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Strategische agenda digitalisering mbo

Bronnen onderzoek

Interviews

Consultatie16 april: 
conferentie

Concretiseren
eerste stappen
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Strategische agenda digitalisering mbo
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Strategische agenda digitalisering mbo, inhoud

• Inhoud onderwijs
– Leven lang ontwikkelen
– Digitaal burgerschap

• Flexibilisering
– Onderwijslogistiek
– Leermiddelen
– Eigen dossier

• Digitalisering van het leren
– Docenten ontwikkelen zich
– Data gestuurd onderwijs
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Bruggen bouwen

De totale aanpak bestaat daarmee uit vier stappen die onderling samenhangen: 
1. In kaart brengen en testen aanpak e/i-coaches: 

selecteren een aantal instellingen die met e/i-coaches werken en brengen met hun de 
leerervaringen in kaart. Een gedeelde aanpak voor het werken met e/i-coaches. 

2. Testen aanpak e/i-coaches:
Op basis van de ervaringen uit stap één werken we met een drietal instellingen die met 
e/i-coaches willen werken als pilot

3. Bruggen Bouwen community:
we verspreiden en vertalen de leerervaringen uit de verkenning en de pilots naar het 
veld.

4. Verbinding en gezamenlijk leren organiseren:
daar waar het veld of een groot aantal instellingen gezamenlijk op kan trekken in het 
dichten van de kloof zorgen we voor verbinding en gezamenlijke actie zodat 
leerervaringen effectief en efficiënt toegepast worden in de praktijk.
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• Leer- en werkgemeenschap voor docenten en 
teammanagers

• Thema’s zijn bijvoorbeeld:
• Gepersonaliseerd leren met ict
• Ontwikkeling van ict-geletterdheid en 21e eeuwse

vaardigheden
• Blended learning

• We zijn nu actief MBO-instellingen aan het benaderen 
om deel te nemen

• Belangstelling? Neem contact op met Marius van 
Zandwijk (m.vanzandwijk@kennisnet.nl) of John 
Schobben (john.schobben@leijgraaf.nl) 

iXperium / Lectoraat leren met ICT, Practoraat Activerende didactiek, Practoraat
Mediawijsheid, MBO Raad, UvT, IVA Onderwijs, ROC De Leijgraaf, ROC Rijn Ijssel, ROC 

Midden Nederland, ROC van Twente, saMBO-ICT, Kennisnet, OCW

mailto:m.vanzandwijk@kennisnet.nl
mailto:john.schobben@leijgraaf.nl
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Onderwijslogistiek
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Onderwijslogistiek
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Leermiddelen
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Keuzevrijheid leermiddelen

Noodzakelijk:
• Catalogus leermiddelen
• Lijstenmaker
• Vergelijkingssite
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Centraal Aanmelden

Vijf argumenten voor CA:

1. Aanmelden is juridische status geworden > toelatingsrecht

2. Aanmelden bij het mbo is uniform > t.b.v. goede voorlichting

3. Identificatie moet geregeld zijn > gezamenlijk organiseren bespaart

4. Inzicht in meervoudige aanmeldingen > t.b.v. bedrijfsvoering

5. Noodzakelijk bij maximum aantallen aanmeldingen > wens van de sector
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Hoofdlijn Centraal Aanmelden
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Jan Bartling

06-53367865

jan.sambo-ict.nl

Remco Rutten

06-53839034

remco.rutten@surf.nl


