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Dik op orde
Voorzieningen

Connectiviteit

Centrale ict-service organisatie

Nauwelijks op orde
Specifieke onderwijsvisie

Gezamenlijke visie en draagvlak

Digitale geletterdheid 

Aanleiding Programma Bruggen Bouwen
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Veel instellingen maken, met 
wisselend succes, gebruik van het 
instrument i-coach, als verbinder 
tussen onderwijs en ICT, 
onderzoek dat eens!

Suggestie
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“We willen werken aan 

digi-geletterdheid. Het is 

belangrijk om altijd 

ondersteuning te 

hebben.”

“Er is zeker een kloof tussen onderwijs en ict. We zien diversiteit aan behoeften en 
vragen in onze instellingen, daar 
moeten we goed mee omgaan.”

“De coaches zijn erg 

enthousiast, maar nog 

zoekende naar hun rol. Ze 

vinden het lastig om goed 

zichtbaar te zijn.”

“Het is lastig om de juiste 

mensen te vinden om als i-

coach in te zetten, ze zijn 

zeldzaam in een organisatie. 

We moeten goed voor ze 

zorgen.”

Onderzoek
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Onderzoek

• Onderzoek bij 12 mbo-instellingen

• Belang van de i-coaches
oondersteuning bij inzet ict in onderwijs, verhogen ict bekwaamheid, 

professionaliseringslag
oPalet aan mogelijkheden, coaching, training
odichtbij de teams, bereikbaarheid
o collega onder collega’s, weten wat er speelt
o just in time, just in place
o twee richting verkeer, naar docenten en naar management



Onderzoek

• Onderzoek bij 12 mbo-instellingen

• Zes succesfactoren
ode inzet van i-coaches koppelen aan onderwijskundige doelen
o aandacht voor selectie en het profiel van de i-coach
o i-coaches hebben een structurele positie 
o centrale kennisdeling en aanpak
o transparantie over rollen en eigenaarschap
o facilitering met tijd en middelen

• Publicatie Bruggen Bouwen



Programma Bruggen Bouwen

• Team Bruggen Bouwen
• Pascal Koole, Leo Bakker, Martijn Bijleveld, Frans Schouwenburg en diverse experts

• Pilots
• Nieuw: Horizon College, Drenthe College, ROC van Amsterdam
• Verbetertraject: Noorderpoort, Deltion, Friesland College, Friese Poort

• Masterclass
• Organisatorische aanpak van een i-coach programma
• Manager, projectleider, i-coach
• doel: plan van aanpak, business case

• Peergang
• inhoudelijke scholing i-coaches op de diverse rollen van een i-coach



Programma Bruggen Bouwen

• Pilots
• Opstarten van een nieuw programma is nog een hele klus
• Randvoorwaarden op orde, vier in balans
• Verbeter trajecten liepen heel goed, instellingen blij met model, nieuwe trajecten naar 

de toekomst toe
• Inzet i-coaches kent diverse doelstellingen, ook ondersteuning bij implementaties 

bijvoorbeeld
• Nieuwe publicatie in het najaar



Masterclass

Masterclass: organisatorische aanpak en opzet 
voor een i-coach programma binnen de instelling

o doorlopen van de zes succesfactoren, cascade 
model

o Ontwikkelen van een plan van aanpak, inclusief 
de kosten en opbrengsten

o Samenwerken in een team, creëren draagvlak 
in de organisatie





Peergang, 5 modules

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

wat moet een i-coach kunnen?
• Vijf rollen van de i-coach

§ Veranderkundige
§ Trainer/coach
§ Onderwijskundige
§ Adviseur
§ Technovator



Jij als i-coach….

www.sambo-ict.nl/i-scan

12



Ontwerp een peergang voor i-coaches 
in heel Nederland
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180 leervragen van i-coaches opgehaald bij 5 mbo’s, geturfd en gerubriceerd

gemotiveerd

volwassen

diverse 
achtergronden/

niveaus

volle agenda/
rooster

wonen/werken 
op afstand

digivaardig/
digischierig

zelfstandig

praktijkgericht



Opzet elke module in 6 stappen

● drie online bijeenkomsten van 2 uur
● per bijeenkomst 2 uur ‘huiswerk’
● uitwisselen resultaten/ervaringen
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6 rollen van de i-coach



Omgevingen peergangen
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Microsoft Teams, community voor i-coaches

Brengt informatie en deelnemers samen
• Kennismaken
• Inleveren opdrachten
• (Peer)feedback krijgen/geven
• Ervaringen uitwisselen
• Halen/brengen kennis, informatie

• Portaal naar andere omgevingen
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Wikiwijs, theorie en opdrachten

• Theorie
• Casussen/opdrachten
• Kennisbank
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Online workshop

• Een of twee experts
• Verbindt de theorie met de praktijk
• Opdrachten bespreken
• Ervaringen uitwisselen (plenair/groepjes)
• Interactief 
• Adobe Connect of Vitero





Meer informatie?

• Martijn Bijleveld, saMBO-ICT
• Anne-Marije Kraijnbrink, Kennisnet
• bruggenbouwen@sambo-ict.nl

Video met overzicht inhoud 
overige 4 modules

Informatie Bruggen Bouwen 
website saMBO-ICT

Aanmelden voor modules 
via e-mail


