zou zijn aan een database waar zij deze oefeningen en werkvormen vandaan zouden 

kunnen halen. Een school gaf ook aan dat zij gebruik maken van een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Via het 

POP moeten de leerlingen beschrijven waarom ze deze competenties willen ontwikkelen en hoe ze van plan 

zijn dat te doen. Het POP wordt door de docent met de leerlingen persoonlijk besproken. 

Zoals aangegeven wordt competentie ontwikkeling veelal gestimuleerd door de coachingsgesprekken die de 

docent met de leerling heeft. Dit kan aan de hand van een persoonlijk ontwikkel plan, of soortgelijk dossier. De 

docent probeert samen met de leerling zo concreet mogelijk vast te stellen waarom en op wat voor manier de 

leerling zich wil gaan ontwikkelen. Het leerdoel wordt besproken en de docent vraagt wat de leerling gaat doen 

om het leerdoel te gaan halen en wanneer dit behaald is. De docenten benadrukken dat het “In dialoog zijn 

met de leerling” heel belangrijk is voor het leerproces en het eigenaarschap van de leerling.  

Voor de gewenste situatie wordt aangegeven dat voor het ontwikkelen van de competenties de competenties 

heel helder omschreven dienen te zijn, zodat de leerling precies weet waarmee hij aan de slag moet. Veelal 

wordt er uitgegaan van de competentieomschrijvingen van de stichting Technasium. Deze zijn omschreven als 

beginner, gevorderde en expert. Welk gedrag, vaardigheden en kennisniveau daar dan precies bij hoort, kan in 

overleg met de sectie worden afgesproken. Aan de hand van de specificering kan de leerling een concreet 

leerdoel opstellen. Ook wordt er aangegeven dat het nut van deze competentieontwikkeling duidelijk moet zijn 

voor de leerling en dat hij de transfer kan maken naar hetgeen waarmee hij bezig is. Zo moet het leerdoel en 

de competentie een directe relatie hebben met het project wat er gaande is en kan er door middel van 

coaching inzicht bij de leerling worden gecreëerd. 

4.1.2.3 LEERLING-ENQUETE 

MATE VAN  STIMULERING 

Over het algemeen geven leerlingen aan dat zij in de huidige situatie in redelijke mate gestimuleerd zijn op hun 

competentieontwikkeling (zie tabel 5; gemiddelden van rond de 3,5 op een schaal van 0 tot 4). Dat geldt voor 

alle competenties, bij zowel ervaren als minder ervaren docenten. De spreiding in de antwoorden is hierbij niet 

bijzonder hoog, en de spreidingen en gemiddelden van de aparte items liggen over het algemeen dichtbij 

elkaar. 

TABEL 5. MATE WAARIN LEERLINGEN HEBBEN ERVAREN DAT HUN COMPETENTIEONTWIKKELING IS GESTIMULEERD. 

Competentie Minder ervaren docenten Ervaren docenten 

 MEAN SD MEAN SD 

1. Doorzetten 3,52 ,58 3,38 ,61 

2. Individueel Werken 3,64 ,66 3,46 ,85 

3. Procesgerichtheid 3,38 ,83 3,51 ,87 

4. Kennisgerichtheid 3,64 ,83 3,61 ,83 

MANIEREN VAN STIMULERING 

In de manieren waarop leerlingen zijn gestimuleerd in hun competentieontwikkeling lijken wel verschillen te 

ontstaan tussen ervaren en minder ervaren docenten (tabel 6). Bij minder ervaren docenten geven leerlingen 

eigenlijk voor alle competenties het vaakst aan dat zij op alle manieren gestimuleerd zijn tot ontwikkeling van 
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de competentie (door de docent, door medeleerlingen, door de opdracht, door ouders en door de 

opdrachtgever). Zij vonden al deze manieren eigenlijk altijd ‘een beetje fijn’. Voor procesgerichtheid vonden zij 

de aanmoediging van de docent tot procesgerichtheid vaak zelfs ‘heel fijn’. Ook is er een relatief grote groep 

leerlingen die vindt dat er geen stimulans tot competentieontwikkeling was vanuit ouders of opdrachtgever. 

TABEL 6. MANIEREN WAAROP LEERLINGEN AANGEVEN GESTIMULEERD TE ZIJN IN HUN COMPETENTIEONTWIKKELING, EN WAT ZIJ 

DAARVAN VONDEN. PER COMPETENTIE STAAN VIJF MANIEREN VERMELD, EN TELKENS STAAT VOOR ZOWEL MINDER ERVAREN ALS 

ERVAREN DOCENTEN WEERGEGEVEN WAT LEERLINGEN HET VAAKST ANTWOORDDEN (MODI). SCHUINGEDRUKT STAAN DE 

ANTWOORDEN DIE VERSCHILLEN TUSSEN MINDER ERVAREN EN ERVAREN DOCENTEN. 

Competentie Manier van stimuleren Ervaring bij minder ervaren 

docenten. (Wel/ niet 

aangemoedigd? Hoe fijn?) 

Ervaring bij ervaren 

docenten. (Wel/ niet 

aangemoedigd? Hoe fijn?) 

1. Doorzetten 

 

Docent Wel, beetje fijn Wel, beetje fijn 

Medelln Wel, beetje fijn / Wel, heel 

fijn 

Wel, beetje fijn 

Opdracht Wel, beetje fijn Niet aangemoedigd op 

deze manier / Wel, beetje 

fijn 

Ouders Wel, beetje fijn Niet aangemoedigd op 

deze manier 

Opdrachtgever Wel, beetje fijn Niet aangemoedigd op 

deze manier 

2. Individueel Werken 

 

Docent Wel, beetje fijn Wel, beetje fijn 

Medelln Wel, beetje fijn Wel, beetje fijn 

Opdracht Wel, beetje fijn Niet aangemoedigd op 

deze manier / Wel, beetje 

fijn 

Ouders Wel, beetje fijn Niet aangemoedigd op 

deze manier 

Opdrachtgever Niet aangemoedigd op deze 

manier / Wel, beetje fijn 

Niet aangemoedigd op 

deze manier 

3. Procesgerichtheid 

 

Docent Wel, beetje fijn / Wel, heel 

fijn 

Wel, beetje fijn 

Medelln Wel, beetje fijn Wel, beetje fijn 

Opdracht Wel, beetje fijn Wel aangemoedigd op 

deze manier, maar niet fijn 

Ouders Wel, beetje fijn Niet aangemoedigd op 

deze manier 

Opdrachtgever Wel, beetje fijn Niet aangemoedigd op 

deze manier 

4. Kennisgerichtheid Docent Wel, beetje fijn Wel, beetje fijn 

Medelln Wel, beetje fijn Wel, beetje fijn 

Opdracht Wel, beetje fijn Niet aangemoedigd op 

deze manier / Wel, beetje 

fijn 

Ouders Wel, beetje fijn Niet aangemoedigd op 

deze manier 

Opdrachtgever Wel, beetje fijn Niet aangemoedigd op 

deze manier 
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Bij ervaren docenten is er een duidelijker verschil te zien tussen ervaren mate van stimulering ‘binnen’ en 

‘buiten’ het klaslokaal: Leerlingen vinden vaak dat zij gestimuleerd zijn tot ontwikkeling van alle competenties 

door docent, medeleerlingen en de opdracht (projectomschrijving). Echter, bij ervaren docenten ontstaat er 

een grotere groep leerlingen die vindt dat de opdracht helemaal niet stimulerend was. Daarnaast vinden 

leerlingen van ervaren docenten het vaakst voor alle competenties dat ouders en opdrachtgever de 

competentieontwikkeling helemaal niet stimuleerden. 

Het zwaartepunt voor stimulering van competentieontwikkeling lijkt dus bij ervaren docenten iets meer in het 

klaslokaal te liggen, bij de docent en bij medeleerlingen. Deze verschillen zijn echter niet statistisch getoetst. 

4.1.2.4 DEELCONCLUSIE RESULTATEN STIMULEREN VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 

 
Momenteel worden er zowel vanuit de docenten als experts werkvormen, oefeningen en coachinggesprekken 

toegepast om de competentieontwikkeling bij de leerlingen te stimuleren. Dit zijn de methodes die in de 

interviews genoemd worden, maar ze dekken niet alle methodes die gebruikt kunnen worden om leerlingen te 

stimuleren. Er wordt wel aangegeven dat er randvoorwaarden nodig zijn om de competentieontwikkeling goed 

te kunnen stimuleren. In de eerste plaats moet er een duidelijke beschrijving zijn van wat de competenties 

precies inhouden. Deze beschrijving moet concreet zijn, maar niet te concreet. Ten tweede moet het nut van 

competentiegericht onderwijs duidelijk zijn bij de leerlingen, waardoor er een goede transfer plaats kan vinden. 

Leerlingen ervaren op dit moment dat ze redelijk gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. De wijze waarop 

de leerling vindt dat hij gestimuleerd wordt verschilt of de leerling les krijgt van een ervaren of minder ervaren 

docent. Opvallend is dat de leerling bij ervaren docenten minder wordt gestimuleerd door het project.  

 In de gewenste toekomstige situatie om de competentieontwikkelingen bij leerlingen te stimuleren moet er 

allereerst voldaan worden aan de criteria die aangegeven worden door zowel de experts als de docenten. Als 

aanvulling op deze criteria moet de docent er achter komen welke blokkades leerlingen hebben om bepaalde 

competenties te kunnen ontwikkelen. Verder wordt er aangegeven dat er nauwelijks materiaal beschikbaar is 

voor docenten om de competentieontwikkeling bij leerlingen te stimuleren. Bij de ontwikkeling van een 

hulpmiddel dient rekening gehouden te worden met het beschikbaar stellen van informatie, werkvormen en 

oefeningen die de docent kunnen helpen. 

Samengevat moet het te ontwikkelen hulpmiddel om competentieontwikkeling te stimuleren voldoen aan de 

volgende criteria: 

 Specifieke formulering van de te ontwikkelen competenties, onderverdeeld in niet al te veel 

subcompetenties; 

 Maakt het nut van competentieonderwijs bij leerlingen helder en stimuleert daardoor transfer / 

zinvolheid / functionaliteit verduidelijken; 

 Maakt werkvormen en oefeningen beschikbaar voor de docent; 

 Praktisch toepasbaar / toepassingsperspectief; 

 Geeft ruimte om zelfstandig te leren / eigenaarschap vergroten 

 

4.2 ONTWERPRESULTATEN 

Aan de hand van de resultaten zijn er criteria opgesteld voor zowel het inzichtelijk maken van 

competentieontwikkeling als het stimuleren van de competentieontwikkeling. In de volgende paragrafen 

worden de criteria gegeven. 
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4.2.1 INZICHTELIJK MAKEN VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 

4.2.1.1 KWALITEITSEISEN EN RANDVOORWAARDEN 

 
De ontwerpcriteria zijn  opgesteld aan de hand van vier bronnen, te weten: 

- Interview docenten 
- Interview experts 
- Leerling enquête 
- Literatuuronderzoek 

 
De ontwerpcriteria/kwaliteitscriteria afkomstig uit de Competence Assessment Programme worden 

aangegeven met de afkorting CAP (Baartman et al. 2007, Messick 1984, Braun 2004, Dierick & Dochy 2001). 

 

Ontwerpcriteria hulpmiddel voor het inzichtelijk maken van 
competentieontwikkeling 

Oorsprong criterium 
 

Specifieke formulering van de te ontwikkelen competenties, 
onderverdeeld in niet al te veel subcompetenties 

Interview experts, 
interview docenten, 
enquête leerlingen  

Competentieontwikkeling is visueel inzichtelijk Interview experts, 
interview docenten 

Praktisch toepasbaar Interview experts, 
interview docenten 

Geen afvinklijstje Interview experts 

Meetbaar Interview experts 

Laagdrempelig Interview experts, 
interview docenten 

Overzicht van hele schoolloopbaan Interview experts, 
interview docenten, 
enquête leerlingen 

Transparantie, de competentieontwikkeling moet inzichtelijk, 
duidelijk en begrijpelijk zijn voor alle partijen 

CAP 
 

Directheid, de mate waarin een docent de output kan interpreteren CAP 

 

4.2.2 STIMULEREN VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 

4.2.2.1 KWALITEITSEISEN EN RANDVOORWAARDEN 

De ontwerpcriteria zijn  opgesteld aan de hand van vier bronnen, te weten: 
- Interview docenten 
- Interview experts 
- Leerling enquête 
- Literatuuronderzoek 

 
De ontwerpcriteria/kwaliteitscriteria afkomstig uit de Competence Assessment Programme worden 

aangegeven met de afkorting CAP (Baartman et al. 2007, Messick 1984, Braun 2004, Dierick & Dochy 2001). 

  

TABEL 7. ONTWERPCRITERIA HULPMIDDEL VOOR HET INZICHTELIJK MAKEN VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 
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Ontwerpcriteria hulpmiddel voor het stimuleren van 
competentieontwikkeling 

Oorsprong criterium 
 

Specifieke formulering van de te ontwikkelen competenties, 
onderverdeeld in niet al te veel subcompetenties 

Enquête leerling, 
interview docenten 

Maakt het nut van competentieonderwijs bij leerlingen helder en 
stimuleert daardoor transfer / zinvolheid / functionaliteit 
verduidelijken 

Interview experts, 
interview docenten, CAP, 
(Simons, 2000) 

Maakt werkvormen en oefeningen beschikbaar voor de docent Interview experts, 
interview docenten 

Praktisch toepasbaar / toepassingsperspectief Interview experts, 
(Simons, 2000) 

Geeft ruimte om zelfstandig te leren / eigenaarschap vergroten Interview experts, 
(Simons, 1999) 

Het koppelen van de competentie aan een authentieke situatie CAP 

 

4.2.3 DEELCONCLUSIE ONTWERPRESULTATEN  
Gekeken naar de opgestelde criteria zien we dat de criteria ‘praktisch toepasbaar’ en ‘Specifieke formulering 

van de te ontwikkelen competenties, onderverdeeld in niet al te veel subcompetenties’ voor beide 

hulpmiddelen voorkomen. Omdat een hulpmiddel praktisch en laagdrempelig moet zijn en het inzichtelijk 

maken van competentieontwikkeling en het stimuleren van competentieontwikkeling een sterke relatie met 

elkaar hebben. Het is tenslotte van belang om eerst inzichtelijk te hebben op welk niveau een leerling een 

competentie beheerst om vervolgens te bepalen hoe de verdere ontwikkeling gestimuleerd wordt. Zijn wij tot 

de conclusie gekomen dat er niet twee, maar het beter één hulpmiddel ontwikkeld kan worden. De criteria die 

uit de resultaten naar voren komen vullen elkaar mooi aan en het is voor de docent en leerlingen praktischer 

als er maar één hulpmiddel toegepast wordt. 

 

 

TABEL 8. ONTWERPCRITERIA HULPMIDDEL VOOR HET STIMULEREN VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 
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5 ONTWERP 

5.1 CONCEPTIDEEËN EN KEUZE VOOR UITEINDELIJKE CONCEPTEN 

Zoals in 3.6 Ontwerpfase ook omschreven is hebben we de ideeën die we gegenereerd hebben getoetst aan de 

criteria die uit ons onderzoek naar voren kwamen. De ideeën staan in tabel 9 kort omschreven. 

 

Concept Naam idee Korte omschrijving 

1 Posters Posters met competentieomschrijvingen en voorbeelden van 
competentieontwikkeling in de praktijk. Kunnen in het O&O lokaal ter 
inspiratie dienen. 

2 Format SMART Een format dat de leerling kan gebruiken om de individuele leerdoelen in 
competentieontwikkeling SMART te leren formuleren. 

3 Website 
competentie 
omschrijvingen 

Een website waarop de competentieomschrijvingen duidelijk omschreven 
staan. Per niveau wordt ook omschreven wat kenmerkend is voor de 
competentie op dit niveau. 

4 Boekje 
competentie 
omschrijvingen 

Een boekje waarin de competentieomschrijvingen duidelijk omschreven 
staan. Per niveau wordt ook omschreven wat kenmerkend is voor de 
competentie op dit niveau. 

5 Database 
docenttips 

Een soort database waarin per competentie verschillende werkvormen, 
oefeningen en tips staan die de docent kan inzetten om specifieke 
competentieontwikkeling bij de leerling te stimuleren. Ook staan er 
coachtips in voor de docent per competentie. 

6 Vragenlijst + 
alternatieven 

Meetinstrumenten waarmee leerlingen kunnen bewijzen dat ze bepaalde 
competenties ontwikkeld hebben. (vragenlijst, oefening, filmpje, 
mindmap, peerfeedback, verslag coachingsgesprek, spelletje, poster, 
tekening, presentatie, website, enz.) 

7 Thermometer Visuele weergave van het competentieniveau van de leerling. Als de 
leerling de competenties beter beheerst, is de thermometer verder gevuld.  

8 Ladder Visuele weergave van het competentieniveau van de leerling. Als de 
leerling de competenties beter beheerst, klimt een avatar hoger op een 
ladder. 

9 Dierentuin Visuele weergave van het competentieniveau van de leerling. Elke 
competentie is een dier. Als de leerling de competenties beter beheerst, 
evolueren de dieren verder. 

10 Avatar 
game/app 
simpel 

Een game/app waarin de leerling een persoonlijke avatar heeft die groeit 
en door ontwikkelt naarmate de leerling bepaalde competenties 
ontwikkelt over de hele schoolloopbaan heen. In de game/app kan de 
leerling minigames spelen waarmee bepaalde competentieontwikkeling 
aangetoond wordt.  
De docent en de leerling kunnen aan de avatar en de minigames zien op 
welke gebieden de leerling ontwikkeling heeft doorgemaakt en op welke 
gebieden er nog ontwikkeling nodig is. 

11 Avatar 
game/app 
geavanceerd 

Zelfde als ’10 Avatar game/app simpel’, met als uitbreiding dat de leerling 
met de avatar door een spelwereld heen kan lopen en daar de minigames 
kan ontdekken. 

 

TABEL 9. GEGENEREERDE ONTWERPIDEEEN 
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Alle ideeën zijn vervolgens in een matrix met de ontwerpcriteria door elke onderzoeker individueel gescoord. 

De matrix met de totale scores is opgenomen in Bijlage 5. Bij de ontwerpcriteria voor het hulpmiddel voor het 

inzichtelijk maken van competentieontwikkeling, scoorde concept 10 ‘Avatar game/app simpel’ het hoogste in 

de matrix. Bij de ontwerpcriteria voor het hulpmiddel voor het stimuleren van competentieontwikkeling 

scoorde concept 5 ‘Database docenttips’ het hoogste in de matrix. Omdat de omschrijving van de competenties 

essentieel is voor concept 5 en concept 10, is ervoor gekozen om concept 3 ‘Website 

competentieomschrijvingen’ ook te verwerken in het eindconcept. 

5.2 UITWERKING (VAN GEKOZEN IDEE) TOT CONCEPTONTWERP 

Het eerste concept is een game-app die de leerlingen stimuleert tot competentieontwikkeling, waarbij ze de 

ruimte krijgen tot zelfstandig leren. De game-app maakt de competentieontwikkeling ook inzichtelijk. Tenslotte 

biedt de app ook praktisch toepasbare situaties waarmee de leerling kan oefenen met 

competentieontwikkeling. 

Voor het stimuleren van competentieontwikkeling is er volgens de beschreven methode in hoofdstuk 3 

Methode gekozen voor drie concepten die elkaar complementeren. Allereerst is uit de criteria gebleken dat 

beter uitgewerkte competentieomschrijvingen voor de leerlingen en de docenten van belang zijn om tot 

effectiever stimuleren van de competentieontwikkeling te komen. 

Uit de interviews met experts en docenten is ook gebleken dat een docentenportal met werkvormen en 

oefeningen die de docent kan inzetten bij het stimuleren van competentieontwikkeling erg gewenst is. Het 

derde concept is dan ook een docentenportal.  

Alle drie de concepten zijn samengevoegd binnen een overkoepelend concept. De omschrijvingen van de 

competenties zijn te vinden binnen de game-app voor de leerlingen en in de docentportal. De docentportal is 

gelinkt aan de game-app, maar in tegenstelling tot de game-app is de docentportal alleen toegankelijk voor 

docenten. 

5.2.1 GAME-APP VOOR LEERLINGEN 
Aan de hand van de brainstormsessie en de ideeën toetsen aan de ontwerpcriteria is er voor gekozen om een 

tool te ontwikkelen die zowel het inzichtelijk maken als het stimuleren van competentieontwikkeling met 

elkaar verenigt. Deze tool krijgt de vorm van een app die op een iPad, tablet of PC gebruikt kan worden.  

In de app zal de leerling een ‘avatar’ (persoonsweerspiegeling) kunnen aanmaken, deze avatar zal de leerling 

behouden van de eerste klas tot en met het laatste jaar waarin de leerling het vak O&O zal volgen. Het doel van 

de avatar is om de leerling en de docent inzicht te geven in welke competenties een leerling uitblinkt, en in 

welke competenties de leerling zich nog zou kunnen ontwikkelen. Onder paragraaf 5.2.2 ‘De visualisatie’ wordt 

beschreven hoe dit tot uiting komt in de avatar. Dit heeft als voordeel dat, als er groepjes gevormd gaan 

worden, leerlingen door middel van elkaars avatars kunnen zien wie waar goed in is en of deze leerling dan een 

goede aanvulling zal zijn in de groep. Daarnaast is op deze wijze te zien waar de leerling zich nog in kan 

ontwikkelen tijdens een O&O project, en de mate waarin de leerling zich ontwikkeld heeft op een bepaalde 

competentie. De avatar zal dus gaan ‘groeien’ naar mate de leerling zich verder ontwikkelt.  

De wijze waarop de leerling zijn avatar kan laten groeien zal op diverse manieren kunnen plaats vinden. Zo zal 

de leerling in de app zijn logboek en portfolio bij gaan houden. Wanneer er bepaalde acties door een leerling 

zijn ondernomen die passen bij een bepaalde competentie zal er punten aan de leerling toegekend worden. In 

de app wordt deze groei met lijndiagrammen voor elke competentie gevisualiseerd. Echter, wanneer de 

leerling een bepaald aantal punten heeft behaald kan de avatar ook veranderen op een manier die de 

competentie representeert. Bijvoorbeeld: Een leerling die beter is geworden in doorzetten krijgt bredere 

schouders, omdat hij of zij ‘meer last kan dragen’. 



Competentiegericht onderwijs voor de startende O&O-docent 

29 
 

Een andere wijze waarop de leerling zijn avatar kan laten groeien is door het uitvoeren van zogenaamde ‘mini-

games’ of ‘trainingen’, deze minigames zijn in feite offline oefeningen die de leerling binnen het project alleen 

of met zijn team kan uitvoeren. Wanneer de oefening voltooid is zal de leerling het bewijs in de app moeten 

uploaden om de punten te kunnen verdienen.      

De docent zal via een docenten-account of de docentenportal in de app kunnen inloggen en zo het logboek, het 

portfolio en de avatar van de leerlingen kunnen zien. De docent kan ook zien of de leerling aan de afgesproken 

competenties of leerdoelen werkt. Indien nodig kan de docent de leerling ook ‘mini-games’ sturen, zodat de 

leerling een bericht krijgt dat hij een bepaalde ‘mini-game’ moet gaan uitvoeren tijdens het project.  

5.2.2 VISUALISATIE 
Bij bovenstaande ontwerpbeschrijving zijn verschillende visualisaties gemaakt. Deze zijn in de afbeeldingen 4 

tot en met 10 te zien. 

 

AFBEELDING 4. SYSTEEMARCHITECTUUR. HET SYSTEEM BESTAAT UIT EEN CENTRALE SERVER (CLOUD), WAARIN PER KLAS EEN DATABASE 

WORDT AANGEMAAKT. LEERLINGEN EN DOCENTEN HEBBEN VIA HUN EIGEN (MOBIELE OF VASTE) APPARAAT TOEGANG TOT DEZE 

DATABASE, MET VERSCHILLENDE RECHTEN. 
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AFBEELDING 5. LEERLINGAPP – HOOFDSCHERM (0). EEN IMPRESSIE 

VAN WAT DE LEERLING ZIET ALS HIJ OF ZIJ DE APP OPSTART. HET POPPETJE 

RECHTS IS DE AVATAR (IN DIT GEVAL VAN MIKE). MET DE TOETS LINKS 

BOVENAAN KAN HIJ ZIJN AVATAR OP UITERLIJK AANPASSEN (SCHERM 1, 

FIGUUR 3). DE APP BIEDT EEN OVERZICHT VAN HET PROJECT EN 

TAKEN, EN RECENT ONTWIKKELDE COMPETENTIES (IN DE APP 

AANGEDUID ALS VAARDIGHEDEN). DE GEBRUIKER KAN MET DE TOETSEN 

ONDERAAN ZIJN SCORES BEKIJKEN (SCHERM 2, FIGUUR 4) OF VERHOGEN 

(SCHERM 3, FIGUUR 5). EVENTUEEL KAN BIJ DE LEERLING OOK WORDEN 

GEZET HOE HIJ ZICH VERHOUDT TOT DE REST VAN DE KLAS (OF JAARLAAG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFBEELDING 6. SCHERM 1 - PERSOONLIJKE AANPASSINGEN 

DIE DE LEERLING KAN DOEN AAN DE AVATAR (ZONDER DAT 

DIT DE REFLECTIE VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 

BEÏNVLOEDT). 

AFBEELDING 7. SCHERM 2 – DE LEERLING KAN ZIJN 

COMPETENTIEONTWIKKELING IN BEELD ZIEN, EN ZIET OOK 

WAAR RECENTE VERHOGINGEN HEBBEN PLAATSGEVONDEN. 
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AFBEELDING 8. SCHERM 3 - DE VERSCHILLENDE MANIEREN DIE DE LEERLING HEEFT OM ZIJN SCORES TE VERHOGEN. 

 

 

 

AFBEELDING 9. EEN MANIER WAAROP DE AVATAR ZICH KAN ONTWIKKELEN (BIJV. DOOR BREDERE SCHOUDERS ALS ‘DOORZETTER’). 
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AFBEELDING 10. IMPRESSIE VAN DOCENT-PORTAL. BOVENAAN WORDT DE KLAS WEERGEGEVEN DIE OP DAT MOMENT WORDT 

LESGEGEVEN. DE DOCENT KAN MET EEN DRUK OP DE KNOP OPENSTAANDE AANVRAGEN VAN SCOREVERHOGINGEN GOEDKEUREN (OF 

‘WEGVEGEN’). HIJ KAN DAARNAAST SUGGESTIES DOEN VOOR TRAININGEN, GEGEVENS VAN DE KLAS OPVRAGEN, INSTELLINGEN (ZOALS 

MELDINGEN) VERANDEREN EN OM HULP VRAGEN. 

 

5.2.3 DE ‘MINI GAMES’ OF ‘TRAININGEN’ 
De mini games focussen zich voornamelijk op het niveau van een beginner. Enerzijds omdat het onderzoek 

heeft plaatsgevonden bij een brugklas. Anderzijds omdat de beginners relaties gezien meer training nodig 

hebben om op weg geholpen te worden.  

COMPETENTIE INDIVIDUEEL WERKEN 

Om bij individueel werken van het niveau beginner naar het gevorderde niveau te komen wordt er verwacht 

van leerlingen dat de leerling zelfstandig initiatief neemt en zelfstandig taken kan uitvoeren. Dit kan 

geïntegreerd worden in de mini games door de leerlingen in hun persoonlijk verslag doelen SMART te laten 

formuleren  waarin ze deze eigenschappen kunnen aantonen. Verder kan het plan van aanpak aangepast 

worden met daarin specifieke taken waarin de leerling individueel moet werken.   

COMPETENTIE PROCESGERICHTHEID 

Bij procesgerichtheid dient de leerling vooruit te kunnen kijken om keuzes in te kunnen schatten. De mini 

games kunnen hier op in spelen door leerlingen het voorzitterschap uit te laten voeren voor één week. Hierin 

moet de taak ook zijn om de planning en het plan van aanpak voor deze week op te stellen. Het niveau van de 

leerling kan gekoppeld worden aan de tijdsduur waarin ze moeten plannen. Tot slot moeten ze kunnen 

reflecteren op de planning en het voorzitterschap.  

COMPETENTIE KENNISGERICHTHEID 

Bij deze competentie ligt het zwaartepunt op het verzamelen, analyseren en selecteren van bruikbare 

informatie. Hierin speelt bronvermelding een belangrijke rol. Zoals aangegeven in de docenthandleiding 

kunnen hier ook oefeningen voor bedacht worden in de mini games. Deze oefeningen zijn ook op te splitsen in 

verschillende niveaus. Voor een beginner is het vooral zinvol dat er bruikbare informatie gevonden kan 
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worden. Bij een gevorderde leerling kan er ingespeeld worden op hoe de bronnen aangehaald dienen te 

worden in de tekst en in de literatuurlijst.   

COMPETENTIE DOORZETTEN 

Hierbij moeten de leerlingen om kunnen gaan met kritiek en tegenslagen leren overwinnen. Hierbij kun je 

denken aan verschillende mini games. Bijvoorbeeld moeilijke puzzels met verschillende niveaus. Verder zou je 

een lego-auto kunnen geven aan leerlingen als bouwpakket met ontbrekende onderdelen. Hierbij kan gekeken 

worden naar de manier hoe ze omgaan met tegenslagen.  

5.2.4 COMPETENTIEOMSCHRIJVINGEN 
Voor zowel het stimuleren van competentieontwikkeling en het inzichtelijk maken van 

competentieontwikkeling is er vraag naar specifieke formulering van de competenties. De omschrijvingen van 

de competenties moeten in niet al te veel subcompetenties onderverdeeld zijn. In Bijlage 6 zijn de 

competentieomschrijvingen voor de onderzoekscompetenties omschreven in drie niveau’s; beginner, 

gevorderde en expert. Per niveau zijn enkele voorbeelden gegeven die de leerling op dat competentieniveau 

beheerst. De omschrijvingen per niveau zijn gebaseerd op de POP-ster, het adviesrapport POP-ster, de 

competentieomschrijvingen van stichting Technasium en een nieuw voorstel voor competentieomschrijvingen 

van stichting Technasium. Deze omschrijvingen zijn voor de leerlingen nodig om beter te kunnen begrijpen wat 

een competentie nou daadwerkelijk inhoudt. Daarnaast geven de uitgewerkte competentieomschrijvingen de 

docent ook houvast in het stimuleren van de competentieontwikkeling, de communicatie tussen leerling en 

docent over competenties wordt vergemakkelijkt doordat beiden beter zicht hebben op de inhoud van de 

competenties.  

5.2.5 DOCENTENPORTAL 
Bijbehorend aan de game-app is een docentenportal waarbij de docent per competentie verschillende 

oefeningen vindt die ingezet kunnen worden tijdens de O&O les. Naast oefeningen staan er in de 

docentenportal ook coachtips per competentie. Dit zijn vragen of opmerkingen die de docent kan inzetten bij 

coachgesprekken als de leerlingen moeite hebben bij het ontwikkelen van een bepaalde competentie. De 

beschrijvingen van de competenties zijn uiteraard ook weer terug te lezen in deze docentenportal. De 

docentenportal zal digitaal beschikbaar zijn en is gekoppeld aan de game app. In afbeelding 11 is een 

visualisatie van de docentenportal te zien. 

 



Competentiegericht onderwijs voor de startende O&O-docent 

34 
 

 

 

5.3 HET ONTWERP GETOETST AAN DE ONTWERPCRITERIA 

Als het huidige ontwerp getoetst wordt aan de ontwerpcriteria, dan kan er gesteld worden dat een game app 

heel praktisch toepasbaar is wanneer leerlingen een laptop of tablet tot hun beschikking hebben. Ook is het 

een laagdrempelige methode om toe te passen in de les, omdat veel geautomatiseerd is (punten bepaling en 

mini games) en het speelse uiterlijk maakt het ook leuk voor de leerlingen om het toe te gaan passen in de les. 

Doordat de ontwikkeling visueel gemaakt is en doordat er een puntensysteem in de app wordt verwerkt die 

bepaald wanneer de avatar groeit, kan er ook gesteld worden dat de ontwikkeling met deze app meetbaar 

gemaakt kan worden. De visuele weergave en de meetbaarheid maakt dat er transparantie ontstaat voor alle 

partijen, zowel de leerling als de docent ziet wanneer de leerling zich heeft ontwikkeld en beide weten ook 

wanneer de leerling punten kan scoren voor zijn ontwikkeling. Toch is de app geen afvinklijstje geworden, er 

bestaat namelijk geen algemeen lijstje waarop de leerlingen kunnen afvinken wat ze wel en niet gedaan 

hebben. Elke leerling krijgt namelijk alleen de mini games aangeboden die voor hem of haar van toepassing zijn 

om zich te ontwikkelen. Elke leerling krijgt dus iets anders, omdat elke leerling ook andere leerdoelen heeft. 

Doordat de docent zicht houdt op wat de leerling doet en heeft gedaan via de docentenportal kan de docent 

ook de output blijven interpreteren. 

Gekeken naar de criteria voor stimuleren kan gesteld worden dat dit ontwerp voldoet aan het criterium dat de 

competenties specifiek geformuleerd dienen te worden. Voor de app zijn de competenties geformuleerd op 

drie verschillende niveaus en deze zullen worden opgenomen in de app om te kunnen bepalen wanneer een 

leerling van beginner naar gevorderde is gegroeid. De geïntegreerde minigames stimuleren de leerling in het 

zelfstandig leren van de diverse competenties om zo de avatar te laten ‘groeien’. Doordat de eigen 

ontwikkeling ook daadwerkelijk te zien is wordt het voor de leerling leuker om de minigames uit te gaan voeren 

AFBEELDING 11: DOCENTEPORTAL 
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en daarmee zichzelf te ontwikkelen. Door deze visuele weergave zien de leerlingen ook eerder in dat het nodig 

is om je te ontwikkelen op alle verschillende competenties, al kan het ook een voordeel zijn om je verder te 

specialiseren in één van de competenties. De minigames zullen ook vaak  toegepast kunnen worden in het 

O&O project waardoor de minigames ook een authentiek karakter krijgen, daarmee wordt de te ontwikkelen 

competentie gekoppeld aan een authentieke situatie. Tenslotte voldoet het ontwikkelde ontwerp ook aan het 

criterium ‘maakt werkvormen en oefeningen beschikbaar voor de docent’, door de toevoeging van de 

docentenportal waar de docent zelf ook inzicht heeft in de beschikbare minigames en een bron aan informatie 

krijgt voor andere oefeningen en werkvormen. 

5.4 VALIDATIE VAN HET ONTWERP 

De respondenten in de validatiefase waren over het algemeen enthousiast over het ontwerp. Met betrekking 

tot het inzichtelijk maken van competentieontwikkeling dacht één respondent dat “Als [leerlingen] door middel 

van bepaalde tests/ oefeningen bewijzen dat ze een competentie hebben ontwikkeld, lijkt mij dat er meer 

inzicht komt en uiteindelijk ook meer ontwikkeling kan plaatsvinden.” De andere docent dacht dat de app iets 

zou zijn wat “leerlingen frequenter zouden gebruiken dan bijvoorbeeld een Pop document of persoonlijk 

verslag.” 

Met betrekking tot het stimuleren van competenties waren de respondenten ook enthousiast, maar was er 

enige twijfel over de app. Eén respondent zei hierover het volgende: “De website is vooral handig met 

voorbeelden om leerlingen een concrete/individuele opdracht te geven om te oefenen. Op welke manier de app 

hierbij past is mij niet helemaal duidelijk. De mini-games zie ik nog niet helemaal voor me. Het is de vraag op 

welke manier de leerlingen hier mee om gaan.” De andere respondent leek het met het laatste punt eens te 

zien: “Ik kan me zomaar indenken dat ze bepaalde spelletjes/oefeningen willen doen, puur om hun eigen 

‘highscore’ te verbeteren.” Echter voegde ze toe dat “het wedstrijdelement […] vrijwel altijd [stimuleert].” 

Tot slot zag één respondent het zeker voor zich om het ontwerp in de klas te gebruiken, aangezien volgens de 

respondent elke methode die competentieontwikkelingen inzichtelijk maakt, al meer dan welkom is. Laat staan 

eentje die ook de ontwikkeling stimuleert, hier is zeker behoefte aan. De andere respondent wist het niet zo 

zeker: “Tijdens de lessen ben ik vooral met de leerlingen in gesprek en heb ik geen tijd om dit systeem te 

gebruiken. Na de lessen zou het wellicht wel kunnen.” Als tip voegde hij toe: “Het zou wellicht handig kunnen 

zijn wanneer dit gekoppeld kan worden met andere systemen die er bij al binnen een school gebruikt worden.” 
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6 CONCLUSIE 
Uit de literatuur blijkt dat er veel aandacht is voor competentiegericht onderwijs, maar er wordt niet overal op 

dezelfde manier mee gewerkt. In essentie worden er in de literatuur een aantal kwaliteitscriteria omschreven 

voor Competentie Assessment Programma’s, die richtinggevend kunnen zijn voor het bereiken van een ‘ideale’ 

situatie. 

Momenteel is er een aantal methodes die gebruikt worden door docenten en experts om de 

competentieontwikkeling van leerlingen inzichtelijk te maken. Docenten en experts geven een aantal 

verbeterpunten voor tools die competentieontwikkeling inzichtelijk maken. De competenties moeten 

specifieker geformuleerd worden om de begrijpbaarheid te vergroten bij de leerlingen. Verder moeten de 

competenties visueel inzichtelijk gemaakt worden. 

Momenteel wordt er zowel vanuit de docenten als experts werkvormen, oefeningen en coaching gesprekken 

toegepast om het competentieontwikkeling bij de leerlingen te stimuleren. Hierbij geven docenten en experts 

aan dat er randvoorwaarden zijn om dit succesvol te kunnen doen. Er moet er een duidelijke beschrijving zijn 

van wat de competenties precies inhouden en het nut van competentiegericht onderwijs moet duidelijk zijn bij 

de leerlingen, waardoor er een goede transfer plaats kan vinden.  

Voor zowel het inzichtelijk maken van competenties als het stimuleren daarvan is het belangrijk dat de tool 

praktisch toepasbaar is. Docenten en experts geven aan dat het een werkbaar geheel moet zijn wat voor de 

leerling en docent zinvol is.  

Leerlingen hebben het idee dat hun competentieontwikkeling redelijk inzichtelijk is, wel geven ze aan dat ze de 

mate van ontwikkeling baseren op gevoel. De suggesties die leerlingen doen om de inzichtelijkheid te 

bevorderen gaan voornamelijk over communicatie. 

Leerling ervaren op dit moment verder dat ze redelijk gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. De wijze 

waarop de leerling vindt dat hij gestimuleerd wordt verschilt of de leerling les krijgt van een ervaren of minder 

ervaren docent. Opvallend is dat de leerling bij ervaren docenten minder wordt gestimuleerd door het project.  

Uit de leerling-enquête komt naar voren dat er een aantal punten is waarop er verschil lijkt te zijn tussen 

verschillende docenten, met name tussen jonge docenten en ervaren docenten. De mate van inzichtelijkheid 

op de competenties is bij jonge docenten iets hoger, tevens ervaren de leerlingen bij jonge docenten meer nut 

van het persoonlijk verslag. Leerlingen van ervaren docenten gaven aan dat zij meer hulp verwachten van de 

docent. Deze verschillen kunnen betekenen dat ervaren docenten de leerlingen minder uitleg geven en de 

leerling dus meer op zichzelf is aangewezen. Aan de andere kant kan dit ook betekenen dat leerlingen bij jonge 

docenten accepteren dat ze geen concrete hulp krijgen. Het verschil tussen jonge en ervaren docenten zou 

verklaard kunnen worden door de ervaring en overtuiging van docenten. Beide jonge docenten komen niet uit 

het ‘standaard’ onderwijs en hebben een grote betrokkenheid bij het Technasium-onderwijs. 

De literatuur, interviews met docenten en experts en de vragenlijst die leerlingen hebben beantwoord hebben 

geleidt tot een lijst ontwerpcriteria. Er wordt voor zowel het inzichtelijk maken als het stimuleren van 

competenties gevraagd om een praktisch toepasbare tool. Daarbij moeten de competenties specifiek 

geformuleerd zijn, zodat deze duidelijk zijn voor docenten en leerlingen.  

Om competentieontwikkeling inzichtelijk te maken is een visueel hulpmiddel nodig dat een overzicht kan geven 

van de gehele schoolloopbaan. Het is niet de bedoeling dat competenties worden ‘afgevinkt’, maar wel 

meetbaar zijn. Bovendien moet het hulpmiddel laagdrempelig in gebruik zijn.  
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Om competentieontwikkeling te stimuleren is het noodzakelijk dat leerlingen het nut van hun ontwikkeling 

duidelijk voor ze is. Daarnaast is het voor docenten belangrijk om toegang te hebben tot verschillende 

werkvormen en oefeningen en voor leerlingen is het van belang dat zij zelf eigenaar kunnen zijn van hun 

ontwikkeling.  

Op basis van de criteria die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn verschillende ideeën gegenereerd. 

Uit praktisch oogpunt is besloten om één tool te ontwikkelen, die beide doeleinden dient. Het hulpmiddel zal 

zowel de inzichtelijkheid van de competentieontwikkeling vergroten als de ontwikkeling zelf stimuleren. Het 

uitgewerkte concept bestaat uit een game-app die de leerlingen stimuleert tot competentieontwikkeling, 

waarbij ze de ruimte krijgen tot zelfstandig leren. De game-app maakt de competentieontwikkeling 

tegelijkertijd inzichtelijk. Tenslotte biedt de app ook praktisch toepasbare suggesties waarmee de leerling kan 

oefenen om competenties verder te ontwikkelen.  

Deze app  is voor docenten toegankelijk via een docentenportal. Hier kan de docent de ontwikkeling van 

leerlingen inzien. De docentenportal geeft daarnaast toegang tot een digitale omgeving met werkvormen en 

oefeningen die de docent kan inzetten bij het stimuleren van competentieontwikkeling. Op dit portal worden 

tot slot verder uitgewerkte competentieomschrijvingen voor de leerlingen en de docenten gegeven, die van 

belang zijn om te communiceren over de competentie ontwikkeling en te komen tot effectiever stimuleren van 

de competentieontwikkeling. 

Twee startend docenten waren over het algemeen enthousiast over het conceptontwerp. Competenties 

zouden met name beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Wel hadden de respondenten enige twijfel bij het 

game-element van de app, dat misschien teveel zou kunnen afleiden. De respondenten waren redelijk 

enthousiast over toepassing van het huidige conceptontwerp in hun lespraktijk, maar eventueel moest dit om 

de lessen heen gedaan worden. Tot slot werd aanbevolen om het systeem te integreren met huidige systemen 

binnen school. 

7 DISCUSSIE 
De leerlingen die bevraagd zijn over de huidige competentieontwikkeling komen uit een relatief homogene 

groep. De leerlingen komen van dezelfde school en uit hetzelfde jaarlaag. Hierdoor zijn de resultaten van de 

leerling-enquête onderling goed vergelijkbaar, maar zijn de resultaten, vanwege de beperkte omvang van de 

steekproef, wellicht niet generaliseerbaar. 

De analyse van de interviews met docenten en experts is gedaan door de onderzoekers/interviewers zelf. 

Hierbij zijn de uitspraken van de geïnterviewden geïnterpreteerd door de onderzoekers. Tijdens de analyse 

kunnen mogelijk misinterpretaties ontstaan zijn. Om te voorkomen dat hierdoor de resultaten ‘gekleurd’ 

worden door de interpretaties van de onderzoekers, zijn de interviews opgenomen. Vervolgens zijn de 

interviews geanalyseerd door meerdere onderzoekers. Er is zoveel mogelijk gewerkt met de bewoordingen van 

de geïnterviewden. Ondanks de gebruikte methode is het mogelijk dat de uitspraken van de geïnterviewden 

anders geïnterpreteerd zijn door de onderzoekers dan de experts of docenten bedoeld hebben. 

Op basis van de analyse van de resultaten van zowel de interviews met experts en docenten als de leerling-

enquête zijn kwaliteitseisen geformuleerd. Daarnaast is gebruik gemaakt van literatuur. De opgestelde 

kwaliteitseisen zijn een verzameling van de verschillende opvatting van elk van de doelgroepen. Enerzijds 

kunnen de gecombineerde opvattingen ervoor zorgen dat zowel leerlingen als docenten kunnen werken met 

het uiteindelijke ontwerp. Anderzijds kan het ontwerp ook verzwakt worden door het combineren van de 

verschillende opvattingen. Door te proberen iedereen tevreden te krijgen, is misschien wel niemand tevreden 

gesteld. Door het ontwerp voor te leggen aan een tweetal docenten is hierop gecontroleerd.  
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Uit de leerling-enquête komt naar voren dat er een aantal punten is waarop er verschil lijkt te zijn tussen 

verschillende docenten, met name tussen jonge docenten en ervaren docenten. De mate van inzichtelijkheid op 

de competenties is bij jonge docenten iets hoger, tevens ervaren de leerlingen bij jonge docenten meer nut van 

het persoonlijk verslag. Leerlingen van ervaren docenten gaven aan dat zij meer hulp verwachten van de 

docent. Deze verschillen kunnen betekenen dat ervaren docenten de leerlingen minder uitleg geven en de 

leerling dus meer op zichzelf is aangewezen. Aan de andere kant kan dit ook betekenen dat leerlingen bij jonge 

docenten accepteren dat ze geen concrete hulp krijgen. Het verschil tussen jonge en ervaren docenten zou 

verklaard kunnen worden door de ervaring en overtuiging van docenten. Beide jonge docenten komen niet uit 

het ‘standaard’ onderwijs en hebben een grote betrokkenheid bij het Technasium-onderwijs.   

Met dit onderzoek is ernaar gestreefd om de inzichtelijkheid en stimulering van competenties te verbeteren, 

wat eventueel in de toekomst ook zou kunnen worden gebruikt bij het objectiever evalueren en beoordelen bij 

het vak Onderzoek&Ontwerpen. Iedere beoordeling is in bepaalde mate echter subjectief, het is dus niet 

mogelijk om volledig objectief te beoordelen. Er dient gestreefd te worden naar een situatie waarbij de 

maatstaf voor iedere leerling gelijk is. Het gemaakte ontwerp kan daaraan bijdragen. 

Het uiteindelijke ontwerp is nog niet volledig getest in de praktijk situatie. Om aan te tonen dat het ontwerp 

kan bijdrage aan een verbetering van het competentiegericht onderwijs op het Technasium is het valideren 

noodzakelijk. Om de potentiële bruikbaarheid van het ontwerp te evalueren is het ontwerp voorgelegd aan een 

aantal docenten. In een vervolg studie zou het ontwerp in de praktijk getest moeten worden, in een pilot 

zouden verschillende klassen en scholen het ontwerp moeten testen en evalueren. Naderhand zouden 

docenten en leerlingen opnieuw bevraagd moeten worden over hun bevindingen zodat er desgewenst 

aanpassingen kunnen worden gedaan aan het ontwerp.   

8 REFLECTIE 
Tot slot wordt in dit hoofdstuk een korte reflectie gegeven op dit ontwerpend onderzoek, door elke auteur 

persoonlijk en door de groep als geheel. 

8.1 ALGEMEEN 

Gedurende het onderzoek van onderwijs hebben we niet alleen een ontwerpvoorstel gedaan voor een 

overkoepelende tool voor het vak Onderzoek&Ontwerpen, maar ook veel geleerd. De tool zouden we zelf in 

onze dagelijkse lespraktijk kunnen gaan gebruiken als deze verder is uitgewerkt. De kennis die we hebben 

opgedaan over de ontwikkeling van competenties bij leerlingen is uiteraard zeer goed bruikbaar in de lessen 

Onderzoek&Ontwerpen, maar ook in de andere lessen die we als docent geven. Het onderzoek geeft ons een 

goede basis om de leerlingen te stimuleren en het inzicht te  geven wat zij nodig hebben om gemotiveerd hun 

competenties te kunnen ontwikkelen.  

8.2 PERSOONLIJK 

8.2.1 ROOS 
Door dit onderzoek heb ik mogen ervaren hoe leerzaam, maar vooral ook hoe leuk het is om met 

gelijkgestemden onderzoek uit te mogen voeren. In mijn vorige opleiding heb ik voornamelijk individueel 

wetenschappelijk onderzoek gedaan, voor mij was het werken in een groep van zes personen dan ook een 

mooie kans op ontwikkeling. Ik zie dan ook een link tussen de leerprocessen die ik zelf in dit onderzoek heb 

doorgemaakt met de wijze waarop leerlingen hun competenties ontwikkelen binnen een O&O opdracht in een 

groep. Doordat we in onze groep allemaal andere achtergronden hadden, waren er ook verschillende 

competenties vertegenwoordigd per groepslid. De manier waarop iedereen zijn of haar eigen competenties 

inbracht en  voor zichzelf een eigen ontwikkeldoel had, maakte dat ik het gevoel kreeg dat we samen tot een 

beter eindresultaat zijn gekomen.  Als industrieel ontwerpster, maar ook als docent O&O zie en ervaar ik in de 
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dagelijkse onderwijspraktijk de mogelijkheden en de vraag die er is naar praktisch inzetbare onderwijstools. 

Persoonlijk kijk ik er dan ook naar uit om de resultaten van ons onderzoek nog verder te ontwikkelen naar een 

product dat daadwerkelijk gebruikt kan worden door docenten en leerlingen.  

 

8.2.2 BOB 
Het doen van dit onderzoek heeft me verder gesterkt in de gedachte dat onderzoek iets voor mij is. Ik heb het 

namelijk weer fijn gevonden om op dit niveau te denken, en om op deze manier met inhoud en data bezig te 

zijn. Ik heb me daarbij meer gefocust op de kwantitatieve en methodische kant van het onderzoek, naast het 

ontwikkelen van een ontwerp. Ik had al enige ervaring in deze manier van werken (mijn afstuderen was een 

vergelijkbaar ontwerpend onderzoek), maar deze ervaring was mijns inziens daarop een goede aanvulling. Dat 

kwam met name door de kwantitatieve component van het onderzoek, een component die ik relatief iets 

minder ervaring mee had. Het is daarnaast leuk om te zien dat het resultaat interessant en leuk is geworden, 

maar dat het ook echt hout snijdt. Hopelijk kunnen we dit in de toekomst nog een stap verder brengen dus. 

Maar ook als dat niet gebeurt blijft dit onderzoek een waardevolle ervaring voor me, want ik weet zeker dat ik 

de onderwijspraktijk in de toekomst zal blijven combineren met activiteiten waarin een wetenschappelijke 

houding gewenst is, of dit nu met onderwijs te maken heeft of niet. Dit onderzoek en deze opleiding heeft me 

laten zien dat dit weliswaar uitdagend, maar zeker mogelijk is. 

 

8.2.3 ELINE 
Het doen van kwalitatief en ontwerpend onderzoek was voor mij geen nieuwe ervaring, aangezien ik dit tijdens 

mijn afstuderen en mijn postmaster al een aantal keer gedaan heb. Toch heb ik hier weer veel van geleerd, 

omdat ik dit onderzoek heb uitgevoerd met vijf andere groepsleden die allemaal een andere achtergrond 

hebben. Samenwerking en goede communicatie waren hierbij dus een belangrijke thema’s en ik ben van 

mening dat je je hierin altijd kan blijven ontwikkelen. Ook onderzoek doen naar onderwijs was nieuw voor mij. 

Door het lezen van literatuur, spreken met experts en door zelf creatief na te gaan denken voor een nieuwe 

toevoeging voor het vak O&O heb ik veel geleerd over hoe ik zelf denk over competentiegericht onderwijs. Ook 

heb ik nu zelf meer inzicht over hoe ik in de toekomst de competentieontwikkeling van mijn leerlingen 

inzichtelijk wil maken en wil stimuleren. Al met al was dit onderzoek een leuke en leerzame ervaring en het lijkt 

me interessant om ons ontwerpidee verder te brengen naar een echte app die op diverse scholen toegepast 

kan worden.   

8.2.4 MARLOES 
Het onderzoek doen vond ik een leuke ervaring, omdat het onderzoek van onderwijs van toegepaste aard is. 

Hierdoor heb ik het onderzoek ook als nuttig ervaren; de bevindingen zijn bruikbaar in de lessen die ik als 

docent geef. Het is goed om erachter te komen dat methoden voor docenten soms niet ideaal zijn, maar dat de 

effecten op leerlingen weer anders kunnen zijn. Het ontwerpen van een alternatieve methode heeft mij  het 

idee gegeven dat er mogelijkheden zijn om het onderwijs te veranderen van binnenuit.  

 

8.2.5 ROEL 
Het onderzoek is voor mij een leuke en leerzame ervaring geweest. Met name het samenwerken binnen een 

groep met een diversiteit aan achtergronden. Ik heb gemerkt dat je vooral in de ontwerpfase tot leuke ideeën 

kunt komen in zo een groep. Verder is het een onderwerp dat aansluit op mijn onderwijsvisie. Ook heb Ik 

tijdens dit proces een hoop ideeën opgedaan die ik kan gebruiken in mijn eigen lessen. Het lijkt me fantastisch 

als dit concept verder uitgewerkt wordt en op de markt komt zodat het onderwijs er van kan profiteren! 

8.2.6 STEFAN 
Door het doen van dit onderzoek heb ik ervaren dat vooral het theoretisch kader mij intrigeerde en dat dat 

mede vormgevend is geweest in mijn huidige visie op onderwijs en daarmee ook mijn eigen lespraktijk. Ook de 

kwalitatieve interviews met docenten en experts vond ik bijzonder interessant en ik merkte dat het 
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enthousiaste van deze mensen mij persoonlijk ook mede heeft gemotiveerd om tot een mooi eindproduct te 

komen. Ik denk dat het ontwerp zoals het er nu ligt veel potentie heeft en ik zou als de tijd het toelaat dit zeker 

nog verder willen uitwerken. Op het moment kan ik ook zeggen dat het nadenken over onderwijs en daarvoor 

creatieve of alternatieve oplossingen voor bedenken iets is waar ik ambitie voor heb. Dit onderzoek was 

daarvoor een mooie eerste proefballon. 
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BIJLAGE 1. ACHTERGRONDINFORMATIE VARIABELEN 
Uit de onderzoeksvragen volgen verschillende variabelen, die in verschillende fasen van het onderzoek aan bod 
zullen komen. Het schema van variabelen staat voor beide deelvragen weergegeven in afbeeldingen 1 en 2. 
 

A. VARIABELEN – DEELONDERZOEK 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

AFBEELDING 1: VARIABELEN VOOR DEELONDERZOEK 1 

Huidige situatie: 
Onafhankelijke variabele: 
Huidige beschikbare 
hulpmiddelen voor 
competentiemonitoring in 
(vernieuwend) middelbaar 
onderwijs en technische 
vervolgopleidingen. 
Afhankelijke variabele: 
Mate waarin huidige 
hulpmiddelen voldoen aan 
kwaliteitseisen uit 
literatuur. 

Gewenste situatie: 
Onafhankelijke variabele:  
Hulpmiddel om 
competentieontwikkeling 
inzichtelijk te maken. 
Afhankelijke variabele:  
Mate van inzichtelijkheid 
van competentie- 
ontwikkeling verkregen 
door hulpmiddel. 

Knelpunten: 
Onafhankelijke variabele: 
Eisen waar een 
nieuw/verbeterd 
hulpmiddel aan moet 
voldoen. 
Afhankelijke variabele: 
Mate waarin hulpmiddelen 
of kwaliteitsaspecten 
daarvan die (nog) 
aanwezig zijn in de huidige 
situatie om competenties 
bij O&O inzichtelijke te 
kunnen maken. 

Concept ontwerp 
hulpmiddel voor het 
inzichtelijk maken van 
competentieontwikkeling. 
Onafhankelijke variabele: 
Manier waarop 
competentieontwikkeling 
inzichtelijk gemaakt wordt. 
Afhankelijke variabele: 
Mate waarin competentie- 
ontwikkeling inzichtelijk 
wordt gemaakt. 
 

Indien mogelijk: 

Terugkoppeling door 

leerlingen/ 

docenten/experts 

- De verwachte 
(toename in) kwaliteit 
van inzichtelijkheid 
competentieontwik-
keling voor O&O. 

- Aanbevelingen voor 
verdere verbetering 
van het concept 
ontwerp 
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VARIABELEN – DEELONDERZOEK 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AFBEELDING 2: VARIABELEN VOOR DEELONDERZOEK 2 

Huidige situatie: 
Onafhankelijke variabele: 
Kwaliteitseisen (voor 
hulpmiddelen) uit de 
literatuur. 
Afhankelijke variabele: 
Mate waarin huidige 
hulpmiddelen voldoen aan 
de kwaliteitseisen.  

Gewenste situatie: 
Onafhankelijke variabele: 
Hulpmiddel om 
competentieontwikkeling 
te stimuleren.  
Afhankelijke variabele: 

Mate van ontwikkeling van 

competenties bij inzet 

hulpmiddel. 

Knelpunten: 
Onafhankelijke variabele: 
Eisen waaraan een 
nieuw/verbeterd 
hulpmiddel moet voldoen. 
Afhankelijke variabele: 
Mate waarin hulpmiddelen 
of kwaliteitsaspecten 
daarvan die (nog) 
aanwezig zijn in de huidige 
situatie om competenties 
bij O&O goed te kunnen 
stimuleren. 

Concept ontwerp 
hulpmiddel/voorstel voor 
verandering in handelen 
van docenten 
Onafhankelijk: 
Manier waarop 
gestimuleerd wordt. 
Afhankelijk: 
Mate waarin competenties 
ontwikkeld worden. 

Indien mogelijk: 

Terugkoppeling door 

leerlingen/ 

docenten/experts: 

- De verwachte 
(toename in) 
competentie 
ontwikkeling van 
leerlingen binnen O&O 

- De verwachte 
(toename in) 
bewustwording bij 
leerlingen van 
competentie-
ontwikkeling 

- Aanbevelingen voor 
verdere verbetering 
van het concept 
ontwerp 

 



Competentiegericht onderwijs voor de startende O&O-docent 

45 
 

BIJLAGE 2. VRAGENLIJSTEN SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS EXPERTS EN 

DOCENTEN 
Vragen zijn weergegeven per deelnemersgroep en subonderwerp. De letters voor de vragen (S, W, O of T) 

geven aan of de vraag naar verwachting (overwegend) betrekking heeft op respectievelijk een Strength, 

Weakness, Opportunity of Threat rondom de huidige of ideale/toekomstige situatie die in dit onderzoek zijn 

bestudeerd. 

A. INTERVIEW EXPERTS 

1.1.1. HUIDIGE SITUATIE 
N-  Welke methodes kent u om competentieontwikkeling inzichtelijk te maken? 
S-  Waarom verkiest u een methode boven de andere methoden? 
W-  Wat zou er aan deze methode verbeterd kunnen worden? 
T- Wat zijn de valkuilen bij het gebruik van deze methode? 

1.1.2. MOGELIJKHEDEN/BEPERKINGEN 
S- Waar is deze methode bij uitstek voor geschikt? 
O- Welke methodes zijn het meest geschikt voor toepassing binnen het voortgezet onderwijs? 

1.1.3. TOEKOMSTIGE SITUATIE 
S/O- Waaraan moet een hulpmiddel voor het inzichtelijk maken van competenties minimaal voldoen? 
O- Waaraan moet een ideaal hulpmiddel voor het inzichtelijk maken van competenties voldoen? 
N- Zijn er nog andere dingen van belang bij het ontwikkelen van een nieuw hulpmiddel die nog niet aan 
 bod zijn gekomen? 
O- Heeft u ideeën over hoe de ontwikkeling van competenties als individueel werken, kennisgerichtheid, 
 doorzetten en procesgerichtheid gestimuleerd kunnen worden?  

B. INTERVIEW DOCENTEN 

1.1.4. HUIDIGE SITUATIE 
N- Welke methode past u toe om competentieontwikkeling inzichtelijk te maken? 
S- Waarom verkiest u deze methode boven andere methoden? 
W- Wat zou er aan deze methode verbeterd kunnen worden? 
T- Wat zijn de valkuilen bij het gebruik van deze methode? 
O- Op wat voor manier stimuleert u de competentieontwikkeling bij leerlingen? 
S- Waarom verkiest u deze methode boven andere methoden? 
W- Wat zou er verbeterd kunnen worden aan deze methode? 
T- Wat zijn de valkuilen bij het gebruik van deze methode? 

1.1.5. MOGELIJKHEDEN/BEPERKINGEN 
S- Waar is de methode voor het inzichtelijk maken van de competentieontwikkeling bij uitstek geschikt? 
S- Waar is de methode voor het stimuleren van de competentieontwikkeling bij uitstek geschikt? 

1.1.6. TOEKOMSTIGE SITUATIE 
S/O- Waaraan moet een hulpmiddel voor het inzichtelijk maken van competenties minimaal voldoen? 
S- Waaraan moet een methode om competentieontwikkeling te stimuleren minimaal voldoen? 
O- Waaraan moet een ideaal hulpmiddel voor het inzichtelijk maken van competenties voldoen? 
O- Waaraan moet een ideale methode om competentieontwikkeling te stimuleren voldoen? 
N- Zijn er nog andere dingen van belang bij competentieontwikkeling die nog niet aan bod zijn gekomen? 
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BIJLAGE 3. LEERLING-ENQUÊTE 

INTRO 
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COMPETENTIES APART 
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EXTRA VRAGEN 
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BIJLAGE 4. RESULTATENMATRIX INTERVIEWS 
Op de volgende bladzijden is de analysematrix in delen weergegeven.  
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Expert nummer Expert 1 Expert 2 Expert 3 Docent nummer Docent 1 Docent 2 Docent 3 Docent 4 Docent 5 Docent 6 Docent 7 Docent 8

Naam Jacco de Weert Ingrid Peters Frank Heezemans Naam Rik Goossens Joost Roelse Anne van den Brand Brigit Hogenberk Emmy van Doormaal Antoinette van Milaan Klaas Toemen Camiel Theunissen

Verdere achtergrond (bijv. leeftijd, 

werkzaam bij, expertise in, etc.)

oprichter Pop-star en docent op HBO Afdelingsleider De 

Nieuwste School, Tilburg

Docent Sint Lucas Verdere achtergrond (bijv. 

leeftijd, werkzaam bij, etc.)

Technator van Mondial College 

Nijmegen

Technator van Niftarlake 

Nieuwegein

Docent O&O Docent O&O Technator van Newman College 

Breda

Docent O&O Docent O&O Eckartcollege

Onderwerp Inz/Stim. S/W/O/T Vraag/deelonderwerp

Samenvatting 

experts Samenvatting docenten

Inz
Huidige (toegepaste) methodes 

inzichtelijk maken

Popster, EVA tool en de Rubrix. De EVA-tool is 

inmiddels failliet, dus deze kan niet meer 

toegepast worden. Jacco is niet zo gecharmeerd 

van de EVA-tool, omdat dit eigenlijk alleen een 

skelet was, de docenten moesten het zelf nog 

invullen met criteria dit maakte de tool niet 

consequent want elke docent kon iets anders 

invullen. Docenten vulden de EVA-tool in met 

plussen en minnen, deze geven positief en 

negatief gedrag weer die ook tegen elkaar weg 

kunnen vallen. De Rubrix is een prima tool, maar is 

wat saai van vorm. De POP-star maakt ook gebruik 

van de rubrix, maar maakt dit gelijk ook visueel, 

het is een infographic, een totaalplaatje. Ook is de 

POP-star een geautomatiseerde tool, die ook nog 

te koppelen is aan bijvoorbeeld een foto en een 

portfolio van de leelring. Dit maakt de tool 

gebruiksvriendelijk.

Verder zegt Jacco dat dit slechts vormen zijn, het 

gaat er om wat je er in zet. Denk eerst per 

competentie na over op basis waarvan je de 

gedragscriteria gaat onderscheiden (mate van 

zelfstandigheid, complexiteit van de context, 

beheersingsniveau). Dit is de basis waarop je 

verder moet bouwen.

Geen specifiek hulpmiddel. 

Inzichtelijkheid d.m.v. 

reflectie. Roos van Leary is 

één van de instrumenten en 

wordt gebruikt om profiel 

inzichtelijk te maken. Lln 

maken reflectieverslag na 

mentorgesprek.

Ontwikkelen van een 

kwalificatiedossier met 

kerntaken en 

werkprocessen. 

Werkprocessen 

onderverdeeld in 26 

competenties. 

Er worden 3 

hulpmiddelen 

genoemd: De 

Rubrix (al dan niet 

als Pop-ster), de 

Roos van Leary en 

het maken van 

een 

kwalificatiedossier

.

Huidige (toegepaste) 

methodes inzichtelijk maken

Geen instrument; wel T-portfolio 

voor beoordelen competenties

Tevens werkdossier 

(ontwikkelingsdossies en 

bewijsdossier)

Dit in de loop der jaren 

monitoren

Aan de hand van 

vaardighedenkaart 

(gespecificeerd) aangeven waar 

een leerling zit dmv coaching 

gesprekken. Bovenbouw Team 

Ontwikkel Plan (kansen 

bedreigingen etc.) evaluatie dmv 

coaching gesprekken.

Bij aanvang van projet wordt één 

leerdoel gemaakt. Docent houdt 

de vinger aan de pols gedurende 

het project. Aan het eind wordt 

er gereflecteerd d.m.v. een 

persoonlijk verslag.

Refelecteren in persoonlijk 

verslag. Wat ging goed, wat niet, 

wat heb je geleerd en wat ga je 

de volgende keer anders doen. 

Leerlingen kiezen één 

hoofdcompetentie waarmeer ze 

aan de slag gaan.

In het opdrachtboekje staan de 

competenties aangegeven waar 

leerlingen aan zouden moeten 

werken, door ze daarop te wijzen 

en uitgebreider te bespreken, 

kan het voor de leerlingen 

duidelijker zijn waar aangewerkt 

wordt. In de procesevaluatie kom 

je daar als docent op terug, je 

bespreekt hier weer met de 

leerlingen welke competenties 

ze hebben ontwikkeld. 

De omschrijvingen van de 

competenties zijn vertaald naar 3 

niveaus, klas 1-2, klas 3-4 en klas 

5-6, volgens de solotaxonomie. 

Elke competentie is dan op 5 

niveaus weer omschreven. In 

totaal is elke competentie dus op 

15 niveaus beschreven. Expres 

niet op het niveau van de lln 

uitgelegd, maar ze worden 

aangesproken op het niveau 

waarop de lln gebracht dienen te 

worden. De ll kiest zelf de 

omschrijving die bij hem past en 

levert bewijsmateriaal via het 

logboek. Ook beoordelen de lln 

elkaar binnen het groepje.

In het begin van een schooljaar 

een competentiescan om de 

startsituatie inzichtelijk te 

maken. Het is een vragenlijst die 

de leerlingen moeten invullen 

en daar komt een webdiagram 

uit (het startniveau). Tijdens het 

project schrijft de leerling een 

ontwikkelingsplan voor twee 

competenties. Document wordt 

per project aangevuld. Begin 

volgend jaar behoord de 

competentiescan er anders uit te 

zien, maar wordt niet 

gecontroleerd. De ontwikkeling 

in competenties wordt niet 

inzichtelijk gemaakt. Aan het 

einde van het vierde jaar moeten 

de leerlingen presenteren hoe 

hun ontwikkeling is geweest, 

hier zitten ook de competenties 

bij. presentation of learning 

noemen zij dat.  Hierin moeten 

ze ook vertellen wat ze met de 

competenties kunnen buiten het 

vak O&O (bv in dagelijkse 

situaties).

In de onderbouw wordt er met 

een boekje als PV gewerkt, de 

leerlingen vullen dit wekelijks in 

de les in. Dit PV heeft een 

opbouwende lijn door de 

leerjaren heen. Aan het einde 

van het jaar is er een overzicht 

van de 4 projecten. In de 

bovenbouw gebeurt dit digitaal 

en wordt het PV via Magister 

ingeleverd, lln moeten dan 3 

deelcompetenties aangeven met 

hun ontwikkelpunten daarbij.

Er zijn twee trends zichtbaar: 1.) 

Leerlingen maken een 

ontwikkeldossier waarin ze 

bewijzen bepaalde leerdoelen 

gehaald te hebben of een 

bepaald competentieniveau 

bezitten. 2.) Docenten houden 

coachinggesprekken met 

leerlingen waarbij besproken 

wordt waar de leerling staat en 

wat er nog te leren valt.

Inz S
Voorkeur voor een bepaalde 

methode

Jacco gebruikt zijn eigen ontwikkelde POP-star niet 

op de school (HBO) waar hij werkt. Hier hebben ze 

de competenties die de studenten moeten leren 

uit elkaar getrokken in drie niveaus, namelijk 

Basis, Gevorderd en Expert. Per niveau wordt de 

competentie globaal beschreven. De vorm die 

wordt gebruikt is de Rubrix.

De leerling bepaald in 

gesprek met de mentor 

nieuwe leerdoelen en 

bespreek of de vorige 

behaald zijn. De dialoog is 

heel belangrijk.

Werkproces toont aan of de 

competenties aanwezig zijn.

Door middel van 

een rubrix waarin 

elke competentie 

uiteen is 

getrokken in drie 

niveaus of een 

persoonlijk 

gesprek met de 

leerling

Voorkeur voor een bepaalde 

methode

Geen andere methode bekend, 

gaat puur op gevoel in veel 

klassen en met standaard 

beoorelingsformulier. Daarbij na 

elk project wel terugkijken op 

hoe ze scoorden bij vorig project 

op verschillende comp's.

Kijkt ook met T-portfolio nog 

even kat uit de boom

Bovenstaande methode is beter 

ontwikkeld dan andere 

methoden die voor handen zijn.

Meest handzame methode voor 

handen. In het begin ook gebruik 

gemaakt van een uitgebreide 

Excel sheet. Deze was te complex 

en tijdrovend.

Het schijven van het PV is 

voorgeschreven door het 

technasium. Er wordt gekozen 

om de focus op één competentie 

te leggen zodat hier beter op 

gerefelcteerd kan worden.

Deze manier past prima bij 

Onderzoek & Ontwerpen. Door 

de competentieontwikkeling te 

verbinden met het werk wat de 

leerlingen verrichten.  

De methode gaat uit van 

duidelijke gedragskenmerken. 

Daarnaast lijkt de methode ook 

een klein beetje op de Pop-ster, 

er wordt ook een waardering 

gegeven voor de verschillende 

niveaus. 

Wordt in het gehele netwerk 

West Brabant en Zeeland 

toegepast (daar is het concept 

binnen ontwikkeld), Het is geen 

verplichting voor deze Technasia. 

Motivatie dat leerlingen zelf de 

presentatie moeten maken 

waarin de leerlingen de 

competentieontwikkeling 

inzichtelijk maken sluit goed aan 

bij het vak O&O waarin ze ook 

alles zelf moeten uit zoeken 

(zelfstandigheid). De leerlingen 

krijgen wel vragen / richtlijnen 

om hen te sturen. Ze zijn zelf het 

creatieve brein achter het 

inzichtelijk maken. Vooral de 

manier op is vrij. Eigenaarschap 

wordt gestimuleerd. 

De huidige methode is 

recentelijk verder ontwikkeld, 

door het duidelijkere overzicht 

vormt het een opstap naar een 

portfolio waarin de leerlingen de 

groei door de jaren heen bij 

kunnen houden.

Veel manieren worden toegepast 

"bij gebrek aan een beter 

alternatief". Het zelf stellen van 

leerdoelen, inzichtelijk maken en 

bewijzen vinden veel docenten 

goed bij de filosofie van O&O 

passen. Het besparen van tijd is 

ook een issue.

Inz W
Mogelijke verbeteringen aan 

deze methode

Meerdere docenten zijn verantwoordelijk voor het 

bepalen waaraan een student moet voldoen wil 

hij/zij een bepaald niveau voor een competentie 

hebben behaald. Hierdoor worden competenties 

te globaal omschreven. De beschrijvingen meer 

concreet maken is moeilijk want elke docent heeft 

een eigen mening hierover. Als je competenties 

concreet wil beschrijven moet er gekozen worden 

tussen of je gedragskenmerken ( = abstracter bv 

'stuurt zijn eigen leermanier aan') of het zichtbare 

gedrag concreet (bv 'maakt notities tijdens het 

gesprek') wordt beschreven.

Het is heel veel werk om 

veel subcompetenties te 

bespreken/te benoemen. 

Het lastigste is dat het 

moeilijk meetbaar is of een 

leerling voldoende 

competentieniveau heeft 

om door te gaan naar het 

volgende leerjaar.

Competentie K 

(vakdeskundigheid 

toepassen) weegt heel 

zwaar, waardoor deze een 

wiskunidge bewerking nodig 

heeft bij de 

eindbeoordeling.

Het 

competentienivea

u is in alle 

gevallen moeilijk 

meetbaar, mede 

door het niet 

concreet 

beschrijven van de 

competentie, of 

omdat de 

competentie in 

verhouding tot 

andere 

competenties heel 

zwaar meeweeg 

voor een 

eindbeoordeling.

Mogelijke verbeteringen aan 

deze methode

T-portfolio moet 

geïmplementeerd worden in klas 

1 t/m 6, gewoon goed 

uitproberen. Kan in 

gestandaardiseerde vorm ook 

gemakkelijker worden 

overgegeven van docent tot 

docent.

Een systeem hierachter is handig, 

bijv. als het via magister gaat.

"O&O is ook nog steeds gewoon 

een vak in ontwikkeling"

Het blijft subjectief. De docent 

bepaalt of de leerling gegroeid is 

en dan dat goed. Overdracht naar 

andere docenten en inzichtelijk 

maken naar ouders is moeilijk te 

doen en moet altijd in dialoog.

Weinig objectief. Bijna 

onmogelijk om alle leerlingen 

goed in de gaten te houden. 

Beoordeling is op basis van een 

aantal observaties. Tevens niet 

erg inzichtelijk voor leerlingen.

Naast de hoofdcompetentie per 

week kijken welke andere 

competentie die week sterk 

verbeterd is.

Door Stichting Technasium zijn 

de competenties wel redelijk 

beschreven, maar dat is voor mij 

als docent niet volledig duidelijk. 

Bijvoorbeeld rubrics zouden 

kunnen helpen om in te schatten 

waar in de ontwikkeling een 

leerling zich bevindt of zou 

moeten bevinden.

Het werkt met een Excel 

bestand, de verbinding tussen de 

lagen in het bestand is nog 

moeizaam waardoor er veel 

handmatig ingevoerd moet 

worden. Er moet nog een 

beoordeling van de docent aan 

de methode toegevoegd 

worden. Waarin dit ook grafisch 

weergegeven wordt in het Excel 

bestand. Dit wordt nu pas bij de 

beoordeling gedaan.

Het is tijdrovend om dit ook in de 

onderbouw toe te passen 

vanwege de grote klassen. 

Hierdoor is de presentatie 

relatief kort en daarom behaal je 

je doel niet van de methode 

(vanwege tijdsdruk).

Het zou fijn zijn als het helemaal 

digitaal zou zijn en als het vooral 

ook meetbaar zou zijn, bijv. in de 

vorm van grafieken. Het 

Eckartcollege werkt nu samen 

met het True Talent Team die het 

Me en We competentie 

meetsysteem aan het 

ontwikkelen zijn.

Veel docenten geven 

soortgelijke verbeterpunten aan. 

1.) het is erg veel werk voor de 

docent. 2.) Het is lastig 

overdraagbaar naar een andere 

docent/ouder. 3.) De 

competentieomschrijving is niet 

duidelijk. 4.) Een grafische 

weergave zou fijn zijn. 

Inz T
Valkuilen bij gebruik van deze 

methode

Als het zichtbare gedrag te concreet wordt 

beschreven dan is de valkuil dat het het zelfstandig 

leren niet meer stimuleert, dat er een afvinklijstje 

ontstaat. Als competenties worden beschreven in 

een context dan is de valkuil dat de beschrijving 

maar tijdelijk is, omdat de context tijdelijk is. Je 

moet je beschrijving dan veranderen als de context 

veranderd (vb van een context is een bepaalde 

opdracht)

De competenties waren 

uitgesplitst in heel veel sub 

competenties, maar dit is 

moeilijk hard te maken en 

vergt te veel administratie 

van de docent. Studenten willen weten 

waarom iets wel of niet 

voldoende is. De kunnen ze 

bespreken met 

loopbaanbegeleiders

Het te concreet 

beschrijven of de 

competenties te 

ver opdelen in 

subcompetenties  

kunnen een 

valkuil zijn. 

Valkuilen bij gebruik van deze 

methode

Leerlingen gebruiken 't niet; dit 

moet ik continu blijven 

stimuleren. Na elk project 

zouden ze één lesje stil moeten 

staan bij bijwerken en aanvullen 

portfolio.

Andere valkuil: Portfolio geeft 

teveel vrijheid en laat te weinig 

ruimte voor objectief oordeel 

van docent.

Leerlingen gaan sociaal wenselijk 

antwoord geven en kunnen de 

situatie rooskleuriger weergeven 

dan dat hij eigenlijk is.

Moment opname en gebasseerd 

op de waarneming van de 

docent. Dus subjectief

Leerlingen zien het PV als een 

"moetje" en schrijven gewoon op 

wat de docent wil horen.

Het kan erg saai worden voor 

leerlingen. In het eerste jaar valt 

dat nog mee, want dan is het nog 

nieuw, maar in latere leerjaren 

wordt het erg eentonig als het 

steeds op dezelfde manier gaat.

De lln begrijpen de 

omschrijvingen soms niet echt, 

of ze denken ze te begrijpen en 

denken de competentie dan ook 

te beheersen omdat ze de 

competentie begrijpen. 

Daarnaast weten de lln niet altijd 

waarvoor de methode dient 

waardoor het soms een verplicht 

nummer wordt.

Tijdsnood. En het vrijblijvende 

karakter omdat het niet direct 

voor een cijfer is en daardoor 

gaan leerlingen er sneller met de 

pet naar gooien (in de 

onderbouw).

Als leerlingen hun PV in de les 

naast elkaar invullen zullen ze 

minder snel geneigd zijn om een 

andere leerling 'zwart te maken'.

Veel manieren zijn echt een 

"moetje" voor lln, het is niet 

leuk.  Lln gaan sociaal wenselijk 

antwoord geven. Als het niet 

voor een cijfer is, dan heeft het 

geen prioriteit. Lln intepreteren 

de competentie omschrijvingen 

vaak verkeerd.

Stim O
Huidige (toegepaste) methodes 

stimuleren

Ik heb eigenlijk nooit bewust nagedacht over mijn 

methode voor het stimuleren van competenties, 

dus ik gebruik geen bepaalde methode. Wel 

probeer ik studenten te leren dat ze hun attitude, 

vaardigheden en kennis  moeten integreren.  

Hiervoor moet het onderwijs contextgebonden 

zijn, waarbij de oplossing voor de opdrachten niet 

kant en klaar is. Er zal echt door de leerlingen 

onderzoek gepleegd moeten worden. Ook wil 

Jacco de leerlingen ruimte geven om hun eigen 

leerproces en leerresultaten op te zetten. 

Feedback gespreken tijdens 

projecten. Het werkproces 

wordt gestimuleerd, 

waardoor competenties 

moeten worden ontwikkeld

Door 

feedbackgesprekk

en de leerlingen 

bewust laten 

worden van hun 

leerproces en het 

laten integrereg 

van hun attitude, 

vaardigheden en 

kennis.

Huidige (toegepaste) 

methodes stimuleren

Lastig te beoordelen. 

Beoordelingsgesprek is hiervoor 

eigenlijk perfecte moment, "als 

beginnend docent ben ik nog 

niet zo goed in die gesprekken."

Tussentijds vragende feedback 

evt. Gesprekje houden op de 

helft van een project?

Vaardigheids-

/competentieoefeningen zoals 

bellen naar opdrachtgevers, 

andere scholen etc. Een keer 

voordoen van een vaardigheid. 

Teamcoaching gesprekken om 

inzicht te laten ontwikkelen. Ook 

het doen van kleine oefeningen. 

(wat zoek je in een team, wat 

kom je brengen)

Door het stellen van coachende 

vragen en te laten reflecteren op 

wat er gedaan is. Het is belangrijk 

dat de leerling dan concrete 

leerpunten benoemt.

Door in gesprek te gaan met de 

leerlingen over het proces. 

Dialoog is belangrijk.

Op het moment dat er iets in een 

groepje gebeurt in gesprek gaan 

met het groepje bijvoorbeeld 

over de competentie doorzetten. 

Daarbij concrete voorbeelden 

gevend van actuele situaties of 

handelingen.

Ze bekijken het niet specifiek 

vanuit een bepaalde 

competentie. Via de POP moeten 

de leerlingen wel beschrijven 

hoe ze o.a. deze competenties 

willen ontwikkelen en hoe ze 

van plan zijn deze te ontwikkelen 

en dat bespreekt de docent met 

de leerlingen persoonlijk.

Dmv (groeps)gesprekken met de 

lln. Wie doet wat? Proberen 

bewustwording te laten ontstaan 

over bijvoorbeeld het feit dat er 

meerdere manieren van 

informatie vinden beschikbaar 

zijn.

er zijn twee duidelijke trends 

zichtbaar binnen het stimuleren 

van competentieontwikkeling. 

1.) d.m.v. het gesprek met de lln, 

inzicht proberen te ontwikkelen 

en te reflecteren op leerdoelen. 

2.) Het aanbieden van kleine 

oefeningen/workshops om 

bepaalde specifieke 

competenties/vaardigheden te 

oefenen.

Stim S
Voorkeur voor een bepaalde 

methode

Vereenvoudigd uit te leggen 

aan studenten

Voorkeur voor een bepaalde 

methode

Ik weet nog niet zoveel 

manieren, ook omdat ik relatief 

jong ben. "Je kan natuurlijk 

zeggen: "Als je je niet vodoende 

ontwkkelt heb je gewoon een 

onvoldoende."

Kleine oefeningen hebben een 

hoog leerrendement waardoor er 

snel resultaten te boeken zijn.

Natuurlijke aanpak om het op 

deze manier te doen. Gebrek aan 

alternatieven en tijd om 

alternatieven te onderzoeken.

Die manier past het beste bij 

mijzelf.

Puur intuitief. Daarnaast levert 

het resultaat op. Er zijn echter 

natuurlijk wel lln die weinig 

reflectief vermogen hebben 

waardoor een gesprek lastig kan 

worden.

POP werd al gebruikt vanuit de 

school zelf en nog geen beter 

alternatief gevonden of bedacht. 

Meest directe methode, je ziet 

meteen of het aankomt bij de 

leerling.

Het coaching gesprek wordt 

intuitief door docenten 

gehouden. Het voordeel van 

deze methode is de dialoog met 

de leerling en de directe 

terugkoppeling. Het voordeel van 

kleine oefeningen is het hoge 

leerrendement.

Stim W
Mogelijke verbeteringen aan 

deze methode

In nieuwe dossiers wordt 

meer op gedrag gelet, dat is 

waarneembaar 

competenties niet. Peer 

feedback toevoegen 

Mogelijke verbeteringen aan 

deze methode

Meer ervaring ermee opdoen, 

zelf toepassen, implementeren. 

"Ik ben zelf ook nog in 

ontwikkeling."

Er zijn te weinig oefeningen voor 

handen. Het ontbreekt aan een 

database.

Meer oefeningen zijn gewenst. Met tussenevaluatie zijn ze ook 

tijdens het project meer met hun 

competentieontwikkeling bezig. 

Feedback op persoonlijk verslag. 

Het Newman College is 

momenteel een reflectietool 

voor Technasium aan het 

ontwikkelen. Hierdoor worden 

de beweegredenen van de 

docent met de gesprekjes ook 

voor de lln duidelijker.

In het totale project meer 

contactpunten hebben met het 

POP. De manier waarop maakt 

minder uit maar de relatie tussen 

het project en het POP moet 

vaker aan bod komen. Dus een 

goede integratie. 

Als het inzichtelijker zou zijn 

voor lln. Bij welke competentie 

blijft de lln persoonlijk achter? 

Zodat de lln zelf in actie kan 

komen.

Er is behoefte aan een groter 

aanbod in oefeningen. Verder 

moet er vaker tijdens het project 

op de leerdoelen worden 

gerefelcteerd, niet alleen op het 

eind in het PV.

Stim T
Valkuilen bij gebruik van deze 

methode

Mathematische formule die 

ontwikkeling berekent, je 

moet het wel kunnen 

uitleggen aan studenten 

Valkuilen bij gebruik van deze 

methode

Je moet leerleingen kunnen 

wijzen op tekortkomingen, 

gestoeld op goede observaties. 

Een valkuil is het ontbreken van 

deze vereisten in praktijk (soms).

Docent moet het dus kunnen 

vastleggen en communiceren. 

Doe ik nu bijv. niet.

Eigenlijk moet ik elke les gewoon 

15 minuten gaan zitten en 

observeren. Meestal is het nu 

toch nog nattevingerwerk tijdens 

het proces. Dat maakt 

procesbeoordeling matiger.

Leerlingen hebben minder tijd 

voor de opdracht. Ze kunnen 

hierdoor de planning van de 

opdracht en de opdracht als 

geheel als minder belangrijk 

ervaren. Ook kan de transfer 

lastig zijn wanneer de oefening 

niet goed aansluit op het project.

Leerlingen gaan in het team de 

rol vervullen waarin ze zich het 

meest confortabel voelen. Je 

kunt je afvragen of je dat wilt als 

docent.

Steeds hetzelfde formulier en 

methode kan voor leerlingen saai 

worden. 

Het is belangrijk dat de lln 

begrijpen waarom de docent in 

gesprek gaat en welk doel de 

interventie heeft. Het risico is 

dan dat de lln het aanhoren maar 

er niets mee doen. Dat kan tot 

gevolg hebben dat de lln geen 

verantwoordelijkheid nemen 

voor het eigen leerproces.

De leerlingen betrekken de 

waarom vraag in de POP niet op 

zichzelf. Bijvoorbeeld 

samenwerken , daarbij 

benoemen ze de algemene 

competentie en niet waarom zij 

specifiek de competentie 

samenwerking wil verbeteren. 

Daarnaast zien ze samenwerking 

als 1 activiteit die wel of niet 

goed gaat afhankelijk van de 

groepsgenoten bij wie ze zitten. 

Ze beseffen niet dat ze 

onderdelen binnen 

samenwerken zelf kunnen 

verbeteren, zoals het maken van 

afspraken. 

Als docent kun je mogelijk te 

snel invullen voor de lln. Ook 

bestaat er het gevaar dat de lln 

precies gaat doen wat de docent 

zegt.

Grootste valkuilen bij de 

gebruikte methodes is dat het 

doel heel helder moet zijn voor 

de leerling, omdat deze dit 

anders niet als nuttig ervaart. 

Ook moet er voor worden 

gewaakt dat leerlingen geen 

misinterpretaties doen en 

hierdoor het gewenste 

leerresultaat niet behalen.

Huidige situatie
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Inz S
Waar methode bij uitstek voor 

geschikt is

De Pop-ster is een infographic, echt een 

totaalplaatje, dat mist bij de rubrix. Ook is de Pop-

ster geautomatiseerd en daar mee 

gebruiksvriendelijker, zo kan je er ook het 

portfolio en de foto van een leelring aan koppelen. 

De mentorgesprekken 

faciliteren in het inzichtelijk 

maken, maar maakt het 

competentieniveau niet 

meetbaar. 

Baangericht opleiden

Inzicht geven en 

baangericht 

opleiden.
Waar methode bij uitstek voor 

geschikt is

Doorzetten  niet zo geschik in t-

portfolio

Individueel werken moet docent 

zeker observeren. Andere comp's  

zijn wel geschikt, zeker over 

leerjaren heen

In principe kan dit voor alle 

competenties. Voor de een is 

alleen misschien makkelijker een 

oefening te maken dan voor de 

ander.

Als de leerling een goed leerdoel 

heeft, dan is dat mogelijk bij alle 

competenties.

Het procesgericht zijn en 

doorzetten en ook algemene 

werkhouding. Kennisgerichtheid 

komt minder naar voren, maar 

dat komt wel bij product.

Deze methode kan voor alle 

competenties ingezet worden. 

Geen enkele competentie staat 

los van de rest, alleen de tips die 

je als docent geeft zijn voor elke 

competentie anders.

Voor alle competenties, maar 

alleen als de definitie van de 

competentie goed omschreven 

is. Bijvoorbeeld individueel 

werken is goed omschreven maar 

procesgerichtheid veel minder.

Kan voor alle competenties 

werken. Let er wel op dat 

sommige coachgesprekken beter 

in individueel verband dan in 

groepsverband kunnen 

plaatsvinden.

In principe kunnen alle 

comeptenties in docent-leerling 

gesprekken effectief behandeld 

worden. Het is belangrijk dat de 

leerdoelen duidelijk zijn en dat 

de competenties voor de leerling 

helder omschreven zijn.

inz O
Welke methodes meest geschikt 

voor VO

Jacco heeft zijn Pop-ster niet voor niks ontwikkeld, 

dus hij vindt dit een zeer geschikte methode voor 

het VO. Wel als kanttekening erbij dat de Pop-ster 

nog niet helemaal af is

Veel bestaande methodes 

zijn voor specifieke groepen 

en zijn niet zomaar toe te 

passen in het VO. DNS gaat 

er van uit dat alle docenten 

capabel zijn en zelf hun 

keuzes maken in de toe te 

passen methode.

Project matig werken - 

gedrag en attitude 

De meningen zijn 

vershcillend, De 

een vind een 

instrument nuttig, 

de andere 

vertrouwd er op 

dat docenten 

capabel genoeg 

zijn om voor een 

bepaalde 

methode te 

kiezen.

Welke methodes meest 

geschikt voor VO

Stim S
Welke methode voor stimuleren 

comp.ontw. Geschikt

Welke methode voor 

stimuleren comp.ontw. 

Geschikt

Indiv.werken en doorz. Juist heel 

geschikt voor stimuleren comp's, 

bij beoordelingsgesprek dus.

Zie bovenstaand. Procesgerichtheid en doorzetten 

kun je heel goed stimuleren door 

deze methode. 

Geschikt om lln zelf 

verantwoordelijk te laten zijn 

voor hun leerproces.

Doordat het zichzelf iedere keer 

aanvult (aan het begin van een 

project) is de ontwikkeling in de 

competentieontwikkeling 

inzichtelijk voor de leerlingen. 

Geschikt om de leerling te 

kunnen laten reflecteren op de 

eigen handelingen.

Coaching gesprekken worden 

gezien als een geschikte 

methode om competentie 

ontwikkeling bij leerlingen te 

stimuleren.
Samenvatting 

mogelijkheden/b

eperkingen

Samenvatting 

mogelijkheden/b

eperkingen

Coaching gesprekken worden 

gezien als een geschikte 

methode om competentie 

ontwikkeling bij leerlingen zowel 

inzichtelijk te maken als te 

stimuleren. Voorwaarde is dat de 

competenties heel helder 

omschreven zijn en de leerling 

precies weet wat er wordt 

verwacht

Inz S O
Minimale eisen hulpmiddel voor 

onzichtelijk maken competenties

nvt Laagdrempelig in het 

gebruik. Er moeten niet te 

veel sub competenties zijn 

en vergt niet veel 

administratie van de docent. 

Het hulpmiddel loopt door 

van de 1e tot het laatste jaar 

van de leerling en geeft 

grafisch weer welke stappen 

de leerling heeft gezet en 

hoe die gezet zijn. 

(Geopperd is een grafiek).

Competentiemeter, die laat 

zien hoe ver studenten zijn. 

Altijd visueel

Een 

laagdrempelig, 

praktisch 

toepasbaar 

hulpmiddel, die 

de ontwikkelingen 

visueel maakt en 

van het 1e t/m 

laatste leerjaar 

toegepast wordt. Minimale eisen hulpmiddel 

voor inzichtelijk maken 

competenties

"Onderzoeks- en 

ontwerpcompetenties zijn niet 

goed verdeeld op dit moment."

Je kan denken aan een 

competentietest. Lln moeten dit 

elk project weer vastleggen. 

Daarvoor portfolio toch wel erg 

handig.

Weinig administratie/werkdruk, 

inzichtelijk voor ouders, docent 

en lln.

Objectief, weinig werk voor de

docent.

Zorgen dat leerlingen een goede 

richtlijn hebben waardoor zij 

beter hun competenties kunnen 

omschrijven

Makkelijk taalgebruik, duidelijke 

beschrijvingen van de 

competenties, geschikt voor 

verschillende leerlingen. Filmen 

in de klas kan je laten zien wat 

het gedrag van een leerling is en 

dat kun je dan bespreken. 

Lln moeten weten wat er van ze 

verwacht wordt. Hoe het verder 

grafisch wordt weergegeven, dat 

maakt voor een ll niet echt uit, 

als het maar inzichtelijk is. Het is 

ook belangrijk dat een ll grafisch 

goed kan zien hoe en door wie ze 

beoordeeld zijn.

1) Hele goede definitie wat de 

competenties precies inhouden. 

Alles omvattend moet de 

competentie zijn. Uit welke 

aspecten bestaat de 

competenties.  Anders kunnen 

de leerlingen niet goed 

inschatten of ze de competentie 

voldoende beheersen. De 

docenten meten daardoor ook op 

een objectievere manier de 

competentie. Een duidelijke 

omschrijving wat de leerlingen 

precies moeten doen en moeten 

bezitten om aan de competentie 

te voldoen. 2) - Meerdere 

contactpunten in een project om 

de competentieontwikkeling 

met de leerling te kunnen 

bespreken.

Het moet voor de lln niet teveel 

tijd kosten en inzichtelijk zijn. Ze 

moeten het belang ervan ook 

inzien.

Duidelijkheid voor de leerling 

omtrend competenties komt 

duidelijk naar voren. Verder is 

het belangrijk dat het Inzichtelijk 

is en weinig administratief werk.

Stim O
Beeld van ideale hulpmiddel 

voor stimuleren

Ruimte geven is belangrijk, maar denk er aan dat 

niet iedereen kan omgaan met ruimte. Het biedt 

vrijheid, maar het kan mensen ook onzeker maken. 

Leerlingen kunnen dan vluchtgedrag gaan 

vertonen, het is dan van belang dat je de 

leerlingen die dit gedrag vertonen te pakken krijgt 

en dat je ze met hun gedrag confronteerd. Wat we 

verder nu nog missen is het doelbewust 

stapsgewijs leren van competenties. RJ Simons 

heeft hier wel een artikel over geschreven: ' Van 

zelfstandig werken naar zelfverantwoordelijk 

leren'. Goed nadenken over wat een leerling wel 

zelfstandig mag/kan doen en wat nog niet. De 

Affectieve, reflectieve en cognitieve vaardigheden 

uit elkaar trekken en bekijken wat de leelring eerst 

al zelf kan en wat pas later. Je zou ook kunnen 

denken aan het maken van een aantal standaarden 

voor de POP. Niet elke leerling vult de POP 

namelijk hetzelfde in en de standaard die soms 

geleverd wordt past niet bij elke leerling (want 

iedereen heeft andere leerstijl). Het zelf kunnen 

reguleren van je leerproces met een POP die bij 

jouw leerstijl past. Belangrijk is dat de leerling 

geholpen wordt bij het formuleren van hun 

leervraag/leerdoel. 

De competenties zouden 

heel helder, tot in detail, 

omschreven moeten zijn, 

zodat een docent precies 

weet wat de competentie 

inhoudt. 

Duidelijke beschrijving: wat 

houdt dat in per 

competentie en peer 

feedback gebruiken om te 

motiveren

Maak ruimte voor 

zelfstandig leren 

mogelijk! Maak de 

leerlingen ook 

duidelijk wat elke 

competentie 

inhoud en blijf het 

gesprek met de 

leelring voeren.

Beeld van ideale hulpmiddel 

voor inzichtelijk maken

Weinig administratie/werkdruk, 

inzichtelijk voor ouders, docent 

en lln. Objectief. 

De relevantie moet duidelijk zijn

voor de leerling, waardoor deze

open staat om te leren. Wanneer

er zich iets voordoet in de klas,

moet het makkelijk vindbaar zijn

zonder dat je grote lappen tekst

moet doorlezen. (bruikbaarheid)

Een hulpmiddel moet er dus voor 

zorgen dat de competenties 

duidelijker worden voor de lln en 

het moet de leerling een goede 

aanleiding geven om de 

competenties goed te 

omschrijven. 

Tips van hoe andere docenten 

dat doen en kijken bij andere 

docenten. Duidelijke 

beschrijving van de 

competenties, welk gedrag je 

moet stimuleren. Je moet als 

docent ook de mogelijkheid 

krijgen om op de O&O manier te 

ontdekken wat werkt. Een 

boekje ga ik dan toch niet lezen.

Lastig, omdat je het dan gaat 

vangen in voorschriften en 

afvinklijstjes. Bij het stimuleren 

van lln heb je altijd te maken met 

de persoonseigenschappen van 

de docent. De 

coachingsgesprekken zoals die 

ook tijdens de vakdidactiek O&O 

training aan bod zijn gekomen. 

Dat je heel inzichtelijk hebt wie 

met welke competentie bezig is. 

Hierdoor kan de docent de 

leerlingen  beter helpen. 

Direct toepasbare praktische 

handelingen die een docent bij 

bepaald gedrag van lln kan 

inzetten. Bijvoorbeeld korte 

casessen over het PvA en hoe je 

hier als docent mee om kunt 

gaan als een ll in een groepje zich 

afzijdig houdt.

Het ideale hulpmiddel voldoet 

aan de volgende onderdelen: Het 

is relevant en bruikbaar voor lln. 

Het bevat een duidelijke 

omschrijving van de 

competenties. Het is voor lln 

altijd inzichtelijk waar ze staan in 

het proces. De manier is ook voor 

docenten aantrekkelijk en 

prakitisch in het gebruik. Het is 

objectief.

Stim S
Minimale eisen hulpmiddel voor 

stimuleren competenties

Minimale eisen hulpmiddel 

voor stimuleren competenties

Dat het een soort logboek is, je 

moet het kunnen bijhouden.

Een leercurve en ook een 

oplopend niveau is belangrijk.

Digitaal portfolio voor leerling en 

docent toegankelijk. Ook met 

mogelijkheid om filmmateriaal 

op te plaatsen en  commentaar 

van docenten. Moet echt 

duidelijk en overzichtelijk zijn.

Dat de manier waarop docenten 

competenties beoordelen ook 

inzichtelijk zijn voor lln en evt. 

ook ouders. 

Het moet overzichtelijk zijn en 

het moet de groei van de lln 

tonen. Hoe is deze ll gegroeid tov 

andere lln in de groep?

De minimale eis voor het 

stimuleren van competenties is 

dat er een vorm van een logboek 

is waarin duidelijk wordt of een 

leerling gegroeid is en op wat 

voor vlak hij zich nog moet 

ontwikkelen

Stim O
Beeld van ideale hulpmiddel 

voor stimuleren

Beeld van ideale hulpmiddel 

voor stimuleren

Leerlingen moeten het idee 

hebben dat het nuttig is. Moet 

aansluiten bij het leerjaar en 

opdracht en beroepspraktijk. 

Deelbaar gratis en 

laagdrempelig.

Veel korte 

oefeningen/trainingen om 

inzicht te kweken en 

competenties te oefenen. Korte 

tips, duidelijk gestructureerd 

waarbij je indien gewenst 

achtergrond informatie kunt 

opvragen. 

Het moet prikkelen en leerlingen 

aan het denken zetten. De 

methode moet ze ook 

vooruitgang tonen en een 

mogelijkheid bieden tot een 

eind/tussentijdse - evaluatie

Digitaal portfolio kan je ook als 

docent gebruiken om aan 

leerlingen te laten zien wat ze 

nog kunnen doen en ook de 

gehele schooltijd van de leerling 

terugzien.

Ideeën over hoe lln 

competenties kunnen 

ontwikkelen, liefst met 

praktische tips voor de lln.

Weten waar de leerling mee 

bezig is. In stappen weten wat 

een competentie in 

houdt.Voorbeelden van goede 

en slechte activiteiten binnen de 

competenties. Hierdoor kun je 

de leerling beter duidelijk maken 

wat er verstaan wordt onder het 

beheersen van een competentie. 

Het moet meetbaar en 

verifieerbaar zijn.

Het ideale hulpmiddel voldoet 

aan de volgende onderdelen: De 

leerlingen moeten het nut er van 

inzien. Het moet vooruitgang 

kunnen tonen. De comeptenties 

zijn helder omschreven. Het 

bevat korte oefeningen en tips 

en tricks voor docenten.

Stim/inz

Andere zaken van belang bij 

ontwikkeling hulpmiddel voor 

inz.maken/stimuleren

Het lijkt Jacco een goed idee om de vooroordelen 

van competentiegericht onderwijs naar voren te 

brengen. Veel mensen denken dat de leerlingen 

niets leren bij competentiegerichtonderwijs, dat 

ze alleen maar een trucje leren. Door de 

vooroordelen in beeld te brengen en te 

'ontkrachten' kan je veel blokkades weghalen bij 

mensen. Dit kan ook met een knipoog, met humor, 

bijvoorbeeld met een typje. Maak het ook neit te 

zwaar en serieus, we moeten het wel willen lezen.

Houdt rekening 

met de 

vooroordelen die 

er zijn omtrent 

competentiegeric

ht leren.

Andere zaken van belang bij 

ontwikkeling hulpmiddel voor 

inz.maken

Elke beoordeling heeft een mate 

van subjectiviteit.  Je kunt er 

alleen voor zorgen dat voor 

iedereen de zelfde maatstaf  

geldt.

Kan de competentieontwikkeling 

van de lln buiten het Technasium 

ook meegeteld worden bij de 

competentieontwikkeling voor 

het Technasium? En worden de 

opdrachten dan niet van 

ondergeschikt belang?

Moet ieder kind wel alle 

competenties ontwikkelen? En 

hoe meet je ècht de leerling, 

zonder ruis?

Belangrijke opmerking:Elke 

beoordeling heeft een mate van 

sbjectiviteit, je kunt alleen 

zorgen dat voor iedereen 

dezelfde maatstaf geldt. 

Belangrijke vraag: Wat als je 

competenties buiten school 

ontwikkeld? Moet ieder kind wel 

alle competneties ontwikkelen?

Stim O

Ideeën over stimuleren van 

onderzoekscompetenties 

(volgens Technasium)

Context bieden waar de desbetreffende 

competentie nodig is. Discussie aan te gaan met 

studenten over hoe ze zelf over leren en kennis 

denken. Door in gesprek te gaan met de leelring 

kan je er achter komen waar hun blokkades 

liggen om een bepaalde competentie te 

ontwikkelen. (waarom zou je zelf informatie 

leren opzoeken als jouw mening is dat de docent 

jou alle informatie moet kunnen geven?). In 

gesprek gaan is belangrijk, want vaak worden er 

aannames gedaan maar weinig over gesproken 

met leerlingen. Soms het het belangrijker om 

aan attitude-vorming te werken, dan aan 

vaardigheden/competenties. 

Er zou een database moeten 

zijn (digitaal) waar op 

onderwerp gesorteerd 

verschillende artikelen, 

werkvormen en achtergrond 

informatie staan die de 

docent kan raadplegen en in 

kan zetten bij ontwikkeling.

Kom achter de 

blokkades die 

leerlingen 

tegenhouden om 

een bepaalde 

ocmpetentie te 

ontwikkelen. Een 

database met 

verschillende 

werkvormen en 

informatie zou 

een docent 

kunnen helpen.

Ideeën over stimuleren van 

onderzoekscompetenties 

(volgens Technasium)

Mogelijkheden/

beperkingen

Toekomstige 

situatie
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Samenvatting 

huidige situatie
Inzichtelijk maken: 

Er zijn een paar 

hulpmiddelen: De 

Rubrix, 

Feedbackgesprekk

en en de Roos van 

Leary. Maar het 

competentienivea

u is tot op heden 

moeilijk 

meetbaar. Let er 

op dat 

competenties 

conreet, maar niet 

TE conreet worden 

beschreven en 

met niet te veel 

subcompetenties.

Samenvatting 

huidige situatie
Inzichtelijk maken: een 

ontwikkeldossier i.c.m. coaching 

gesprekken zijn de meest 

gebruikte methodes. 

Competenties zijn voor lln vaak 

niet duidelijk en docenten 

ervaren uitgebreide methodes 

als te veel werk. Visueel is de 

ontwikkeling niet inzichtelijk. 

Stimuleren: Stimuleren gebeurt 

d.m.v. kleine oefeningen en het 

formuleren van heldere 

leerdoelen.

Samenvatting 

toekomstige 

situatie

Het in gesprek 

blijven gaan met 

de leerling moet 

blijven. Een 

hulpmiddel moet 

praktisch 

toepasbaar zijn,  

laagdrempelig in 

gebruik en ruimte 

geven oor 

zelfstandig leren.

Samenvatting 

toekomstige 

situatie

Inzichtelijk maken: de 

competenties moeten duidelijk 

omschreven zijn. De leerling 

moet altijd kunnen zien waar hij 

staat. Het moet objectief zijn en 

makkelijk overdraagbaar. 

Stimuleren: competenteis 

moeten helder omschreven zijn. 

De leerling moet helder hebben 

wat hij nog moet leren. Er 

moeten kleine oefeningen 

komen om de ontwikkeling te 

ondersteunen.
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BIJLAGE 5. MATRIX ONTWERPIDEEEN – ONTWERPCRITERIA 
Op de volgende twee bladzijden zijn de tabellen met ontwerpscores aangegeven. De scores zijn oplopend gemarkeerd van rood tot groen. Dat wil zeggen: De laagste scores 
zijn rood gemarkeerd, de hoogste scores groen, en scores die hier tusseninvallen zijn, afhankelijk van de score, met oranje, geel of lichtgroen gemarkeerd. Deze 
markeringen werden gebruikt om een beter overzicht te krijgen van de onderlinge verhouding van scores tussen de ontwerpideeën.  
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BIJLAGE 6. COMPETENTIEOMSCHRIJVINGEN 

DOORZETTEN 

 Je kunt omgaan met kritiek en mislukkingen, je kunt tegenslagen overwinnen 
 
Beginner niveau: 

- Constateert een probleem of tegenslag 
- Geeft het probleem aan een teamgenoot  
- Kan het probleem omschrijven 
- Legt het probleem aan een ander voor en verwacht een oplossing 

 
Gevorderde niveau: 

- Omzeilt het probleem 
- Bedenkt zelfstandig een oplossing voor het probleem 
- Overlegt met teamgenoten om het probleem te overwinnen 
 

Expert niveau: 
- Is gemotiveerd om door te gaan 
- Kan de omgeving gebruiken om tot een oplossing te komen 
- Overweegt meerdere opties om het probleem op te lossen 
- Doet geen concessies 
- Verandert aanpak als dat nodig is om tegenslagen te voorkomen 

 
 

INDIVIDUEEL WERKEN 

Je bent zelfstandig, je kunt initiatief nemen bij het uitvoeren van taken en je kunt kritisch zijn op je eigen werk. 
 
Beginner niveau:  

- Kan met aanwijzingen een taak uitvoeren 
- Voert taken uit op verzoek van teamgenoten 
- Kan opdrachten opdelen in deeltaken 
- Werkt zelfstandig aan een taak met goedkeuring van teamgenoten 
- Werkt zelfstandig aan een opdracht 

 
Gevorderde niveau: 

- Neemt initiatief 
- Kan het doel van de opdracht uitleggen als deel van het project 
- Kan taken omschrijven in acties 
- Stemt taken op elkaar af 

 
Expert niveau: 

- Werkt zelfstandig in overleg met teamgenoten 
- Stemt taken af op taken van teamgenoten 
- Is kritisch op het eigen resultaat 
- neemt verantwoordelijkheid voor een opdracht 
- Kan aangeven wat nodig is om een opdracht goed te kunnen volbrengen 
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KENNISGERICHTHEID  
Je kunt informatie verzamelen, analyseren en selecteren wat bruikbaar is.  
 
Beginner niveau: 

- Gebruikt aanwezige voorkennis  
- Kan benoemen welke kennis nodig is om de opdracht uit te voeren 
- Verzamelt informatie op aanwijzing van teamgenoten 
- Kan bepalen of kennis relevant is voor de opdracht 
- Beoordeeld informatie op betrouwbaarheid 

 
Gevorderde niveau: 

- Raadpleegt meerdere bronnen 
- Kan doelgericht zoeken naar kennis 
- Kan kennis uit verschillende bronnen combineren 
- Verantwoord het gebruik van bronnen 

 
Expert niveau: 

- Analyseert informatie  
- Kan hoofdzaken en bijzaken onderscheiden 
- Integreert kennis in het eindproduct in overleg met teamgenoten 
- Kan relaties leggen tussen verschillende onderwerpen 

 

PROCESGERICHTHEID 

 Je kunt terugkijken naar het werk dat je gedaan hebt en vooruitkijken om de gevolgen van je keuzes in te 
schatten 
 
Beginner niveau: 

- Kan de gestelde eisen aan het product benoemen 
- Kijkt terug naar de stappen die zijn gedaan op aangeven van de docent 
- Kan een oordeel geven over de stappen die zijn gedaan 
- Kan het eigen aandeel in het proces benoemen 
- Ontvangt feedback op constructieve wijze 

 
Gevorderde niveau: 

- Levert een product wat voldoet aan de gestelde eisen 
- Bewaakt de voortgang van het team 
- Kan verbeterpunten voor het proces benoemen 
- Evalueert het proces wanneer onverwachte situaties optreden 
- Geeft en ontvangt feedback om het proces te verbeteren 

 
Expert niveau: 

- Levert een product met extra kwaliteitsaspecten 
- Kan teamactiviteiten op elkaar afstemmen en bijsturen 
- Anticipeert op onverwachte situaties en externe ontwikkelingen 
- Kan feedback en verbeterpunten toepassen om het proces te verbeteren 

 
Bronnen: POP-ster, Adviesrapport POP-ster, Technasium.nl, Technasium voorstel competentiebeschrijving,  
 


