
Het onderzoeksproject TW1ST Education staat voor Twenty First Century Skills in 

Technical Education. Ofwel: 21e eeuwse vaardigheden in technisch onderwijs. TW1ST 

Education is ontwikkeld op basis van de ervaring van hoofdaanvrager prof. dr. Ton de Jong 

en gesubsidieerd door NWO, TechYourFuture en Thales. Dr. Judith ter Vrugte is universitair 

docent aan de Universiteit Twente en betrokken bij TW1ST Education: “Het voornaamste 

doel van TW1ST Education is het ontwikkelen, onderzoeken en evalueren van digitale 

leermiddelen voor studenten en docenten in het mbo techniek onderwijs.  Met als focus 

het ondersteunen van het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden zoals zelfgestuurd 

leren, kritisch denken, samenwerken en reflectie.”

TechYourFuture

Digitale onderwijsmiddelen 
voor ontwikkelen 21e eeuwse 

vaardigheden

Het project is gestart in 2016 en werd in 2020 afgerond.  

Tijdens het onderzoek is vier jaar lang nauw samengewerkt met 

onderwijsprofessionals van technische opleidingen van vier 

roc’s (Deltion College, ROC van Twente, Aventus en Graafschap 

College). De uit het project voortgekomen leermiddelen zijn 

nu vrij toegankelijk via www.golabz.eu. De leermiddelen zijn 

met en voor het technisch mbo-onderwijs ontwikkeld, maar 

zijn generiek inzetbaar en hebben aannemelijke toegevoegde 

waarde voor verschillende opleidingen en opleidingsniveaus. 

21e eeuwse vaardigheden maken steeds 
meer het verschil                                                                                                                

Judith schetst de aanleiding tot TW1ST Education: “Wie 

in de huidige maatschappij werkt, kan het zich niet meer 

veroorloven om stil te staan. Bijvoorbeeld technologie 

neemt een enorme vlucht. Tegelijkertijd is eerder opgedane 

kennis steeds minder houdbaar.” In dit krachtenveld vraagt 

het technisch werkveld van zijn medewerkers steeds meer 

beheersing van zogeheten 21e eeuwse vaardigheden, 

zoals kritisch denken, plannen en reflecteren, maar ook 

samenwerking en goede communicatievaardigheden. Dit 

zijn geen vaardigheden die nieuw zijn in de 21e eeuw, 

maar die door de geschetste ontwikkelingen een steeds 

grotere relevantie hebben. Judith: “Het beroepenveld heeft 

een grote behoefte aan technische professionals die hun 

vakinhoudelijke kennis combineren met een brede set van dit 

soort cognitieve en sociale vaardigheden.”

Uitdaging voor het onderwijs                                                                                                                               
Judith: “Mbo-scholen en onderwijsprofessionals erkennen de 

vernieuwde vraag van het werkveld, maar zaten verlegen om 

middelen waarmee zij aan deze vraag kunnen voldoen. Dit is de 

basis van het onderzoeksproject TW1ST Education, een project 

waarbij de verbinding wordt gelegd tussen wetenschappelijke 

bevindingen, de maatschappij en de onderwijspraktijk in het mbo.” 

“We leiden nu studenten op voor iets wat we nog niet kennen,  

zoals de voortdurend veranderende manier van communiceren.  

Die verloopt steeds meer digitaal en in die zin is TW1ST Education  

een actueel en relevant project.”

Pim Harthoorn, recent gepensioneerd docent wis- en natuurkunde 

aan het Graafschap College te Doetinchem.

Wetenschappelijke bijdrage
Judith: “Naast een belangrijke praktische bijdrage levert  

TW1ST Education eveneens een aanzienlijke wetenschappelijke 

en theoretische bijdrage; experimenteel wetenschappelijk 

onderzoek in het mbo is namelijk schaars. Inmiddels heeft 

TW1ST Education geresulteerd in concreet en direct inzetbaar 

digitaal onderwijsmateriaal. TW1ST Education biedt een set 

digitale leermiddelen. Deze generieke applicaties stimuleren 

en ondersteunen het aanleren, toepassen en ontwikkelen 

van 21e eeuwse vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn de 

applicatie voor concept mappen en de samenwerkingsapplicatie 

die respectievelijk de ontwikkeling van kennisverwervings-, 

samenwerkings- en communicatievaardigheden stimuleren en 

ondersteunen.” 

Digitale simulaties                                                                                                                                      
Gedurende het project zijn ook digitale simulaties ontwikkeld 

voor de technische mbo-opleidingen. Deze richten zich op 

leerdoelen omtrent de werking van stroom, spanning, weerstand 

en het transport van elektrische energie. Zo ontstaat er de 

mogelijkheid om een online leeromgeving te creëren waar 

studenten aan hun 21e eeuwse vaardigheden kunnen werken 

terwijl zij eveneens domeinspecifieke, vakinhoudelijke kennis 
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verwerven. TW1ST Education laat zien dat studenten in alle tijdens 

het onderzoek gecreëerde leeromgevingen domeininhoudelijke 

kennis hebben verworven en profiteerden van de toevoeging van 

de ontwikkelde leermiddelen voor 21e eeuwse vaardigheden. 

Ontwikkeld samen met onderwijs                                                                                                                                       
Elise Eshuis is als promovenda vanuit haar promotieonder   zoek  

betrokken bij TW1ST Education:                                                                                                                     

“Voor dit onderzoek hebben we vier jaar intensief samenge-

werkt met vier roc’s. Deze langdurige samenwerking geeft extra 

waarde aan TW1ST Education. Het onderwijsveld is door ons 

continu betrokken bij het onderzoek. We hebben hen regelmatig 

om hun visie op de producten gevraagd. Zij zijn daadwerkelijk 

meegegroeid met de onderzoekers en de resultaten in dit project.” 

Judith: “In een cyclus van inventarisatie, ontwikkeling, onderzoek 

en terugkoppeling en evaluatie is via regelmatige bijeenkomsten 

de inbreng van de onderwijsprofessionals geïnventariseerd en 

toegepast.”

“De lesstof bleek de studenten aan te spreken. Er zaten oefeningen 

bij waarmee zij konden reflecteren op de daaraan gerelateerde 

communicatie, een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid. Interessant 

en leuk om te zien en voor mij een stimulans om voortaan weer beter 

op dat communicatieve aspect te letten. Dit project raakt docenten 

op een positieve manier in hun vakuitoefening.” 

William de Wit, docent elektrotechniek niveau 4 engineering  

Deltion College

Ondersteuning voor student én docent                                                                                                                                          
De leermiddelen zijn bedoeld om docenten te ondersteunen, 

niet te vervangen. Judith: “De docent is bij implementatie 

essentieel. Deze creëert het draagvlak bij de studenten en zorgt 

dat zij het nut zien van wat van hen gevraagd wordt zodat zij 

zich in zullen zetten om het beste eruit te halen. Daarnaast 

kan de docent de student, eventueel in samenwerking met 

medestudenten, ook prikkelen om zelf net dat stapje verder en 

dieper te denken.” Judith: “In samenhang met de leermiddelen 

zijn er dashboards ontwikkeld. Deze geven docenten inzicht 

in het proces en de ontwikkeling van de studenten zodat de 

docent de studenten gericht kan ondersteunen, begeleiden en 

(bij)sturen in het leerproces.” 

 “De toepassing van de geboden digitale oplossingen, zoals de 

in TW1ST Education (door)ontwikkelde applicatie voor concept 

mappen, scheelt je als docent veel werk. Vooral ook omdat je 

dit via de computer doet, je ziet digitaal direct de handelingen 

en je kunt die ook onmiddellijk vergelijken. Bovendien is het een 

mooie applicatie om als praatstuk te gebruiken voor lessen in 

discussievorm.”

William de Wit

Advies: goed integreren in een concrete les                                                                                                                 
William werkt graag met de applicaties voor concept maps. 

Hij ervaart deze als een praktisch, visueel hulpmiddel voor zijn 

lessen: “Start ik met een nieuw lesonderwerp? Dan laat ik de 

Zelf aan de slag
Go-Lab faciliteert docenten om de leermiddelen te 

finetunen op basis van hun specifieke onderwijsrichting. 

Judith: “Standaard krijg je een kant-en-klare basisopzet 

aangereikt voor een onderzoekende leeromgeving, 

voorzien van alle fasen die een student hierin doorloopt. 

Als docent voeg je vervolgens per onderdeel jouw 

specifieke leermiddelen, simulaties en meer toe. Wat helpt, 

is dat op dit platform ondersteuning wordt geboden met 

praktische instructiefilmpjes om een digitale leeromgeving 

in te richten. Alle geboden digitale oplossingen van TW1ST 

Education zijn centraal terug te vinden op de Go-Lab 

portal (www.golabz.eu). 

studenten hier iets over zeggen, ik schrijf hun trefwoorden op 

en leg daar relaties tussen. Vervolgens wordt dat visueel heel 

mooi in de concept map applicatie weergegeven, dus via de 

computer.” Ook collega-docenten raakten hier enthousiast 

over, geeft William aan: “Ik ben blij dat onder andere deze 

applicatie nu voor elke docent gratis toegankelijk is.” Wat kan hij 

hen aanraden? “Ik adviseer docenten die met de kant-en-klare 

applicaties en andere leermiddelen willen starten die goed te 

integreren in een concrete les, dus in een vak.”

“Ik betrok actief de mentoren van de deelnemende klassen bij het 

onderzoek. Zodat zij weten wat er speelt en gebeurt. Maar ook aan 

hun betrokkenheid en interesse moet je voortdurend werken door 

duidelijk het belang van de leermiddelen van TW1ST Education 

kenbaar te maken.”

Jogchum Klaver, docent Aventus

Bijkomstige positieve effecten                                                                                                                                        
Corona geeft aan TW1ST Education een onverwacht actuele 

impuls, concludeert Pim: “We hebben in een korte tijd over 

moeten schakelen op onderwijs op afstand in de vorm van 

digitaal lesgeven. Gedwongen door deze actualiteit ervaren we 

nu versneld hoe digitaal leren verloopt en welke 21e eeuwse 

vaardigheden dit vergt. Mijn ervaring is dat het weliswaar 

even zoeken is naar hoe je dit voor wat betreft de techniek 

vormgeeft, maar eenmaal in werking ben ik er positief over. 

In die zin kon TW1ST Education niet op een beter moment 

komen.”

Kleine interventies, groot resultaat                                                                                                                          
Judith kwam gaandeweg het onderzoek tot een stimulerende 

ontdekking: “Neem communicatie; studenten, zagen we, 

communiceren niet altijd even subtiel en helder met elkaar. 

Vaak zijn ze zich niet bewust van hoe dit anders kan. We 

ontdekten dat je met relatief kleine interventies bij veel 

studenten positieve resultaten bereikt. De leermiddelen 

die TW1ST Education biedt zijn op dit concept gebaseerd. 

Interventies op basis van een heldere instructie én een 

aanmoediging om studenten na te laten denken.”

“Mijn advies aan collega-docenten? Start niet in het wilde weg. 

Zoek samen met collega’s naar mogelijkheden en toepassingen, 

bekijk welke oplossing het beste past bij je docententeam, type 

school en onderwijs en probeer die uit.” 

Pim Harthoorn

Elise Eshuis Judith ter Vrugte




