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Wat u beslist moet weten!
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“ Eerlijk gezegd word ik af en toe ook wel 

eens gaar van die computer. Ik heb daar 

toch al niet zoveel mee, ik heb niet voor 

niets verzorging en verpleging als beroep 

gekozen, dus geef mij maar veel 

praktijkles.”

Mbo-leerling, 19 jaar, Leeuwarden.



http://www.leraar24.nl/video/392/paul-laaper-leraar-mbo-horeca
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Vraag 1

Is het percentage jongeren dat 

zich onderscheidt door relatief 

veel gebruik te maken van 

allerlei soorten games groter of 

kleiner dan 15%? 





Vraag 2

Is het percentage docenten in 

het MBO dat hun leerlingen 

tenminste wekelijks opdrachten 

geeft om thuis uit te voeren op 

de computer groter of kleiner 

dan 65%? 





Vraag 3

Gebruiken docenten in het MBO 

de computer meer of minder dan 

10 uur per week bij hun 

onderwijs? 



Antwoord vraag 1



Vraag 4

Is het percentage van docenten 

in het MBO dat onvoldoende op 

de hoogte is van ict

toepassingen in het onderwijs 

groter of kleiner dan 30%? 





Vraag 5

Is het percentage docenten in 

het MBO dat gebruik maakt van 

een digitaal schoolbord groter of 

kleiner dan 25%?





Vraag 6

Is het percentage docenten dat 

bereid is om zelf ontwikkeld 

leermateriaal via internet te 

delen met andere docenten 

groter of kleiner dan 55% ?





Vraag 7: Knockout

Hoe groot is het percentage 

docenten in het MBO dat “ict-

leiderschap” van management 

ervaart? 







Volgens opvattingen

Opbrengsten van ict in het onderwijs toegeschreven aan:

1. aantrekkelijker onderwijs

2. rijkere leeromgeving

3. meer mogelijkheden voor onderwijs op maat en 

zelfstandig leren



Volgens onderzoek

ICT maakt onderwijs:

1. effectiever

2. efficiënter 

3. aantrekkelijker

bijsluiter…….MITS: Vier in Balans



Waar zijn opbrengsten zichtbaar?

Drie niveaus:

1. student

2. docent

3. opleiding



Samenvattend

Steeds meer evidentie over meerwaarde:

- onderwijskundig

- economisch

- maatschappelijk





http://regelingen.kennisnet.nl



© learning tour



http://www.youtube.com/watch?v=9Tcnc_LXXR8&feature=related�


© learning tour



Stadium van ontwikkeling: 0

VLO



Stadium van ontwikkeling: 1

KIP



Stadium van ontwikkeling: 2

BIJ



Stadium van ontwikkeling: 3

RUPS



Stadium van ontwikkeling: 4

VLINDER



Meer weten?

http://www.kennisnet.nl/mbo
http://onderzoek.kennisnet.nl
http://www.surfnetkennisnetproject.nl/publicaties

Contact?
http://nl.linkedin.com/in/jankeesmeindersma
http://twitter.com/meindersma
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