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Het proces Afhandelen Aanmeldingen
Cyclisch, parallel, met vergelijkbare 
activiteiten



LLO Marjam Koster Graafschap college

Digitaal burgerschap Carl Govers ROC Tilburg

Een dossier voor elke student Gerard Oud Clusius college

Leermiddelen Gerrit Vreugdenhil ROC v Amsterdam

Onderwijslogistiek Hans Meijer
Otto Jelsma

Vista
MBOrijnland

Ondersteunen docenten Jos Kusters Vista

Data gestuurd onderwijs Wim vd Pol Noorderpoort
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Community of Practice

• Periode verlengd tot december 2019
• Zie https://coplerenenict.nl/
• 4 themagroepen
• Initiatieven gepersonaliseerd leren aanmelden
• CoP dag op 14 juni (Oss), aanmelden via site

https://coplerenenict.nl/
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Strategische agenda OCW en mbo…

Gesprek op OCW over digitaliseringsagenda in het mbo:
- agendering, stimulering, doorbraak
- Uitnodiging voor een meet up….
- Enquête rond innovaties met ict
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Strategische agenda OCW en mbo…
Meet-ups digitalisering van het MBO

Ben jij een digivaardige docent, middenmanager of directielid, 
een deskundige op het gebied van digitalisering van het mbo, 
een softwareleverancier of iemand met een uitgesproken mening over digitalisering van het mbo, 
kom dan op 13 of 19 juni naar Jaarbeurs Meet-up in Utrecht en ga in gesprek met 
de OCW beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij digitalisering van het mbo! 
Voed de beleidsmakers met jullie ideeën over hoe het Ministerie van OCW zou kunnen helpen 
om van digitalisering van het mbo een succes te maken.

Wil je meepraten, meld je dan aan voor één van de volgende sessies:
•Donderdag 13 juni 10:00-12:00 Onderwijsinnovatie met ICT t.b.v. leren en logistiek
•Donderdag 13 juni 13:00-15:00 Onderwijs-Arbeidsmarkt*
•Woensdag 19 juni 10:00-12:00 Onderwijs-Arbeidsmarkt*
•Woensdag 19 juni 13:00-15:00 Onderwijsinnovatie met ICT t.b.v. leren en logistiek

*o.a. non-routine skills, adaptief vermogen en digitale vaardigheden voor studenten en docenten, 
de tekorten aan ICT docenten, dat studenten leren werken met state-of-the-art bedrijfssoftware 
en hardware 

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 juni door een email te sturen naar Secretariaat_MBO@minocw.nl
onder vermelding van je naam, functie, organisatie, email en de gewenste sessie.
Je zal voorafgaand de Meet-up digitaal worden betrokken in de voorbereiding van de sessie.

Meld je snel aan, er is per sessie plek voor maximaal 30 mensen.
Bij meer aanmeldingen dan 30 zal er een selectie worden gemaakt van wie worden uitgenodigd 
voor de sessie. 

mailto:Secretariaat_MBO@minocw.nl
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Strategische agenda OCW en mbo…

Enquête innovaties met ict in het mbo….
15 vragen hierover, uitgezet door ECBO/Cinop:
- Welke innovaties, in welk stadium?
- Welke knelpunten worden bij implementatie ervaren?
- Wat kan OCW betekenen om knelpunten weg te 

nemen?

Tijdpad: deze week uitzetten in het veld
- Bij de bestuurders, de ambassadeurs, in 

nieuwsbrieven, via CVI, ……
- Juni invullen, juli verwerken, augustus eerste 

rapportage, september definitief rapport als input voor 
de strategische agenda van OCW, MBO
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Strategische agenda OCW en mbo…

Relatie met de ICT Monitor mbo 2019

- Geen overlap
- Wel een ander tijdspad
- Wel mogelijk goede aanvullende informatie
- Deze zal worden opgenomen in de rapportage van de 

ICT Monitor 2019
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Strategische agenda OCW en mbo…

OPROEP! Willen jullie allen komende week deelnemen 
aan deze enquête van OCW voor jullie instelling. Neem 
anderen mee hierin, laat de meeste relevante 
betrokkenen ook invullen. Hoe meer hoe beter….

De link is:   www.tiny.cc/mboICT

http://www.tiny.cc/mboICT
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Oproep presenteren op de 
SURF Onderwijsdagen

• Gezocht: inspirerende voorbeelden van mbo-instellingen die hun 
onderwijs op een effectieve en efficiënte manier vernieuwen met 
behulp van technologie.
• 6 Sessies gereserveerd voor mbo op woensdag 6 november
• Deadline voor indienen van sessievoorstel: maandag 17 juni
• 50% korting voor 1e & 2e spreker
• Zie https://edu.nl/dkup3

https://edu.nl/dkup3

