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Doelen
1. Evidence informed vormgeven en bevorderen van gepersonaliseerd leren met ict,

via een duurzame verbinding van onderzoek en praktijk; 

startend bij vragen uit de praktijk.

2. Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis 

voor beter mbo-onderwijs en duurzame innovatie. 



Gepersonaliseerd leren

Dimensiebeschrijvingen voor de mate van personaliseren van leren,
Van Loon, Van der Neut, De Ries & Kral, 2016

Gepersonaliseerd leren is leren waarin de individuele leer- en ontwikkelingsbehoeften van de 
student centraal staan en waarbij de student zelf regie heeft over het eigen leren



Onderzoeksvragen
1. Hoe kan gepersonaliseerd leren met ict vorm krijgen in het mbo? 

2. Wat zijn de consequenties van gepersonaliseerd leren met ict voor de organisatie van het 
mbo-onderwijs? 

3. Hoe kunnen docenten de (ict-)competenties en de onderzoekende houding nodig voor 
gepersonaliseerd leren ontwikkelen en hoe draagt de onderzoekswerkplaats hieraan bij? 

4. Welke (ict-)competenties hebben mbo-studenten nodig voor gepersonaliseerd leren met ict 
en hoe kunnen ze deze ontwikkelen? 

5. Hoe kan duurzame kennisontwikkeling op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict voor 
het mbo worden gerealiseerd? Hoe draagt dat bij aan praktijkontwikkeling in de opleidingen? 



Aanpak in vijf sporen:
1. Leerarrangementen onderzoeksmatig ontwerpen;

2. Uitrollen en onderzoeken van de leerarrangementen;

3. Overkoepelend onderzoek naar de onderzoeksvragen;

4. Bouwen en evalueren landelijke werkplaats onderwijsonderzoek;

5. Kennisdisseminatie.



In de eerste twee jaar
Basis leggen: 

q Realiseren van de benodigde (onderzoeks-)infrastructuur; 

q Verstevigen van de binnen- en buitenkring; 

q Ontwikkelen en implementeren van de werkwijze (iXperium designteams); 

q Ontwikkelen en uitzetten van onderzoeksinstrumenten. 



Drie lagen onderzoek

(3) Onderzoekswerkplaatsen: innovatiestrategie in het MBO 

(2) Cross case analyse docenten/studenten, 
iXperium designmethodiek (praktijk-)ontwikkeling door onderzoekend ontwerpen

(1) Begeleiden, uitrollen en onderzoeken van leerarrangementen



Wat weten we al?
1. Docentcompetenties

2. Monitoring en professionalisering 

3. iXperium Designteams



Competenties Leren en lesgeven met ict



Monitoring 
Wat? 

Competenties 
Feitelijk handelen

Bij wie?
> 2.500 docenten en instructeurs mbo
> 15 roc’s, aoc’s, vakscholen



Onderzoeksmodel leren en lesgeven met ict



Gebruik van vernieuwende ict-toepassingen



Gebruik van ict voor differentiatie



Aandacht voor ict-geletterdheid studenten 





Professionalisering
#inspireren          #experimenteren         #ontwerpen           #onderzoeken 

Ict-geletterdheid ontwikkelen

Ruimte voor experimenteren en uitproberen in een veilige, inspirerende omgeving 

Creativiteit voorop 

Leren met elkaar en door te doen (multidisciplinair, grensoverschrijdend)

Gekoppeld aan praktijkvragen, visie en opvattingen

iXperium designteams 



Designteam Virtual Reality



Reflectietoolbox
http://www.reflectietoolbox.nl

http://www.reflectietoolbox.nl/

