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DigiCoaches binnen Drenthe College



Bruggen bouwen
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Aanleiding

• DC staat voor een aantal uitdagingen
• Kwaliteitsagenda
• Historie met e-ambassadeurs
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De uitdagingen van DC

• Krimp door demografische ontwikkelingen
• Invoering keuzedelen (taakverzwaring)
• Tijd voor begeleiding (LOB en BPV)
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Kwaliteitsagenda '19-'22

• Iedereen is welkom
• Een uitdagende leeromgeving
• Partner in de regio
• Meer dan een diploma
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Rol ICT bij uitdagingen

• Leren op afstand zodat de student minder tijd op 
school doorbrengt, maar wel real-time begeleid 
wordt

• Begeleiding via Skype of MSTeams
• Instructie via filmpjes
• Lesmateriaal digitaal aanbieden
• Lessen effectiever maken met VR
• Intakeproces klantvriendelijk maken
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Rol ICT bij kwaliteitsagenda
• Iedereen is welkom: transparante en 

gebruiksvriendelijke digitale omgeving en voor passend 
onderwijs

• Meer dan een diploma: digitale vaardigheden 
vergroten, en activiteiten buiten curriculum om 
bereikbaar maken

• Uitdagende leeromgeving: hybride leervormen, 
leeromgeving van de toekomst, hedendaagse praktijk 
in de school brengen

• Partner in de regio: cursussen voor niet-bekostigd 
onderwijs toegankelijk maken in kader Leven Lang 
Ontwikkelen
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Gevolgen professionalisering 
onderwijsteams

Digitale basisvaardigheden moet aanwezig bij 
alle werknemers 
Kennis van onderwijstechnologie en moderne 
communicatiemiddelen
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Rol DigiCoach

• Ondersteuning onderwijsteams bij Leren op 
Afstand

• Informeert en adviseert bij onderwijsinnovatie
• Traint en inspireert
• Benaderbaar door onderwijsteams (op locatie)
• Doet mee aan DC-breed team van DigiCoaches
• Verbindt Onderwijsteam en ICT-afdeling
• Doet mee aan bijeenkomsten voor kennisdeling
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Profiel DigiCoach
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DigiCoach binnen DC

• Structurele taak binnen DC
• Zichtbaar en benaderbaar op locatie
• Contacten met ICT-afdeling
• Contacten met HR Advies en Beleid
• Lid Team Onderwijs en digitalisering
• Aansturing door proceseigenaar 

Onderwijsontwikkeling

11



Financiën: Opbrengsten

• Winst in onderwijstijd
• Winst door professionalisering van binnenuit
• Winst door behoud marktaandeel
• Winst door aanbod keuzedelen in vorm van 

cursussen
• Winst door effectiever gebruik van 

begeleidingstijd
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Financiën: Kosten

• Structureel: Kosten inzet 1,5 fte in regio’s
• Initieel: Kosten inzet 3 fte in regio’s
• Opleiding DigiCoaches: €8400
• Inzet ondersteuning vanuit O&I 0,4 fte

13



Kortom:

Werken met DigiCoaches helpt Drenthe College 
bij het werken aan zijn uitdagingen en aan het 
verwezenlijken van de kwaliteitsagenda. 
DigiCoaches spelen een rol bij het waarmaken 
van de ambitie om het onderwijs zodanig vorm 
te geven dat onze studenten goed toegerust een 
volgende stap in hun carrière kunnen zetten.
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• Met dank aan Martijn, Paskal en Leo van 
SaMBO-ICT voor hun steun en niet aflatende 
inspiratie
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