
Professionalisering
door

Bruggen Bouwen



Wij presenteren:

innoveren onderwijs

persoonlijk talent
leven lang ontwikkelen



Najaar 2018: meerdere nieuwe meerjarenagenda’s



Strategische agenda digitalisering mbo

• Inhoud onderwijs
– Leven lang ontwikkelen
– Digitaal burgerschap

• Flexibilisering
– Onderwijslogistiek
– Leermiddelen
– Eigen dossier

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

• Ronde 2: Wat is dat, een 

Digitale burger?

• Ronde 4: Regie op 

leermiddelen

• Ronde 6: Leven lang 

ontwikkelen



Strategische agenda digitalisering mbo

• Inhoud onderwijs
– Leven lang ontwikkelen
– Digitaal burgerschap

• Flexibilisering
– Onderwijslogistiek
– Leermiddelen
– Eigen dossier

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

• Ronde 3: Flexibiliteit en
 

personalisering

• Ronde 4: Regie op 

leermiddelen

• Ronde 5: Eigen 

studentendossier



Strategische agenda digitalisering mbo

• Inhoud onderwijs
– Leven lang ontwikkelen
– Digitaal burgerschap

• Flexibilisering
– Onderwijslogistiek
– Leermiddelen
– Eigen dossier

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

• Community of Practice leren 

en ict (Skybox 319)

• Ronde 7: kansen van Big 

Data

• en… Bruggen Bouwen!



Bruggen Bouwen

Pascal Koole (Kennisnet)
Frans Schouwenburg (Kennisnet)

Martijn Bijleveld (saMBO-ICT)



Aanleiding



Aanleiding

Veel instellingen maken,
met wisselend succes,
gebruik van het instrument i-coach,
als verbinder tussen onderwijs en ICT



Onderzoek

● Onderzoek bij 12 mbo-instellingen
● Zes succesfactoren

1. de inzet van i-coaches koppelen aan 
onderwijskundige doelen

2. aandacht voor selectie en het profiel van de 
i-coach

3. i-coaches hebben een structurele positie 
4. centrale kennisdeling en aanpak
5. transparantie over rollen en eigenaarschap
6. facilitering met tijd en middelen

● Publicatie Bruggen Bouwen



Programma Bruggen Bouwen

● Team Bruggen Bouwen
○ Janny Kappert, Pascal Koole, Leo Bakker, Frans Schouwenburg,

Martijn Bijleveld

● Pilots in twee fasen
○ Invoering: Horizon College, Drenthe College, ROC van Amsterdam
○ Professionalisering: Noorderpoort, Deltion, Friesland College, Friese Poort

● Masterclass
○ Invoering en borging van de i-coach als instrument

● Peergang
○ Inhoudelijke scholing i-coaches



Masterclass Bruggen Bouwen

● Leggen van het fundament
● Bijeenkomsten

○ drie dagdelen, 14:00 – 19:30 uur
○ zes succesfactoren
○ hands-on werksessies
○ ondersteund door expert

● Vijf mbo-instellingen
○ projectleider
○ onderwijsmanager
○ i-coach

● Achtergrondinformatie in arrangement
● Groepsomgeving voor discussie / delen
● Terugkoppeling in de eigen instelling
● Concreet resultaat na 3 sessies

>> plan van aanpak / business case



Masterclass Bruggen Bouwen

Wat is de overkoepelende visie/missie van de instelling?

Welke concrete (ict)-doelstellingen volgen daar uit?

Wat betekent dat voor de opdracht van de i-coach?

Welke achtergrond heeft de i-coach?

Wat is de plaats in de organisatie?

Wat zijn de structurele (personele) kosten?

Wat zijn de opbrengsten: wat is de business-case?



Peergang i-coaches

● Inhoudelijke scholing van de i-coaches
● Uitvraag in het netwerk:

wat moet een i-coach kunnen?
● Zes rollen van de i-coach

1. veranderkundige
2. trainer
3. coach
4. onderwijskundige
5. adviseur
6. technovator



Peergang i-coaches

● Modules op basis van de zes rollen
● Centrale startbijeenkomst

○ Kennismaking met elkaar en de trainer(s)
○ Introductie op de thema’s
○ Oefenen met het video-platform

● Per module 3 online bijeenkomsten via video-platform
○ Begeleid door experts
○ Discussie / reflectie over opdrachten
○ Leren van- en met je peers

● Wikiwijs arrangement



Wikiwijs arrangement



Adobe Connect video-platform



Masterclass & Peergang: praktisch

● Pilots in volle gang
● Gefaseerde ontwikkeling arrangementen voor Masterclass en Peergang
● Kostendekkend aanbieden

○ Masterclass: 2000 euro/instelling (3 dagdelen, 3 personen)
○ Peergang: 750 euro/i-coach (startbijeenkomst + 2 online modules)

● Aanmelding is gestart
● Planning: eerste groepen in september 2019



Aan de slag!

● De Masterclass Bruggen Bouwen (Martijn)
○ de stappen om te komen tot een goed onderbouwde business case

● De Peergang voor i-coaches (Pascal)
○ de rollen van de i-coach en de inhoud van de peergang

● ICT-bekwaamheid (Frans)
○ Handreiking ICT-bekwaamheid Leraren
○ Onderwijsvernieuwing met technologie



https://www.sambo-ict.nl/bruggen-bouwen


