
Welkom Bruggenbouwers!



Midja van Hulsen
Martijn Bijleveld

Anne-Marije Kraijnbrink
Frans Schouwenburg

Leo Bakker

heet u hartelijk welkom
op de Miniconferentie 2020 
van het Programma 
Bruggen Bouwen

Team Bruggen Bouwen van 



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

Op dit moment doen 20 instellingen 
mee aan het programma.

Het programma Bruggen Bouwen



Programma Bruggen Bouwen
• Onderzoek en publicatie 2018

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

• Ontwikkeling leergangen: Masterclass en Peergang
• Masterclass 3x gedaan, 12 teams uit 5 instellingen
• Peergang, 4 modules 1x gedaan, 5e module is in uitvoering

64 deelnemers

• Miniconferentie vandaag, start nieuwe ronde 
van het programma



Programma

13.30 Inloop met koffie en thee Zaal 2.42 

14.00 Opening

14.15 ICT-bekwaamheid & professionalisering

14.35 Technologie & onderwijs

15.15 1e ronde workshops
•  Ict-competentie kaartspel – Marc Jansen
•  Een introductie van het practoraat – Ingeborg Kertesz
•  Community of Practice Leren en ict (CoP) – Marius van Zandwijk
•  Data-ondersteunde micromodules maken (en Xerte) – JaapJan Vroom
•  VR en AR in het onderwijs – Sander van Acht

Zaal 0.15
Zaal 0.19
Zaal 0.30
Zaal 1.02
Zaal 2.42

16.00 Netwerkpauze en tafelgesprekken met de thema’s: 
veranderkunde, onderwijskunde, adviesvaardigheden, 
trainer/coach, technovator en programma Bruggen Bouwen

Lounge 1



Programma (vervolg)

16.45 2e ronde workshops
• Digitale geletterdheid van medewerkers ROC-breed aanpakken –

Annet Smit en Ashwin Brouwer
• Hoe organiseer je structureel overleg met i-coaches – Marit Montsanto
• To-do-loe – Jorrit Arntzen
• Evaluatie programma Bruggen Bouwen – team Bruggen Bouwen

Zaal 0.15

Zaal 0.19
Zaal 0.30
Zaal 2.42

17.30 Afsluiting Zaal 2.42

18.00 Borrel en diner Lounge 1



Nieuwe ronde Masterclass, 4 en 25 maart, 15 april

Wat is de overkoepelende visie van de onderwijsinstelling?

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 van de i-coach in de organisatie?

Wat zijn de structurele (personele) kosten?

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

Wat zijn de gevolgen daarvan voor de onderwijsteams?



Peergang
• Wat moet een i-coach kunnen?
• Zes rollen van de i-coach
• Vijf modules

1. Veranderkundige (woensdag 20 mei)
2. trainer/coach (dinsdag 17 maart)
3. Onderwijskundige (woensdag 22 april)
4. Adviseur (dinsdag 10 maart)
5. Technovator (nu, maandag 25 mei)

bruggenbouwen@sambo-ict.nl

www.sambo-ict.nl/i-scan

mailto:bruggenbouwen@sambo-ict.nl
http://www.sambo-ict.nl/i-scan


Programma Bruggen Bouwen

• Nieuwe publicatie/website Kennisnet

• Alle informatie rond het programma Bruggen Bouwen
• Nieuw artikel over het programma en de leergangen
• Beschikbaar half februari op kennisnet.nl en sambo-ict.nl



Programma Bruggen Bouwen

Keynotes:

• Frans Schouwenburg, ict bekwaamheid en het i-coach programma

• Sander van Acht, Technologie in het onderwijs



ict-bekwaamheid en de i-coach

Miniconferentie Bruggen Bouwen 5 februari 2020
Frans Schouwenburg @allfrans 





Hoge verwachtingen van technologie in

Leven, Leren, Werken:

● Digitaal burgerschap
● Digitale geletterdheid

Flexibilisering van het onderwijs: 

● Leermiddelen 
● Het eigen dossier 
● Onderwijslogistiek  
● Data-ondersteund onderwijs 



MBO-instellingen goed op weg zijn met het realiseren van de ict-
ambities. Maar ...

Kloof tussen vraag en aanbod naar ict. Betere afstemming tussen 
onderwijsteams en ict-personeel 

Gebrek aan goede digitale vaardigheden bij het onderwijzend personeel

Informatiebeveiliging en privacy (IBP) binnen de instellingen nog niet 
optimaal geregeld, controle op de toegang tot gegevens matig   

https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-u-moet-weten-over-informatiebeveiliging-en-privacy-ibp/


Technologie onderbenut







Conclusies
Hoe meer vertrouwen in eigen leesvaardigheden, des te groter de 
digitale geletterdheid (vooral havo/vwo leerlingen groeien hierin)

Meisje scoren significant beter dan jongens

Leerlingen met een lage sociaaleconomische en -culturele status 
mogelijk minder digitaal geletterd

Thuis praten over onderwerpen die gerelateerd zijn aan digitale 
geletterdheid leidt tot meer digitale geletterdheid. 



En de leraar?



ICT gebruik mbo-docenten     (Ict-monitor mbo 2017)





Interventies gericht op 
gebruik van ict in het 

onderwijs
Opbrengsten van ict

Didactisch repertoire 
leraren



Keuzes



leersituatie

inhoud

lerende

ict

leraar

Leersituaties die tegemoet komen 
aan individuele verschillen tussen 

leerlingen en efficiënt zijn 
georganiseerd

Gepersonaliseerde leersituaties



inhoud

lerendeleraar

Regie over leren:
● Wat
● Hoe?
● Waar?
● Wanneer?

ict
Opbrengsten hoog bij
● Leerinhouden die veel oefening 

vergen, thuis of op school
● Denk aan taalachterstanden -

interactie is het geheim: 
adaptieve leermiddelen

Programmagestuurde leersituatie

leersituatie



leersituatie

inhoud

lerende

ict

leraar

Regie over leren:
● Wat
● Hoe?
● Waar?
● Wanneer?

Hier staat ict naast de leerling

• Mindmaps
• Broncollecties
• Planning tools
• Portfolio en registratietools
• Communicatie en presentatie
• Hulp bij leren leren

Leerlinggestuurde leersituatie 



Conclusies scholingsonderzoeken:

• Scholingsbehoefte bij docenten is groot
• Beleid voeren op de ‘gemiddelde’ scholingsbehoefte is weinig 

effectief
• Uitdaging is verder kijken dan de eenvoud van het 

gemiddelde
• Visie op onderwijs en context moeten vooraf gaan aan ict-

keuzes







Programma Bruggen Bouwen

Keynotes:

• Frans Schouwenburg, ict bekwaamheid en het i-coach programma

• Sander van Acht, Technologie in het onderwijs



3D SCANNEN - AR & VR

CAPTURE: 3D SCAN (iOS)

QLONE (iOS & Android)

SCANN3D (Android)



Programma Bruggen Bouwen

Afronding:

• Feedback, Mentimeter, menti.com 86 30 50

• Programma leergangen

• Strategische agenda

• Technologie dessert

• Afsluiting

https://www.mentimeter.com/s/bd36f47f8d242c2fb9cd73d65c7309dc/a7dd953dc13b/edit


Programma Bruggen Bouwen nieuwe ronde

• Masterclass voor instelling teams:
4 maart, 25 maart en 15 april, Domstad Utrecht
aanmelden bij Martijn of Leo

• Peergang modules
 Technovator (nu, maandag 25 mei, …)
 Adviseur (dinsdag 10 maart,… )
 Trainer/coach (dinsdag 17 maart,… )
 Onderwijskundige (woensdag 22 april, …)
 Veranderkundige (woensdag 20 mei, …)

aanmeldprocedure via de brughoofden, informatie via 
bruggenbouwen@sambo-ict.nl

mailto:bruggenbouwen@sambo-ict.nl


Doorpakken op Digitalisering, thema’s



Docent ondersteuning



Aanpak teams



Technologie dessert

Zet uw bril op, hier komt Sander van Acht…….



3D SCANNEN - AR & VR

CAPTURE: 3D SCAN (iOS)

QLONE (iOS & Android)

SCANN3D (Android)



Bruggen Bouwen community



Eet smakelijk!
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