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Voorwoord 
"Fit for 4.0: training trainers en docenten voor het 4.0-paradigma" is een project dat mede 
wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Erasmus+-programma. 
Het doel is om docenten en trainers te ondersteunen bij de overgang naar het nieuwe 
leerparadigma dat vereist is door de digitale transformatie en de vierde industriële revolutie. 

Industrie 4.0, digitale revolutie, slimme fabrieken, wereldwijde interconnectie - dit zijn de 
sleutelwoorden die de huidige ontwikkelingen van de arbeidswereld beschrijven. 
Beroepsopleiding kan "de eerste keuze" worden om deze transformatie door te maken, maar 
op dit moment kunnen slechts enkele opleidingscentra in Europa de benodigde apparatuur 
gebruiken en, nog belangrijker, leraren en opleiders zijn zich niet bewust van de omvang van 
dergelijke veranderingen, of kunnen er gebruik van maken de vereiste tools (eerst 
conceptueel en methodologisch, eerder dan technologisch). 

Sommigen van hen hebben de neiging zich te concentreren op lesgeven in plaats van op leren; 
sommigen zijn niet volledig op de hoogte van de bestaande online-instrumenten voor leren, 
onderwijzen en beoordelen; sommigen hebben niet zoveel contact met elkaar als ze zouden 
kunnen, omdat ze denken dat ze de knowhow hebben om te 'verdedigen'; sommigen hebben 
een duidelijker beeld nodig van de aard, implicaties en werkelijke betekenis van het 4.0-
paradigma, dat niet alleen "Industrie" 4.0 en technologie is, maar ook de hele samenleving 
omvat. 

Om beroepsonderwijs en -opleiding duurzaam te maken, is het relevant om de tijden en 
hulpmiddelen bij te werken, waarbij de samenwerking tussen leraren/opleiders, leerlingen, 
opleidingsaanbieders, bedrijven, sociale delen, lokale autoriteiten wordt bevorderd. Fit for 4.0 
wil deze uitdaging aangaan door een reeks competenties te beschrijven die nuttig zijn voor 
leraren in het beroepsonderwijs en -opleiding (VET), en door een reeks opleidingsmodules die 
geschikt zijn voor "4.0" te ontwikkelen en te testen in nauwe samenwerking met bedrijven. 

Fit for 4.0 wordt uitgevoerd door een sterk consortium van 10 partners in 8 EU-lidstaten: 
Italië, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Portugal, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, 
wat neerkomt op een competente en bekwame mix van uitstekende Europese VET-spelers, in 
de geest om te voorzien in een echt “strategisch partnerschap”. 

Dit document beschrijft de tweede projectoutput en presenteert een reeks vragen voor 
zelfevaluatie over de bereidheid van leraren en trainers voor 4.0. In de stroomlijn van 
onderscheidende competenties geïdentificeerd voor "4.0 ready" leraren en trainers (zie "Set 
van competenties gericht op het train-de-trainer-programma", beschikbaar op de 
projectwebsite op www.fitfor40.eu), een set van 24 algemene vragen zijn opgesteld, die de 
didactische, strategische en persoonlijke competentiedomeinen van opleiders bestrijken. 

De vragenlijst is vrij toegankelijk online op de projectwebsite. Als zelfevaluatie-instrument 
heeft het tot doel leerkrachten en opleiders te ondersteunen en hen uit te nodigen om na te 
denken over hun vaardigheden, houdingen en opleidingsgewoonten, met het oog op 
verbetering. Het voltooien van de test levert geen score op. Met andere woorden, er zijn geen 
goede of foute antwoorden, maar gewoon keuzes die de eigen werkwijze en voorkeuren 
weerspiegelen, en een kans om ze zo nodig te heroverwegen. 
  

http://www.fitfor40.eu/
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1. Het project Fit for 4.0 
 

Rationale 
Het project volgt een ontwikkelingstraject in drie stappen. 

Stap 1, op basis van bestaande studies en directe ervaringen verzameld van leraren in de 

partnerlanden over veranderingen die door Industrie 4.0 zijn veroorzaakt, heeft tot doel: 

 Beschrijven en het benadrukken van competenties die nodig zijn voor trainers, met 

speciale aandacht voor de mechanische/mechatronische/automobielsectoren, waarbij 

ICT-vaardigheden als motor voor de “4.0-wereld” in gedachten worden gehouden. De 

focus ligt vooral op cross/soft skills, naast de professionele vaardigheden die docenten 

al bezitten of makkelijker kunnen ontwikkelen. 

 Leveren van een online tool waarmee trainers zelf kunnen beoordelen of ze geschikt 

zijn om 4.0-onderwerpen te behandelen en in hun dagelijkse werk in te bedden. 

Stap 2 ontwerpt en test een train-de-trainers-programma, gestructureerd in 

trainingseenheden op basis van leerresultaten, met een doordringend en "intelligent" gebruik 

van IT-tools. Het programma zal worden ontwikkeld in samenwerking met partners uit de 

lokale industrie, met name wat betreft leerdoelen, en omvat bijvoorbeeld: 

 het 4.0-paradigma: het scenario dat ten grondslag ligt aan de waardecreatieketen voor 

goederen en diensten, in een wereldwijd onderling verbonden omgeving; 

 sleuteltechnologieën voor 4.0: kansen, implicaties, didactiek; 

 hoe “4.0 leerervaringen” te ontwerpen: planning, instructieontwerp; 

 4.0 als multidisciplinair onderwerp: hoe 4.0 verankeren in alle vakken, hoe trainers 

laten samenwerken; 

 co-design met bedrijven: hoe kan de samenwerking tussen docenten, opleiders en 

bedrijven worden verbeterd; 

 gezamenlijke leerbeoordeling door trainers en bedrijven, inclusief beoordeling van 

informeel en niet-formeel leren; 

 hoe u op de hoogte blijft van de evolutie van 4.0.  

Alle onderwerpen worden omgezet in een Massive Online Open Course (MOOC), inclusief 

oefeningen, videoclips, quizzen en onderzoeksmateriaal. 

Stap 3 is gericht op het zorgen voor mainstreaming en impact van resultaten in 

partnergebieden. Trainers in de steekproefgroep zullen de resultaten in hun dagelijkse 

activiteiten benutten door een deel van/volledige programma's te herzien/in te stellen op 

basis van geleerde lessen. Trainers en stagiairs in partnergebieden zullen deelnemen aan een 

vriendschappelijke wedstrijd en strijden om best practices. De effectiviteit zal samen met 
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geassocieerde partners worden beoordeeld en de resultaten zullen worden verzameld in 

richtlijnen, waaronder ook geschiedenissen die gevallen beschrijven die uit de wedstrijd naar 

voren komen.The project follows a three-step development pathway. 

 

Doelstellingen 

Projectdoelstellingen zijn: 

- het beschrijven van een “minimum” van vaardigheden, namelijk didactisch en 

transversaal, die leraren/opleiders nodig hebben, vooral degenen die betrokken zijn bij 

het Hoger Beroepsonderwijs en -opleiding (HVET), met betrekking tot de 4.0-transitie; 

- het ontwikkelen van een zelfbeoordelingsinstrument voor competenties, waarmee 

docenten/opleiders van beroepsonderwijs en -opleiding hun gereedheid voor de 4.0-

wereld en digitale transformatie kunnen meten; 

- het ontwikkelen en testen, in nauwe samenwerking met ondernemingen, van een 

informatiepakket voor opleiders, een trainingsprogramma aangeboden als MOOC 

(Massive Online Open Course), compleet met voorbeelden van trainingsmateriaal, 

methoden voor leerbeoordeling, innovatieve tools voor training en leren;exploiting 

that MOOC to train a sample group of trainers, who will pilot their learning by co-

designing training modules/programs in this new 4.0 concept, together with 

businesses;  

- het beschikbaar stellen van dergelijke producten voor iedereen, ook buiten het 

partnerschap, via een kennisbank van Open Educational Resources (OER) die vrij 

toegankelijk is via hetzelfde online platform dat door de steekproefgroep wordt 

gebruikt; 

- het identificeren van een reeks beleidsaanbevelingen/suggesties voor lokale, nationale 

en Europese besluitvormers, voor toekomstige actualisering van de competenties van 

leraren en opleiders. 

Het train-de-trainer-programma is vooral gericht op het verbeteren van vaardigheden voor 

lesgeven, met behulp van innovatieve methoden en hulpmiddelen, en het verankeren van het 

4.0-paradigma in het dagelijkse werk. Daarom heeft het betrekking op onderwerpen als het 

begrijpen van de betekenis en de impact van het 4.0-paradigma op studie en werk, of het 

ontwikkelen en uitvoeren van interdisciplinaire 4.0-leerervaringen samen met collega's en 

bedrijven, hoe gebruik te maken van trainingsmethoden die de operationele processen 

weerspiegelen op de werkplek, hoe competenties in het digitale tijdperk te beoordelen, 

enzovoort. 

Dit train-de-trainer-programma is praktisch en tegelijkertijd "intrinsiek digitaal", opgebouwd 

met dezelfde instrumenten die het biedt, namelijk door transnationale teams samengesteld 

uit trainers en bedrijfsexperts, gebruikmakend van online samenwerkingsplatforms. 

Trainers die het programma volgen, leren door bedrijven te bezoeken, door met collega's te 

discussiëren (zelfs op afstand), door gebruik te maken van Design Thinking en Instructional 
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Design-technieken, door van gedachten te wisselen met experts en professionals, en door 

"serieus" te spelen. 

De belangrijkste verwachte resultaten zijn: 

- meer bekwame VET-docenten en -opleiders; 

- betere leerkwaliteit, dus betere inzetbaarheid van studenten en aantrekkelijkheid van 

beroepsonderwijs en -opleiding; 

- meer en stabiele samenwerking tussen aanbieders van opleidingen, 

docenten/opleiders en ondernemingen; 

- beschikbaarheid van duurzame instrumenten, overdraagbaar naar andere 

economische sectoren en andere Europese landen. 

Figuur 1 synthetiseert het projectconcept en -model. 

 

 

Figure 1 – Model voor Fit for 4.0 
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2. De zelfevaluatie 

2.1. Methodologie 

Doelstellingen en reikwijdte 
Voor docenten technische vakken is Industrie 4.0 strikt gekoppeld aan technologie. Andere 

docenten tonen meestal een vrij algemene/generieke kennis. Desalniettemin is 4.0 nogal 

transversaal tussen disciplines die worden onderwezen, hetzij in initiële VET-cursussen, in 

technische HO of in postdoctorale VET-programma's. Het implementeren van 4.0 vereist ook 

niet dat je alleen technologische onderwerpen beheerst: data-analyse, bijvoorbeeld 

wiskundige kennis, zoals datarapportage, kunnen basisvaardigheden op het gebied van 

geletterdheid en communicatie, zowel synthetisch als analytisch, niet buiten beschouwing 

laten. Meer, trainers zijn in een 4.0-omgeving impliceert vaardigheden als: 

- tools (en niet alleen apparatuur) gebruiken voor online samenwerking in de 

verschillende ontwikkelingsfasen van een opleidingstraject/project, b.v. educatieve 

ontwerptechnieken; 

- gebruik maken van inductieve in plaats van deductieve leermethoden; 

- het opzetten van een trainingsprogramma of module die de verantwoordelijkheid van 

een deel van het verwachte leren volledig delegeert aan bedrijven; 

- het beoordelen van leren dat plaatsvond in andere contexten dan op school; 

- enzovoort… 

Deze tool is bedoeld om VET-docenten hun eigen competentieniveau over de 4.0 "wereld" te 

laten beoordelen, d.w.z. om op de een of andere manier hun bereidheid om samen te werken 

in een 4.0-trainings- en leeromgeving te meten. 

Het bestaat uit een online tool voor zelfevaluatie, die docenten en trainers de kans geeft om 

na te denken over: 

- achtergrond kennis; 

- kennis van technologische aspecten; 

- inzicht in implicaties voor organisatie/impact op werkomgeving; 

- kennis/meesterschap van tools voor het ontwerpen, managen en beoordelen van leren 

in een 4.0 perspectief; 

- neiging tot verandering; 

- vermogen om te interageren in een omgeving met meerdere actoren. 

De tool is gebaseerd op een set van 9 niet-technologische competenties, opgesomd in figuur 

2. 

Docenten en trainers communiceren en werken in een ondersteunende 

technologische/digitale context, met een didactisch doel, het ervaren van levenslang leren en 

eigen persoonlijke ontwikkeling, met een globaal zicht op strategische continue verbetering: 

daarom hebben we hun competenties toegewezen aan een van deze drie domeinen . 

Domeinen zijn niveau-onafhankelijk (of cross-level), omdat ze expertisegebieden definiëren, 

in plaats van te meten in hoeverre een competentie wordt beheerst. Grenzen van domeinen 
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overlappen en vereisen aanpassing in verschillende contexten: in het geval dat een 

competentie naar meer van hen kan verwijzen, hebben we deze toegewezen aan de best 

passende. 

Voor elke competentie stelt de tool een aantal vragen, volgens de methodologie beschreven 

in de volgende paragraaf. 

Het doel van deze tool is niet om competenties te “beoordelen” en docenten een cijfer te 

geven. 

Het is eerder een kans om te (her)denken over iemands mentaliteit, houding, dagelijkse 

praktijken en gedrag, en deze te confronteren met de uitdagingen en kansen die Industrie 4.0 

biedt: geavanceerd teamwerk, handelen in een omgeving met meerdere belanghebbenden, 

het koppelen van gezichts- en face-to-face en afstandsinteractie, gebruik maken van digitale 

tools voor communicatie/onderwijs/leren, kennismaken met snelle veranderingen, de 

noodzaak om eigen expertise en kennis te delen en om strategieën en tools van anderen over 

te nemen, etc 

  Technologische/digitale onderliggende context  

  

      title   

 

d
o

m
ei

n
 

Didactisch  

D.1. –Ontwerp van leerervaringen vanuit een 4.0 benadering   

D.2. – Implementering  leerervaringen vanuit een 4.0 benadering   

D.3. – Beoordeling leerervaringen vanuit een 4.0 benadering   

D.4. – Interact in leerervaringen vanuit een 4.0 benadering   

Persoonlijk  
P.1. – Up-to-date blijven   

P.2. –Management van informatie en kennis     

Strategisch  
S.1. – Procesverbetering    

S.2. – Innovatie    

          

Figure 2 – De acht onderzocht competenties 

Zelfevaluatie is dan ook het sleutelwoord. Respondenten doen geen “test”. In plaats daarvan 

kijken ze naar zichzelf in een spiegel en krijgen ze de kans om te stoppen en na te denken. 

Er is geen goed of fout antwoord, geen prijs of verwijten: alleen een kans om iemands 

gewoonten te herzien en te overwegen of ze kunnen verbeteren in het voordeel van de 

cursisten. We zouden kunnen zeggen dat het doel van de test niet is om vaardigheden te 

toetsen aan een bepaald prestatie-/kennisniveau, maar om ze te toetsen aan de eigen 

perceptie. Met andere woorden, de test is eerder diagnosegericht dan controlegericht. 

In het kader van het project heeft deze tool een tweeledig bereik: 
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a. te gebruiken als voorbereidende test door docenten/trainers die de MOOC . volgen 

b. om de laatste feedback te geven stroomafwaarts van de voltooiing van de MOOC  

De vragen zullen in beide gevallen hetzelfde zijn. Het vergelijken van antwoorden voor en na 

de training is bedoeld als een extra hulpmiddel, om te reflecteren op persoonlijke 

ontwikkelingbefore and after the training is meant as a further tool, to reflect on personal 

development. 

Over de vragen 
De test zal naar verwachting aantrekkelijk zijn voor docenten en trainers, dat wil zeggen om 

hen aan te moedigen de MOOC te verkennen. Om dat doel te bereiken, besloten partners om 

het makkelijk te houden, niet te zwaar en niet te lang. Tegelijkertijd mocht de test niet te 

simpel en kort zijn, om behulpzaam te zijn. 

Het bestaat dus in totaal uit 24 vragen, drie voor elke competentie die wordt getoond in figuur 

2. Het duurt ongeveer 15-20 minuten om te voltooien. 

Vragen zijn meervoudig antwoord, één keuze. Ze spreken de respondenten gewoonlijk in de 

eerste persoon aan en moedigen aan om te verwijzen naar persoonlijke ervaring bij het 

beantwoorden. Vaak vragen ze de respondenten om een zin af te maken en daarbij de meest 

geschikte conclusie te kiezen, of ze leggen een verklaring af en vragen de respondenten om 

(de mate van) hun overeenstemming of oneens te uiten. Elke vraag biedt 4/5 optionele 

antwoorden, en elke optie is zo geformuleerd dat alle opties even "redelijk" zijn, om de valkuil 

te vermijden om impliciet te suggereren dat één keuze "de juiste" of "de beste" zou kunnen 

zijn. 

In sommige gevallen volgen opties een soort hiërarchie, bijvoorbeeld van minimale naar 

maximale persoonlijke betrokkenheid in een situatie of context, maar wordt er geen oordeel 

of voorkeur gemaakt tussen verschillende opties. 

Bovendien zorgen veel vragen ervoor dat respondenten zichzelf op een bepaald punt tussen 

verschillende doelen plaatsen, zoals: 

- wordt mijn gedrag gestuurd door mijn beslissingen of door externe factoren? 

- werk ik liever alleen of in teamverband? 

- ben ik meer conservatief of innovator? 

- heb ik meer kans om te ontvangen of te delen? 

- kan ik het alleen redden, of heb ik externe hulp of training nodig? 

Nogmaals, in verschillende gevallen variëren de aangeboden opties van "kunnen presteren" 

tot "anderen kunnen ondersteunen bij het presteren", met als doel respondenten te laten 

nadenken over hun rol en houding als leraar. 

Over de feedback 
In lijn met de strategie van zelfbeoordeling krijgen gebruikers geen numerieke score of een 

cijfer. Er is geen pass of fail. Of liever gezegd, het is aan de respondenten om zelf te beslissen 

of ze tevreden zijn met hun antwoorden. 
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Toch is er enige feedback. Het is in dit stadium (zie hoofdstuk 3 voor toekomstige 

ontwikkelingen) een algemene, waarbij de respondenten meestal hun antwoorden opnieuw 

worden gepresenteerd, worden erkend en aanbevelingen worden gedaan over de onderdelen 

van de MOOC die nuttig kunnen zijn voor verder leren en verbetering van de verschillende 

competenties. 

Over aanlevering 
De test is en blijft voor iedereen gratis toegankelijk. 

Momenteel kunnen gebruikers het in het Engels opnemen via de projectwebsite op 

www.fitfor4-0.eu. Het bezorgplatform is momenteel een eenvoudige online vragenlijst. Zoals 

beschreven in hoofdstuk 3, zodra de 

platform voor de MOOC zal worden vrijgegeven, de test zal worden verplaatst, erop worden 

geïntegreerd en beschikbaar worden gesteld in alle partnertalen: Italiaans, Deens, 

Nederlands, Fins, Duits, Portugees, Zweeds. 
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2.2. Vragenreeks 
 

Competentie D.1 

Ontwerp van leerervaringen vanuit een 4.0 benadering 

n.  Tekst  Mogelijke antwoorden  

D1.1  Ik weet wat Industrie 4.0 is, de ondersteunende 
technologieën en de niet-technologische implicaties voor 
arbeid 

❑  

❑  

Nee  
Nee, en ik zou hier meer over willen weten  

  ❑  Ja, in het algemeen 

  ❑  Ja, voor wat bepaalde onderdelen betreft 

  ❑  Ja, en ik zou het graag aan anderen willen uitleggen  

D1.2  Ik hanteer een multi-stakeholderbenadering bij het 
ontwerpen van mijn cursussen en het voorbereiden van 
mijn lessen, uitgaand van de behoeften van studenten en 
het betrekken van collega's, vertegenwoordigers van de 
arbeidsmarkt, enz. 

❑  

❑ 

❑  

❑  

Nee 
Ik verkies verder te bouwen op eerdere ervaringen  
Ja, in het algemeen  
Ja, regelmatig 

D1.3  Wanneer ik voor het eerst een cursus/les ontwerp, denk 
ik aan: 

❑  Eerst de onderwerpen, dan methodes en tools, indicatoren 
en beoordeling  

  ❑  Methodes en tools eerst, dan onderwerpen, leerresultaten, 
tijd, indicatoren, beoordeling 

  ❑  Leerresultaten eerst, dan indicatoren, onderwerpen, 
methodes en tools, beoordeling 

  ❑  Leerresultaten eerst, dan beoordeling, methodes en tools, 
onderwerpen, indicatoren 
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Competentie D.2 

Implementering leerervaringen vanuit een 4.0 benadering 

n.  Tekst   Mogelijke antwoorden 

D2.1  Wanneer ik les geef, maak ik de link met de arbeidsmarkt ❑  Meestal heb ik dat niet nodig 

  ❑  Ik zou me daarvoor moeten voorbereiden 

  ❑  Ik zou meer betrokken willen zijn bij de arbeidsmarkt  

  ❑  Ja, ik geef voorbeelden / opdrachten die verwijzen naar echte 

situaties uit de arbeidswereld  

  ❑  Ja, ik baser mijn cursussen / lessen op onderwerpen / 

problemen die zich voordoen bij bedrijven 

D2.2  Ben ik in staat leeractiviteiten zoals probleemgestuurd 

leren, projectwerk, Proof of Concept, leerfabriekconcept, 

praktijkervaringen, enz. te implementeren? 

❑ 

❑  

❑  

Nee, onze uitrusting is niet up-to-date 

Nee, ik moet hiervoor opgeleid worden 

Ja, met wat hulp van buitenaf 

  ❑  Ja, ik gebruik die volledig zelfstandig 

  ❑  Ja, en ik zou anderen kunnen helpen 

D2.3  Ik maak regelmatig gebruik van digitale leermiddelen 

(bijvoorbeeld videoconferenties, leeromgevingen, 

samenwerkingshulpmiddelen, hulpmiddelen voor 

interactie op afstand, het verzamelen van feedback, enz.) 

❑ 

❑  

❑  

Nee, dat is nutteloos bij de onderwerpen die ik onderwijs 

Nee, ik moet daarvoor opgeleid worden 

Ja, met wat hulp van buitenaf 

 
 

❑  Ja, en ik gebruik ze zelfstandig 

  ❑  Ja, en ik zou anderen kunnen helpen 
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Competence D.3 

Beoordeling leerervaringen vanuit een 4.0 benadering 

n.  Tekst  Mogelijke antwoorden 

D3.1  Hoe maak je evaluatiedoelen, processen en methoden 

expliciet en deel je ze? 
❑  

❑  

Ik maak ze niet duidelijk 

Ik verkies ze niet expliciet te maken en laat studenten de 

confrontatie aangaan met onvoorziene uitdagingen  

  ❑  Ik geef punten voor elke vraag die ik in een test zet 

  ❑  Ik verklaar ze in de syllabus van de cursus 

  ❑  Ik presenter en bespreek mijn beoordelingsstrategie met de 

studenten bij aanvang van mijn cursus.  

D3.2  Is er naast u nog iemand anders betrokken bij het 

toetsen van uw vakken? 
❑  

❑  

Niemand anders 

Sommige collega’s  

  ❑  Vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt 

  ❑  Studenten in peer samenewerking 

D3.3  Meet u wel eens de geschiktheid van uw 

beoordelingsstrategieën en -instrumenten ten opzichte 

van het behalen van leerresultaten? 

❑ 

❑  

❑  

Ik denk niet dat dat nodig is 

Daar heb ik nog nooit aan gedacht 

Ja, eens per jaar wanneer ik het programma herbekijk 

  ❑  Ja, regelmatig  
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Competence D.4 

Interactie leerervaringen vanuit een 4.0 benadering 

n.  Tekst  Mogelijke antwoorden  

D4.1  Welk van volgende uitspraken beschrijft jou 

het best? 
❑  Ik neem het initiatief om strategie en oplossingen te vinden bij het 

uitvoeren van taken 

  ❑  Ik werk graag een strategie uit en bespreek die dan met anderen 

  ❑  Ik kom niet stel naar voor met oplossingen, ik verkies ze in team te 
nemen. 

  ❑  Ik ben altijd bereid om strategieen van anderen in acties om te zetten  

D4.2  Bij het bespreken van leerresultaten voor een 

leerprogramma... 
 ❑ Ik denk dat het leidende criterium het nationale leerplan moet zijn. Ik 

vind dat leraren de leerresultaten moeten bepalen en deze vervolgens 
moeten aanpassen, rekening houdend met de behoeften die door 
vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt zijn geuit 

    ❑  denk dat bedrijven hun noden zouden moeten duidelijk maken en dat 
docenten de leerresultaten daarop zouden moeten afstemmen 

  ❑  Ik denk dat leerresultaten overeen gekomen moeten worden met alle 
betrokken stakeholders 

D4.3  Wanneer je werkt in een multi-stakeholder 

omgeving of in een multidisciplinair team… 
❑ 

❑  

Ik luister meestal 
Ik leer veel van anderen 

  ❑  Volgens mij helpen we elkaar groeien 

  ❑  Ik denk dat we onze gezamenlijke doelen sneller kunnen bereiken 
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Competentie P.1 

Up to date blijven 

n. Tekst Mogelijke antwoorden 

P1.1 Maak en volg je een formeel plan om je vaardigheden 

continu te ontwikkelen en up-to-date te blijven? 

❑ Nee 

❑ Ja, soms 

❑ Ja, regelmatig  

❑ Ja, ik bekijk mijn planning jaarlijs samen met mijn overste 

❑ Ik stel het normaalgezien wel op maar leef het niet na 

❑ Ik maak het, volg het en doe regelmatig aanpassingen 

P1.2 Evalueer je je eigen werk? ❑ Niet nodig 

❑ Niet formeel, dat is iets wat natuurlijk komt in mijn professioneel 

leven: lerenden, collega’s en mijn overste beoordelen me elke 

dag 

❑ Ja, van tijd tot tijd denk ik aan mijn verwezenlijkingen e naan 

mijn toekomstige doelen 

❑ Ja: ik stel doelen voorop en beoordeel mezelf tegenover die 

doelen regelmatig 

P1.3 Vind je dat je zelf up-to-date bent met de informatie 

over Industry 4.0? 

❑ Nee, maar ik weet waar ik de relevante informatie kan vinden  

❑ Nee, maar ik heb er wel algemene kennis over 

❑ Ja, ik weet waar ik moet zoeken en ik vind altijd de informatie die 

ik nodig heb. Ik doe dat op regelmatige basis. 

❑ Ja, en ik zou anderen kunnen ondersteunen bij hun zelfevaluatie 
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Competentie P.2 

Management van informatie en kennis 

n. Tekst Mogelijke antwoorden 

P2.1 Betrouwbaarheid van informatie is essentieel bij het 

leren en op de werkplek. Welke van de volgende is 

het beste op u van toepassing? 

❑ Ik vertrouw op mijn gezond verstand om te beslissen over de 

betrouwbaarheid van een stuk informatie 

❑ Ik heb een aantal bronnen geselecteerd die ik als betrouwbaar 

beschouw: Ik vertrouw informatie die van hen afkomstig is 

❑ Ik controleer regelmatig relevante informatie aan de hand van 

officiële bronnen 

❑ Ik pas regelmatig fact-checking toe op relevante informatie 

P2.2 Docenten zorgen vaak voor nieuwe en pakkende 

leerstof. Welke van de volgende is het beste op u van 

toepassing? 

❑ Materiaal dat ik ontwikkel is op de een of andere manier het 

resultaat van mijn knowhow en toont mijn competenties: Ik deel 

het meestal liever niet met anderen 

❑ Ik voel me meestal meer op mijn gemak om materiaal dat ik 

ontwikkel alleen voor mezelf en mijn leerlingen te houden, 

tenminste voor een tijdje 

❑ Ik vind het meestal prettig om open materiaal te ontwikkelen en 

het gratis beschikbaar te stellen (bv. op leerplatforms, sociale 

media, enz.). 

❑ Ik deel het materiaal dat ik ontwikkel graag met collega's, met 

het oog op wederzijdse verbetering. 

P2.3 Industrie 4.0 vereist kritisch denken. Hoe beoordeel 

je jezelf op het aanmoedigen van kritisch denken van 

je leerlingen? 

❑ Ik behandel kritisch denken niet meteen 

❑ Ik plan specifieke lessen rond kritisch denken in 

❑ Ik geef opdrachten rond kritisch denken 

❑ Ik voorzie regelmatig technieken en kansen tot kritisch denken 

wanneer ik mijn cursussen opstel 
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Competentie S.1 

Procesverbetering  

n. Tekst Mogelijke antwoorden 

S1.1 Houd rekening met 

procesmanagementmethodologieën die strikt 

gerelateerd zijn aan 4.0 (bijv. Agile, XPM, Scrum, lean, 

etc.). 

❑ Ik ken ze niet 

❑ Ik ken ze maar pas ze niet toe  

❑ Ik kan ze toepassen mits enige hulp 

❑ Ik ken ze en pas ze toe 

❑ Ik ken ze en pas ze toe en zou anderen hierbij kunnen helpen 

S1.2 Procesverbetering vereist regelmatige evaluatie. 

Houd rekening met de relevantie van recensies in uw 

werk. 

❑ Ik herbekijk mijn werk als mijn organisatie daarom vraagt 

❑ Ik herbekijk mijn werk als onvoorziene situaties dat vereisen 

❑ Ik herbekijk mijn werk regelmatig 

❑ Ik herbekijk mijn werk regelmatig, e nook wanneer bepaalde 

situaties erom vragen 

S1.3 Reviews moeten leiden tot verbetering. Overweeg de 

relevantie van het communiceren van de bevindingen 

van beoordelingen. 

❑ Doorgaans deel ik de bevindingen na herziening van mijn werk 

niet 

❑ Ik rapporteer en deel bevindingen na herbekijken van mijn werk 

soms 

❑ Ik rapporteur bevindingen na herbekijken van mijn werk 

regelmatig 
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Competentie S.2 

Innovatie 

n. Tekst Mogelijke antwoorden 

S2.1 Ik neem meestal de tijd om innovatieve ideeën en 

trends te verkennen, met het oog op creatiever 

lesgeven en leren. 

❑ Oneens mee 

❑  Meer oneens dan eens 

❑ Meer eens dan oneens  

❑ Eens mee 

S2.2 Ik stel voor en test nieuwe benaderingen, methoden 

en tools in mijn werk, wanneer ik een kans zie om te 

innoveren. 

❑ Oneens mee 

❑  Meer oneens dan eens 

❑ Meer eens dan oneens  

❑ Eens mee 

S2.3 Ik moedig altijd open denken bij leerlingen aan door 

proactieve technieken en benaderingen te gebruiken. 

❑ Oneens mee 

❑  Meer oneens dan eens 

❑ Meer eens dan oneens  

❑ Eens mee 
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3. Volgende stappen 
Zoals beschreven in hoofdstuk 1, zullen projectpartners de tool nu in de nationale talen 
vertalen. Wanneer de train-de-trainer MOOC zich in een goede ontwikkelingsfase bevindt, 
kiest elke partner een steekproef van 2/3 trainers die de instaptest voor zelfevaluatie zullen 
doen en vervolgens hun begrip van specifieke onderwerpen verbeteren dankzij de MOOC. 
Ten slotte zal dezelfde groep de test een tweede keer doen na het bijwonen van de MOOC. 

Partners zullen dit proces monitoren en een speciale groep op een sociaal netwerk (of op het 
leerplatform) laat deelnemers informatie, opmerkingen en ervaringen uitwisselen. 

Partners discussiëren ook over de mogelijkheid om deze tool te verrijken met nog een reeks 
vragen, een soort 2nd tier (bovenste niveau). Zelfs als het oorspronkelijke plaatje niet 
voorzien was, zou een optie kunnen zijn om bijvoorbeeld sets van 8/10 vragen per 
competentie te ontwikkelen, specifieker, diepgaander, zodat docenten en trainers hun 
voorbereiding nog beter kunnen beoordelen.. 
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