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1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De mogelijkheden die ICT biedt, groeien in een ongekend tempo. Voor het onderwijs is 
het een uitdaging om de kansen die ICT biedt te benutten. ICT kan een krachtig middel 
zijn om onderwijskwaliteit te verhogen en studentsucces te vergroten. Het kan student
gecentreerd leren en ervarend leren mogelijk maken en helpen bij het meer betrekken 
van de student bij zijn of haar leerproces en het verbeteren van diens leeropbrengsten. 
‘Doordacht digitaliseren’ is echter niet eenvoudig, zo werd in het advies van de Onderwijs
raad al geschetst1. Het vereist het slim combineren van de juiste kennis en ondersteuning. 
Of digitalisering onderwijskwaliteit een impuls geeft en of de leeropbrengsten van studenten 
toenemen, hangt in sterke mate af van het transformatieve vermogen van onderwijsinstel
lingen en van de competenties van docenten om het onderwijs doordacht te herontwerpen 
met ICT.

Digitalisering van het onderwijs is sinds het voorjaar van 2020 in een stroomversnelling 
gekomen door de landelijke maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Hoger onderwijsinstellingen hebben in deze periode een 
transitie moeten maken van overwegend fysiek onderwijs naar volledig online onderwijs. 
Docenten en studenten hebben positieve en negatieve ervaringen opgedaan met diverse 
vormen van online leren en begeleiden. Het moet nog blijken of en hoe deze ervaringen 
benut kunnen worden om de gewenste verbetering van onderwijskwaliteit te ondersteunen 
met een mix van online onderwijs en fysiek onderwijs. Duidelijk is wel dat de urgentie 
van onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs ook na de coronacrisis hoog blijft2. 
Een belangrijke vraag daarbij is nog steeds welke competenties docenten in het hoger 
onderwijs nodig hebben om de gewenste onderwijsinnovatie met ICT te realiseren. Er is 
weliswaar veel onderzoek gedaan naar ICTcompetenties voor docenten in uiteenlopende 
onderwijssectoren, maar een overzicht dat past bij onderwijsinnovatie met ICT in het hoger 
onderwijs ontbreekt vooralsnog.

Het benutten van de kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs en wat dit 
vraagt van docenten en instellingen, staat centraal in de doelstellingen van het Versnel
lingsplan. Het Versnellingsplan is een samenwerking van de Vereniging van Universiteiten, 
Vereniging Hogescholen en SURF, waarin wordt gewerkt aan drie ambities ten aanzien 
van onderwijs met ICT: 

Raamwerk docentcompetenties



6 7Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

1. aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren; 
2.	flexibilisering	van	het	onderwijs;
3. slimmer en beter leren met technologie.

De zone Faciliteren en professionaliseren van docenten van het Versnellingsplan (hierna: 
zone Docentprofessionalisering) ontwikkelt en onderzoekt strategieën waarmee instel
lingen in hun organisatie docenten effectief kunnen faciliteren en professionaliseren op 
het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. Op basis van de door de zone ontwikkelde 
collectie van (bewezen) effectieve professionaliseringsstrategieën kunnen instellingen aan 
de slag met een verbetertraject om de gewenste versnelling te realiseren op het gebied 
van onderwijsinnovatie met ICT binnen de eigen instelling. Een van de veelgestelde vragen 
vanuit de deelnemende instellingen is of en hoe competenties voor onderwijs met ICT 
opgenomen	kunnen	worden	in	bestaande	scholingsprogramma’s	zoals	de	Basiskwalificatie	
Didactische	Bekwaamheid	in	het	hbo	(BDB)	en	de	Basiskwalificatie	Onderwijs	in	het	wo	
(BKO). Om die vraag te kunnen beantwoorden is er zicht nodig op welke competenties 
voor	docenten	in	het	hoger	onderwijs	specifiek	van	belang	zijn	als	het	gaat	om	onderwijs
innovatie met ICT.

De zone Docentprofessionalisering heeft daarom onderzoek laten doen naar de bestaande 
literatuur en raamwerken ten aanzien van ICTcompetenties van docenten om op basis 
daarvan een gemeenschappelijk raamwerk voor docentcompetenties gericht op onder
wijsinnovatie met ICT te ontwikkelen voor het Nederlands hoger onderwijs. Daarbij stonden 
de volgende vragen centraal: 
· Welke componenten voor een raamwerk voor docentcompetenties voor (innovatief)  
onderwijs	met	ICT	kunnen	worden	geïdentificeerd	uit	de	wetenschappelijke	literatuur	
en op basis van expertise uit de onderwijspraktijk?

· Welke competenties kunnen we in dit raamwerk onderscheiden?
· Zien we daarin verschillen tussen hboinstellingen en universiteiten?

1.2 Onderzoeksopzet

Om bovengenoemde vragen te beantwoorden, zijn vier onderzoeksinstrumenten ingezet: 
een reviewstudie, een vergelijking van bestaande raamwerken, gesprekken met experts  
en beleidsmakers, en praktijkvalidatiesessies.

In december 2020 is een reviewstudie uitgevoerd in de database Web of Science volgens 
de richtlijnen van Petticrew en Roberts3, en Pascoe, WaterhouseBradley en McGinn4. In de 
reviewstudie zijn alleen Engelstalige, peer reviewed artikelen van na 2010 opgenomen. 

Voor de zoekopdracht zijn meerdere zoektermen gebruikt die in drie domeinen te verdelen 
zijn: zoektermen rondom het begrip ICT, zoektermen gericht op de sector hoger onderwijs 
en zoektermen met de focus op docentcompetenties. Zo zijn er 122 artikelen gevonden die 
voldeden aan de criteria en die zoektermen uit alle drie de domeinen bevatten. Hiervan 
bleken er na bestudering uiteindelijk 21 te passen binnen de zoekopdracht. De uitgesloten 
artikelen hadden ofwel geen betrekking op het hoger onderwijs of hadden de focus op 
het niveau van de digitale competenties van docenten, zonder te beschrijven wat die com
petenties precies inhielden. Van de 21 overgebleven artikelen is een overzicht gemaakt van 
de	context,	het	onderzoeksdoel,	de	belangrijkste	resultaten	en	de	geïdentificeerde	digitale	
competenties.

Tegelijkertijd is een inventarisatie gemaakt van bestaande raamwerken op het terrein  
van onderwijs met ICT, onderwijs en ICT, en hoger onderwijs en zijn de componenten 
waaruit deze raamwerken zijn samengesteld geanalyseerd (o.a. uitgangspunten, doel
groep, dimensies en competenties). De volgende raamwerken zijn vergeleken  
(zie referentielijst raamwerken): 
· Het Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu)a,b;
· iXperium Competentieset Leren en Lesgeven met ICT;
· The Digital Teaching Professional Framework (The Education and Training Foundation);
· JISC	Teacher	profile	(higher	education);
· ISTE Standards for Educators;
· UNESCO ICT Competence Framework for Teachers.

De uitkomsten uit de literatuurstudie en de vergelijking van de raamwerken zijn samen
gevoegd om een eerste model voor docentcompetenties op te stellen. Bij het opstellen 
van dit eerste model zijn de volgende uitgangspunten (die geformuleerd zijn door de zone 
Docentprofessionalisering) als richtlijn gebruikt:
· Het centrale thema is Onderwijsinnovatie met ICT en de context is het hoger onderwijs.
· Er	moet	expliciete	aandacht	zijn	voor	flexibilisering	en	maatwerk	in	het	onderwijs.
· Er moet expliciete aandacht zijn voor een betere aansluiting van het onderwijs op  

de arbeidsmarkt.
· Er moet expliciete aandacht zijn voor het leren in verschillende leeromgevingen  

(o.a. fysiek op de instelling, online en op de werkplek).

a DigComp2.1 is bekeken vanuit het oogpunt van digitale geletterdheid van de studenten,  
als onderdeel van de hoofddimensie studenten toerusten voor de digitale samenleving. 

b DigComp2.2, die nog zal verschijnen, is ook gecontroleerd op aanvullingen, maar heeft  
geen wijzigingen in dit raamwerk opgeleverd.

Raamwerk docentcompetenties
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· Er moet expliciete aandacht zijn voor het toerusten van studenten voor de digitale  
samenleving en voor de arbeidsmarkt waarvoor wordt opgeleid. Daarbij hoort aandacht 
voor digitale competenties voor leren, leven en werken van studenten.

· Er moet expliciete aandacht zijn voor de toegankelijkheid (inclusie) van het hoger  
onderwijs.

· Het	competentieprofiel	moet	voor	de	praktijk	herkenbaar	en	bruikbaar	zijn.
· Het	competentieprofiel	moet	overzichtelijk	zijn	en	moet	daarmee	een	beperkt	aantal	

hoofd en subdimensies en competenties bevatten.

Dit voorlopige model is voorgelegd aan experts en aan beleidsmakers (zie bijlage 1).  
Zij leverden input vanuit hun expertise maar leverden ook aanvullende literatuur aan.  
Beide zijn in het onderzoek meegenomen. In een serie van gesprekken is het model 
steeds	verfijnd	op	basis	van	de	literatuur,	de	vergelijking	van	de	raamwerken	en	de	input	 
van de experts en uiteindelijk uitgewerkt tot een compleet raamwerk met hoofd en  
subdimensies en onderliggende competenties.

Dat raamwerk is tot slot in een aantal praktijkvalidatiesessies aan docenten en onderwijs
kundig ICTprofessionals voorgelegd om de herkenbaarheid en bruikbaarheid van het 
raamwerk te verkennen en om eventuele verschillen tussen en binnen onderwijsinstellingen 
in kaart te brengen. Op basis van deze sessies is de formulering van de competenties waar 
nodig aangescherpt. De opbouw van het raamwerk zelf is niet gewijzigd, maar de sessies 
hebben wel aanbevelingen opgeleverd voor de toepassing van het raamwerk in de praktijk.

In het vervolg van dit rapport bespreken we het uiteindelijke raamwerk van docentcom
petenties voor onderwijs met ICT in het hoger onderwijs.

Achtergrond
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2 Het raamwerk en de competenties

Het raamwerk docentcompetenties onderwijs met ICT in het hoger onderwijs is opgebouwd 
uit vier hoofddimensies die verder worden uitgesplitst in subdimensies en onderliggende 
competenties. De vier hoofdimensies zijn: onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren; 
studenten toerusten voor de digitale samenleving; professioneel handelen als docent en 
digitale	geletterdheid	van	de	docent	(zie	figuur	1).	Deze	vier	dimensies	staan	niet	los	van	
elkaar, maar zijn onderling verbonden. Zo is de digitale geletterdheid van de docenten 
voorwaardelijk om innovatief onderwijs met ICT te kunnen en durven ontwerpen en uitvoe
ren. De digitale geletterdheid van de docent is inhoudelijk ook verbonden aan wat studenten 
zouden moeten kunnen in een digitale samenleving. Om studenten op te kunnen leiden 
in ICTgeletterdheid voor leven, leren en werken ligt het voor de hand dat docenten zelf 
ook bekwaam zijn op dit vlak5. De houding om altijd bij te willen blijven bij nieuwe tech
nologische ontwikkelingen in het beroepsdomein/vakgebied waarvoor wordt opgeleid is 
van belang voor zowel docenten als studenten en komt in twee hoofddimensies van het 
raamwerk terug (het professioneel handelen als docent en het studenten toerusten voor 
de digitale samenleving).

Een van de unieke aspecten aan dit raamwerk is de expliciete koppeling met het beroeps
domein/ vakgebied waarvoor wordt opgeleid. Dat aspect zien we niet als zodanig terug in 
bestaande raamwerken (zie bijlage 2). In het huidige raamwerk komt de koppeling met 
name terug in de dimensie ‘studenten toerusten voor de digitale samenleving’. Daarin 
wordt niet alleen aandacht besteed aan het opleiden tot digitale geletterdheid voor leven 
en leren, waar ook in eerdere raamwerken aandacht is besteed, maar staat juist ook de 
digitale geletterdheid voor werken centraal.

Het raamwerk en de daartoe behorende competenties zijn generiek geformuleerd zodat 
het voor zowel hbo als wo als voor de uiteenlopende sectoren en vakgebieden herkenbaar 
en	bruikbaar	is.	In	het	raamwerk	worden	geen	specifieke	ICT-toepassingen	benoemd	om	
te voorkomen dat het raamwerk snel veroudert.

Dit zeggen experts over het raamwerk in het algemeen:

De experts pleiten ervoor om de competenties zoveel mogelijk te laten aansluiten 
bij de taken van docenten, omdat dit de herkenbaarheid en bruikbaarheid van het 
raamwerk voor docenten vergroot. Het is belangrijk dat docenten competenties  
ontwikkelen in de context van hun taken.

Raamwerk docentcompetenties
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Figuur 1 Raamwerk docentcompetenties onderwijs met ICT in het hoger onderwijs
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In het vervolg van dit hoofdstuk bespreken we de dimensies waaruit het raamwerk is 
opgebouwd. Per paragraaf beschrijven we de dimensie en de onderbouwing daarvan op 
basis van de literatuur, waar nodig aangevuld met de input van de experts en aandachts
punten vanuit de vergelijking van bestaande raamwerken. Daarbij werken we de dimensie 
verder uit in subdimensies en de onderliggende competenties. In bijlage 2 wordt in tabel
vorm zichtbaar hoe het hier beschreven raamwerk zich verhoudt tot andere al bestaande 
raamwerken.

2.1 Onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren

De eerste dimensie van het raamwerk heeft betrekking op de docentcompetenties die 
nodig zijn voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van onderwijs. Het anders inrichten 
van het onderwijs met behulp van ICT vraagt specifieke competenties van docenten. Zeker 
ook als dat wordt gekoppeld aan het innoveren van het eigen onderwijs in de richting 
van meer flexibel onderwijs dat tegemoetkomt aan de behoeften van studenten en beter 
aansluit op de arbeidsmarkt6. In de literatuur wordt benadrukt dat het in de context van 
onderwijsinnovatie extra belangrijk is dat docenten kunnen expliciteren en onderbouwen 
hoe en waarom ze ICT in willen zetten in een specifieke context en voor een specifieke 
doelgroep waarbij leerdoelen, -activiteiten, -materialen en toetsing op elkaar worden 
afgestemd7. Dit kan niet zonder het doorlopen van de ontwerpcyclus waarin docenten 
onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren8.

Dit zeggen de experts over het ontwerpen van onderwijs:

De experts geven aan dat de onderwijsontwerpcyclus herkenbaar moet zijn in het 
raamwerk. Zij noemen in dit verband het ADDIE-model (Analyze, Design, Develop, 
Implement en Evaluate).

De experts wijzen op het belang van constructive alignment bij het ontwerp van 
onderwijs. Ze pleiten ervoor om een brede definitie te hanteren voor constructive 
alignment. Het hoger onderwijs hanteert veelal een smalle definitie van constructive 
alignment, namelijk afstemming tussen leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing,  
in overeenstemming met Biggs9. In andere onderwijssectoren wordt een bredere 
definitie gehanteerd. Het gaat dan in elk geval om afstemming tussen visie op  
onderwijs en leren, vakinhoud, leerdoelen, leeractiviteiten, leermiddelen (waaronder 
ook ICT-toepassingen) en toetsing.

In de literatuur bestaat veel aandacht voor het kunnen ontwerpen en uitvoeren van  
(innovatief) onderwijs met ICT. Verschillende studies wijzen op het belang van het ontwer
pen van ICTrijke leerarrangementen in het hoger onderwijs1014. Het onderwijs is bij uitstek 
de plaats om ervoor te zorgen dat alle studenten over de nodige ICTcompetenties beschik
ken die van belang zijn in onze informatie of kennismaatschappij. Naast sociaaleconomische 
motieven kan ICT ook van belang zijn voor de inrichting van het onderwijs zelf. ICT kan 
enerzijds ingezet worden ter ondersteuning van bestaande onderwijsleerprocessen, maar 
heeft vooral ook meerwaarde als katalysator voor nieuwe vormen van leren en onderwijs
ontwerp en uitvoering.

Tegelijkertijd wordt aangegeven dat het voor docenten van belang is dat zij niet alleen  
nieuwe digitale educatieve middelen kunnen creëren, maar ook bestaande bronnen kunnen 
wijzigen en arrangeren11,15,16. Tijdens het ontwerpproces en de uitvoering van het onderwijs 
moet rekening worden gehouden met de behoeften van studenten6,11,17,18.	Dit	om	flexibili
sering, maatwerk en meer zelfregie van studenten in het hoger onderwijs mogelijk te maken.

Uit de literatuur blijkt dat er nog heel wat uitdagingen zijn met betrekking tot de compe
tenties van docenten om tot een doordachte blend te komen. Wu, Hu, Gu en Lim19 stellen 
dat docenten in het hoger onderwijs moeten weten hoe ze een online cursus moeten 
ontwerpen en implementeren in een blended context. Docenten moeten kennis hebben 
van de juiste pedagogische benaderingen voor blended learning. Didactiek is in een online 
context nog belangrijker dan in een klaslokaal20. De ervaringen tijdens de coronacrisis 
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hebben laten zien dat veel docenten en instellingen in het hoger onderwijs problemen 
ervaren met de mix tussen online en facetofaceonderwijs21,22. Deze problemen maken 
duidelijk dat er nog steeds aandacht nodig is voor de mogelijkheden van blended learning.

Dit zeggen de experts over competenties bij het ontwerpen  
en uitvoeren van onderwijs met ICT:

Docenten in het hoger onderwijs moeten in staat zijn om onderwijs in verschillende 
leeromgevingen vorm te kunnen geven. Niet alleen online en face-to-face, maar  
ook gecombineerd met het leren op de werkplek.

De experts geven aan dat er bij de categorie “uitvoeren van onderwijs” oog moet  
zijn voor de verschillende rollen van docenten onder invloed van toekomstige  
ontwikkeling. Het leren van studenten vindt in verschillende omgevingen plaats, 
zoals fysiek, online en op de werkplek. Dit heeft gevolgen voor de rol van docenten; 
denk bijvoorbeeld aan een meer coachende rol. Ook nieuwe vormen van onderwijs,  
bijvoorbeeld challenge-based learning vragen om een andere rol van de docent.

Docenten moeten bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs ook rekening houden 
met het welzijn van de studenten en met sociale inclusie. Dit aspect komt nauwelijks aan 
de orde in de literatuur over docentcompetenties gericht op onderwijs met ICT, maar 
wordt wel in meerdere raamwerken benoemd (zie bijlage 2). Docenten moeten risico’s  
en kansen van de inzet van ICT in het onderwijs op het welzijn van studenten kunnen  
inschatten en daarop handelen (The Digital Teaching Professional Framework). De docent 
moet ook zorgen voor toegankelijk digitaal onderwijs (JISC), daarbij rekening houdend 
met mogelijke verschillen tussen studenten (DigCompEdu). De recente ervaringen met 
online onderwijs tijdens de coronacrisis bekrachtigen het belang van aandacht voor het 
welzijn van studenten. Docenten geven aan dat zij bij het afstandsonderwijs moeite  
hebben met het inspelen op nonverbale signalen van studenten en dat interactie via  
online onderwijs niet dezelfde kwaliteit heeft als interactie in een facetoface context21,23.

Bij de inzet van ICT om het leren van studenten te faciliteren en te monitoren maken 
docenten gericht gebruik van de mogelijkheden van ICT om het leren van studenten te 
verbeteren of te ondersteunen11,2426. Daarbij moet het onderwijs afgestemd worden op de 
behoeften van studenten24,27 en de onderwijsdoelen18,27. Docenten kunnen zo zelfregulerend 
leren11, samenwerkend leren13 en actief leren17 verbeteren.

Dit zeggen de experts over het ontwerpen van innovatief onderwijs 
met ICT:

De experts plaatsen een kanttekening bij competenties met betrekking tot het  
ontwerpen van innovatief onderwijs met ICT en de mogelijkheden voor flexibilisering 
en maatwerk. De docenten zijn hiervoor in belangrijke mate afhankelijk van het 
beleid van hun instelling. Een keuze voor persoonlijke curricula kun je bijvoorbeeld 
alleen van docenten verwachten als de instelling die richting in wil slaan en daar 
mogelijkheden voor biedt. Wel mag verwacht worden dat docenten kunnen in-
schatten wat binnen de gegeven context mogelijk is en dat zij kunnen benoemen 
wat zij nodig hebben om het gewenste onderwijs te kunnen realiseren.

Docenten moeten ICT ook in kunnen zetten bij het toetsen en beoordelen van studenten.  
Een aantal studies verwijzen naar beoordelingsstrategieën die docenten kunnen ontwik
kelen door het gebruik van ICT11,14. Hierdoor kan de diversiteit en effectiviteit van beoor
delingsbenaderingen worden vergroot en kunnen deze meer op maat van studenten 
worden aangeboden18. Als voorbeeld wordt aangegeven dat docenten combinaties van 
summatieve en formatieve toetsing, en het geven en stimuleren van (peer) feedback 
kunnen inzetten28,29. De data die door de verschillende systemen gegenereerd worden, 
kunnen gebruikt worden om het leerproces van studenten te analyseren met als doel het 
leerproces te optimaliseren (learning analytics)10,30. Uit de review van Viberg en collega’s29 
blijkt dat het potentieel van het benutten en analyseren van deze data om het leerproces 
te bevorderen groot is, maar dat dit in de praktijk nog maar weinig gebeurt.

Dit zeggen de experts over competenties bij faciliteren en  
monitoren van leren:

Toetsing moet een integraal onderdeel van het onderwijs zijn (o.a. formatief  
toetsen, toetsen als input voor differentiatie). Toetsing kan ook onderdeel zijn van 
het evalueren van onderwijs (toetsresultaten gebruiken om je onderwijs te evalueren, 
waarbij ICT kan ondersteunen).

Raamwerk docentcompetenties
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Naast de beoordeling van de leerprocessen van studenten moeten docenten ook het  
onderwijsontwerp kunnen evalueren met ICT en het onderwijs kunnen bijstellen op basis 
daarvan. Hiervoor kunnen docenten gebruik maken van data uit informatiesystemen en 
uit digitale leermiddelen31. Docenten moeten ook op hun eigen digitaal pedagogisch han
delen	kunnen	reflecteren7,32,33.	Op	basis	van	deze	reflectie	dienen	zij	verbeterpunten	voor	
hun onderwijs te kunnen formuleren en uitwerken31.	Naast	het	reflecteren	op	het	eigen	
handelen	moet	de	docent	ook	kunnen	reflecteren	op	de	meerwaarde	van	ICT	in	onder
wijsleerprocessen, met name hoe geschikt ICT is voor het leren van studenten en om op 
basis	van	deze	reflectie	wijzigingen	in	ICT-inzet	aan	te	brengen10,34,35.

Dit zeggen de experts over competenties bij het evalueren van  
onderwijs met ICT:

Bij de ontwikkeling van (innovatief) onderwijs met ICT is het van belang om het  
ontwerp en de uitvoering van het onderwijs te evalueren en waar nodig bij te stellen. 
Bij (innovatief) onderwijs is het belangrijk om gegevens te verzamelen over de effec-
tiviteit van onderwijs en dit te koppelen aan de theorie. Onderzoekbekwaamheid 
wordt een belangrijke competentie.

De experts benadrukken het belang van het weloverwogen redeneren over de 
meerwaarde van ICT. Deze veronderstelde meerwaarde van de inzet van ICT moet 
ook worden geëvalueerd. Het is belangrijk dat docenten kunnen controleren en 
onderbouwen of en hoe die meerwaarde in de praktijk is gerealiseerd.

Op basis van het bovenstaande komen we tot de volgende docentcompetenties binnen 
de dimensie Onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren. In bijlage 2 wordt weergegeven 
in welke andere raamwerken deze dimensie ook is opgenomen.

Ontwerpen en uitvoeren van (innovatief) onderwijs met ICT
De docent…
1. kan (innovatief) onderwijs ontwerpen dat aansluit bij de eigen praktijktheorie op leren 

en lesgeven met ICT en bij het onderwijsconcept van de instelling;
2. kan (innovatief) onderwijs ontwerpen en uitvoeren waarbij ICT wordt gebruikt om de regie 

van studenten op hun eigen leerproces te bevorderen en in te spelen op individuele 
behoeften van studenten;

3. weet hoe hij het leerproces in verschillende leeromgevingen (zoals bij facetoface onder
wijs, onderwijs online en op de werkplek) kan ondersteunen, combineren en coördineren;

4. kan rekening houden met het welzijn van de studenten en met (sociale) inclusie bij  
onderwijsleerprocessen met ICT;

5. kan digitale bronnen en leermaterialen selecteren, aanpassen, arrangeren en ontwikkelen. 

Faciliteren en monitoren van leren
De docent...
1. kan het leerproces van studenten monitoren en ondersteunen met formatieve en  

summatieve toetsing en (peer) feedback, en kan hierbij weloverwogen ICT inzetten;
2. kan ICT inzetten om gegevens over studenten te verzamelen, analyseren en rapporteren, 

met als doel het begrijpen en verbeteren van het leerproces van studenten;
3. kan tijdige en doelgerichte begeleiding en ondersteuning op maat bieden met behulp 

van ICT.

Evalueren en bijstellen van onderwijs
De docent...
1. kan zijn ontwerp voor (innovatief) onderwijs met ICT evalueren en optimaliseren en kan 

hierbij weloverwogen gebruik maken van ICT;
2.	kan	reflecteren	op	de	meerwaarde	van	ICT	in	onderwijsleerprocessen	en	op	basis	daarvan	

de inzet van ICT bijstellen;
3.	kan	reflecteren	op	het	eigen	digitaal	pedagogisch-didactisch	handelen	en	dat	aanpassen	

aan persoonlijke, institutionele en maatschappelijke behoeften.
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2.2 Studenten toerusten voor de digitale samenleving

De tweede dimensie uit het raamwerk heeft betrekking op het toerusten van studenten 
voor het leven, leren en werken in een digitale samenleving. De snel veranderende samen-
leving en arbeidsmarkt en de technologische ontwikkelingen daarin vragen om (nieuwe) 
ICT-competenties van studenten als burgers en toekomstige werknemers36,37. Het ontwik-
kelen van de digitale geletterdheid van studenten is een van de ambities van het Versnel-
lingsplan, waaraan in de zone Versterken van Digitale Human Capital wordt gewerkt.

Dit zeggen de experts over het toerusten van studenten voor de  
digitale samenleving:

De experts pleiten ervoor om het toerusten van studenten voor de digitale samen-
leving als apart competentiedomein op te nemen in het raamwerk. Het opleiden 
van studenten tot ICT-geletterdheid voor onder andere een leven lang leren, inzet-
baar blijven op de arbeidsmarkt en deelname aan de maatschappij is niet iets waar 
alle docenten uit zichzelf aandacht aan geven. Soms wordt gedacht dat studenten 
al ICT-vaardig zijn en dat docenten vooral kunnen leren van studenten, maar uit  
onderzoek naar afstandsonderwijs blijkt dat er grote verschillen zijn tussen studenten 
op dit punt. 

Hierbij is het volgens de experts wel van belang om goed na te gaan welke aspecten 
binnen de invloedssfeer van de docent liggen en welke niet. Het is dus goed om 
steeds te bedenken wat de taak is van individuele docenten, wat belegd moet worden 
bij het team en wat op instituutsniveau geregeld moet zijn. Bij de toepassing van 
het raamwerk verdient het aanbeveling om een micro-, meso- en macrokant te  
onderscheiden aan de competenties onder deze hoofddimensie.

In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan het belang van het ontwikkelen van de 
digitale geletterdheid van studenten voor leven, leren en werken en de rol die docenten 
in het hoger onderwijs hierin kunnen spelen. Docenten moeten leeractiviteiten ontwerpen 
en uitvoeren om studenten informatie, media en datageletterdheid en computational 
thinking te laten ontwikkelen11,3841. Te denken valt aan leeractiviteiten waarin studenten 
informatie en leermiddelen moeten vinden in een digitale omgeving en deze informatie 
leren analyseren, interpreteren en beoordelen op betrouwbaarheid. Of leeractiviteiten 
waarin studenten worden gestimuleerd om zelf content te creëren, ICT te gebruiken om 
samen te werken en te communiceren of om problemen op te lossen met behulp van 
ICTtoepassingen. Studenten dienen te leren hoe zij op een veilige en verantwoorde  
manier gebruik kunnen maken van ICT, wat de meerwaarde en risico’s van internet en 
sociale media kunnen zijn en wat de regels en afspraken zijn met betrekking tot auteurs
recht en hergebruik van (digitale) content5,42.

Dit zeggen de experts over competenties bij digitale geletterdheid 
voor leven, leren en werken: 

De experts bevelen aan om ook aandacht te besteden aan de ethische aspecten van 
ICT en aan de normatieve kant. Dit omdat docenten hier steeds meer mee te maken 
hebben, o.a. 24/7 beschikbaarheid, wanneer wel/niet je camera aanzetten. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om de ‘dark side’ van internet; een afweging maken over ICT- 
gebruik tegenover de keerzijde daarvan in de persoonlijke levenssfeer, foute dingen 
die je kunt doen met learning analytics, de werking van algoritmen en het gevolg 
van het gebruik van big data voor personen.

Studenten moeten ruimte krijgen om te leren hoe zij hun eigen leerproces kunnen volgen 
en vormgeven43. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van ICTtoepassingen om 
het eigen leerproces te plannen, te volgen, evalueren en vast te leggen. Daarbij moeten 
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studenten weten hoe ze studiedata effectief en verantwoord kunnen beheren en ook 
moeten zij beschikken over zelfregulerende vaardigheden om te kunnen leren in een 
blended leeromgeving44. Zo moeten studenten doelen kunnen stellen, hun leeromgeving 
kunnen inrichten, strategieën kunnen bepalen, de tijd bewaken, hulp zoeken en het proces 
kunnen evalueren.

Uit onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen studenten wat betreft het niveau 
van digitale geletterdheid, met name als het gaat om het inzetten van ICT voor het eigen 
leren21,45. Docenten moeten oog hebben voor verschillen tussen studenten op dit punt en 
het onderwijsleerproces zo inrichten dat studenten deze competenties kunnen ontwik
kelen11,3841.

Van docenten in het hoger onderwijs mag verwacht worden dat zij een bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van de digitale geletterdheid van studenten voor leven, leren en 
werken.	Dat	betekent	dat	zij	ook	aandacht	hebben	voor	specifieke	ICT-competenties	die	
studenten nodig hebben binnen het beroep of vakgebied waarvoor zij worden opgeleid. 
Beroepen en taken veranderen als gevolg van de toenemende digitalisering. Dit vraagt van 
de (aankomende) beroepsbevolking dat zij in staat zijn om de competenties te ontwikkelen 
die nodig zijn om zich een leven lang te blijven ontwikkelen, bijscholen en omscholen37. Dat 
betekent dat ook in het hoger onderwijs meer aandacht besteed zou moeten worden aan 
specifieke	digitale	vaardigheden	en	specifieke	soft	skills	in	de	context	van	het	vakgebied37.

Dit zeggen de experts over de digitale geletterdheid voor het  
beroep of vakgebied waarvoor wordt opgeleid:

De experts adviseren om een onderscheid te maken in generieke digitale geletterd-
heid en digitale geletterdheid voor het vakgebied/beroepsdomein waarvoor wordt 
opgeleid. Digitale geletterdheid voor het beroepsdomein moet onderdeel zijn van 
dit raamwerk. Dit krijgt nu geen of onvoldoende aandacht binnen het hoger onder-
wijs en is volgens de experts cruciaal voor de aansluiting van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt. Het raamwerk kan zich hierin ook onderscheiden van andere raam-
werken, waarin dit meestal minder aandacht krijgt. 

Welke ICTtoepassingen studenten moeten kennen en kunnen gebruiken, verschilt sterk 
per beroepsdomein/vakgebied. Bovendien zijn deze ICTtoepassingen constant in ont
wikkeling37. Vanuit het oogpunt van bruikbaarheid en duurzaamheid van het raamwerk 
voor docentcompetenties focussen we hier op de meer overstijgende metacognitieve 

vaardigheden waar docenten studenten in op zouden moeten leiden. Zo moeten docen
ten studenten bijvoorbeeld ondersteunen om de functionele inzet van ICTtoepassingen 
voor het beroepsdomein/vakgebied te leren begrijpen en hen te leren ICTtoepassingen 
kritisch te kunnen beoordelen op het nut voor het beroepsdomein/vakgebied. Voor deze 
leerdoelen dient de docent leeractiviteiten te kunnen ontwerpen. Diaconu en collega’s38 
geven daarbij aan dat docenten hun gebruik van ICT moeten modelleren in relatie tot de 
arbeidsmarkt waarop hun studenten terecht komen. In het Digital Teaching Professional 
Framework wordt aangegeven dat in een snel veranderende samenleving het van essen
tieel belang is dat studenten ook de competenties aangereikt krijgen om breed en duur
zaam inzetbaar op de arbeidsmarkt te blijven35,37.

Dit zeggen de experts over competenties bij de digitale geletterd-
heid voor het beroep of vakgebied waarvoor wordt opgeleid:

Experts hebben hierover gezegd dat wanneer wordt gesproken over ‘ICT-toepassingen 
gebruiken’ de rol van de student vaak te passief is. Van studenten in het hoger 
onderwijs verwacht je dat ze vooroplopen bij het gebruik van tools, dat ze betere  
van minder kansrijke toepassingen kunnen onderscheiden, dat ze ICT creatief 
combineren en aanpassen en zo zelf bijdragen aan de digitale toepassingen voor 
het beroepsdomein/vakgebied. Het gaat hierbij ook om een affectieve component 
en houding; bij studenten de nieuwsgierigheid aanwakkeren om voorloper te zijn 
in ICT en zich hierin te blijven ontwikkelen. Dit is cruciaal voor de duurzame inzet-
baarheid van studenten op de arbeidsmarkt.

Op basis van het bovenstaande komen we tot de volgende docentcompetenties binnen 
de dimensie Studenten toerusten voor de digitale samenleving. In bijlage 2 wordt weer
gegeven in welke andere raamwerken deze dimensie ook is opgenomen.
 

Digitale geletterdheid voor leven, leren en werken
De docent…
1. kan leeractiviteiten ontwikkelen en uitvoeren om studenten digitale geletterdheid te 

laten ontwikkelen;
2. kan studenten begeleiden bij het weloverwogen omgaan met internet en sociale media;
3. kan studenten toerusten om persoonlijke gegevens en studiedata effectief te beheren 

en beschermen;
4. kan studenten begeleiden bij het reguleren en monitoren van het eigen leerproces met 

behulp van ICT.
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Digitale geletterdheid voor het beroepsdomein/vakgebied  
waarvoor wordt opgeleid
De docent…
1. zorgt dat studenten vertrouwd zijn met de ontwikkeling van nieuwe technologieën  

in het beroepsdomein/vakgebied waarvoor wordt opgeleid;
2. kan studenten stimuleren om een actieve bijdrage te leveren aan innovatie met ICT  

binnen het beroepsdomein/vakgebied;
3. kan de digitale communicatievaardigheden van studenten helpen ontwikkelen om  

blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te bevorderen.

2.3 Professioneel handelen als docent

Om innovatief onderwijs te kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalueren dat meer maat-
werk voor studenten en flexibel onderwijs mogelijk maakt6, moet de docent zich continu 
blijven ontwikkelen op het professionele vlak16. Competenties om te leren en innoveren 
zijn belangrijke verklarende factoren voor het kunnen veranderen van het onderwijs46. 
Deze competenties zien we ook terug in de beschrijving van de docent als professional47,48. 
Het kunnen bijhouden van de technologische ontwikkelingen in de samenleving maar 
ook in het beroepsdomein/vakgebied waarvoor de docent opleidt, vraagt om een nieuws-
gierige houding waarbij de docent veel deelt en samenwerkt met anderen. Reflectie op 
het eigen handelen en op de rol van ICT in het onderwijs zijn daarbij onmisbaar49.

Als onderdeel van het professionele handelen als docent worden vaak de competenties 
van de docent als lerende professional beschreven. Het leren van docenten is een belang
rijke voorwaarde voor onderwijsvernieuwing50. De docent moet zichzelf kunnen blijven 
ontwikkelen op een manier die past bij de context en bij de eigen professionele identiteit48. 
Dat begint met de visie. De docent moet een eigen visie op onderwijs met ICT ontwikkelen 
en zich ermee verbonden voelen om zo de visie in de lespraktijk tot uiting te laten komen51. 
Daarbij wordt gewezen op het belang van samenwerken met collega’s om tot een gedeelde, 
onderbouwde visie en kennisbasis te komen die is ingebed in de visie van het team, de 
opleiding en de onderwijsinstelling. Voor Almerich en collega’s10 betekent dit ook dat 
docenten moeten deelnemen aan onderzoeksprojecten gericht op onderwijs met ICT. 
Dat	betekent	dat	docenten	zich	onderzoekend	en	reflectief	opstellen	en	wetenschappelijke	
kennis	vertaalt	naar	de	eigen	context	én	reflecteert	op	de	impact	van	de	innovatie	op	het	
onderwijsleerproces.

Dit zeggen de experts over competenties bij de lerende professional:

Bij lerende professionals gaat het ook over actief kennisnemen van ontwikkelingen 
op het gebied van ICT in het onderwijs in onderzoek en in de onderwijspraktijk en 
indien nodig of gewenst deze eigen maken en weten toe te passen. En het kunnen 
beoordelen/wegen van deze ontwikkelingen. Het is belangrijk dat docenten kritisch 
kunnen reflecteren op ontwikkelingen en dat ze de voor- en nadelen kunnen  
benoemen.

Omdat het hier gaat over de docentcompetenties in de context van onderwijsinnovatie 
met ICT, zijn ook de competenties om te leren en innoveren met ICT van docenten van 
belang. Het gaat dan onder andere om het actief op de hoogte blijven van ontwikkelingen 
op het gebied van onderwijs met ICT en daarbij gebruik maken van onderzoeksresultaten 
en best practices uit het onderwijsveld52. We nemen deze expliciet op omdat uit onder
zoek onder docenten in het hoger onderwijs blijkt dat dit geen vanzelfsprekende compe
tenties zijn21,53. Docenten moeten zich innovatieve praktijken eigen maken door ermee te 
experimenteren	en	te	reflecteren	op	de	mogelijke	meerwaarde	van	deze	praktijken	voor	
het eigen onderwijs. Het idee dat docenten innovatief moeten zijn in hun gebruik van  
ICT wordt ook ondersteund in de literatuur10,17,18,54.
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Dit zeggen de experts over competenties bij innoveren met ICT:

Cruciale competenties voor onderwijs en ICT zijn een houding van voortdurende 
professionele ontwikkeling, voortdurend bijleren, onderzoekend leren, een nieuws-
gierige houding/attitude en dingen durven uitproberen. Dit juist ook omdat de 
ICT-kennisbasis voortdurend in beweging is. We hebben het hier over een raamwerk 
gericht op docentcompetenties ten behoeve van onderwijs met ICT. Dat vraagt om 
jezelf blijvend te ontwikkelen en om bereid en in staat te zijn je eigen opvattingen 
ter discussie te stellen. Dit verkennen en experimenteren vereist durf en lef; de hou-
ding om te durven experimenteren en innoveren is een cruciaal onderdeel van het 
professioneel handelen als docent. Het is belangrijk dat docenten kunnen denken 
vanuit veranderende opvattingen over leren en kritisch kunnen kijken naar een  
verandering. Hierbij moeten docenten steeds actuele ontwikkelingen in het  
beroepsdomein/vakgebied waarvoor ze opleiden in beeld houden.

Onderwijsinnovatie	met	ICT	is	een	complex	proces	dat	vraagt	om	het	kritisch	reflecteren	
op en bijstellen van de eigen opvattingen over onderwijs met ICT en over de eigen rol 
daarin. Dit kan worden gestimuleerd door samen te werken met verschillende partijen  
die praktijkvraagstukken vanuit verschillende perspectieven kunnen benaderen. Hierdoor 
ontstaat ruimte voor innovatie55,56.

In de literatuur wordt het communiceren en samenwerken met andere professionals door 
verschillende auteurs genoemd als onderdeel van de digitale competentie van docenten1214.
Het gaat dan onder andere om het deelnemen aan online leernetwerken en om het online 
kunnen communiceren met de onderwijsgemeenschap10,12,18,54. Dit sluit aan bij ander onder
zoek waaruit blijkt dat multidisciplinaire samenwerking nodig is voor onderwijsinnovatie 
met ICT8,57.	Een	specifieke	vorm	van	deze	samenwerking	is	het	samen	ontwerpen	van	on
derwijs met ICT in multidisciplinaire designteams, leergemeenschappen of communities 
of practice5860. 

Dit zeggen de experts over competenties bij communiceren en  
samenwerken:

Men moet niet alleen samenwerken, experimenteren en delen met collega’s, maar 
ook met het werkveld. Onderwijsinnovatie met ICT kun je niet alleen, daarom zijn 
goede relaties en samenwerking met het team en het werkveld nodig en moet je 
ook open staan om te leren van je studenten. 

De experts benadrukken dat het experimenteren met en evalueren van (innovatieve) 
onderwijspraktijken met ICT doordacht en onderzoeksmatig dient te gebeuren.  
Om dat te realiseren wordt begeleiding door of samenwerking met onderzoekers 
op dit thema aangeraden.

 
Op basis van het bovenstaande komen we tot de volgende docentcompetenties binnen 
de dimensie Professioneel handelen als docent. In bijlage 2 wordt weergegeven in welke 
andere raamwerken deze dimensie ook is opgenomen.
 

Lerende professional
De docent…
1. kan aandachtsgebieden vaststellen voor de eigen professionele ontwikkeling t.a.v.  

onderwijsinnovatie met ICT en kan zich actief op deze gebieden ontwikkelen;
2. kan samen met collega’s een visie ontwikkelen op (innovatief) onderwijs met ICT en  

het toerusten van studenten voor de digitale samenleving passend bij de visie van de 
onderwijsinstelling;

3. kan de eigen visie op (innovatief) onderwijs met ICT toetsen en bijstellen mede op basis 
van onderzoeksresultaten, maatschappelijke ontwikkelingen en ervaringen in de praktijk.

Innoveren met ICT
De docent…
1. kan (innovatieve) onderwijspraktijken met ICT verkennen, kritisch beoordelen en toepassen 

in de eigen onderwijspraktijk;
2. houdt zich actief op de hoogte van (innovatieve) praktijken met ICT in het beroepsdomein/
vakgebied	waarvoor	wordt	opgeleid	en	kan	kritisch	reflecteren	op	de	meerwaarde	daar
van voor zijn onderwijs;

3. kan ontwikkelingen op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT actief bijhouden, 
bespreken met collega’s en hiermee experimenteren.

Raamwerk docentcompetenties
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Communiceren en samenwerken
De docent…
1. kan samenwerken om (innovatief) onderwijs met ICT te ontwerpen en te evalueren;
2. kan deelnemen aan professionele online netwerken of gemeenschappen om  

professionele relaties rondom onderwijsinnovatie met ICT te versterken;
3. kan ICT doelgericht inzetten voor de communicatie met studenten, binnen de  

organisatie en met derden.

2.4 Digitale geletterdheid van de docent

Om de digitale geletterdheid van studenten te kunnen ontwikkelen en (innovatief) onder-
wijs met ICT te ontwerpen en uit te voeren, dienen de docenten op hun beurt ook digitaal 
geletterd te zijn5. In dit raamwerk lopen de digitale geletterdheid van docenten en van 
studenten daarom in belangrijke mate parallel. Uit onderzoek blijkt dat de digitale gelet-
terdheid van docenten direct samenhangt met de mate waarin zij lesgeven met ICT61,62. 
Docenten die onzeker zijn over de eigen digitale vaardigheden beschouwen zichzelf ook 
minder vaardig om ICT didactisch in te zetten en om studenten op te kunnen leiden tot 
ICT-geletterdheid en maken daardoor ook minder vaak gebruik van ICT in hun onderwijs. 
De eigen digitale geletterdheid kan daarmee gezien worden als voorwaarde voor onder-
wijsinnovatie met ICT. Digitale geletterdheid van de docent wordt ook als competentie 
genoemd in verschillende raamwerken (zie bijlage 2). 

Dit zeggen de experts over de digitale geletterdheid van de docent:

De experts adviseren om expliciet aandacht te besteden aan de digitale geletterd-
heid van docenten. Op termijn kan dit worden geïntegreerd in competenties die  
nodig zijn voor de andere hoofddimensies, maar het is nu geen vanzelfsprekend-
heid dat docenten zichzelf bekwamen in ICT en dit inzetten in hun onderwijs.

De geanalyseerde artikelen uit de literatuurstudie beschrijven ICT-basisbekwaamheid als 
een essentieel onderdeel van de digitale geletterdheid van docenten. Sommige auteurs 
geven	heel	specifiek	aan	welk	type	applicaties	en	tools	docenten	moeten	kunnen	gebrui
ken12,24,39,63.	Ardıç	en	Çiftçi24 stellen bijvoorbeeld dat docenten de volgende basisvaardig
heden moeten hebben: tekstverwerkingsvaardigheden, spreadsheetvaardigheden, data
basevaardigheden, elektronische presentatievaardigheden, internetnavigatievaardigheden 
en	grafische	hulpmiddelenvaardigheden.	Voor	het	huidige	raamwerk	gaat	het	niet	zo	zeer	
om	het	kunnen	inzetten	van	specifieke	ICT-toepassingen.	Belangrijker	is	dat	een	docent	
weet hoe hij zich nieuwe ICTtoepassingen eigen kan maken5,64. Dat hij zicht heeft op de 
beschikbare ICTtoepassingen binnen de eigen context en weet wat de gevolgen daarvan 
zijn voor zijn onderwijs, zodat hij op basis van de visie op onderwijs met ICT kan formuleren 
welke ICTomgeving nodig is om die visie te realiseren16.

Als tweede subdimensie wordt in de literatuur de informatie-, media- en datageletterdheid 
van docenten benoemd. Dit houdt onder meer in dat de docent informatie en digitale 
content kan vinden op het internet, deze informatie kan beoordelen op betrouwbaarheid, 
kan verwerken10,14,54, kan analyseren en vergelijken, en kan beoordelen op betrouwbaarheid 
en geloofwaardigheid65.

Docenten moeten (net als studenten) bewust en kritisch om kunnen gaan met internet en 
sociale media42,66. Dit houdt in dat ze kritisch kunnen kijken naar de rol van sociale media 
in het leven van mensen en naar technieken die worden ingezet om mensen te beïnvloeden 
en dat ze een beeld hebben van mogelijkheden van media voor het onderwijs. 

Doordat docenten in toenemende mate te maken krijgen met de beschikbaarheid van 
studiedata (zie ook paragraaf 2.1) betekent dat dat ze steeds meer datageletterd moeten 
zijn. Ze moeten de competenties hebben om actief, creatief, kritisch en bewust (grote) 
hoeveelheden studiedata te gebruiken en te begrijpen12,67.

Docenten in het hoger onderwijs maken soms gebruik van digitale leermaterialen, die  
zij aanpassen voor hun eigen doeleinden. Ze moeten op de hoogte zijn van de mogelijke 

Raamwerk docentcompetenties

26

Onderwijs 
ontwerpen, 
uitvoeren 
en evalueren

Studenten 
toerusten 
voor de digitale 
samenleving

Professioneel 
handelen
als docent

Digitale 
geletterdheid 
van de docent

• Ontwerpen en 
 uitvoeren van (innovatief) 
 onderwijs met ICT
• Faciliteren en 
 monitoren van leren
• Evalueren en bijstellen
 van onderwijs

• Digitale geletterdheid
 voor leven, leren en werken
• Digitale geletterdheid
 voor het beroepsdomein/
 vakgebied waarvoor 
 wordt opgeleid

• ICT-basisbekwaamheid
• Informatie-, data- en
 mediageletterdheid
• Computational thinking

• Lerende professional
• Innoveren met ICT
• Communiceren en 
 samenwerken
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3 Tot besluit

Het hoger onderwijs heeft een belangrijke taak om studenten voor te bereiden op het 
leven, leren en werken in een gedigitaliseerde samenleving. Van docenten in het hoger 
onderwijs wordt verwacht dat zij studenten ondersteunen bij de ontwikkeling van de 
benodigde competenties en dat zij waar mogelijk hierin als rolmodel voor de studenten 
kunnen fungeren. Van docenten wordt daarnaast in toenemende mate verwacht dat zij 
ICT	in	kunnen	zetten	om	hun	onderwijs	meer	flexibel	en	op	maat	van	de	behoeften	van	
studenten te kunnen inrichten. Dat is een complex proces en vraagt om gerichte professi
onalisering van docenten. Een belangrijke vraag daarbij is welke competenties docenten 
in het hoger onderwijs zouden moeten beheersen om aan deze verwachtingen te kunnen 
voldoen. 

De zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT 
heeft daarom de opdracht gegeven een raamwerk voor docentcompetenties gericht op 
onderwijsinnovatie met ICT te ontwikkelen. Dit raamwerk is tot stand gekomen op basis 
van literatuurreview, een vergelijking van bestaande raamwerken, gesprekken met experts 
en praktijkvalidatiesessies met onderwijsprofessionals uit het hoger onderwijs. 
Het raamwerk bestaat uit competenties die zijn ingedeeld in vier hoofddimensies: onder
wijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren; studenten toerusten voor de digitale samenleving; 
professioneel handelen als docent en de digitale geletterdheid van de docent. Elk van 
deze hoofddimensies is in het raamwerk uitgewerkt in subdimensies en bijbehorende 
competenties. Daarbij is gekozen voor een generieke opzet van het raamwerk dat zijn oor
sprong vooral vindt in de (wetenschappelijke) literatuur en actuele state of the art kennis 
over het hoger onderwijs in Nederland. Het generieke karakter zorgt ervoor dat het raam
werk herkenbaar en toepasbaar is voor het volledige hoger onderwijs, dus voor universitei
ten en voor hogescholen, maar ook voor alle sectoren en vakgebieden daarbinnen. 
 
Tijdens de expertgesprekken en de validatiesessies is duidelijk geworden dat het raamwerk 
een bruikbaar, doordacht en theoretisch onderbouwd overzicht biedt van de competenties 
die docenten in het hoger onderwijs nodig hebben om hun onderwijs te innoveren met ICT 
en om studenten toe te rusten voor leven, leren en werken in de digitale samenleving. 

Hoe nu verder?
Om een vervolg te geven aan dit onderzoek en de vertaalslag te maken naar de praktijk 
zijn vervolgstappen nodig die buiten de opdracht van het huidige onderzoek vallen. Uit de 
gesprekken met de experts en de validatiesessies zijn de volgende aandachtspunten voor 
dit vervolg te destilleren.
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licenties en hergebruikmogelijkheden om te voorkomen dat ze in strijd met de wet  
en regelgeving werken68,69.

Tot slot wordt in de literatuur rondom digitale geletterdheid in toenemende mate  
Computational Thinking als relevante competentie beschreven5,70. Docenten moeten  
weten wat computational thinking is en waar ze het relevant toe kunnen passen. Dat 
houdt in dat ze (complexe) problemen kunnen vertalen naar stappen en processen die 
met ICT opgelost kunnen worden en de oplossing daarna weer gebruiken in de oorspron
kelijke (educatieve) context 70. Het belang van computational thinking is relevant voor elk 
vak gebied en elk beroep71,72. Deze vaardigheden zijn voor zowel studenten als docenten  
in het hoger onderwijs daarmee in toenemende mate van belang.
Op basis van het bovenstaande komen we tot de volgende docentcompetenties binnen 
de dimensie Digitale geletterdheid van de docent. In bijlage 2 wordt weergegeven in  
welke andere raamwerken deze dimensie ook is opgenomen. 

ICT-basisbekwaamheid
De docent…
1. kan ICT effectief inzetten voor onderwijsleerprocessen;
2. weet welke ICTfaciliteiten hij tot zijn beschikking heeft of zou moeten hebben in een 
specifieke	context	en	wat	de	consequenties	daarvan	zijn	voor	het	educatief	ICT-gebruik;

3. kan nieuwe ICTtoepassingen selecteren en zich snel eigen maken, hij volgt techno
logische ontwikkelingen actief en probeert deze nieuwe toepassingen uit.

Informatie-, data- en mediageletterdheid
De docent…
1. kan digitale informatie en bronnen vinden, deze analyseren, interpreteren en beoor

delen op betrouwbaarheid;
2. kan bewust en kritisch omgaan met internet en sociale media;
3. begrijpt wat de regels rondom auteursrecht en plagiaat zijn, welke licentiesoorten er 

zijn en kan gepaste verwijzingen naar digitale materialen gebruiken;
4. kan data actief, creatief, kritisch en bewust gebruiken en begrijpen, en kan persoonlijke 

en studentgegevens effectief beheren en beschermen.

Computational thinking
De docent…
1. kan een probleem in zijn vakgebied of domein formuleren op een manier die het  

mogelijk maakt deze met ICT op te lossen;
2. kan met ICT een oplossing voor het probleem creëren;
3. kan	de	oplossing	toepassen	in	het	specifieke	vakgebied	of	domein.
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Uit de gesprekken met docenten, onderwijskundig ICTprofessionals en beleidsmakers 
blijkt dat zij het lastig vinden om aan de hand van het raamwerk een visie en strategie te 
bepalen over wie welke competenties op welk moment en op welke manier zou kunnen 
en willen ontwikkelen. Er is behoefte aan houvast in de vorm van een praktische uitwerking 
met duidelijke voorbeelden. Te denken valt aan een uitwerking in gedragsindicatoren 
waarin wordt beschreven wat docenten precies moeten kunnen, kennen en willen als ze 
de betreffende competentie beheersen. Het geven van concrete voorbeelden kan meer 
ruimte	geven	om	het	raamwerk	te	plaatsen	in	de	eigen,	specifieke	onderwijscontext.	 
Een eerste stap daarvoor zou kunnen zijn om het raamwerk uit te werken naar gedrags
indicatoren voor startbekwame docenten. Wat verwachten we dat startbekwame docenten 
moeten kunnen, kennen, willen en doen op het vlak van onderwijs met ICT? Van daaruit 
kunnen	de	consequenties	voor	professionaliseringstrajecten	voor	startbekwame	docenten	
zoals de BDB en BKO in kaart worden gebracht en kan nagedacht worden over vervolg
trajecten die daarop aansluiten.

Er is zowel bij de experts als bij de onderwijsprofessionals behoefte aan meer (voor)beelden 
van hoe de docentcompetenties er in de praktijk uit kunnen zien en aan instrumenten of 
handvatten om het raamwerk te integreren in het professionaliseringsbeleid van de instelling.
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Bijlage 2  
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lesgeven 
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Profes-
sional  
Frame-
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Onderwijs 
ontwerpen, 
uitvoeren 
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eren
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uitvoeren van  
(innovatief) onder
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monitoren van 
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onderwijs
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Digitale geletterd
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leren en werken

Digitale geletterd
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gebied waarvoor 
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Professio
neel han
delen als 
docent

Lerende  
professional

Innoveren  
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geletterd
heid van  
de docent

ICTbasisbekwaam
heid

Informatie, data 
en mediageletterd
heid

Computational 
thinking
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en de VSNU dat inzet op het samenbrengen van initia
tieven, kennis en ervaringen en snel en concreet aan 
de slag gaan met kansen voor het hoger onderwijs. Dit 
gebeurt in acht verschillende ‘zones’. In de versnellings
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professionalisering van docenten in hbo en wo.


