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Aanleiding

Docenten vinden de ontwikkeling van het 
vakmanschap heel belangrijk, maar zien dit in 
producten van studenten niet goed genoeg terug.
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Vakmanschap

Wat is vakmanschap?

Een vakman weet hoe te handelen bij keuzes 
die in de praktijk voorkomen en kan daarbij 
verantwoorde beslissingen nemen. 
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Werkvorm

Hoe wordt de ontwikkeling van vakmanschap 
van studenten op jouw opleiding gestimuleerd?

Ons eigen vakmanschap.
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Onderzoek

Het middel dat ingezet wordt om de ontwikkeling van het 
vakmanschap te stimuleren en meten is het domeindossier.

Hoe kan het domeindossier meer effectief worden ingezet bij de 
ontwikkeling van het vakmanschap volgens studenten en 
docenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie locatie ‘s-
Hertogenbosch?
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Vakmanschap (PCK)

PCK-summit model (Gess-Newsome & Carlson, 2013)
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SOLO (actiewerkwoorden)

Gebaseerd op Braband & Dahl (2009), Biggs (2012)
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SOLO domeindossier (operationalisering)

Gebaseerd op Biggs (2012), Wilson-Smith & Colby (2007)
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Conclusie

1. Studenten en docenten vinden het 
domeindossier een geschikt middel om hun 
vakmanschap mee aan te tonen.

2. In de begeleiding rondom de ontwikkeling 
van vakmanschap het diep leren van 
studenten stimuleren. 

3. Er kwamen concrete aanbevelingen m.b.t. 
communicatie en organisatie.
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Kijkvraag (om straks te bespreken)

Geeft de conceptuele structuur die we nu 
uitzetten voor taal genoeg richting voor een 
reflectie op de ontwikkeling van het 
vakmanschap? 

Waardoor zou het verbeteren? 
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Wat is een domeindossier?

In het domeindossier laat je de ontwikkeling van jouw 
vakmanschap zien. 

Dit vakmanschap blijkt uit de manier waarop je jouw 
vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden 
inzet in je eigen onderwijspraktijk. 

Jouw vakmanschap ontwikkelt zich als je reflecteert op je 
eigen professionele handelen en daarbij verbindingen
maakt met de conceptuele kennis van het vak.   
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Hoe wordt het domeindossier 
getoetst?

De ontwikkeling van jouw vakmanschap is onderdeel 
van je persoonlijke ontwikkeling. Dit wordt getoetst in 
het competentie-examen.

De eisen waaraan het domeindossier moet voldoen 
staan beschreven in de CE studentenhandleidingen.

P-fase Cohort (2017-2018)
H-fase Cohort (2016-2017)
H-fase Cohort (2015-2016) 
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P-fase Cohort (2017-2018)
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Het domeindossier en taal

1. Nieuw lesformulier (lessen, verantwoording 
en feedback)

- Taaldoel
- Verantwoording leerinhoud en didactiek

2. De 10 van taal (reflectie)
– Reflectiemiddel
– Visie op taal
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Invullen van het lesformulier

Bekijk het voorbeeld. Worden er verbindingen 
gemaakt met de vakconcepten van taal?



Reflecteren op 
eigen handelen
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Werkvorm

Geeft de conceptuele structuur die we nu 
uitzetten genoeg richting voor een reflectie op 
de ontwikkeling van het vakmanschap voor 
taal? 

Wat zou het nog verbeteren? 
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Vragen?

Nu stellen of mailen naar:

Nanke: N.Dokter@Fontys.nl
Michel: M.vaningen@Fontys.nl


