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Programma
13.30 – 14.20: DICHE

◦ Toelichting op het DICHE project – Arie Vonk, projectleider DICHE
◦ Erfgoedonderwijs en ICT – Mathy VanBuel, directeur @it en lid van het DICHE team

14.30 – 15.20: workshopronde I

15.30 – 16.20: workshopronde II

16.30 – 16.45: het laatste woord

◦ Afsluitende column – Sanne Scholten, directeur Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)



Toelichting op het project



DICHE – het programma
Doel
• Komen tot de integratie van digitale middelen in het primair onderwijs over het 

algemeen, en binnen cultuur- en erfgoededucatie in het bijzonder

Uitgangspunten
• Stimuleren van digitale integratie in leren en onderwijzen
• Ontwikkelen van competenties om vernieuwende digitale aanpakken te hanteren
• Versterken van het profiel van het beroep van leerkracht

Aanpak
• Intellectual output 1 – formuleren van een gezamenlijke onderzoeksagenda ten aanzien

van het gebruik van digitale middelen binnen cultuur- en erfgoededucatie
• Intellectual output 2 – ontwikkelen van een menu van/voor digitale middelen, dat

bovendien wordt getest in de onderwijspraktijk
• Intellectual output 3 – beantwoorden onderzoeksvragen en het doen van aanbevelingen

voor het gebruik van digitale middelen binnen cultuur- en erfgoededucatie



DICHE – het proces

Intellectual output 1 – gezamenlijke onderzoeksagenda
§Welke digitale aanpak stimuleert de verbinding tussen 21st century
learning en cultuur- en erfgoededucatie?
§Op welke manier moeten de competenties van leerkrachten en trainers 
worden ontwikkeld om in effectieve digitale aanpak te voorzien?
§Welke goede voorbeelden en aanpakken stimuleren de ontwikkeling 
van 21st century skills bij studenten?



Intellectual output 2 – ontwikkelen en testen van een menu van/voor 
digitale middelen
§ Op de website van het project digitale tools en good practices geplaatst 
en van uitgebreide toelichting voorzien
§Zowel in Nederland als in Italië is met studenten in een pilot gewerkt 
aan de implementatie van digitale tools en vaardigheden in het 
onderwijs aan leerlingen, studenten en educatoren



Intellectual Output 3 – beantwoording van de onderzoeksvragen en het 
doen van verdere aanbevelingen 
§ De opbrengsten van de pilots worden op dit moment geëvalueerd
§De onderzoeksvragen worden op grond van de ervaringen en de 
verkregen data geanalyseerd
§Er worden aanbevelingen gedaan voor het gebruik van het digitale 
menu en voor verdere samenwerking



DE ONVOLTOOID TOEKOMSTIGE TIJD



Mathy Vanbuel
ELEARNING TECHNOLOGIST

WWW.ATIT.BE

http://www.ATIT.BE


Wat is digitale innovatie?





21ste Eeuwse competenties

… omvatten kennis, vaardigheden en
attitudes die burgers nodig hebben om 
deel te nemen en bij te dragen aan de 
Lerende Samenleving (zgn. “vaardigheden
voor een leven lang leren”)



Modellen
KSAVE

DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital 
Competence in Europe (new)

SLO Kennisnet (NL)

GENERIC LEARNING OUTCOMES

Microsoft PiL
◦ 21CLD Learning Activity Rubrics
◦ 21CLD Student Work Rubrics



Essentiele competenties
Samenwerken (“Collaboration”)

Communicatie

ICT geletterdheid

Sociale en/of culturele vaardigheden; burgerzin (citizenship)



Hoog aangeschreven 
competenties
Creativiteit

Kritisch denken

Problemen oplossen

Kwalitatieve producten vervaardigen / Productiviteit



…en verder
Leren leren 

Zelf gerichtheid

Planning

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen 

Risico beheersing
Conflicten beheersen en oplossen
Zin voor initiatief en ondernemerschap



Kernonderwerpen
Wiskunde

Communicatie in moedertaal

Wetenschappen

Geschiedenis en kunst

Economie
Aardrijkskunde
Bestuur en burgerschap



10 Sleutelvaardigheden
1. Denkwijzen:

1. Creativiteit en innovatie
2. Kritisch denken, probleemoplossen, beslissingen treffen
3. Leren leren, metacognitie

2. Werkwijzen:
4. Communicatie
5. Samenwerken, collaboratie (teamwerk)

3. Werkinstrumenten:
6. Informatie geletterdheid
7. ICT geletterdheid

4. In de Wereld leven:
8. Burgerzin – lokaal en globaal
9. Leven en carrière
10. Persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid – inclusief culturele gevoeligheid en 

competentie



In de praktijk… 
Proefproject DICHE (http://www.diche-project.eu) 

Evaluatie van de competenties van de 21ste eeuw (sleutelcompetenties)

Inhoud/context: Erfgoedonderwijs

Cultureel erfgoed experts 
◦ LEU
◦ CoopCulture

Lerarenopleidingen 
◦ Marnix
◦ UniRomaTre

Evaluatie van leerlingen en docenten
Selectieve evaluatie: aanpassing aan bestaande modellen

http://www.diche-project.eu


Waarom digitale innovatie in 
erfgoed-onderwijs?

Hildegarde Van Genechten
Stafmedewerker, Faro

Disciplinarity
Synthesis

Creating mind
Respectful mind

Ethical mind



Innovatieve hulpmiddelen
Een bron van practische innovatieve hulpmiddelen en parktijken die 
erfgoed onderwijs kunnen ondersteunen en/of inspireren, bruikbaar in 
het onderwijs van 11 tot 14 jarigen. Bruikbaar in de klas, in het museum 
of in het werkveld. Bedoeling is erfgoed onderwijs aantrekkelijker en
doeltreffende te maken. 







In de praktijk… Piloot in 
Nederland

2016/11 – 2017/03

Deel 1: Research project voor 9 tweedejaars Marnix studenten: “Hoe 
stimuleer je interactie en bewustwording voor Cultureel Erfgoed”. Onderzoek
naar Creativiteit en betekenisvolle Culturele Educate.

Deel 2: Praktisch deel: praktische workshop door LEU over Cultureel Erfgoed, 
workshop over technologie. 

Resultaat: 9 studenten hebben een leeractiviteit ontworpen en gedurende 4 
dagen met hun leerlingen uitgevoerd: 

• Focus op een 21ste Eeuwse vaardigheid
• Vertrek van een “nul-meting” van de vaardighedi
• Kies een digitale tool en pas die toe
• Voer de activiteit uit
• Meet de opbrengst van de activiteit.



Onderzoeksvraag
§ Inzetten van feedback op creativiteit, vb.: 
§ De kinderen ontwikkelen creativiteit:
§ De kinderen kunnen in een korte tijd meerdere oplossingen voor 

de opdracht bedenken. Ze leren divergent te denken. 
§ De kinderen kunnen detail in hun werk aanbrengen. 

§ De kinderen leren feedback te ontvangen, er over 
na te denken en toe te passen. 

§ De kinderen elkaar feedback geven en geven 
feedback op zichzelf.



Inzetten van feedback op 
creativiteit

Afname Gelijk Vooruitgang

Creativiteit voor en na



Inzetten van diepteleren op de 
betrokkenheid

1 2 3 4 5

VOOR NA



Inzetten van coöperatief leren op  
samenwerkingsvaardigheden

0

1

2

3

4

5

6

VOOR NA



Inzet metacognitieve vaardigheden 
op het coöperatief leren 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VOOR NA



In de praktijk… Piloot in 
Italie
180 studenten lerarenopleiding in 10 groepen

Ontwerp van leeractiviteiten op basis van de Diche doelstellingen in 
samenwerking met CoopCulture en UniRomatre. Onderwerpen zoals 
biologie, natuurkunde, wetenschap, religie ofwel 2 of 3 specifieke 
vaardigheden. (4C's maken deel uit van het nationale programma.)

7 leeractiviteiten (inclusief een bezoek aan de baden van Diocletianus) 
zijn uitgevoerd in april 2017 in 7 klassen met 150 leerlingen

De structuur van het leergedeelte bestaat uit: het gebruik van het Diche
Menu, 3 leermomenten, een evaluatie sessie. Studenten planden 
evaluatieactiviteiten vóór, tijdens en na de les. Zelfbeoordeling tijdens 
het proces bleek erg interessant en nuttig.







Sleutelvragen
Hoe verandert de integratie van 21ste eeuwse skills / competenties het curriculum en 
hoe verandert het wat en hoe er wordt onderwezen op scholen?
Wat betekent de invoering van 21ste eeuwse vaardigheden voor docenten, 
studenten, bestuurders en beleid?
Hoe kunnen verschillende educatieve contexten – zowel binnen als buiten het 
formele onderwijs - de verwerving van 21ste eeuwse vaardigheden ondersteunen?
Hoe kan ICT bijdragen om een brug te slaan tussen formele en informele educatieve 
contexten?
Welke specifieke vormen van ondersteuning hebben leraren en scholen nodig 
hebben om de verwerving van 21ste eeuwse vaardigheden te vergemakkelijken?
Welke veranderingen moeten worden aangebracht in de beoordeling van de 21ste

eeuwse vaardigheden?
Zijn docenten en studenten bereid zijn om de nieuwe vormen van beoordeling te 
aanvaarden die 21ste eeuwse vaardigheden met zich meebrengen?



Instrumenten
21cld student work rubrics 2012

21cld learning activity rubrics 2012

QuickScan Creativiteit  voor leerlingen (Dutch)

QuickScan Creativiteit  voor leerkracht (Dutch)

Checklist_vaardigheden_samenwerken SLO

Checklist__taxonomie_van_Bloom_01mv



"Alles in onderwijs werkt. 
We weten alleen niet wat 

of waar."
DYLAN WILLIAM



Het laatste woord



Op naar DICHE 2.0?!

§ De gesprekken hierover worden momenteel gevoerd

§Meer gericht op de ontwikkeling van leerkrachtcompetenties die nodig 
zijn om met digitale innovatie aan de slag te gaan

§ In de vorm van een te ontwikkelen en uit te voeren training/scholing

§Met specifieke nadruk op burgerschap, in relatie tot kunst-, cultuur- en 
erfgoededucatie


