
Auteur

Datum

Even bijpraten….

Jan Bartling, Leo Bakker

23 maart 2017



Even bijpraten….

1.IBP in het mbo, bewerkersovereenkomsten

2.Onderwijslogistiek, programma

3.Bruggenbouwen in het mbo

4.i-agenda, hoe kun je die gebruiken?

5.Samenwerkingsscholen, probleem of niet?
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IBP in het mbo – bewerkersovereenkomsten

Framework in de vorm van een box aangeboden 

aan bestuur van (bijna) alle instellingen.

MBO Alert! game voor awareness in het mbo, bij 

35 instellingen in gebruik (min of meer). Kan beter!

Benchmark ibp 2016 eind 2016 gelanceerd. 1.9…

Nu verder met implementatie! Het ibp netwerk verbindt!

Nog ontwikkelen:

- Centraal afsprakenkader met educatieve 

software leveranciers

- Model bewerkersovereenkomsten met de 

meest  voorkomende leveranciers

- Model Dataregister persoonsgegevens

(personeel, studenten)
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Onderwijslogistiek, het programma

Programma Onderwijslogistiek in wording!

- Programmamanager, Edith Hofstede

- Leergang Onderwijslogistiek, 20 deelnemers

- Inventarisatie, stand van zaken, knelpunten, randvoorwaarden

- Praatplaat

- Programma – activiteiten

- Professionalisering (leergang, peer review, masterclass)

- Samenwerken (netwerk, gebruikersgroepen, …)

- Implementatie (methodiek, modellen, casuïstiek, PvE)

- Informatievoorziening (kaders, architectuur, infra, managementinfo)

- Communicatie (Netwerk, uitwisseling van kennis en ervaring, Hoe?Zo!)
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Bruggenbouwen in het mbo
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Bruggenbouwen in het mbo

• In het mbo is fors geïnvesteerd in de ict-infrastructuur 

• Er zijn mooie praktijkvoorbeelden waarbij de inzet van ict bijdraagt aan 

aantrekkelijk en uitdagend onderwijs voor elke student 

• Brede implementatie lastig: investeringen renderen niet optimaal.

• Een aantal oorzaken worden genoemd:

o De behoeften van het onderwijs worden niet goed ingevuld door de 

beschikbare ict-voorzieningen.

o Docenten zijn onvoldoende in staat de mogelijkheden te benutten en 

hun behoeften helder te maken.

o Er is onvoldoende aandacht voor de implementatie en/of de 

implementatie wordt onvoldoende gestuurd vanuit het onderwijs.

o Er is een behoefte aan goede leermiddelen die toegankelijk en 

vindbaar zijn.

o Er is nog onvoldoende bekend (uit wetenschappelijk onderzoek) over 

wat werkt en wat niet.

Bovenstaande analyse is onder andere gebaseerd op een aantal interviews (met studenten, docenten, ict-verantwoordelijken en management) 

op twee instellingen, op een workshop op een andere instelling, op input vanuit de saMBO-ICT conferentie en op basis van ervaringen van 

betrokkenen binnen saMBO-ICT en Kennisnet. De focus heeft het gebruik van ict in de klas bij het leerproces. Niet op de inzet voor 

administratieve processen. 
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i-agenda, wat heb je daaraan
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Samenwerkingsscholen, kan dat wel?
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