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Wat is een practoraat?



http://www.mbomediawijs.nl


Mediacollege Amsterdam

Elke opleiding heeft 1 
i-coach. Deze groep 
komt elke 6 weken 
bijeen. In dit overleg zijn 
naast de docenten de 
volgende functies 
vertegenwoordigd:
- Hoofd CAB-ICT
- HR
- Roosterbureau
- Onderwijskundige
- Financiën
- Communicatie
- Functionaris 

gegevensbeheer



Mediacollege Amsterdam

Succesfactor 1:                            
De inzet van i-coaches 

koppelen aan   
onderwijskundige doelen  

Succesfactor 2:                  
Aandacht voor selectie en het 

profiel van de  i-coach 

Succesfactor 3:                 
I-coaches hebben een 

structurele positie 

Succesfactor 4:                           
Centrale kennisdeling en aanpak 

Succesfactor 5: 
transparantie over rollen 

en eigenaarschap 

Succesfactor 6:        
Facilitering met tijd en 

middelen 



Profiel I-coach

1. Verbinden van onderwijs & ICT 
a. Vragen van docententeams snel ophalen en snel beantwoorden 
b. Structurele signalen kunnen omzetten in wijzigingen in ICT systemen 

2. Beter in kunnen spelen met snelle technologische ontwikkelingen 

Jij hebt:
• Enthousiasme en energie voor digitaal werken en leren 
• Expertise rondom digitaal werken en leren en/of de bereidheid om je hierin te ontwikkelen 
• Ideeën bij het optimaal inzetten van digitale leermiddelen in het werken en leren 
• Voelsprieten om input van de medewerkers te verzamelen voor CAB ICT 
• Durf om te experimenteren met (nieuwe) digitale mogelijkheden  

Jij kunt:
• Voorbeeldgedrag vertonen rondom digitaal werken en leren 
• Collega’s stimuleren, inspireren, trainen en ondersteunen 
• Input van jouw team verzamelen en delen met andere i-coaches en CAB ICT en vice versa 
• In gesprek gaan met het CAB ICT om te delen waar de inzet van digitale middelen goed gaat en 
waar (extra) ondersteuning of sturing nodig is

Wat verstaan we 
onder digitale middelen?
Magister, Ma-cloud, Office 
365, Netwerk (Firewall, wifi 
etc), Printing, Security en 

Privacy, Klaslokaal 
(beamers etc), Lynda, 

Vimeo, Kahoot en andere 
online digitools, sociale 

media, Kennisnet, 
Welkombijma, 

Programmaplanner, 
Pakhuis, Xedule, Opslag 

(inlevermappen, 
uitwisselmappen, 
examenmappen), 

Servicemanagement 
(dienstverlening), Privacy 

(AVG wet), Digitaal 
Portfolio. 



Profiel I-coach

Jij krijgt:
• Directe ondersteuning van CAB ICT, Practoraat Mediawijsheid, Servicepunt ICT, Onderwijskundige 
Ondersteuning 
• Tips, trucs, training, tijd en materiaal om je taak te kunnen uit voeren 
• Periodieke (1 x in de 6 weken) bijeenkomsten met de I-coaches voor kennisdeling en scholing 
• Een enthousiast team I-coaches om kennis en ervaring mee uit te wisselen 
• Als eerste de nieuwste functies, nieuwtjes en mogelijkheden 
• De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de (verdere) ontwikkeling van de digitale middelen 

binnen Ma 

Jij bent:
• Een sleutelfiguur binnen jouw team als het gaat om digitale middelen, jij signaleert en adviseert. 

Jij bent niet:
• Eindverantwoordelijk voor de wijze waarop digitale middelen (en aanverwante zaken) worden 
ingezet binnen Ma. Het CvB met de Opleidingsmanagers blijven eindverantwoordelijk. 
• Functioneel of technisch beheerder van de applicaties. Het Servicepunt ICT blijft dit ondersteunen. 



Voorbeelden

Hoe gaan we om 
met video-opslag 
voor studenten? 
Video-opslag in 

Stream.  

Toetsen maken 
binnen google drive; 

kan dat met een 
studentnummer die 

eraan wordt 
gehangen? 

Wij willen graag 
studentnummers 
uitwisselen met 
Google. Is dit 
AVG proof?

Kun je ook ovg in 
Magister 6 invullen? Of 
een balkje waar je de 
ontwikkeling van een 

student in kunt 
weergeven.   

Bij het downloaden 
van een programma 

op een vaste desktop 
is een admin 

password nodig, kan 
dat anders? 

Bij wie ligt het 
beheer van 

portfoliowebsites? En 
kunnen de studenten 
de URL persoonlijk 

maken?

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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