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• Per 1 januari platform binnen MBO Raad
• Mirjam Koster is de nieuwe voorzitter van het platform
• MBO Digitaal valt onder de afdeling Digitale 

transformatie van de MBO Raad
• Ben Geerdink portefeuille houder in het MBO Raad 

bestuur
• Per 1 januari Marc Dietzenbacher in dienst
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Organisatie MBO Digitaal



• Belangrijkste uitkomsten
 Inzet I-coaches binnen het  MBO werkt

• ze bevorderen significant de ict-bekwaamheid van docenten.

• Wellicht kun je zelf nog iets toevoegen over onderzoek van Marijke Kral en jouw ervaringen?

 Organisatie van ICT

• Ict basis is wel op orde maar volwassenheid ICT governance en Informatiemanagement stagneert. Rol van IT-manager 
steeds belangrijker. Waarbij de aansluiting met primaire proces alleen maar belangrijker wordt!

• Data gebruik is toegenomen en architectuur MORA wordt goed gebruikt. 

 Ervaringen met online onderwijs

• Behoefte blended onderwijs, de combinatie van fysiek en online lesgeven wordt steeds groter. 

• Volledig online onderwijs zal echter niet werken voor het mbo en is ook niet de ambitie van de scholen

• Tijdens de lockdowns werd vooral de praktijk gemist, terwijl dit juist de kern van het mbo vormt.

• Volledige  monitor vanaf volgende week in te zien op de website van MBO Digitaal
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ICT Monitor

https://mbodigitaal.nl/


o De eindrapportage van de Benchmark IBP-E 2021 is vorige week gepubliceerd en kun je hier bekijken

o We zien kleine verbeteringen maar het blijkt toch een hele uitdaging om sector breed op ons gemiddelde ambitieniveau van 3,0 te 
komen.

o We zien grote verschillen in volwassenheid:

 de 10 koplopers doen het heel goed, met een gemiddelde volwassenheidsscore van 3,5, ruim boven het ambitieniveau.

 maar aan de andere kant van het spectrum zijn er 10 instellingen die gemiddeld op een 2,1 blijven steken.

o Dat biedt kansen om nog beter met elkaar samen te werken:

 binnen ons netwerk IBP

 met SURF, binnen de Innovatiezone Cyberveiligheid

o Want de enorme uitdagingen op cybergebied kunnen we alleen samen oplossen.

o We zijn binnen MBO Digitaal bezig met het plan van aanpak cyberveiligheid mbo, dat zal dienen als uitgangspunt voor de gesprekken 
met de nieuwe minister van OCW om te bespreken wat nodig is om als mbo-sector weerbaarder te worden tegen cyberaanvallen
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IBP / Cybersecurity

http://www.mbodigitaal.nl/ibpdoc11g


• Het jaarplan 2022  kun je hier vinden.
• We hebben al heel veel bereikt met elkaar, kort overzicht 

vind je hier
• Regelmatig nieuwe inhoud op publicatiesdoorpakken.nl
• Financiering alle scholen en subsidie OCW
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Doorpakken op digitalisering

https://www.sambo-ict.nl/wp-content/uploads/2021/12/Jaarplan-2022-Doorpakken-op-digitalisering.pdf
https://mbodigitaal.nl/2022/01/doorpakken-op-digitalisering-2-jaar-geweest-en-nog-1-jaar-te-gaan/
https://publicatiesdoorpakken.nl/


• Nieuwe thema’s
• Netwerk Examinering en Digitalisering 
• Extended reality, verzamelnaam voor virtual reality, augmented 

reality en mixed reality (informatie hierover neem contact op 
met Rob Vos

• Check hier de agenda voor alle bijeenkomsten en houd 
onze website in de gaten en schrijf je in voor onze 
nieuwsbrief
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Bijeenkomsten

https://mbodigitaal.nl/netwerken/netwerk-examinering-en-digitalisering-ned/
mailto:r.vos@mbodigitaal.nl
https://mbodigitaal.nl/agenda/
https://mbodigitaal.nl/nieuwsbrieven/


• Drie aanvragen waar het mbo bij betrokken is
• Leermiddelen samen met po/vo
• LLO Katalysator samen met hbo en wo
• Digitaliseringsimpuls NL samen met hbo en wo

• Duidelijkheid over financiering eind maart/begin april
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Groeifonds



• MORA veel gebruikt binnen scholen. 
• Meer informatie over de MORA, kijk hier
• We organiseren regelmatig bijeenkomsten om scholen 

te helpen om MORA goed in te zetten
• MOSA, sector architectuur. Volgende stap in het 

samenwerken en mogelijk maken van flexibiliseren en 
vernieuwen van het onderwijs. Meer info volgt snel, via 
de diverse netwerken.
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Architectuur

https://mbodigitaal.nl/mora/


• Eerste versie Toolwiel mbo gereed

• De burcht-, stad- en platteland-metafoor wordt veel gebruikt binnen de onderwijssector voor het bepalen waar er vrijheid is en in welke gevallen er meer 
regulering of zelfs een verplichting is voor het gebruik van systemen. 

• Daarmee wordt dan ook bepaald in hoeverre er ondersteuning wordt geboden bij het gebruik van deze systemen. Deze benadering helpt docenten en 
studenten om daarbij weloverwogen keuzes te maken.

•

• Het belang van duidelijkheid en advies op dit gebied neemt toe door het enorme aanbod van (online) applicaties die ad hoc en vaak kosteloos kunnen 
worden ingezet in het onderwijs. 
Vooral nu het onderwijs verdergaand digitaliseert neemt de behoefte aan dergelijke tools toe en daarmee ook de vraag om duidelijkheid op dit gebied.

•

• Tegen deze achtergrond is het afgelopen jaar een werkgroep aan de slag gegaan met het Toolwiel mbo: een instrument waarmee de onderwijsinstellingen 
hun applicaties op een overzichtelijke manier kunnen indelen volgens de burcht-, stad- en platteland-metafoor.

•

• Daarbij zijn voor de eerste 75 online beschikbare (meestal gratis) applicaties generieke beschrijvingen gemaakt op het gebied van gebruiksmogelijkheden en 
AVG-aspecten.

•

• Vandaag is de eerste versie van het Toolwiel live gegaan, nog steeds under construction, maar goed genoeg om ermee aan de slag te gaan en de eerste 
ervaringen op te doen. Een heel mooi voorbeeld hoe door goed samen te werken mooie dingen in de sector kunt bereiken. Met dank aan Kennisnet, MBO 
Digitaal en natuurlijk alle mbo-scholen die hieraan hebben meegewerkt.

•

• https://Toolwiel.kennisnet.nl
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Toolwiel

https://toolwiel.kennisnet.nl/
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