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Situering1.



SITUERING

Toenemende digitalisering in de maatschappij
(Van Damme, 2021)

Digitale competenties

➢ Studenten

➢ Docenten



SITUERING

Odisee 2027

Onderwijsvernieuwend project

Tijds- en plaats-
onafhankelijk leren

Inzetten van diverse 
educatieve 
technologieën

Formatieve 
evaluatie, coaching 
en feedback ook 
digitaal vormgeven

Actief aan de slag, 
o.a. voor 
collaboratief en 
projectgebaseerd
leren



SITUERING

Doel

opleidingsteams binnen Odisee ondersteunen om de
digitale competenties van de docenten verder te ontwikkelen

1. Digitale competenties in kaart brengen

2. Ondersteuningsaanbod voor teams en individuen voorzien



SITUERING

en van daaruit permanent streven 
naar verbetering

het uitgangspunt bepalen 

Vanuit zelfevaluatie 

Gebaseerd op het TRIS-model voor EFQM

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.vvbad.be/www.vvbad.be/production/meta-magazine-article-pdf-200201_Sels.pdf


DIGITAL COMPETENCES FOR EDUCATORS FRAMEWORK (DIGCOMPEDU)

 Europese Unie

 Gemeenschappelijk referentiekader

 Alle onderwijsniveaus

 Innovatie en groei stimuleren



DIGITAL COMPETENCES FOR EDUCATORS FRAMEWORK (DIGCOMPEDU)

(Redecker & Punie, 2017)

 Zes competentiedomeinen met 24 competenties



DIGITAL COMPETENCES FOR EDUCATORS FRAMEWORK (DIGCOMPEDU)

DigCompEdu-raamwerk Focus

Nieuwkomer bewustwording

Ontdekkingsreiziger exploratie

Gebruiker integratie

Deskundige expertise

Leider leiderschap

Pionier innovatie

 Zes vaardigheidsniveaus



Aanpak pilootproject2.



AANPAK PILOOTPROJECT

 Verderbouwen op:
 Engelstalige vragenlijst en feedbackrapporten van EU







AANPAK PILOOTPROJECT

 Voortbouwen op:
 Engelstalige vragenlijst en feedbackrapporten van EU

 Nederlandstalige vertaling raamwerk van Toll.net





AANPAK PILOOTPROJECT

 Voortbouwen op:
 Engelstalige vragenlijst en feedbackrapporten van EU

 Nederlandstalige vertaling raamwerk van Toll.net

 Stageproject in 2019

 Naar nieuw evenwicht na corona



AANPAK PILOOTPROJECT

Bevraging als instrument voor opleidingsteams

Doel: inzicht in

 aanwezige competenties

 mogelijke ontwikkelkansen

Resultaat:

 individuele inschatting docent

 globaal overzicht team

 mogelijke bench

36 vragen

24 over digitale competenties - 12 over achtergrondgegevens

+/- 30 minuten

Qualtrics



VRAGENLIJST



VRAGENLIJST

 Vijf antwoordmogelijkheden
 Antwoord dat best aansluit bij huidige onderwijspraktijk

 Volgende antwoord bouwt verder op vorige antwoord



Blik op de resultaten3.



PILOOTSTUDIE
December 2021 - Overleg opleidingshoofden

Wie wil deelnemen aan dit pilootproject? 
Met:
• een afname van de vragenlijst
• een individueel feedbackrapport per docent
• een teamoverzicht 
• een follow-upgesprek

Februari 2022 – Afname bij
Cluster Bedrijfskunde Brussel - 65 respondenten

Bachelor Bedrijfsmanagement
Bachelor Organisatie en Management
Graduaat Accounting Administration
Graduaat Marketing- en communicatiesupport

Cluster Onderwijs Brussel – 30 respondenten
Educatieve bachelor Kleuteronderwijs
Educatieve bachelor Lager Onderwijs



FEEDBACK OP DE BEVRAGING
Via Forms

Bedrijfskunde – 13 respondenten (20%)
Onderwijs – 18 respondenten (60%)

1. De aangegeven tijdsduur is correct ingeschat (20-30’)
77% is (helemaal) akkoord

2. De competentiedomeinen zijn duidelijk geformuleerd 
71% is (helemaal) akkoord

3. De antwoordmogelijkheden zijn duidelijk geformuleerd
48% is (helemaal) akkoord

4. Ik kon mijn competenties goed inschatten
58% is (helemaal) akkoord



Ik had ruim voldoende tijd om alles rustig 
te lezen en af te ronden.



Sommige antwoorden sluiten elkaar niet 
uit. Er zijn ook hiaten, te grote sprongen of 
te veel mogelijkheden bij elkaar.



Ik heb het gevoel dat mijn antwoorden vrij 
positief waren. Maar in feite voel ik mij 
niet superbekwaam op het vlak van 
digitale competenties.



INDIVIDUEEL RAPPORT
Inleiding

1.  kader

2.  duiding

3.  opdracht

4.  vervolg



CIJFERMATIGE VERWERKING

 Individuele resultaten
 per vraag ‘score’ van 0 tot 4

 gemiddelde per competentiedomein > schaal 100

 globaal gemiddelde voor inschatting vaardigheidsniveau



VISUELE VERWERKING

Apprentice Practitioner Expert



INDIVIDUEEL RAPPORT
Algemene inschatting

1.  je persoonlijke inschatting

2.  mogelijke actiepunten

3.  je inschatting t.o.v. de opleiding

4.  toelichting bij de tabel



INDIVIDUEEL RAPPORT
Per vraag binnen competentiedomein

1.  vraag

2.  jouw antwoord

3.  feedback

4.  volgende stap



Bedrijfskunde – 4 respondenten (6%)
Onderwijs – 4 respondenten (13%)

1.  Ik kan mezelf herkennen in de algemene inschatting
7 respondenten zijn (helemaal) akkoord

2.  Ik kan mezelf herkennen in de algemene feedback
8 respondenten zijn (helemaal) akkoord

3.  Ik kan mezelf vinden in mijn positionering t.o.v. het teamgemiddelde
5 respondenten zijn akkoord, 3 neutraal

4.  Ik vond mijn positionering behulpzaam i.f.v. een betere inschatting van mezelf
3 respondenten zijn akkoord, 5 neutraal

INDIVIDUEEL RAPPORT
Feedback via Forms

5.  Het feedbackrapport is bevattelijk (duidelijk, voldoende bondig, eenvoudig te lezen)

3 respondenten zijn (helemaal) akkoord, 2 neutraal en 3 niet akkoord
6.  De feedback is voldoende concreet om volgende stappen te zetten

2 respondenten zijn (helemaal) akkoord, 5 neutraal, 1 niet akkoord

7.  Ik voel mij bereid om mijn sterktes en noden te delen met het team
5 respondenten zijn akkoord, 2 neutraal, 1 niet akkoord



33

Ik moet mezelf hier nog verder in 
verdiepen, maar ik vind het rapport heel 
gebruiksvriendelijk, zorgvuldig en duidelijk.



34

De volgende stappen vind ik nog niet 
concreet genoeg, te vaag en te summier.



35

Ik wil graag weten waar ik tegenover mijn 
collega’s sta, maar ik vergeet ook niet dat 
ik pas dit jaar gestart bent.



Hoe eet je een olifant?

In stukjes



OPLEIDINGSRAPPORT
Duiding

1.  kader

2.  opzet

3.  opdracht



CIJFERMATIGE VERWERKING

 Teamresultaten
 globale inschatting vaardigheidsniveaus in het team

 gemiddelde van individuele ‘scores’ per competentiedomein > schaal 100

 inschatting vaardigheidsniveaus in het team per competentiedomein

 Inschatting vaardigheidsniveaus in het team per competentie



OPLEIDINGSRAPPORT
Duiding

Met respect voor
• anonimiteit
• vertrouwelijkheid



OPLEIDINGSRAPPORT
Competentiedomein en vraag

Oproep tot
• gezamenlijke actie/stappenplan 
• kennisdeling



• Op welke van de zes competentiedomeinen zou je als 
opleidingshoofd prioritair willen inzetten? 

OPLEIDINGSRAPPORT
Feedback via gesprek

• In welke mate komen de resultaten uit het teamrapport 
overeen met je eigen inschatting van het team op het vlak 
van hun digitale competenties? Op welke vlakken had je 
andere uitkomsten verwacht?

• Wat vind je sterke punten aan het teamrapport?

• Wat mis je momenteel nog in het teamrapport 
en/of zou je liever anders aangepakt zien?



Op basis van de cijfers is het nu 
mijn taak als opleidingshoofd om, 
samen met het team, 

de richting te bepalen.



Koppeling aan
ondersteuningsaanbod4.



KOPPELING AAN ONDERSTEUNINGSAANBOD

 Huidige aanbod volgens competentiedomeinen en vaardigheidsniveaus
 inventariseren

 structureren

 uitbreiden

 Gerichte doorverwijzing in feedbackrapporten

 Keuze van het team
 Op welke competentiedomeinen zetten we prioritair in?

 Welke competenties selecteren we hierbinnen?



KOPPELING AAN ONDERSTEUNINGSAANBOD

DigCompEdu-raamwerk Focus Equivalent Odisee-
professionaliseringsbeleid

Nieuwkomer bewustwording Novice

Ontdekkingsreiziger exploratie Apprentice

Gebruiker integratie Practitioner

Deskundige expertise Expert

Leider leiderschap

Pionier innovatie

 Zes vaardigheidsniveaus > focus op vier vaardigheidsniveaus 



KOPPELING AAN ONDERSTEUNINGSAANBOD

 e-course ‘Als docent van start
met onderwijstechologie aan Odisee’

• communicatieve systemen

• administratieve systemen

• technische systemen

• didactische systemen

 ICTO-begeleidingssessies

Novice



KOPPELING AAN ONDERSTEUNINGSAANBOD

 startersgidsen bv. Toledo

 basismodules Start2Teach@Odisee

 ICTO-begeleidingssessies

Apprentice



KOPPELING AAN ONDERSTEUNINGSAANBOD

 Digitaleren-tips

 artikels in ICT-kennisdatabank

 O365-kennisdatabank

 e-courses voor gevorderden

 workshops: online en op de campus

 ICTO-begeleidingssessies

Practitioner



KOPPELING AAN ONDERSTEUNINGSAANBOD

 streefdoel

 ervaren gebruiker van huidige aanbod

 doelgericht - met vertrouwen - verdieping

 aanspreekpunt én ambassadeur

Expert



KOPPELING AAN ONDERSTEUNINGSAANBOD



VERDERE STAPPEN

 Structurele verankering
 begeleiding voor meerdere opleidingsteams

 inzetten bij sollicitatieprocedure en/of onthaal nieuwe medewerkers

 evolutie doorheen tijd



VERDERE STAPPEN

 Structurele verankering

 Feedbackprocedure
 automatisering feedbackrapporten

 dashboard met vergelijking andere opleidingen



VERDERE STAPPEN

 Structurele verankering

 Feedbackprocedure

 Aandachtspunten
 tijdsinvestering

 aanbod voor alle docenten



Vragen5.
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Vragen?

Onderzoek? Navormingsaanbod? Basisopleidingen?

Johan Cauwenbergh Evelien Van Laere ICTO Odisee

johan.cauwenbergh@odisee.be evelien.vanlaere@odisee.be ict-icto@odisee.be
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