
Digitale docenten: 
De nieuwe generatie!

Het project is opgezet om de rol van de Digitale 
Tutor te definiëren, het onderwijsleerproces van 
online en blended opleidingen te verbeteren, 
online leerkrachten bij te scholen tot “digitale 
tutor” en een database met tools te creëren om 
digitale tutoren te ondersteunen in hun dagelijkse 
werk.  
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Digital Tutor rolomschrijving

Competentiekaart

Soft Skills

Gewenste resultaten 

Wat we tot nu toe hebben gedaan

Een Digitale Tutor is een docent die in staat is om in een online 
omgeving les te geven door gebruik van informatie- en 
communicatietechnologieën met als doel studenten in staat te 
stellen op een effectieve, boeiende en inclusieve manier online te 
leren en zich te ontwikkelen. 

De digitale docent beschikt over alle competenties die een ‘live’ 
docent ook heeft, plus de extra competenties* die nodig zijn om 
digitaal te kunnen lesgeven.

DIGITALE TUTOR VAARDIGHEDEN
Leerkrachten hebben digitale tutorvaardigheden nodig hun pedagogische 
werk online uit te kunnen voeren en af te stemmen op de begeleidingsbehoeften 
van hun leerlingen. Een digitale tutor moet de vorderingen van zijn studenten
kunnen volgen en kunnen analyseren in een online omgeving.  

Toezicht houden op 
gedrag en resultaten

Het begrijpen van andermans ervaringen en
referentiekader

Soft skills zijn heel belangrijk voor de digitale tutor. Deze zogenaamde ‘zachte vaardigheden’ 
zoals empathisch vermogen zijn essentieel in de dagelijkse omgang met docenten en 
studenten, vooral in online communicatie. 

Het kritisch nadenken over het  proces en de resultaten

De instelling om andere of meerdere 
mogelijkheden en manieren te onderzoeken

Verkenning van nieuwe, nog te ontdekken manieren 
en mogelijkheden

Het doorzettingsvermogen om bij weerstand 
flexibiliteit te tonen en door te gaan

Digitale omgeving

Communicatiemiddelen

Professionele 
ontwikkeling

EMPATHETISCH

NIEUWSCHIERIGHEID

VOORSTELLEND 
VERMOGEN

WEERBAARHEID

REFLECTIEF

Evaluatiesysteem om de competenties van een digitale tutor te 
beoordelen.

Bijscholingsprogramma (40 uur) voor de functie van digitale tutor met 
12 opgeleide docenten.

Open platform voor lesmaterialen en tools, praktijkervaring, 
materialen en andere soorten hulpbronnen ter ondersteuning van de 
digitale tutorfunctie.

*In overeenstemming met de kaders DigCompEdu en DidCompOrg


