Onderwijsinnovaties
met moderne ICT
in het mbo

Samenvatting
In de periode mei tot en met september 2019 heeft het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) in
opdracht van het Ministerie van OCW een landelijk onderzoek verricht met als doel zicht te krijgen op de
stand van zaken op het gebied van onderwijsinnovatie met moderne ICT in het mbo. De volgende vragen
waren daarin leidend:
•

Welke instellingen zijn bezig met welke onderwijsinnovatie met moderne ICT?

•

Met wie werken instellingen samen bij hun onderwijsinnovatie met moderne ICT?

•

Wat is de aanleiding voor onderwijsinnovatie met moderne ICT?

•

Wat zijn opbrengsten van de onderwijsinnovaties met moderne ICT?

•

Hoe breed binnen de instelling wordt de ICT-toepassing gebruikt?

•

Zijn er plannen voor uitbreiding van de ICT-toepassing?

•

In hoeverre is de ICT-toepassing ingebed in de instelling?

•

Welke knelpunten worden ervaren?

•

Welke faciliteiten of stimulansen kan OCW bieden om bij te dragen aan onderwijsinnovatie in het mbo?

Het onderzoek bestond uit een landelijke online vragenlijst, aanvullende gesprekken met
vertegenwoordigers van praktijkvoorbeelden en deskresearch gericht op onderzoeksliteratuur en
(strategische) beleidsplannen van onderwijsinstellingen.
Aan de online vragenlijst hebben vertegenwoordigers van 84% van alle mbo-instellingen deelgenomen.
In totaal hebben 307 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Deze respondenten waren met name
docenten, maar ook managers, stafmedewerkers en bestuurders.
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De antwoorden op de leidende vragen in dit onderzoek laten zich als volgt samenvatten:
•

•

Alle bevraagde moderne ICT-toepassingen zijn terug te vinden in de mbo-praktijk,

onderwijsdoelen, terwijl met name tijd en financiële middelen ontbreken als het

zij het in verschillende mate: (Open) online colleges en kennisbronnen (waaronder

gaat om de inbedding in de onderwijsinstellingen.

MOOCs, maar ook YouTube) zijn de meest gebruikte ICT-toepassingen, (EDU)

•

Badges worden het minst gebruikt.
•

•

De ICT-toepassingen passen over het algemeen goed bij de visie en

Bij de onderwijsinnovaties met ICT wordt met name intern, maar ook extern

De knelpunten of belemmeringen die in de praktijk het meest ervaren worden,
hebben betrekking op de beschikbare competenties en tijd voor docenten.

•

Alle respondentgroepen geven aan dat er nog winst te behalen is op het vlak van

samengewerkt. Stafmedewerkers werken meer dan docenten samen met

onderwijsinnovatie met moderne ICT. Ten aanzien van de rol van OCW blijkt uit

partners van buiten de instellingen, bijvoorbeeld in de regio of met landelijke

dit onderzoek dat er vooral behoefte is aan kennisdeling faciliteren of mogelijk

organisaties/instellingen.

maken, stimuleren van (experimenteer)ruimte en het uitdragen of ondersteunen

De motieven voor het gebruik van ICT-toepassingen in het algemeen betreffen

van relevante visie en heldere beleidskaders.

vooral 1) zicht krijgen of bieden in het leerproces van studenten, 2) het laten
aansluiten van het onderwijs op talenten en behoeften van studenten en 3)
studenten in hun eigen tempo kunnen laten studeren. Deze motieven en de
daadwerkelijke opbrengsten per ICT-toepassing komen redelijk overeen; met als
opvallende uitschieter dat de motivatie van studenten veel vaker genoemd wordt
als ervaren opbrengst dan als motief om ICT-toepassingen in te zetten.
•

Enkele ICT-toepassingen die door veel verschillende mbo-instellingen gebruikt
worden, zoals (open) online colleges of kennisbronnen en digitaal portfolio/
digitale leeromgeving, worden ook breed toegepast binnen die instellingen. Een
brede toepassing binnen de instelling geldt echter niet voor alle vaak of vaker
gebruikte ICT-toepassingen (zoals gaming/gamificatie en robotica).

•

De ICT-toepassingen in de categorie ‘Immersive learning’ (denk aan VR, AR,
gaming e.d.) worden het meest genoemd als het gaat om (verkenning van)
uitbreiding binnen de instellingen.

•

De ICT-toepassing van (EDU)Badges is het minst ‘volwassen’ binnen het mbo: het
wordt relatief weinig gebruikt, en weinig genoemd voor uitbreiding.
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Introductie

Onze samenleving verandert continu,
onder andere door ontwikkelingen
op ICT-gebied. Ook mbo-instellingen
willen graag gebruiken maken van
recente ontwikkelingen, om zo hun
studenten beter voor te bereiden op de
maatschappij van nu én de maatschappij
van de toekomst. Om de dialoog te
kunnen voeren over digitalisering en voor
beleidsmatige gedachtevorming, is het
essentieel om goed inzicht te hebben
in waarvoor en op welke wijze scholen
hun onderwijs innoveren met ICT ten
behoeve van verbetering van het leren van
studenten.

Introductie
Achtergrond
Door middel van onderwijsinnovaties met ICT kunnen mbo-instellingen hun onderwijs daadwerkelijk
verbeteren I, II, III. Het welslagen van onderwijsinnovatie met ICT, dat wil zeggen een goede inbedding
in de organisatie, met uiteindelijk de gewenste positieve effecten voor de studenten, is echter een
complexe aangelegenheid. Vaak vallen de effecten of opbrengsten tegen. Dat kan aan verschillende
factoren liggen, maar samenhang tussen visie, primair onderwijsproces en onderwijsinstelling – ook
wel micro-mesoconsistentie genoemd - is in ieder geval essentieelIV (zie voor een schematische
weergave figuur 1). Hoe meer samenhang tussen deze elementen, hoe groter de kans op een succesvolle
onderwijsinnovatie met ICT.

Visie

Consistentie
Primair
proces

Onderwijs
instellingen

Figuur 1. Micro-mesoconsistentie als een van de sleutels voor succesvolle onderwijsinnovatie met ICT
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De onderzochte toepassingen:

Niet alleen de micro-mesoconsistentie is van belang bij het welslagen van de onderwijsinnovatie met ICT.

•

(Open) online colleges en kennisbronnen

Ook het macroniveau – instelling overstijgende, landelijke ontwikkelingen en beleid die van invloed zijn op

(YouTube, MOOCS)

onderwijsinnovatie met ICT – speelt een rol. Om op het landelijke macroniveau bij te kunnen dragen aan

•

3D video

verdere versterking van onderwijsinnovatie met ICT in het mbo, is beleidsinformatie nodig over de stand

•

VR360

van zaken betreffende onderwijsinnovatie met ICT voor beter leren en voor betere onderwijslogistiek.

•

Virtual Reality

•

Augmented & mixed Reality

Doel

•

Gaming/gamificatie

Deze laatste constatering vormde voor het Ministerie van OCW aanleiding om onderzoek te laten

•

Robotica

uitvoeren naar onderwijsinnovatie met moderne ICT in het mbo, gericht op ICT-toepassingen ter

•

Adaptieve gepersonaliseerde digitale

ondersteuning van het leerproces van studenten. Ecbo – onderdeel van CINOP - heeft dit onderzoek

leermiddelen (open en betaald)

in opdracht van het ministerie uitgevoerd. Doel was om de stand van zaken en knelpunten in beeld

•

Analytics op basis van internet of things

te brengen betreffende innovaties met behulp van moderne ICT in het mbo-onderwijs. De moderne

•

Artifical Intelligence op basis van

ICT-toepassingen die centraal stonden in het onderzoek (ook wel leertechnologieën genoemd) staan

studentengedrag en andere databronnen

vermeld in het kader.

•
•
•

Learning Analytics op basis van data over
studentengedrag en –prestaties

Aanpak van het onderzoek

Digitaal portfolio of digitale leeromgeving met

Het onderzoek is uitgevoerd vanaf mei 2019 tot en met augustus 2019, en bestond uit:

de mogelijkheid om eigen leerroute af te leggen

•

Vakoverstijgende effectmeting van
onderwijsprestaties

•

van mbo-instellingen voor zover beschikbaar.
•

(Tijd en plaats onafhankelijk) digitaal examineren
en digitaal beoordelen

Deskresearch naar relevante Nederlandstalige onderzoeksliteratuur en strategische beleidsplannen
Een online landelijke vragenlijst voor docenten, middenmanagers, staffunctionarissen, directie en
bestuurders van bekostigde mbo-instellingen.

•

Verdiepende gesprekken om praktijkvoorbeelden van onderwijsinnovaties met moderne ICT in kaart

•

(EDU)Badges

•

Realtime online videoconferencing met

In deze publicatie worden de resultaten van de online vragenlijst gepresenteerd en verrijkt met inzichten

meerdere personen op meerdere verschillende

uit literatuur, beleid en praktijkvoorbeelden.

te brengen.

plekken
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Respondenten

9%

In totaal hebben 307 respondenten van 53 verschillende mbo-instellingen de
vragenlijst volledig ingevuld. Hiermee is vanuit 84% van de 63 Nederlandse
mbo-instellingen een bijdrage geleverd aan het onderzoek. Van de in totaal 307

23%

respondenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld, waren er 28 afkomstig

52%

Manager

3%

van een AOC, 272 van een ROC en 7 van een vakschool. In figuur 2 is te zien dat de

Docent

Bestuurder

respons vanuit veel verschillende instellingen is gekomen.

13%

Staffunctie met ICT en/of innovatie
Staffunctie zonder ICT

VAK

6

5

ROC

Figuur 3. Functie respondenten

40

AOC

2

7

0%

20%

Respondenten zijn gevraagd in welke mate ze binnen hun eigen instelling zicht
hebben op de bevraagde toepassingen. We zien dan dat ongeveer twee derde van de
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40%

60%

80%
Wel respons

100%

respondenten (redelijk) goed zicht heeft op één of meer toepassingen.

Geen respons
16%
2% 2%

Figuur 2. Percentage en aantal instellingen met respons per type instelling

Zoals Figuur 3 laat zien, hebben voornamelijk docenten de vragenlijst ingevuld. In

geen
34%
18%

3 of 4

bijlage 2 is gespecificeerd binnen welk(e) domein(en) respondenten werkzaam zijn.

5 tot 7

Zorg en Welzijn is goed vertegenwoordigd; dit is in lijn met de grootte van het domein
in het mbo. Het domein Informatie en communicatietechnologie is, in verhouding tot
de landelijke studentenaantallen, ook goed vertegenwoordigd.

1 of 2

28%

8 of 9
10 of meer

Figuur 4. Op hoeveel toepassingen hebben respondenten (redelijk) goed zicht?

9

In de onderdelen die verdiepend ingaan op een toepassing, nemen we alleen de

Door de diversiteit aan typen respondenten (docenten, managers, staf, directie,

antwoorden van de respondenten mee die zelf hebben aangegeven (redelijk) goed

bestuurders) zijn de aantallen per type of subgroep soms klein. Daardoor is het niet

zicht te hebben op een toepassing. Deze respondenten met (redelijk) goed zicht op

altijd mogelijk om iets over significantie te zeggen. Indien er geen significant verschil

minimaal één toepassing zijn werkzaam in 44 verschillende instellingen.

is, betekent het echter niet dat er geen verschil is. Doordat we een divers beeld
hebben met mensen van verschillende achtergronden uit verschillende functies

In de onderdelen die ingaan op de aanwezigheid van een toepassing binnen een

en binnen verschillende instellingen, kan het zijn dat daadwerkelijke verschillen niet

instelling worden ook de antwoorden van de respondenten meegenomen die weten

significant blijken te zijn.

van het bestaan van een toepassing, maar hier geen (redelijk) goed zicht op hebben.
De vragenlijst is uitgezet bij een brede doelgroep. Daarmee hebben we veel

Om in gedachten te houden

verschillende betrokken onderwijsprofessionals weten te bereiken. Een kanttekening

Doel van het onderzoek was een beeld te schetsen van het gebruik van innovaties

daarbij is dat het een uitdaging was om de vragenlijst zo herkenbaar mogelijk voor al

met behulp van moderne ICT in het primaire onderwijsproces. We hebben daarom

deze verschillende professionals te houden. Vanwege de relatief korte doorlooptijd

geprobeerd een zo breed mogelijke groep mensen te bereiken. Zowel in termen van

van het onderzoek, dient ook opgemerkt te worden dat het onderzoek een

onderwijsinstelling, domein en functie als ‘ervaring’ met onderwijsinnovaties met ICT.

momentopname is.

Als we kijken naar de respondenten zien we dat de vragenlijst inderdaad door heel
verschillende mensen is ingevuld.

Leeswijzer
In dit rapport gaan we achtereenvolgens in op het gebruik van moderne ICT-

De vragenlijst geeft, dankzij de brede respons, een goed beeld van wat er gebeurt.

toepassingen in de praktijk, en de mate van volwassenheid van het gebruik van

Desalniettemin ‘weten we niet wat we niet weten’. Daarmee bedoelen we dat er in

de onderzochte toepassingen. Vervolgens presenteren we de knelpunten die in

de praktijk meer gebeurt dan we in dit onderzoek hebben kunnen vangen. Zowel

de praktijk ervaren worden en stimulansen die volgens de praktijk nodig zijn. Elk

bij instellingen die niet aan het onderzoek hebben deelgenomen, als ook binnen

hoofdstuk start met een puntsgewijze opsomming van de belangrijkste resultaten.

instellingen die wel in het onderzoek vertegenwoordigd zijn. Van enkele instellingen

Praktijkvoorbeelden en inzichten uit literatuur worden in verschillende hoofdstukken

is de respons vrij beperkt (< 5 reacties) en gezien de groottes van deze instellingen

uitgelicht. We sluiten het rapport af met een slotbeschouwing. De bijlagen omvatten

is het niet te verwachten dat deze reacties tezamen de hele instellingen kunnen

gedetailleerde gegevens over de deelname aan het onderzoek en de resultaten ervan.

vertegenwoordigen.
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Onderwijsinnovatie
met moderne ICT in
de praktijk

In dit hoofdstuk gaan we in op de
volgende vragen:
• Welke instellingen zijn bezig met welke
onderwijsinnovaties met ICT?
• Met wie werken instellingen samen bij
hun onderwijsinnovaties met ICT?
• Wat is de aanleiding voor
onderwijsinnovaties in zijn
algemeenheid?

Onderwijsinnovatie met moderne
ICT in de praktijk
Uitgelicht
•

verschillende mate.
•

(Open) online colleges en kennisbronnen (waaronder MOOCs, maar ook YouTube) zijn de meest
gebruikte ICT-toepassing, (EDU)Badges worden het minst gebruikt.

•

Bij de onderwijsinnovaties met ICT wordt met name intern, maar ook extern samengewerkt.

•

Stafmedewerkers werken meer dan docenten samen met partners van buiten de instellingen,
bijvoorbeeld in de regio of met landelijke organisaties/instellingen.

•

• Wat zijn opbrengsten van de
onderwijsinnovaties met ICT?

Alle bevraagde moderne ICT-toepassingen zijn terug te vinden in de mbo-praktijk, zij het in

De motieven voor het gebruik van ICT-toepassingen in het algemeen en de daadwerkelijke
opbrengsten per ICT-toepassing komen redelijk overeen; met als opvallende uitschieter dat
de motivatie van studenten veel vaker genoemd wordt als opbrengst dan als motief om ICTtoepassingen in te zetten.
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Welke instellingen zijn bezig met welke onderwijsinnovaties met ICT?
Binnen de scope van dit onderzoek delen we de ICT-toepassingen in vijf categorieën in:
Omschrijving

ICT-toepassingen

In veel instellingen wordt gebruikt gemaakt van onderwijsinnovaties met ICT (zie
Figuur 6). Het gebruik van (open) online colleges of kennisbronnen en een digitaal
portfolio of digitale leeromgeving wordt in de meeste instellingen die gereageerd
hebben gebruikt. In bijlage 4 staat per onderwijsinstelling met hoeveel toepassingen
ze in totaal daadwerkelijk bezig zijn. Veel instellingen verkennen daarnaast voor één
of meerdere toepassingen het gebruik (ze werken er nog niet mee). In bijlage 4

Content

(Open) online colleges en kennisbronnen (YouTube, MOOCS)

geven we daarom ook per toepassing aan: wordt het gebruik ervan verkend, of is de
toepassing kort of lang in gebruikt.

Immersive learning

Kunstmatige intelligentie

Toetsen, beoordelen
en monitoren

3D video / VR360 / Virtual Reality / Augmented & mixed
Reality / Gaming/gamificatie

Wanneer maar één iemand gereageerd heeft bij een instelling, geeft dat vaak geen

Robotica / Adaptieve gepersonaliseerde digitale leermiddelen
(open en betaald) / Analytics op basis van internet of things /
Artificial Intelligence op basis van studentengedrag en andere
databronnen

meenemen om in beeld te brengen welke instellingen bezig zijn met welke

Learning Analytics op basis van data over studentengedrag
en –prestaties / Digitaal portfolio of digitale leeromgeving
met de mogelijkheid om eigen leerroute af te leggen /
Vakoverstijgende effectmeting van onderwijsprestaties /
(Tijd en plaats onafhankelijk) digitaal examineren en digitaal
beoordelen / (EDU)Badges /

•

compleet beeld. Wanneer we alleen de 23 instellingen met minimaal 5 respondenten
onderwijsinnovatie met ICT, dan krijgen we een betrouwbaarder beeld. Het laat zien
dat de verhoudingen over het algemeen vergelijkbaar zijn en dat:
Instellingen vaak veel verschillende toepassingen gebruiken (variërend tussen 8
en alle 16 toepassingen);
•

Nog niet veel instellingen bezig zijn met (EDU)Badges en Artificial Intelligence op
basis van studentengedrag en andere databronnen.

We hebben ook gekeken of er verschillen zijn naar functie, ongeacht waar een
Synchroon online leren

Realtime online videoconferencing met meerdere personen op
meerdere verschillende plekken

respondent werkzaam is. We zien dan dat bestuurders en mensen met een staffunctie
met ICT en/of innovatie vaker dan docenten op de hoogte zijn van het gebruik van
ICT-toepassingen om het primaire proces te ondersteunen (3D video, VR360, Virtual
Reality, Augmented & mixed reality, gaming/gamificatie en robotica). Dit verschil is er
niet voor middelen om (studie)data (uit volgsystemen en portfolio’s) te benutten.
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87%

(Open) online colleges of kennisbronnen
3D video

56%

VR360

56%
65%

42%

Augmented & mixed Reality

Robotica
Adaptieve gepersonaliseerde
digitale leermiddelen

96%

42%

worden genoemd:

96%

•

Specifieke collega’s/afdelingen binnen de eigen instelling, specifieke andere
roc’s en scholen (met name hogescholen) en specifieke aanbieders van

74%

ICT-toepassingen (uitgevers, leveranciers van digitale middelen, software

30%

leveranciers, websites, aanbieders van administratieve/volgsystemen en digitale

42%

Learning Analytics

70%

leeromgevingen).

82%

Digitaal portfolio of digitale leeromgeving
47%

Vakoverstrijgende effectmeting

100%

69%

91%

Andere organisaties (variërend van GGZ en bibliotheek tot Stichting Praktijkleren

•

ICT-partners (consultancy en advies).

•

Regionaal bedrijfsleven/werkveld.

Daarnaast worden ook specifieke kennispartners genoemd zoals Kennisnet, SaMBO-

30%
64%

Realtime online videoconferencing

•

en S-BB).

78%

Digitaal examineren of beoordelen
16%

Wanneer we kijken naar de categorie ‘anders’, dan zien we dat de volgende partijen

91%
78%

(EDU) Badges

docenten aan samen te werken met collega’s uit andere instellingen uit de regio of
elders uit het land, of met leveranciers elders uit het land.

69%

Artifical Intelligence

instelling. Medewerkers in een staffunctie met ICT geven significant vaker dan

87%

73%

20%

Nagenoeg alle respondenten (97,5%) geven aan dat bij de onderwijsinnovaties met
aan dat er in ieder geval samengewerkt wordt met of tussen collega’s uit de eigen

52%

Gaming/gamificatie

Analytics o.b.v. Internet of Things

Met wie wordt samengewerkt?
moderne ICT samengewerkt wordt met andere partijen. De meesten (88%) geven

70%

67%

Virtual Reality

100%

87%

ICT, Surf, de Community of Practice Leren en ICT, de MBO onderzoekswerkplaats
gepersonaliseerd leren met ICT, het iXperium en het lectoraat Teaching, Learning &

0%
Alle instellingen

20%

40%

60%

80%

100%

Technology vanuit de Hogeschool InHolland.

Instellingen met 5 of meer reacties

Figuur 6. Percentage instellingen dat een ICT-toepassing gebruikt.
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86,5%
88%
83%
90%
94,1%

Collega's uit de eigen
instellingen

Collega's uit instellingen
elders uit het land*

een nieuwe digitale leeromgeving als ICT-innovatie te implementeren. Belangrijke

32%

25%
33%

50%

en in de professionalisering (van docenten) op het gebied van ICT.
Aan respondenten in de online enquête is gevraagd wat voor hun opleiding(en) in

40%

algemene zin de belangrijkste motieven zijn om moderne ICT in te (willen) zetten ter

47,1%
48%

ondersteuning van het leerproces van studenten.
De resultaten zijn te vinden in de bovenste rij van tabel 1. De drie belangrijkste

67%
64%
64,7%

motieven om moderne ICT in te zetten zijn:
•

4,8%
4%

Anders

aandachtspunten die daarbij genoemd worden zijn het investeren in de infrastructuur

60%

40%

32,7%

Leveranciers of ontwikkelaars
elders uit het land*

om het onderwijs flexibeler of gepersonaliseerd te maken, om bestaande
leermiddelen te vervangen door ICT, om het onderwijsaanbod aan te vullen, of om

35,3%
Leveranciers of ontwikkelaars
uit de regio

digitalisering niet altijd expliciet benoemd wordt. Waar dat wel aan de orde is, gaat het
de ambitie om meer aandacht te besteden aan technologie in het onderwijsproces,

67%

46%

29,4%
19,2%

Een quick scan van strategische plannen van mbo-instellingen laat zien dat ICT of
vooral om de inzet van ICT in het onderwijsproces. Scholen benoemen bijvoorbeeld

21,2%
20%

Collega's uit andere
instellingen uit de regio*

Waarom kiezen instellingen voor onderwijsinnovatie met moderne ICT?

10%

Docenten, begeleiders, studenten en/of ouders een beter overzicht van het
leerproces van studenten bieden;

17%

•

Rekening kunnen houden met de individuele talenten en/of
ondersteuningsbehoeften van studenten;

0%

20%

Docent

Manager

Bestuurder

Staffunctie zonder ICT

40%

60%

80%

Staffunctie met ICT en/of innovatie

Figuur 7. Met wie wordt samengewerkt?
* significant verschil tussen docenten en staffunctie met ICT en/of innovatie

100%

•

Studenten in eigen tempo laten studeren.

De mate waarin respondentgroepen bepaalde motieven noemen verschilt. Zo geven
docenten vaker aan dan anderen dat ze ICT inzetten om studenten efficiënter
feedback te kunnen geven, daarentegen geven ze minder vaak aan dat ze met ICT
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het onderwijsaanbod tijd en/of plaats onafhankelijk willen maken. Bestuurders noemen tot slot meer

‘Snelle studenten’ die als ze klaar zijn met hun

dan docenten het met elkaar verbinden van binnen- en buitenschools als motief om moderne ICT in te

opdracht uit verveling – de docent is nog bezig

(willen) zetten.

met andere studenten – hun telefoon pakken. De
sector techniek van VISTA College zag een kans.

Respondenten hadden ook de optie om zelf motieven te benoemen. Daaruit kwamen motieven naar voren

Studenten krijgen nu een opdracht via WhatsApp,

als het aansluiten bij de huidige praktijk/maatschappij en het aanbieden van actiever/uitdagender onderwijs.

filmen hun eindproduct, sturen de video door via
WhatsApp en krijgen snel feedback. Ook wordt het
filmpje opgeslagen in het portfolio van de student

Bevindingen uit de literatuur

om inzicht te geven in wat de student al kan of waar

Veel begrippen die in de literatuur voorkomen omtrent aanleidingen en uitdagingen voor onderwijs

nog aan gewerkt moet worden. De innovatie zit hem

innovatie met ICT zijn onder andere: flexibilisering van het onderwijs, maatwerk, differentiatie, motivatie

niet in wat er wordt ingezet – alle studenten hebben

en efficiëntie. De betekenis die aan deze termen gegeven wordt, kan voor iedereen net even anders zijn.

immers een mobieltje met WhatsApp – maar in de

Uit verschillende literatuurbronnen blijkt dat er grofweg vier doelen of uitdagingen te onderscheiden zijn

manier waarop het wordt ingezet. (zie Bijlage 4.1)

die onderwijsinstellingen met behulp van ICT willen aangaan:
•

Aanbieden van maatwerkV, VI, VII, VIII, IX, XXI, XII
Hierbij is maatwerk toegesneden op de behoefte van het individu, denk bijvoorbeeld aan het
aanbieden van lesstof of toetsen op verschillende manieren en de mogelijkheid om te kunnen
differentiëren in het onderwijs naar bijvoorbeeld tempo, leerstijl of niveau. Een concreet voorbeeld:
de inzet van ICT om het talige aspect van onderwijs los te kunnen laten (film in plaats van verslag),
om zo meer tegemoet te komen aan de behoefte van de student.

•

Regie van het leerproces bij de student leggenII, VI, X
ICT kan een middel zijn voor onderwijsinstellingen om het ‘wat, wanneer en hoe’ van het leren meer
bij de lerende zelf te leggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan studenten die met behulp van ICT zelf
een rooster samenstellen, beter zicht hebben op de voortgang van het eigen leerproces of direct
feedback op gemaakt werk ontvangen. Maar er zijn ook voorbeelden van digitale tools die studenten
ondersteunen bij het reflecteren op een opdracht.
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•

Motiveren van studentenV, VI, VIII, X, XIII, XIV

Uit boeken leren kan moeilijk en eentonig zijn,

Inzet van ICT wordt in de praktijk vaak overwegend gebruikt vanuit de gedacht dat dit helpt om

wat het moeilijk kan maken voor studenten om

studenten te motiveren om te leren. Inderdaad kan ICT bijdragen aan afwisselender onderwijs of

de theorie aan praktijksituaties te linken. Daarom

een competitie-element (gamificatie) bevatten, en daardoor effect hebben op de motivatie en inzet

zetten ze bij het ROC van Twente voor studenten

van studenten. Inzet van ICT om motivatie te verhogen gaat vaak samen met het inzetten op een

van de opleidingen ‘assistent-verkoper’ op niveau

andere uitdaging, zoals regie op eigen leerproces of het aanbieden van maatwerk (want ook dat kan

1 en ‘verkoper’ op niveau 2, 360 graden video’s in.

doorwerken op de motivatie).

Studenten krijgen instructiefilmpjes die anderhalve

•

Efficiënter inzetten van onderwijstijdV, VI

minuut duren en gericht zijn op de verschillende

Waar de voorgaande drie vooral betrekking hadden op ‘winst’ voor de lerende student, gaat

hoofdstukken van vakleer. Ook hebben de docenten

deze uitdaging over diegene die het onderwijs verzorgt. Door slim gebruik te maken van ICT kan

in samenwerking met winkels filmpjes gemaakt die

onderwijstijd efficiënter gebruikt worden, denk bijvoorbeeld aan begeleiding en communicatie op

studenten informeren over de plek waar ze terecht

afstand. Ook het lesgeven zelf kan efficiënter worden door gebruik van ICT, bijvoorbeeld met een

kunnen komen, hoe het werk eruit ziet en waarmee

feedback app of door gebruik te maken van digitale omgevingen om samenwerking te faciliteren.

ze digitaal door de winkels kunnen lopen. Het

•

Beter voorbereiden van studenten op de nieuwe, veranderende arbeidsmarkt of vervolgopleidingenX, XIV, XV

effect? De studenten zijn enthousiast en hebben

Door digitalisering en robotisering vraagt de arbeidsmarkt om andere kennis, vaardigheden en

meer plezier in het leren. Daarnaast maken ze een

houding van studenten en starters op de arbeidsmarkt. Innovatie (met ICT) in het onderwijs kan

bewustere keuze en denken kritischer na over wat ze

ervoor zorgen dat er meer aandacht komt voor deze vaardigheden, bijvoorbeeld door meer in te

leuk vinden, wat hun kwaliteiten zijn en waar die het

zetten op 21e eeuwse vaardigheden.

best in naar voren kunnen komen. (zie Bijlage 4.2)
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Wat zijn merkbare opbrengsten van moderne ICT-toepassingen?

Een voorbeeld van een onderwijsinnovatie die

Het gebruik van ICT-toepassingen kan verschillende voordelen opleveren. Naast motieven of gewenste

gebruik maakt van een nieuwe technologie waar

opbrengsten, is aan de respondenten ook gevraagd wat de daadwerkelijke opbrengsten zijn van de

studenten zelf mee aan de slag gaan, is het inzetten

toepassingen waar ze (redelijk) goed van op de hoogte zijn. De resultaten zijn te vinden in Tabel 1. Daarin

van mixed reality in een bouw-opleiding bij het

wordt ook weergegeven wat de motieven zijn om in algemene zin te kiezen voor onderwijsinnovatie met

Friesland College. Met behulp van hololabs kunnen

moderne ICT (zie voorgaande pagina).

studenten door virtuele gebouwen lopen die ze op
ware grootte ontwerpen. Ze kunnen zo bijvoorbeeld

Wat vooral opvalt bij de opbrengsten die respondenten in de praktijk bemerken, is dat respondenten

‘zien’ of een stopcontact goed is geplaatst en hun

aangeven dat:

bouw – en/of schaaltekeningen ‘controleren’. (zie ook

•

Bijlage 4.3)

Technologieën die studenten zelf gebruiken, zoals 3D video en VR360, evenals (EDU)Badges,
bijdragen aan de motivatie van studenten.

•

Learning analytics, digitaal portfolio/leeromgeving en adaptieve, digitale leermiddelen helpen om
beter overzicht te krijgen van het leerproces van studenten.

Respondenten hadden ook de mogelijkheid om zelf opbrengsten te benoemen. Dit leidde tot de
volgende aanvullingen:
•

Voordeel van toepassingen waar studenten zelf mee aan de slag gaan zijn, is dat studenten actiever
met de stof aan de slag gaan. Hierdoor wordt hun inlevingsvermogen gestimuleerd en nemen ze de
stof beter op.

•

Voordeel van digitale (open) leer- en toetsmiddelen is dat een leven lang ontwikkelen beter
gefaciliteerd kan worden.

•

Over het algemeen kan beter worden aangesloten op ontwikkelingen in de praktijk/maatschappij.

Ook vanuit andere reacties komt naar voren dat moderne ICT-toepassingen in brede zin het educatieve
proces kunnen versterken, bijvoorbeeld door variatie en structuur te bieden.
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N

Beter overzicht van
het leerproces van
studenten

Efficiëntere feedback
op (tussentijdse)
toetsen of opdrachten

Meer motivatie van
studenten

Aansluiten bij
talenten en behoeften
van studenten

Studeren in eigen
tempo

Efficiëntere
onderwijs- of
contacttijd

Tijd en/of plaats
onafhankelijk
onderwijsaanbod

Meer verbinding
tussen binnen- en
buitenschools leren

Tabel 1. Opbrengsten van ICT-toepassingen

284

45

30

29

40

37

29

33

21

(Open) online colleges/ kennisbronnen

111

14

6

35

37

43

26

56

28

3D video

19

0

5

58

26

5

26

26

42

VR360

25

0

8

60

24

4

24

24

36

Virtual Reality

42

2

12

69

19

7

17

19

45

Augmented & Mixed Reality

20

5

5

75

20

0

5

20

30

Gaming/gamificatie

47

6

9

81

36

13

13

4

13

Robotica

39

13

10

62

21

10

8

10

41

Adaptieve gepersonaliseerde digitale leermiddelen

85

58

34

31

38

64

27

47

12

Analytics o.b.v. IoT

13

31

15

23

23

23

15

15

15

AI o.b.v. bijv. studentengedrag

8

38

25

13

25

13

25

13

13

Learning Analytics

23

65

48

30

13

30

22

17

9

Digitaal portfolio of leeromgeving

113

65

42

24

31

54

25

41

26

Vakoverstijgende effectmeting van onderwijsprestaties

23

48

30

22

35

17

22

9

17

Digitaal examineren of beoordelen

72

32

33

13

18

35

29

46

19

(EDU)Badges

9

33

11

67

11

22

0

11

11

Realtime online videoconferencing

77

4

16

13

9

10

55

62

40

Percentage van de respondenten
Belangrijkste motieven om ICT-toepassingen in te zetten*
Algemeen
Belangrijkste opbrengsten per ICT-toepassing
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Staat van
volwassenheid

Om na te gaan in welke staat van
volwassenheid de ICT-toepassingen zich
bevinden kijken we in de hoofdstuk naar:
• hoe breed binnen de instelling
de ICT-toepassing gebruikt wordt;
• of instellingen het uitbreiden van
ICT-toepassingen overwegen;
• hoe respondenten de inbedding van de
ICT-toepassing in de eigen instelling
ervaren.

Staat van volwassenheid
Uitgelicht
•

Enkele toepassingen die door veel verschillende mbo-instellingen gebruikt worden, zoals (open)
online colleges of kennisbronnen en digitaal portfolio of digitale leeromgeving, worden ook
breed toegepast binnen die instellingen. Dit geldt echter niet voor alle vaak of vaker gebruikte
toepassingen (zoals gaming/gamificatie en robotica).

•

De toepassingen in de categorie ‘Immersive learning’ worden het meest genoemd als het gaat om
(verkenning van) uitbreiding binnen de instellingen.

•

De toepassing van (EDU)Badges is het minst ‘volwassen’ binnen het mbo (weinig gebruikt, weinig
genoemd voor uitbreiding).

•

De ICT-toepassingen passen over het algemeen goed bij de visie en onderwijsdoelen, terwijl tijd en
financiële middelen soms ontbreken als het gaat om de inbedding.

Hoe breed wordt de ICT-toepassing gebruikt?
Om uitspraken te kunnen doen over hoe ver de onderwijsinnovaties met moderne ICT gevorderd zijn,
hebben we deze vraag vertaald in termen van hoe breed de toepassing binnen de instelling gebruikt
wordt en in vragen over mogelijke uitbreidingen van innovaties.
In Figuur 6 hebben we gezien dat het digitaal portfolio/leeromgeving binnen veel instellingen wordt
gebruikt en (EDU)Badges binnen weinig instellingen. Dit beeld wordt versterkt wanneer we kijken hoe
breed gedragen de toepassing is in de instelling (Figuur 8): Hoeveel opleidingen, docenten en studenten
zijn bij de toepassing betrokken?
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Innovaties die gemiddeld gezien door meer dan de helft van de opleidingen en
ongeveer de helft van de docenten en studenten gebruikt, zijn:
•

(Open) online colleges of kennisbronnen

•

Adaptieve gepersonaliseerde digitale leermiddelen

•

Digitaal portfolio/digitale leeromgeving

•

Vakoverstijgende effectmeting

•

Tijd en plaats onafhankelijk digitaal examineren

Enkele

de helft

(bijna) alle

(open) online colleges of kennisbronnen
3D video
VR360
Virtual Reality
Augmented & mixed Reality

Het met elkaar vergelijken van figuur 6 en 8 laat zien dat sommige toepassingen, zoals

Gaming/gamificatie

Virtual Reality, gaming/gamificatie, robotica en real-time online videoconferencing,

Robotica

weliswaar in veel instellingen worden gebruikt, maar daarbinnen slechts binnen een

Adaptieve gepersonaliseerde
digitale leermiddelen

beperkt deel van de instelling. Digitaal portfolio/leeromgeving, digitaal examineren
en beoordelen, vakoverstijgende effectmetingen, adaptieve digitale leermiddelen en

Analytics o.b.v. Internet of Things

online colleges of kennisbronnen worden zowel binnen veel instellingen gebruikt als

Artifical Intelligence

breed binnen instellingen. Aan de andere kant worden (EDU)Badges binnen weinig
instellingen gebruikt, en ook binnen de desbetreffende instellingen in beperkte mate.
Opvallend is verder dat het gebruik per toepassing steeds redelijk gelijk is voor de

Learning Analytics
Digitaal portfolio of digitale leeromgeving

verschillende groepen (studenten, docenten en opleiding). Toepassingen die relatief

Vakoverstrijgende effectmeting

door meer opleidingen en docenten worden gebruikt, worden over het algemeen ook

Digitaal examineren of beoordelen

door meer studenten gebruikt. Uitzonderingen zijn Artificial Intelligence, Learning

(EDU) Badges

analytics en (EDU)Badges, die meer worden gebruikt door de opleidingen en
docenten, dan door studenten zelf.

Realtime online videoconferencing
Opleidingen

Docenten

Studenten

Figuur 8. Gebruik van toepassing in opleidingen en door docenten en studenten
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Uitbreiding van de ICT-toepassing?

Binnen het ROC van Amsterdam wordt VR ingezet

In de online vragenlijst is ook gevraagd naar plannen voor uitbreiding van de moderne ICT-toepassing

bij de opleiding voor luchtvaart-dienstverlening,

naar andere doelgroepen, opleidingen, sectoren of instellingen. Uit de gegeven antwoorden blijkt dat

om studenten het reanimatieprotocol aan te leren.

met name Virtual Reality en Augmented & Mixed Reality uitgebreid (gaan) worden (respectievelijk

De student ziet een aantal keuzes in beeld en kiest

74% en 70%) en dat de mogelijkheden tot uitbreiding van immersive learning (VR360, Virtual Reality,

met een controller de acties. Het effect van de

Augmented & Mixed Reality, en Gaming/gamificatie) het meest worden verkend (respectievelijk 79%,

keuzes is direct zichtbaar in VR. Als de student

78%, 75% en 93% van de instellingen die het nu nog niet gebruiken). Instellingen denken het minst aan

iedereen vraagt om achteruit te gaan, dan gaat

uitbreiding bij Analytics op basis van Internet of Things en (EDU)Badges (respectievelijk 31% en 33%).

iedereen ook achteruit. De studenten krijgen ook

Opvallend is wel dat het gebruik van (EDU)Badges ook door weinig instellingen wordt verkend (35%),

meteen feedback op de gemaakte keuzes en het

terwijl het ook de ICT-toepassing is die binnen de minste instellingen worden gebruikt.

proces kan achteraf via het dashboard worden
geëvalueerd. Het VR-reanimatie protocol kan

In hoeverre zijn de moderne ICT-toepassingen ingebed?

worden toegepast bij alle opleidingen waar EHBO

Om na te gaan hoe de ICT-toepassing(en) zijn ingebed in de instellingen, zijn aan de respondenten in de

wordt onderwezen. VR wordt daarnaast ook ingezet

vorm van stellingen succesfactoren voorgelegd die van belang zijn bij de implementatie of inbedding

om brandoefeningen te doen met de studenten.

van een innovatie. Gevraagd is om steeds aan te geven of een stelling van toepassing was. Met als

(Zie Bijlage 4.4)

achterliggend uitgangspunt: Hoe meer succesfactoren (stellingen) volgens respondenten in hun praktijk
van toepassing zijn, hoe beter de ICT-toepassing is ingebed in de eigen instelling. Zie tabel 2 voor een
overzicht van de resultaten.
Op basis van de gegeven antwoorden lijkt het digitaal portfolio/digitale leeromgeving het meest ingebed
te zijn binnen de instellingen en de (EDU)Badges het minst. (EDU)Badges worden echter nog maar
beperkt toegepast in de praktijk.
Over het algemeen passen alle moderne ICT-toepassingen redelijk goed bij de visie op onderwijs en de
onderwijsdoelen en ontbreken volgens de respondenten met name de financiële middelen en tijd. Ook
de aanwezigheid van een goede infrastructuur of helpdesk voor ondersteuning lijkt nog niet evident,
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evenals de aansluiting met competenties bij degenen die de ICT-toepassing in het
onderwijs dienen in te zetten. De inbedding in de organisatie lijkt vooralsnog niet
veel verder te gaan dan passend bij visie en onderwijsdoelen. Op nog geen enkele
toepassing zijn alle mogelijke succesfactoren overwegend van toepassing zijn.
Looptijd van de innovaties kan hierin een rol spelen.
De meest gebruikte ICT-toepassingen waar redelijk veel respondenten (redelijk) goed
zicht op hebben zijn realtime online conferencing, digitaal examineren, digitaal portfolio/
leeromgeving, adaptieve digitale leermiddelen en online colleges/kennisbronnen. Dit zijn
over het algemeen ook de ICT-toepassingen die het beste zijn ingebed.
Opvallend is verder dat medewerkers in een staffunctie met ICT vaker dan
docenten van mening zijn dat geldt dat een goede infrastructuur en helpdesk
voor ondersteuning aanwezig is, evenals regelmatige uitwisseling. Deze typen
respondenten verschillen daarmee duidelijk in de beleving van de beschikbaarheid van
deze twee succesfactoren.
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N

Sluit aan bij
competenties
medewerkers

Past bij onze visie op
onderwijs

Past bij onze
onderwijsdoelen

Effecten ervan zijn
duidelijk zichtbaar

Regelmatige
uitwisseling over de
toepassing

Voldoende financiën
voor de toepassing

Voldoende tijd voor
de toepassing

Goede infrastructuur
en helpdesk voor
ondersteuning

Tabel 2. Aanwezige factoren voor succesvolle inbedding van ICT-toepassingen.

(Open) online colleges/ kennisbronnen

111

27

57

51

19

16

19

16

16

3D video

19

0

47

53

5

26

16

0

21

VR360

25

4

48

36

8

24

16

0

20

Virtual Reality

42

10

57

40

14

24

14

10

12

Augmented & Mixed Reality

20

0

45

30

10

35

15

5

15

Gaming/gamificatie

47

11

45

47

11

19

11

11

9

Robotica

39

15

56

49

21

18

21

10

13

Adaptieve gepersonaliseerde digitale leermiddelen

85

21

61

55

32

15

18

20

22

Analytics o.b.v. IoT

13

8

62

46

8

23

8

0

8

Artifical Intelligence o.b.v. bijv. studentengedrag

8

0

50

38

13

13

0

0

13

Learning Analytics o.b.v. data over studentengedrag en -prestaties

23

9

65

35

26

17

4

4

9

Digitaal portfolio of leeromgeving

113

21

70

63

29

25

20

17

32

Vakoverstijgende effectmeting van onderwijsprestaties

23

17

52

48

26

26

9

4

13

(Tijd en plaats onafhankelijk) digitaal examineren of beoordelen

72

22

56

53

24

17

17

15

28

(EDU)Badges

9

0

44

0

11

11

0

0

0

Realtime online videoconferencing

77

10

55

32

21

18

19

12

30

202

22

50

45

28

22

19

18

24

Percentage van de respondenten

Alle toepassingen samen
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Knelpunten en
stimulansen

In dit hoofdstuk gaan we in op de
volgende vragen:
• Welke knelpunten ervaren
respondenten bij (implementatie
van) onderwijsinnovaties met ICT zijn
algemeenheid?
• Welke faciliteiten of stimulansen kan
OCW bieden of organiseren om bij
te dragen aan een betere inzet van
moderne ICT in het onderwijs?

Knelpunten en stimulansen
Uitgelicht
•

De meest genoemde knelpunten betrekking hebben op docenten (gebrek aan competenties en tijd).

•

De genoemde knelpunten verschillen per functie.

•

De genoemde faciliteiten en stimulansen zijn zeer uiteenlopend, waarbij de rol van OCW
bijvoorbeeld die van stimulator en facilitator van kennisdeling en visieontwikkeling kan zijn. Ook meer
ruimte in wet- en regelgeving werd genoemd.

Welke factoren werken belemmerend?
Gevraagd naar de belangrijkste actuele knelpunten in de instelling bij onderwijsinnovaties met moderne
ICT, geven respondenten aan dat a) gebrek aan ICT competenties bij docenten en b) gebrek aan tijd voor
docenten de grootste knelpunten zijn (zie Tabel 3). Onder alle functiegroepen werden deze aspecten
vaak genoemd.
Als we kijken naar (significante) verschillen tussen diverse lagen of functies in mbo-instellingen in de
ervaren belemmerende factoren, dan zien we dat:
•

managers minder vaak gebrek aan tijd voor docenten selecteren dan docenten;

•

gebrek aan visie en doelen van de instelling vaker genoemd wordt door staffunctionarissen dan
door docenten;

•

gebrek aan deskundigheid van leidinggevenden en bestuurders vaker wordt genoemd door
medewerkers met een staffunctie met ICT dan door docenten.
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Respondenten hadden ook de mogelijkheid om zelf knelpunten te benoemen, 28 respondenten hebben

Voor docenten is het vaak moeilijk om een beeld

hiervan gebruik gemaakt. De meest genoemde aanvullende knelpunten die hieruit naar voren kwamen, zijn:

te vormen van wat een ICT-toepassing behelst en

•

vaak hebben ze ook geen tijd de mogelijkheden
te ontdekken. Daarom werken ze bij het Deltion

het tempo van (technische) ontwikkelingen (n=5): aan de ene kant vraagt verandering tijd, aan de
andere kant zijn sommige ICT-toepassingen tegen het einde van de implementatie alweer achterhaald;

•

College met ‘blended coaches’. Docenten die veel

gebrek aan inzicht (bij zichzelf of anderen) (n=5): onvoldoende inzicht in wat ingezet kan of moet
worden, waarvoor en hoe;

weten van ‘blended learning’ op technisch gebied,

•

sturing (n=6): wie stuurt de ICT-innovatie aan?

maar die ook weten hoe je dat didactisch kan

•

studenten (n=5): hebben studenten de vaardigheden om te werken met de ICT-toepassing en

inzetten. Zij initiëren, maar begeleiden vooral ook

worden ze er niet te veel door afgeleid?

de teams en de docenten in het proces als zij hun
onderwijs willen ‘blenden’. (zie ook Bijlage 4.5).

Managers (opgevat als teamleiders, opleidingsmanagers en sector- en locatiedirecteuren) vervullen
vaak een sleutelrol in de implementatie van onderwijsinnovaties. Als knelpunt zien zij met name de
vaardigheden van docenten en minder een gebrek aan tijd. Ook benoemen ze vaker dan de andere
groepen respondenten een gebrek aan eigenaarschap van docenten als knelpunt. Gebrek aan inzicht als
aanvullend knelpunt, door vijf respondenten genoemd, wordt ook gesignaleerd door managers: twee van
de vijf respondenten vallen in deze functiegroep.
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Percentage van de respondenten

Docent

Manager

Bestuurder

Staf met
ICT

Staf zonder
ICT

Totaal

Tabel 3. Ervaren knelpunten in de instelling bij ICT-toepassingen

N

159

40

10

69

29

307

Gebrek aan visie en doelen van de instelling

16

25

20

33

45

24

Gebrek aan ondersteuning door leidinggevenden en bestuurders

11

8

0

19

14

12

Gebrek aan deskundigheid van leidinggevenden en bestuurders

8

18

10

39

24

18

Gebrek aan ondersteuning vanuit ondersteunend personeel

6

15

0

3

3

6

Gebrek aan deskundigheid van het ondersteunend personeel

7

13

10

6

7

7

Gebrek aan ICT-competenties bij docenten

57

53

60

67

55

58

Gebrek aan samenwerking tussen docenten

14

8

20

12

10

12

Gebrek aan eigenaarschap bij docenten

25

38

20

23

14

25

Gebrek aan tijd voor docenten

59

30

50

48

48

51

Gebrek aan mogelijkheden voor training voor docenten

13

13

0

4

7

10

Beperkte beschikbaarheid van ICT

6

3

10

3

0

4

Beperkte kwaliteit van ICT

7

13

0

1

10

7

Beperkte onderliggende infrastructuur

9

18

10

4

10

9

Beperkt passend aanbod van aanbieders

6

3

10

4

7

5

Kosten van ICT

14

18

20

10

28

15

Anders

9

8

20

7

3

8
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vaak verondersteld wordt dat jonge(re) docenten die zelf ICT-vaardig zijn ook de

Bevindingen uit de literatuur: Factoren die een rol spelen bij
(de implementatie van) onderwijsinnovaties

benodigde didactische competenties bezitten om ICT op een juiste wijze in te

Een goede ICT-infrastructuur is uiteraard van belang bij de (implementatie van) onderwijs

voldoende aandacht aan ICT en didactiek te besteden.VIII, XII, XIV, XVI, XVIII, XIX

innovaties met ICT. Ook andere factoren spelen een bevorderende of belemmerende rol.

zetten in het onderwijs. Dat is echter een misvatting. Lerarenopleidingen dienen
•

Regeldruk als knelpunt bij verduurzaming: Soms blijft een innovatie geen project,

Uit de bestudeerde literatuur komen de volgende andere factoren naar voren:

maar is er de wens om deze een structurele plaats in het curriculum te geven.

•

Aansluiting tussen onderwijsvisie, onderwijsconcept en innovatie: Het is van

Bijvoorbeeld door een project uit te bouwen tot een officieel keuzedeel. Bij deze

belang dat de innovatie met ICT in functie staat van het onderwijs(concept)

duurzaamheidsslag kan de regeldruk belemmerend werken voor de betrokkenen:

en aansluit bij de onderwijsvisie. Het type ICT-toepassing moet passen bij de

bijvoorbeeld doordat het verzorgen van onderwijs op een andere locatie dan een

II, XI

school (stages buiten beschouwing gelaten) lastig te organiseren is.XV

studenten en de leerdoelen.
•

Afstemming en randvoorwaarden als onderdeel van de innovatiestrategie: een
werkzame innovatiestrategie, in combinatie met een heldere visie en doelen,
bestaat ook uit aandacht voor de randvoorwaarden (denk aan voldoende tijd

Gewenste faciliteiten en stimulansen

en middelen) en afstemming. De wijze waarop de innovatie geïmplementeerd

Voor het welslagen van onderwijsinnovaties met moderne ICT zijn onder andere tijd,

wordt is van belang: niet alleen top-down, maar in goede afstemming met alle

financiële middelen en deskundigheid van betrokkenen nodig. Ook andere faciliteiten

XIV, XV, XVI, XVII

•

stakeholders, vanaf de start tot de afronding van de implementatie.

of stimulansen kunnen behulpzaam zijn. Op de open vraag: “Welke andere faciliteiten

Professionele leercultuur: (Strategisch) gebruik van ICT in het onderwijs vraagt

of stimulansen zou OCW volgens u moeten bieden of organiseren om bij te dragen aan

om expliciete reflectie en ruimte om te leren, durven te experimenteren en

een betere inzet van moderne ICT in het onderwijs?” kwamen zeer veel uiteenlopende

durven te delen (niet alleen met directe collega’s, maar ook met externen). Een

reacties. In totaal hebben 147 respondenten een reactie gegeven, vaak met meerdere

proactieve, innovatieve houding is nodig, in plaats van een reactieve houding

ideeën. De ideeën laten zich puntsgewijs categoriseren in de volgende thema’s:

tegenover ICT-toepassingen, niet alleen bij de onderwijsgevenden maar ook bij de

•

Kennisdeling

managers en bestuurders.

•

Coördineren van uitwisseling en samenwerking

Voldoende vaardigheden en kennis bij uitvoerenden: Deze vaardigheden en

•

ICT-Infrastructuur

kennis op ICT-gebied zijn niet alleen nodig bij docenten, maar ook bij managers

•

Stimulering en experimenteerruimte

en bestuurders. Het gaat dan om de digitale vaardigheden van uitvoerenden zelf,

•

Professionalisering

maar ook om hun didactische vaardigheden. Ten aanzien van docenten geldt dat

•

(Ondersteunen van) Visie en beleid

XI, XV, XVI, XVIII, XIX

•
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Stimulering en experimenteerruimte
(n = 54)

Het beschikbaar stellen van tijd (of het verlagen van de werkdruk), ruimte en gelabelde of geoormerkte financiële middelen voor Onderwijs & ICT. Voor scholing, het
aankopen van materialen of inrichten van lokalen, het aanstellen van ondersteunend personeel of educatieve technologie ambassadeurs, om nieuwe technologieën
eigen te maken, om innovaties te ontwikkelen of aan te passen en te implementeren, of voor uitwisseling tussen teams, mbo's én bedrijven. Ook het belonen van
samenwerkingsverbanden, instellingen, teams of docenten die innoveren met middelen of faciliteiten worden genoemd en subsidies of stimuleringsgelden voor
bijvoorbeeld vernieuwende ICT-projecten of kennisdeling.
Experimenteerruimte en een kleine financiële stimulans op basis van een goed plan dat voortkomt uit een visie om onderwijsinnovatie en ICT uit te proberen, fouten
te maken en te leren, waarbij kennisdeling en ‘open’ toepassingen een eis zijn.

Kennisdeling
(n=43)

Op het gebied van kennisdeling zien we drie aspecten:
1) Uitlichten en delen van best practices en inspirerende en gevarieerde voorbeelden. Bijvoorbeeld in een algemene (landelijke) databank en met inspiratiesessies.
Door docenten. Voorbeelden die bijdragen aan beter onderwijs en aansluiten bij de verschillende behoeften van individuele medewerkers. En met aandacht voor
zowel de ICT-toepassingen als de innovatieaanpak.
2) Kennis over/(wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van digitalisering, en de veranderde pedagogiek en didactiek die dit met zich meebrengt. Wat zijn
handvatten/lesmethodes bij het leggen van de verbinding tussen de innovatie in de beroepspraktijk en de innovatie in het onderwijs. Gericht op de context van
het MBO en het onderwijsproces.
3) Een kieswijzer/reviewsite waarin duidelijk wordt welke ICT-toepassingen er zijn, hoe en waarvoor ze ingezet kunnen worden en wat de opbrengsten zijn
(effectiviteit). Eventueel gecombineerd met richtlijnen waaraan voldaan moet worden om door een mbo-opleiding aangekocht te kunnen worden.

(Ondersteunen van) visie en beleid
(n = 38)

Er wordt gepleit voor minder regels en meer ruimte in regels, maar ook voor duidelijkheid. Bijvoorbeeld ruimte in de regelgeving rondom afstandsleren/blended leren,
de urennorm en begeleide onderwijstijd, mogelijkheden voor curriculum- en KD-aanpassingen, en duidelijkheid over hoe regels soms geïnterpreteerd moeten/mogen
worden. Tot slot ziet men een rol voor OCW als het gaat om het stimuleren en ondersteunen van visie, beleid en facilitering vanuit de instellingen. Het kan dan gaan
om meedenken met scholen, en een 'regio'persoon om mee te overleggen. Maar ook om het stimuleren om een visie en doelen te ontwikkelen en implementatie te
faciliteren, door een OCW-visie uit te dragen, beleidskaders te geven, mogelijkheden te creëren, of door het mee te nemen in audits/monitoring en kwaliteitsafspraken.

Professionalisering
(n = 26)

Kennis, houding en vaardigheden van docenten en managers rondom ICT is belangrijk. Respondenten pleiten voor het faciliteren en stimuleren van scholing
voor docenten rondom de inzet van ICT in de klas. Genoemde opties zijn: online professionaliseringsprogramma’s , een applicatie-opleiding, KD digitale
geletterdheid voor docenten in MBO, training op het gebied van digitaal toetsen. Ook wordt het opnemen van digitale vaardigheden in het functieprofiel of
functioneringsgesprek genoemd of in een docentenregister.

ICT-Infrastructuur
(n = 25)

ICT-infrastructuur als een NUTS voorziening. Niet alleen in de vorm van een testcentrum of lab’s waar toepassingen uitgeprobeerd kunnen worden, maar ook
vraagbundeling organiseren, leveranciers landelijk uitlijnen of zelfs collectieve, uniforme voorzieningen zoals een geïntegreerde automatiseringsoplossing voor
het ondersteunen van alle zaken rondom het onderwijs (leerlingvolgsysteem, examinering, curriculum, roostering, personeelsplanning, salarisadministratie,
managementinformatie enz.) en portfolio’s op persoonsniveau op instellingsoverstijgend niveau.

Coördineren van uitwisseling en samenwerking
(n = 19)

In het verlengde van de kennisdeling worden het coördineren en stimuleren van uitwisseling en samenwerking genoemd: het creëren van een landelijke community
of platform van docenten, onderwijsmanagers, beleidsmedewerkers etc. of juist vanuit zelforganisatie en het coördineren van de samenwerking tussen onderwijs en
bedrijven om moderne ICT-toepassingen en technieken beschikbaar te maken voor het (beroeps-)onderwijs. En ook het stimuleren of verplichten van productie van
open leermiddelen en het publiceren van gesubsidieerde projecten.
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Bekijken we de reacties van de diverse groepen respondenten nader (managers,
docenten etc), dan is het niet zo dat een bepaald thema vooral door één bepaalde
groep wordt genoemd. Ook is het niet zo dat binnen een bepaalde groep één thema
heel sterk naar voren komt.
In de vragenlijst werd gevraagd welke faciliteiten of stimulansen naast tijd, financiële
middelen en deskundigheid behulpzaam zijn voor het welslagen van onderwijsinnovaties
met moderne ICT. Opvallend is dat ondanks deze formulering tijd, financiële middelen
en deskundigheid toch nog vaak werden benoemd (stimulering en experimenteerruimte
en professionalisering).
Kijkend naar de gegeven antwoorden concluderen we dat respondenten vooral een
rol voor OCW zien weggelegd als het gaat om:
•

Stimuleren met tijd en geld: gelabelde of geoormerkte financiële middelen voor
onderwijs en ICT, beloningen, stimuleringsgelden en experimenteerruimte voor
onderbouwde plannen, samenwerking en valorisatie.

•

Stimuleren en ondersteuningen met visie en beleid: een OCW-visie, beleidskaders
en maatregelen die visie en beleid en facilitering vanuit onderwijsinstellingen
rondom onderwijsinnovaties met modern ICT faciliteert en stimuleert.

•

Delen van kennis: delen van inspirerende en gevarieerde voorbeelden,
(wetenschappelijke) kennis over ICT en mbo-onderwijs en kennis over ICTtoepassingen (wat, hoe, waarvoor, waarom).
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Slotbeschouwing

Hoe innovatief is moderne ICT?
De mate waarin ambities, plannen en onderzochte

Slotbeschouwing

ICT-toepassingen daadwerkelijk innovatief ingezet
worden varieert. Sommige ICT-toepassingen

In de periode mei tot en met september 2019 heeft het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) in

kunnen ook minder innovatief ingezet worden.

opdracht van het Ministerie van OCW een landelijk onderzoek verricht, met als doel zicht te krijgen op

Een behulpzaam model om die variatie te duiden

de stand van zaken op het gebied van onderwijsinnovatie met moderne ICT in het mbo. De volgende

is het zogenaamde SAMR-model. Dit model maakt

vragen waren daarin leidend:

op hoofdlijnen onderscheid in de wijze waarop
ICT wordt ingezet. Het kan gaan om vervanging

•

Welke instellingen zijn bezig met welke onderwijsinnovatie met moderne ICT?

(Substitution), ter versterking (Augmentation),

•

Met wie werken instellingen samen bij hun onderwijsinnovatie met moderne ICT?

ter vernieuwing (Modification) of herdefinitie

•

Wat is de aanleiding voor onderwijsinnovatie met moderne ICT?

(Redefinition) van (aspecten van) het onderwijs.

•

Wat zijn opbrengsten van de onderwijsinnovaties met moderne ICT?

De praktijkvoorbeelden in dit onderzoek (zie bijlage)

•

Hoe breed binnen de instelling wordt de ICT-toepassing gebruikt?

kunnen getypeerd worden als inzet van moderne

•

Zijn er plannen voor uitbreiding van de ICT-toepassing?

ICT ter versterking dan wel vernieuwing van

•

In hoeverre is de ICT-toepassing ingebed in de instelling?

(onderdelen van) het onderwijs.

•

Welke knelpunten worden ervaren?

•

Welke faciliteiten of stimulansen kan OCW bieden om bij te dragen aan onderwijsinnovatie in het mbo?

Het onderzoek levert belangrijke bouwstenen om te komen tot beantwoording van de hamvraag: Zijn de
onderwijsinnovaties met moderne ICT in de instellingen tezamen voldoende om de motieven en ambities te realiseren?
De bouwstenen laten zich als volgt samenvatten:
•

De motieven of ambities voor onderwijsinnovatie met moderne ICT en de ervaren opbrengsten van
de onderzochte ICT-toepassingen zijn overwegend in lijn met elkaar. De motieven die in dit onderzoek
het meest naar voren kwamen, zijn 1) zicht krijgen of bieden in het leerproces van studenten, 2) het
laten aansluiten van het onderwijs op talenten en behoeften van studenten en 3) studenten in hun
eigen tempo kunnen laten studeren. De optelsom van ervaren opbrengsten van de afzonderlijke
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•

toepassingen passen bij deze motieven of ambities, waarbij de toepassingen elk op

In deze beschouwing gaan we nader in op de bevindingen die ten grondslag liggen

hun eigen manier hieraan bijdragen. Opvallend is dat het motiveren van studenten

aan deze bouwstenen. Om de gedachtevorming rondom digitaliseringsbeleid in

aan de voorkant niet de meest genoemde drijfveer voor onderwijsinnovatie met

het mbo en de rol en betekenis hiervan voor het Ministerie van OCW te voeden,

moderne ICT is, maar wel een veelgenoemde opbrengst ervan.

bespreken we de volgende punten die raken aan de verschillende bouwstenen:

Om motieven en ambities breed te kunnen realiseren is het belangrijk om:

•

Bestaande ambities

•

oog te hebben voor verschillen tussen ICT-toepassingen.

•

Merkbare opbrengsten

De mate of het tempo waarin moderne ICT-toepassingen ingezet of uitgerold

•

Ervaren knelpunten

(kunnen) worden varieert namelijk. Sommige ICT- toepassingen liggen meer

•

Kansen en stimulansen

in de directe invloedssfeer van docenten dan andere. Zo wordt de keuze voor

•

het gebruik of invoeren van een digitale leeromgeving of learning analytics

Ambities rondom de inzet van onderwijsinnovatie met moderne ICT

vaak op opleidings- of instellingsniveau gemaakt, terwijl de keuze voor

Een bloemlezing uit beleidsplannen laat zien dat mbo-instellingen verschillende ambities

het inzetten van toepassingen als VR makkelijker op het niveau van een of

hebben met ICT. In algemene zin gaat het dan bijvoorbeeld om meer aandacht voor

meerdere docenten gemaakt kan worden.

technologie. Meer specifiek geformuleerde ambities betreffen onder meer de inzet van

docenten voldoende te ondersteunen dan wel te professionaliseren.

ICT als hulpmiddel om flexibel of gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken, ICT als

Docenten zijn vaak nog zoekende. Enerzijds naar ruimte of technische

vervanging van of aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod, of concrete plannen

mogelijkheden, anderzijds naar hoe ICT-toepassingen dusdanig in te zetten

om een nieuwe digitale leeromgeving te implementeren.

dat deze de onderwijskwaliteit daadwerkelijk ten goede komen. Dit vraagt

•

om helderheid in regels, goede professionalisering en gedeelde kennis ten

Ambities ten aanzien van onderwijsinnovaties met moderne ICT kunnen ook

aanzien van de meerwaarde en het gebruik van ICT-toepassingen.

opgevat worden als motieven om met onderwijsinnovaties met moderne ICT aan

te zorgen voor kennisdeling, stimulering in de vorm van facilitering en

de slag te gaan. De optelsom aan antwoorden in de online enquête laat zien dat

experimenteerruimte, en ondersteuning van/door visievorming en duidelijk beleid

onderwijsinnovatie met moderne ICT vanuit uiteenlopende motieven wordt ingezet.

rondom onderwijsinnovatie met ICT.

Met name de behoefte aan overzicht in het leerproces, kunnen aansluiten bij talenten

Alle respondentgroepen geven aan dat er zeker nog winst te behalen is op

en behoeften en het in eigen tempo laten studeren spelen een belangrijke rol.

het vlak van onderwijsinnovatie met moderne ICT. Ten aanzien van de rol van
OCW blijkt uit dit onderzoek dat behoeften ter versterking vooral ligt op
bovenstaande gebieden.
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Merkbare opbrengsten

zichtbaar maken vraagt om het systematisch verzamelen en delen van gegevens om

De respondenten in dit onderzoek geven aan in de praktijk vooral twee opbrengsten

opbrengsten aantoonbaar te kunnen maken. Waarbij het van belang is om te kijken of de

te bemerken:

ICT-toepassingen daadwerkelijk bijdragen aan de beoogde of geformuleerde doelen.

1.

Studentmotivatie. Technologieën rond ‘immersive learning’, zoals 3D video, VR360
en gamificatie, dragen volgens de respondenten met name bij aan de motivatie

Zowel de motieven om onderwijsinnovatie met moderne ICT in te zetten, als de

van studenten. Een motiverende werking wordt ook toegedicht aan (EDU)

ervaren opbrengsten van de ICT-toepassingen die uit dit onderzoek naar voren

Badges, een in de mbo-praktijk nog niet veel voorkomende toepassing uit het

komen sluiten aan bij de strategische digitaliseringsagenda voor de mbo-sector. Deze

cluster toetsen, beoordelen en monitoren.

Strategische agenda digitalisering mbo 2018 – 2020IX focust op:

Het aanspreken of versterken van de motivatie van studenten is een zoektocht
die verder gaat dan alleen het inzetten van innovatieve ICT. Het is de vraag

Inhoud van het onderwijs

in hoeverre motivatie als opbrengst van innovatieve ICT ook duurzaam is.

•

Motiverende effecten van leren met innovatieve ICT kunnen slechts van tijdelijke

en het opnemen van digitale burgerschapsvaardigheden in het onderwijs. Hoewel

XXI

•

Dit agendapunt is gericht op het mogelijk maken van een leven lang ontwikkelen

aard zijn. Dit wordt ook wel het novelty effect genoemd.

inhoud van het onderwijs in dit onderzoek niet centraal stond, kan wel opgemerkt

Inzicht in het leerproces. Een tweede veelgenoemde opbrengst, met name

worden dat ambities van instellingen (flexibiliseren en personaliseren van het

gekoppeld aan innovatieve ICT-toepassingen op het gebied van kunstmatige

onderwijs) aansluiten bij het gedachtegoed rondom leven lang ontwikkelen

intelligentie (zoals adaptieve digitale leermiddelen) en op het gebied van toetsen,

(passend aanbod). Onder andere (EDU)badges, dat nu nog in de kinderschoenen

beoordelen en monitoren (zoals learning analytics of werken met een digitaal

staat, zouden hiervoor een kans kunnen zijn.

portfolio/digitale leeromgeving waarin het afleggen van een eigen leerroute

Flexibilisering van het onderwijs

mogelijk is), betreft het verkrijgen van beter inzicht of overzicht in het leerproces

•

van studenten.

Dit agendapunt betreft gezamenlijke regievoering op leermiddelen, iedere
student een eigen dossier en onderwijslogistiek dat flexibilisering mogelijk
maakt. Veel van de onderzochte ICT-toepassingen kunnen flexibilisering van

In dit onderzoek geven respondenten aan verschillende opbrengsten te bemerken.

het onderwijs mogelijk maken. Regievoering in brede zin komt in dit onderzoek

Tegelijkertijd is de zichtbaarheid en/of meetbaarheid van de opbrengsten van

terug in de suggesties voor of behoefte aan stimulansen en faciliteiten vanuit het

innovatieve ICT-toepassingen in de praktijk minder sterk aanwezig. De looptijd van

Ministerie van OCW, bijvoorbeeld ten aanzien van de (kwaliteit) van leveranciers

de innovaties speelt hierin ongetwijfeld een rol – soms worden de ICT-toepassingen

waar de praktijk mee te maken heeft.

nog maar kort (in dit onderzoek opgevat als korter dan een schooljaar) toegepast. Het
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Digitaliseren van het leren faciliteren

bijvoorbeeld door:

•

•

Dit agendapunt omvat zowel het vergroten van de ICT-bekwaamheid van
docenten als het werken aan of met data-ondersteund onderwijs. Ook uit dit

Delen van instructies te automatiseren, zodat daarmee meer tijd vrijkomt voor
docenten om eigen vaardigheden of innovatieve toepassingen te ontwikkelen.

onderzoek komt de ICT-bekwaamheid van docenten naar voren als belangrijk

•

Professionalisering technologie-ondersteund te organiseren en in te zetten.

aandachtspunt. De in de strategische agenda genoemde manieren om hieraan

Tegelijkertijd geldt in dit onderzoek dat het ontbreken van mogelijkheden voor

te werken, komen ook terug in dit onderzoek. Het tweede punt betreft gebruik

professionalisering als knelpunt voor onderwijsinnovatie met ICT minder sterk een rol

maken van data-analyse en learning analytics. Uit dit onderzoek blijkt dat dit op

speelt dan andere knelpunten. De wijze van vraagstelling speelt hier mogelijk een rol,

enkele instellingen wel gebeurt, maar nog niet op grote schaal.

aangezien gevraagd werd om maximaal drie belangrijke knelpunten te selecteren.

Ervaren knelpunten

Kansen en stimulansen

Niet alleen de (strategische) visie op en toepassing in het onderwijs is van belang

Gevraagd naar mogelijke stimulansen om onderwijsinnovatie met moderne ICT te

bij het welslagen van onderwijsinnovaties met ICT. In organisatorisch opzicht dient

bevorderen, zijn onder meer antwoorden gegeven die betrekking hebben op de

er ook een match te zijn met de onderwijsinstelling, de zogenaamde micro-meso-

professionalisering (denk aan het volgen van trainingen/cursussen/opleidingen).

consistentie (zie ook het inleidend hoofdstuk). Zo spelen ervaren knelpunten die bij

Het is wellicht niet het meest belemmerende knelpunt, maar biedt wel kansen ter

de implementatie van onderwijsinnovatie met moderne ICT zich onder meer af op het

versterking. Maatwerk of differentiatie is ook hier van belang. De groep enthousiaste

niveau van de onderwijsinstellingen. Tegelijkertijd dienen er zich ook vraagstukken en

en pionierende docenten zal wellicht behoefte hebben aan professionalisering

oplossingsrichtingen aan op macro-niveau: het niveau van landelijke ontwikkelingen

op het gebied van het succesvol opzetten en implementeren van moderne ICT-

en landelijk beleid.

toepassingen, en hoe hiervan te leren. Of op het gebied van het verkrijgen van
draagvlak bij collega’s. Docenten die niet voorop lopen op innovatief ICT-gebied

Breed gedeelde knelpunten bij onderwijsinnovatie met moderne ICT zijn: het

zijn mogelijk onzeker over hun eigen digitale vaardigheden en kennis over ICT-

ontbreken van 1) tijd, 2) financiën en 3) ICT-bekwaamheid van docenten. Mogelijk

didactiek, en zullen op dat vlak vragen hebben. Ook op managementniveau werd in dit

versterken deze knelpunten elkaar. Zo is het denkbaar dat onderwijsinstellingen,

onderzoek een gebrek aan kennis gesignaleerd. Een doelgroepspecifieke benadering

door een gebrek aan tijd en financiën onvoldoende kunnen investeren in

in professionalisering is nodig om op verschillende niveaus groei in de benodigde

professionalisering van docenten op het gebied van (moderne) ICT in het onderwijs.

ICT-kennis of -bekwaamheid te realiseren, zodat ICT-bekwaamheid uitdrukkelijker

Denk aan trainingen of cursussen, maar ook aan experimenteerruimte of ICT-

aandacht krijgt in het onderwijs. Aandacht besteden aan ICT-bekwaamheid in HR-

ondersteuning ‘on the job’. Hierin zou ICT zelf een behulpzaam middel kunnen zijn,

processen binnen onderwijsinstellingen is aan te bevelen.
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Andere suggesties voor gewenste sector-brede stimulansen of vormen van

feitelijke stimulansen of vormen van facilitering helpt om de onderwijsinnovatie met

facilitering die uit de vragenlijst naar voren komen, zijn onder meer:

moderne ICT te versterken. Goed voorbeeld doet daarin goed volgen.

•

kennisdeling faciliteren of mogelijk maken,

•

stimuleren van experimenteerruimte en

Versterken van onderwijsinnovatie met moderne ICT: een veelzijdig

•

het uitdragen of ondersteunen van visie en opstellen van heldere beleidskaders.

stakeholderperspectief
In dit onderzoek stonden twee belangrijke stakeholders centraal: het onderwijsveld

De suggesties die respondenten aandragen raken grotendeels aan activiteiten of

zelf, en het Ministerie van OCW. Uiteraard zijn ook andere stakeholders van belang.

financiële ondersteuning die al realiteit zijn. Denk bijvoorbeeld aan de facilitering van

We noemen er hier twee: de lerarenopleidingen en de studenten. In de Strategische

de Community of Practice Leren met ICT.

agenda digitalisering mbo 2018-2020 wordt uitdrukkelijk een appel gedaan op de
lerarenopleidingen, gelet op het belang van het opleiden van ICT-bekwame docenten.

Kennisdeling en experimenteerruimte stimuleren of organiseren kan op verschillende

Ook in gesprekken met de praktijk klinkt in dit onderzoeker de vraag naar moderne

manieren. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van opgedane kennis en

ICT-minded lerarenopleidingen door.

ontwikkelde toepassingen een vereist onderdeel te laten zijn van subsidiegunningen.
De stem van de student is ook op het gebied van onderwijsinnovatie met moderne ICT
OCW wordt door de respondenten genoemd als degene die de regelruimte bepaalt

van belang. Zowel uit de enquête als uit de aanvullende gesprekken komt naar voren

of voor een duidelijke interpretatie van regels dient te zorgen. Niet iedereen

dat studenten volgens docenten niet altijd ‘zitten te wachten’ op ICT-toepassingen.

heeft dezelfde beelden bij of is zich bewust van de ruimte die er mogelijkerwijs al

Interessant is om na te gaan in hoeverre dit daadwerkelijk het geval is. Mogelijk raken

is. Regelruimte verduidelijken en waar nodig vergroten is dan ook een belangrijk

studenten ‘moe’ van ICT-toepassingen: wat eerst motiverend en leuk was, is na de eerste

aandachtspunt.

nieuwigheid misschien niet meer motiverend (het eerder genoemde novelty effect). Ook
kan het zo zijn dat studenten last hebben van onvoldoende deskundigheid van docenten

De suggesties vanuit de praktijk laten zien dat er behoefte is aan al bestaande of in

om ICT op een goede manier in te zetten. Of gebruiken studenten al zoveel ICT in hun

gang gezette vormen van stimulansen of ondersteuning. Het is dus belangrijk om

dagelijks leven (social media, gaming, werk/stage) dat zij het prettig(er) vinden om in hun

deze te versterken, waar zinvol uit te breiden en om de zichtbaarheid en het bereik

leerproces juist géén ICT te gebruiken. Denkbaar is ook dat het voor studenten niet altijd

van bestaande initiatieven of ondersteuning te vergroten. Wat geldt voor succesvolle

voldoende duidelijk wat de meerwaarde is van ICT-toepassingen. Studenten betrekken

implementatie van onderwijsinnovatie met moderne ICT geldt ook voor initiatieven

bij het versterken van onderwijsinnovatie met behulp van moderne ICT, gericht op hun

vanuit de overheid: zichtbaar maken en uitwisselen van (opbrengsten van) van

eigen leerproces en de kwaliteit van onderwijs, is wenselijk.
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Tot slot
Het belang van de meerwaarde zien van ICT-toepassingen geldt uiteraard niet alleen
voor studenten, maar voor iedereen die een rol heeft in het realiseren van kwalitatief
goed onderwijs met behulp van (moderne) ICT. Iedere betrokkene, op micro-, meso-,
of macroniveau heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid. Wat alle niveaus
bindt, is het werken aan en streven naar kwalitatief goed onderwijs, passend bij
deze tijd en met het oog op de toekomst. In dialoog met elkaar vorm geven aan die
toekomst, onderlinge kennisdeling mogelijk maken en benutten, en ruimte geven en
verduidelijken dragen daaraan bij.
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Bijlagen

Het onderzoek is uitgevoerd vanaf mei
2019 tot en met augustus 2019, bestaande
uit deskresearch (literatuurstudie,
strategische beleidsplannen voor zover
beschikbaar), een online landelijke
vragenlijst en verdiepende gesprekken om
inspirerende en informatieve voorbeelden
in kaart te brengen. Over het onderzoek
heeft afstemming plaatsgevonden met
SaMBO-ICT en Kennisnet, gelet op de
raakvlakken en met de ICT Monitor die in
het najaar van 2019 wordt uitgevoerd.

1. Onderzoeksopzet
Stap 1: Deskresearch
De eerste stap van het onderzoek bestond uit deskresearch. Nederlandse onderzoeksliteratuur en
meerjarenbeleidsplannen van bekostigde mbo-instellingen zijn geanalyseerd op de volgende aspecten:
•

Visie en strategie op onderwijsinnovatie met ICT

•

Uitdagingen en ambities die leiden tot onderwijsinnovatie met ICT

•

Lopend beleid of initiatieven die betrekking hebben op onderwijsinnovatie met ICT.

De informatie die in deze stap is opgehaald gaf inzicht in de (manier waarop) mbo-instellingen bezig zijn
met onderwijsinnovatie met ICT en heeft geleid tot aanvullende informatie voor het onderzoek.
Stap 2: Online vragenlijst
Vanaf 6 juni 2019 tot en met 15 juli 2019 is een online enquête gehouden onder professionals die werken
op/voor bekostigde mbo-instellingen. De enquête is onder de aandacht gebracht van en via onder
andere CvB’ers, directie, middenmanagement, informatiemanagers, docenten en andere professionals
uit het mbo door middel van:
•

gerichte uitnodigingen per aan directie en College van Bestuur van mbo-instellingen in het netwerk
van CINOP/ecbo;

•

Digitale nieuwsbrief en sociale mediakanalen van CINOP/ecbo;

•

Bericht in de nieuwsbrief van het CvI;

•

Signaal! - een van de kennisverspreidingskanalen van ecbo;

•

Tijdens de meet-ups Innovatie met ICT in het mbo, georganiseerd door OCW, op 13 en 19 juni 2019;

•

Meerdere berichtgevingen vanuit Kennisnet en SaMBO-ICT aan hun netwerk (bijeenkomst, mailings);

•

Het persoonlijke netwerk van medewerkers van CINOP/ecbo (LinkedIn, mail etc.).
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De antwoorden van de vragenlijst, anoniem indien gewenst, gaven niet alleen inzicht

Stap 4: Beschouwing

in de (manier waarop) mbo-instellingen bezig zijn met onderwijsinnovatie met ICT,

De resultaten van de verschillende stappen van dataverzameling zijn in de laatste stap

maar ook in de belemmerende en bevorderende factoren en mogelijke oplossingen.

naast elkaar gelegd en kritisch beschouwd.

Stap 3: Praktijkvoorbeelden

1.1 Online vragenlijst: responsoverzicht

•

De praktijkvoorbeelden zijn gericht benaderd en geselecteerd op de volgende
criteria:

•

Doel van gebruik van de ICT-toepassing moet betrekking hebben op stimuleren
of het ondersteunen van het leerproces.

•

De gebruikte ICT-toepassing(en) past (passen) binnen de scope van het
onderzoek.

•

Het voorbeeld is een recente ontwikkeling en wordt binnen een mboinstelling door een enkeling of enkele teams toegepast (niet breed bekend/
geïmplementeerd).

•

Wenselijk, maar niet perse noodzakelijk: het voorbeeld is binnen meerdere
sectoren of contexten toepasbaar.

De benadering vond plaats op basis van gegevens uit het deskresearch en de
vragenlijst, met het verzoek voor een telefonisch interview om de good practices
verder uit te diepen. Er zijn zeventien oriënterende gesprekken gevoerd om
inspirerende voorbeelden te achterhalen. Uiteindelijk zijn in de periode juli – september
2019 vijf gesprekken gevoerd met contactpersonen van vijf verschillende instellingen.
De informatie uit deze gesprekken is gebruikt om inspirerende voorbeelden te kunnen
beschrijven in deze publicatie volgens de CIMO-logica (Context - Interventie, in dit
onderzoek opgevat als Innovatie - Mechanismen - Outcome).

Respons per instelling
Instelling

Enquête voltooid

Beeld van toepassing
per instelling

Aeres MBO

3

3

CIBAP

1

1

CITAVERDE College

2

2

Clusius College

4

4

Deltion College
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Gilde Opleidingen

4

4

Grafisch Lyceum Rotterdam

1

1

Helicon Opleidingen

9

9

Hoornbeeck College

0

1

Horizon College

5

5

Koning Willem I College

4

5

Landstede

2

6

MBO Amersfoort

3

3

MBO Utrecht

1

1

mboRijnland

1

1

Nimeto

1

1

Noorderpoort
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Respons per instelling

Respons per instelling

Instelling

Enquête voltooid

Beeld van toepassing
per instelling

Instelling

Enquête voltooid

Beeld van toepassing
per instelling

Nordwin College

1

1

ROC Summa College

10

10

Nova College

13

15

ROC Ter AA

1

1

Regio College

6

6

ROC Tilburg

1

1

ROC A12

5

6

ROC TOP

3

3

ROC Albeda College

4

4

ROC van Amsterdam

3

3

ROC Alfa-college

5

6

ROC van Twente

11

12

ROC Arcus College

4

6

ROC West-Brabant

5

6

ROC AVENTUS

7

8

Scalda

15

16

ROC Da Vinci College

1

2

Scheepvaart en Transport College

1

1

ROC de Leijgraaf

1

1

Scholengemeenschap De Rooi Pannen

1

1

ROC Drenthe College

2

3

SiNTLUCAS

2

2

ROC Friese Poort

14

18

Stichting Media Amsterdam

1

1

ROC Friesland College

6

7

SVO Vakopleiding Food

0

2

ROC Graafschap College

3

3

Wellantcollege

6

8

ROC Kop van Noord-Holland

2

2

Zadkine

1

2

ROC Leeuwenborgh

4

4

zone.college

3

3

ROC Menso Alting

1

1

307

348

ROC Midden Nederland

14

15

ROC Mondriaan

6

6

ROC Nijmegen eo

18

19

ROC Rijn IJssel

9

9

ROC Rivor

3

3
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Respons per domein (gehele enquête, meerdere opties mogelijk)

Respons naar type instelling (gehele enquête)
Functie

Aantal instellingen

Aantal respondenten

Respons percentage

Domein

N

% van totaal

AOC

7

28

70%

Bouw en Infra

13

4%

ROC

40

272

95%

Afbouw, hout en onderhoud

9

3%

Vakschool

6

7

55%

Techniek en procesindustrie

30

10%

Totaal

53

307

84%

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek

5

2%

Media en vormgeving

16

5%

Informatie en communicatietechnologie

32

10%

Mobiliteit en voertuigen

11

4%

Respons per functie (gehele enquête)
Functie

N

% van totaal

Transport, scheepvaart en logistiek

12

4%

Docent

159

51%

Handel en ondernemerschap

26

8%

Manager

40

13%

Economie en administratie

32

10%

Bestuurder

10

3%

Veiligheid en sport

18

6%

Staffunctie met ICT en/of innovatie

69

22%

Uiterlijke verzorging

13

4%

Staffunctie zonder ICT

29

9%

Horeca en bakkerij

17

6%

Toerisme en recreatie

16

5%

Zorg en welzijn

89

29%

Voedsel, natuur en leefomgeving

23

7%

Niet van toepassing

69

22%

1.2 Online vragenlijst: analysemethoden
•

Beschrijvende statistiek

•

Correlaties

•

Chi-square

•

Anova
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2. Gebruikte toepassingen
en reikwijdte per instelling
Bijlage 2a. Per onderwijsinstelling: hoeveel toepassingen zijn er in totaal in gebruik? En per toepassing:
wordt het gebruik ervan al langer gebruikt (rood), kort gebruikt (donkergrijs), verkend (lichtgrijs), of niet
gebruikt (zeer lichtgrijs).
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MBO Amersfoort
16

Noorderpoort
16

Deltion College
16

Nova College
15

Scalda
14

ROC Summa College
14

ROC Friese Poort
14

ROC AVENTUS
14

Helicon Opleidingen
14

ROC A12
13

ROC van Twente
13

ROC Arcus College
13

ROC Mondriaan
13

ROC Leeuwenborgh
13

ROC Graafschap College
12

Wellantcollege
12

ROC Nijmegen eo
12

ROC Friesland College
12

ROC van Amsterdam
12
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Realtime online
videoconferencing

(EDU)Badges

Digitaal examineren of
beoordelen

Vakoverstijgende effectmeting

Digitaal portfolio of digitale
leeromgeving

Learning Analytics

Artifical Intelligence

Analytics o.b.v. IoT

Adaptieve gepersonaliseerde
digitale leermiddelen

Robotica

Gaming/gamificatie

Augmented & mixed Reality

Virtual Reality

VR360

3D video

(Open) online colleges/
kennisbronnen

Aantal toepassingen kort of
lang in gebruik

ROC Midden Nederland
11

ROC Albeda College
11

ROC Rijn IJssel
11

ROC de Leijgraaf
10

Gilde Opleidingen
10

ROC Alfa-college
10

Regio College
10

CITAVERDE College
10

zone.college
9

Hoornbeeck College
9

ROC West-Brabant
9

Landstede
8

Clusius College
8

Horizon College
8

Koning Willem I College
8

ROC Da Vinci College
7

Aeres MBO
7

ROC Kop van Noord-Holland
7
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Realtime online
videoconferencing

(EDU)Badges

Digitaal examineren of
beoordelen

Vakoverstijgende effectmeting

Digitaal portfolio of digitale
leeromgeving

Learning Analytics

Artifical Intelligence

Analytics o.b.v. IoT

Adaptieve gepersonaliseerde
digitale leermiddelen

Robotica

Gaming/gamificatie

Augmented & mixed Reality

Virtual Reality

VR360

3D video

(Open) online colleges/
kennisbronnen

Aantal toepassingen kort of
lang in gebruik

SVO Vakopleiding Food
7

CIBAP
7

ROC Rivor
7

Scheepvaart en Transport College
7

ROC Drenthe College
6

Grafisch Lyceum Rotterdam
6

SiNTLUCAS
6

Nimeto
6

ROC Tilburg
6

MBO Utrecht
5

ROC TOP
4

ROC Ter AA
4

mboRijnland
3

Zadkine
3

Nordwin College
2

Scholengemeenschap De Rooi Pannen
1

ROC Menso Alting
0

Stichting Media Amsterdam
0

48

Realtime online
videoconferencing

(EDU)Badges

Digitaal examineren of
beoordelen

Vakoverstijgende effectmeting

Digitaal portfolio of digitale
leeromgeving

Learning Analytics

Artifical Intelligence

Analytics o.b.v. IoT

Adaptieve gepersonaliseerde
digitale leermiddelen

Robotica

Gaming/gamificatie

Augmented & mixed Reality

Virtual Reality

VR360

3D video

(Open) online colleges/
kennisbronnen

Aantal toepassingen kort of
lang in gebruik

toepassingen weergeven waarvan minimaal 5 respondenten binnen de betreffende
instelling hebben aangegeven hier (redelijk) goed mee bekend te zijn.

Helicon Opleidingen

3,1

ROC Friese Poort

3,0

ROC Friesland College

Realtime online
videoconferencing

respondenten. Voor de betrouwbaarheid van de resultaten worden alleen

Digitaal examineren of
beoordelen

van het gebruik onder studenten, docenten en opleidingen volgens de verschillende

Digitaal portfolio of digitale
leeromgeving

toepassing binnen de instelling gebruikt wordt. Hierbij is het gemiddelde genomen

Learning Analytics

Op een schaal van 1 (een enkele) tot 5 (bijna) alle) wordt weergegeven in hoeverre de

Adaptieve gepersonaliseerde
digitale leermiddelen

(Open) online colleges/
kennisbronnen

in de tabel hiernaast staat de reikwijdte van de toepassingen binnen een instelling.

Virtual Reality

Bijlage 2b. Reikwijdte van toepassingen binnen instellingen

3,0

3,2

1,6

4,0

2,1

3,4

ROC Rijn IJssel

4,0

ROC Nijmegen eo

3,7

Noorderpoort

3,3

ROC Arcus College

3,6
3,4

4,2

3,1

2,8

3,3

2,6

2,1

3,5

4,3

3,5

Nova College

4,3

2,9

4,5

3,1

2,7

1,7

Deltion College

3,7

3,8

3,2

3,2

2,3

2,1

3,2

2,9

1,5

ROC van Twente
ROC Midden Nederland

3,3

3,1

2,3

Scalda

3,2

3,1

3,0

4,0

ROC Summa College

3,5

3,1

1,8
3,4

2,8
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3. Betrokken gesprekspartners
en experts
Ashwin Brouwer – Friesland College
Ashwin Brouwer heeft de afgelopen jaren verschillende rollen vervuld binnen Friesland College die te
maken hebben met innovatie. Het begon ooit met het inzetten van sociale media en webtools in de
didactiek. Momenteel is Brouwer voorzitter van het programmateam dat gaat over de implementatie
van de nieuwe online omgeving van Friesland College en is hij innovatiebegeleider. Hoewel die laatste
functie pas sinds januari 2019 bestaat, vervult hij zijn rol al voor een jaar. Daarvoor was Brouwer
beleidsmedewerker en daaraan vooraf vervulde hij acht jaar lang de rol van docent en coach. Vandaag
de dag is Brouwer tevens initiatiefnemer van professionalisering digitale geletterdheid voor alle collega’s
binnen Friesland College.
Erik Meuwsen – ROC van Amsterdam
Erik Meuwsen is docent Engels bij het ROC van Amsterdam. In 2014 begon hij als stagiair, maar al
snel nam hij ook de functie van ICT-coördinator op zich. Hij houdt zich bezig met digitale leer- en
werkomgevingen, om deze bij zoveel mogelijk onderwijsteams te introduceren en implementeren. Sinds
februari 2019 is Meeuwsen actief vrijgemaakt om met virtual reality aan de slag te gaan.
Niek Vervoort en Dimitri van Dillen – ROC van Twente
Niek Vervoort is al 15 jaar docent, stagebegeleider en mentor binnen het college Commercie en
Ondernemen van ROC van Twente. Sinds de afgelopen 3 jaar is Vervoort betrokken bij onderwijs
innovatie met ICT. Samen met collega en docent Dimitri van Dillen houdt hij zich bezig met social
reality en 3D-video’s. Van Dillen is docent binnen het college van commercie en ondernemen voor
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de studenten van niveau 1 en het entree niveau. Daarnaast is hij circa 3 jaar
ambassadeur educatieve technologie bij ROC van Twente en betrokken bij diverse
innovatieactiviteiten waaronder het opnemen van 360 graden video’s.
JaapJan Vroom – Deltion College
JaapJan Vroom is zowel deeltijd teammanager bij MICT, het expertisecentrum voor
Media, Informatie en leertechnologie, als senior adviseur onderwijsinnovatie. Al 20
jaar is Vroom betrokken bij innovaties van Deltion, waaronder ICT-innovatie. Vroom
heeft alle innovatieve processen meegemaakt en heeft een menig innovatieproces
geschreven.
Frank Wijnhoven – VISTA College
Frank Wijnhoven is docent voor de vakken onderhoud, milieutechniek en kunststoffen
voor de opleiding werktuigbouwkunde bij het VISTA College. Wijnhoven deed tevens
aan de Universiteit van Maastricht onderzoek naar de invloed van WhatsApp en QRcode ondersteuning op de leerprestaties van studenten.
Wilfred Rubens – zelfstandig en onafhankelijk adviseur Leren en ontwikkelen met ICT
Door de jaren heen heeft Wilfred Rubens in verschillende (onderwijs)contexten ruime
ervaring opgedaan op het gebied van ICT en leren, ook in het mbo. Als adviseur,
projectleider, docent en blogger beschikt hij over en deelt hij actuele (onderzoeks)
kennis uit binnen- en buitenland op het gebied van onderwijsinnovaties en leren met
ICT. Zijn expertise bestaat onder andere uit (ontwikkel- en implementatievraagstukken
rondom) digitale leeromgevingen en andere leertechnologieën.
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4. Praktijkvoorbeelden
4.1 VISTA College: gepersonaliseerd leren met behulp van de smartphone
Interview met Frank Wijnhoven, docent-onderzoeker
Context
Vanuit welke aanleiding, visie en ambitie wordt ingezet op de onderwijsinnovatie met ICT?
Tijdens opdrachten in de praktijklokalen van de technische opleidingen, kwam het regelmatig voor dat
‘snelle studenten’ zich gingen vervelen op het moment dat zij klaar waren met hun opdracht, maar de
docent bezig was andere studenten te begeleiden. Zij moesten wachten op hun feedback en grepen
daardoor naar hun telefoon. Deze tijd kan veel beter benut worden, zo dachten de praktijkdocenten
van het VISTA College. Volgens Frank Wijnhoven wilden zij studenten niet meer de kans geven zich te
vervelen en als de studenten dan toch naar hun telefoon grepen, konden ze die telefoon maar beter
nuttig inzetten. Daarom werd het volgende bedacht: de studenten moeten hun eindproducten gaan
filmen en de video doorsturen via WhatsApp zodat zij sneller feedback kunnen ontvangen. Op dat
moment nemen ze bewust hun telefoon erbij om feedback te krijgen. Door de snelle terugkoppeling
die volgt, kunnen zij direct door naar de volgende opdracht. Het leren gebeurt op een meer
gepersonaliseerde manier omdat de studenten die snel werken, eerder de klas uit kunnen, terwijl de
studenten die meer tijd nodig hebben, ook meer tijd en aandacht kunnen krijgen van de docent.
Wat betreft ICT-innovatie, is het VISTA College volgens Wijnhoven voornamelijk bezig met nieuwe
technologie, waaronder het gebruik van virtual reality, 3D, digi-borden, speciale laptops of het
vormgeven van de ELO. De praktijkdocenten lijken hier een net wat andere koers te varen, maar het
management is te spreken over de inzet van ‘gewoon’ het mobieltje. Er zijn mensen in dienst die moeten
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inzetten op digitalisering zodat de school bij blijft met de laatste ontwikkelingen

Daarnaast mogen studenten het mobieltje gebruiken om via QR-codes bronnen op

in combinatie met de 21e-eeuwse vaardigheden. Deze deskundigen schrijven de

te vragen die zij kunnen gebruiken voor het leren, tijdens oefentoetsen en tijdens

voorstellen, maar deze kosten vaak veel geld omdat er nieuwe apparatuur of software

praktijklessen. Samen met de andere praktijkdocenten, vulde Wijnhoven een A4-blad

aangeschaft moet worden. De inzet van de mobiele telefoon die de student zelf bezit

vol met QR-codes die verwijzen naar geschreven online bronnen en filmpjes. Die

daarentegen, kost niets. De innovatie zit hem niet in wat er wordt ingezet, maar in de

bieden studenten betrouwbare informatie over hun vakgebied. Het A4-tje bevat alle

manier waarop het wordt ingezet.

informatie voor een cursus van 10 weken. Tekstboeken willen studenten nog wel eens
vergeten, maar doordat zij hun mobieltje mogen gebruiken, hebben zij alle informatie

Interventie

altijd op zak.

Welke innovatie(s) worden ingezet en wat zijn kenmerken van deze innovatie(s)?
Tot slot wordt het mobieltje ook nog gebruikt om digitale kennistoetsen te maken.
Het mobieltje wordt onder meer ingezet in een praktijksetting bij de studenten van

Via Google Forms maakt onder andere Wijnhoven een oefentoets die de studenten

vliegtuigbouwkunde. Allereerst maakt de docent groepsapps aan waarin hij ‘snelle’

via hun mobiel kunnen maken en de resultaten worden automatisch opgeslagen.

studenten en studenten die wat meer tijd nodig hebben, apart verdeelt. Vervolgens

Afhankelijk van de resultaten, kan de docent zien welke studenten extra begeleiding

krijgt iedere groep via WhatsApp een pdf-bestand met de opdracht. Dat zou kunnen

nodig hebben op een bepaald onderdeel. De docent kan deze studenten benaderen

zijn: “Ga vandaag vliegtuigvleugel links vervangen en stuur na afloop een filmpje naar

en apart nemen om meer aandacht te besteden aan de onderdelen die zij nog niet

mij”. De docent loopt ondertussen rond in het praktijklokaal terwijl de studenten aan

lijken te beheersen.

het werk zijn. Wanneer een groepje klaar is met de opdracht, sturen zij een kort filmpje
ter inzage naar de docent. Deze reageert met een duimpje omhoog, een vuistje of een

Momenteel maken vooral de studenten op niveau 1 van de afdelingen procestechniek,

willekeurig ander icoontje óf hij onderwerpt de student aan een aantal kritische vragen

werktuigbouwkunde, motorvoertuigen, vliegtuigbouwkunde en de entree-opleidingen

over hetgeen waar de student aan gesleuteld heeft. Feedback volgt in tekst of in een

gebruik van het mobieltje tijdens hun praktijklessen. De meeste docenten zetten

geluidsmemo. Na het beantwoorden van de vragen kunnen de studenten verder met

deze methode halverwege het schooljaar in omdat de studenten op dat moment de

de volgende opdracht. Voorheen zouden de studenten moeten wachten totdat de

meeste praktijkopdrachten hebben.

docent voorbij zou lopen voor de beoordeling, maar dat hoeft nu niet meer. Volgens
Wijnhoven zijn de studenten meer autonoom aan het leren. De docent slaat vervolgens
alle filmpjes op in het portfolio van de student en geeft daarmee ook andere docenten
inzicht in wat de student al kan of waar nog aan gewerkt moet worden.
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Mechanismen

afhangt van welke docent de student heeft, of dat hij of zij gebruik zal kunnen

Wat zorgt ervoor dat de innovatie wel of juist niet leidt tot de beoogde uitkomsten?

maken van de mogelijkheden die momenteel ontwikkeld zijn. Volgens Wijnhoven is
de intentie ook niet om iedereen te laten aanhaken. Docenten die geïnteresseerd

Om het mobieltje succesvol in te zetten in het onderwijs, is het in de basis belangrijk

zijn, vragen er naar en docenten die niet geïnteresseerd zijn hanteren gewoon de

om ervoor te zorgen dat het wifi-signaal in de school in orde is zodat er over en

manier van lesgeven zoals zij altijd doen. Dat betekent in sommige gevallen dat ze de

weer berichten verstuurd kunnen worden en de toetsen kunnen worden gemaakt.

telefoons afpakken van de studenten en in een tas aan de deur hangen tot het einde

Daarnaast moeten de studenten, maar ook de docenten, beschikken over telefoons

van de les.

die het bijvoorbeeld toelaten om pdf-bestanden te openen.
Outcome
De taak van de student bij deze vorm van begeleiding, is voornamelijk het uitvoeren

Welke uitkomsten van de onderwijsinnovatie(s) worden beoogd en hoe ziet men deze terug?

van de opdracht die de docent hem of haar oplegt en ervoor zorgen dat de docent
het eindresultaat via WhatsApp ontvangt. Daarnaast draagt de student eigen

Het effect van ‘begeleiding op maat’ is volgens Wijnhoven goed zichtbaar. De snelle

verantwoordelijkheid om gebruik te maken van de bronnen die de praktijkdocenten

studenten, maken gebruik van circa twee uur van de wekelijks ingeplande vier uur

middels het A4-blad digitaal beschikbaar stellen.

aan praktijkles. De docent hoeft zijn aandacht na die twee uur over minder studenten
te verdelen. Zo krijgt iedereen de tijd die hij of zij nodig heeft. Dit zorgt er ook voor

De taak van de docent zit hem vooral in de voorbereiding van het lesmateriaal en

dat –zeker de snelle studenten- nog gemotiveerder zijn om door te werken omdat ze

de uitvoer van de praktijklessen. Hij of zij heeft de taak groepjes te maken en in

weten dat ze daarna mogen gaan. De andere studenten vinden het gewoon fijn dat ze

WhatsApp groepsapps te maken om snelle studenten en wat langzamere studenten

meer aandacht en uitleg kunnen krijgen.

apart te verdelen. Daarna krijgen de studenten pdf-bestanden met de opdrachten
doorgestuurd. Niet onbelangrijk is daarnaast dat bronnen die via QR- codes

Een nevenopbrengst is het feit dat de studenten de filmpjes die zij maken onder

opgevraagd kunnen worden, goed worden gelinkt. Vooraf zijn deze bronnen door

andere kunnen gebruiken bij sollicitaties voor een stage. Daar is vooraf niet over

minstens twee docenten gecontroleerd.

nagedacht, maar bedrijven waren enthousiast over het feit dat solliciterende
studenten konden laten zien wat ze al hadden geleerd.

Hoewel veel praktijkdocenten enthousiast zijn over het gebruik van het mobieltje, zijn
er ook bij die er nog steeds niets van willen weten. Vooral de wat oudere docenten

Een andere nevenopbrengst is dat de filmpjes zorgen voor gespreksstof van de studenten

hebben er niet veel behoefte aan volgens Wijnhoven. Dat zorgt ervoor dat het

met hun ouders. “Ouders zijn ook nieuwsgierig naar wat de jeugd allemaal uitspookt op
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school, wat ze allemaal kennen en kunnen”, zegt Wijnhoven. Hij gaf zijn eigen studenten

inhuren.” Wijnhoven zou graag een site zien waarop waardevolle technische kennis

een keer de opdracht een filmpje naar hun ouders te sturen, maar dat zagen de studenten

en informatie wordt geparkeerd, zoals alles op het gebied van vliegtuigen, auto’s,

in eerste instantie niet zo zitten. Ze vinden wat ze moeten doen simpel, niet bijzonder.

procestechniek et cetera. Het is toekomstmuziek, puur voor de docenten om info op

Maar in de avond komen die studenten thuis en dan vragen de ouders wel naar de video

te halen, daar worden ze slimmer en sneller van. Wijnhoven merkte zelf op dat op het

die ze eerder die dag hebben toegestuurd. Een paar dagen later kwamen de studenten

moment dat oudere collega’s wegvallen, de kennis ook verdwijnt. “We hebben vaak

terug en zeiden dat hun ouders de video’s leuk vonden. Eén student zei zelfs: “Het maakt

niet meer de kennis van hoe we vroeger bijvoorbeeld de mijnbouw deden etc. We

mij allemaal niet meer uit, meneer, het is nu veel gezelliger thuis.”

verliezen de details.”

Hoewel deze reactie Wijnhoven zorgen baarde, bleek voornamelijk dat er meer

4.2 ROC van Twente: Op digitale excursie met 360 graden video’s

gespreksstof was tussen ouder en kind. “Studenten gaven aan dat ze normaal

Interview met Niek Vervoorn, docent commercie en ondernemen & Dimitri van Dillen,

gesproken vrij snel doorliepen naar hun kamer, gingen werken of sporten. Nu worden

ambassadeur educatieve technologie

er eerst vragen gesteld en complimenten uitgedeeld.” Omdat wat de studenten leren
vaak erg technisch is, begrijpen de ouders het ook niet altijd direct. Dat zorgt voor

Context

grappige situaties. De reacties van de studenten gaven Wijnhoven ook inspiratie om

Vanuit welke aanleiding, visie en ambitie wordt ingezet op de onderwijsinnovatie met ICT?

de ouders nog meer te betrekken bij wat de studenten leren. Uit onderzoek blijkt
namelijk dat ouders en docenten twee belangrijke spelers zijn in de opvoeding van

Niek Vervoorn merkte drie jaar geleden dat uit boeken leren voor studenten saai en

kinderen. Wat de tussenkomt van WhatsApp voor een rol kan spelen, wil Wijnhoven

eentonig kan zijn. Zeker voor studenten van de opleidingen ‘assistent-verkoper’ op

samen met collega-onderzoekers gaan ontdekken. Middels experimenten op mbo-

niveau 1 en ‘verkoper’ op niveau 2, die vaak een buitenlandse achtergrond hebben,

scholen zijn ze momenteel het effect wetenschappelijk aan het evalueren.

vergt het vaak wat meer moeite om bepaalde teksten te begrijpen. Deze studenten
vinden het regelmatig moeilijk om de theorie te linken aan praktijksituaties.

Om ICT-innovaties optimaal te kunnen benutten in het onderwijs, is er behoefte aan
een digitale bibliotheek, volgens Wijnhoven. “Er zijn veel vakdocenten in NL. Dat zijn

Collega Dimitri van Dillen begon net aan zijn cursus voor ‘ambassadeurschap educatieve

hoog opgeleide mensen met veel ervaring. Wij hebben allemaal heel veel technische

technologie’ toen Vervoorn met het probleem van de studenten kampte en de twee

info op de computer staan en de meeste technische docenten houden dat voor

collega’s kwamen tijdens een borrel op het idee om beide te gaan combineren: Het

zichzelf. Daardoor ben je waardevol want je hebt die kennis. Die willen we graag

probleem van de studenten zou opgelost worden met de inzet van 360 graden video’s.
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De droom is dat studenten op alle gebieden 360 graden video’s aangeboden kan

alleen leren vanuit een boek. De student hoeft zich niet op één ding te richten maar

worden. Niet alleen instructie, maar ook consolideren en eventueel kennis meten om

kan om zich heen kijken. Met de juiste inhoud in video’s wordt de nieuwsgierigheid

te oefenen of voor toetsen met behulp van gamification.

van de student geprikkeld. Echter, een excursie naar Amsterdam met de hele klas, kan
duur uitpakken. Dan is het handiger om met twee docenten 360 graden video’s te

Op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT, heeft ROC van Twente op papier niet

laten schieten in Amsterdam en deze aan te bieden aan de studenten. Via Microsoft

per se een visie, maar drie jaar geleden richtte de school het ambassadeursnetwerk

Teams worden de video’s met de studenten gedeeld waardoor studenten tijd- en

educatieve technologie op. Mensen die aan de slag willen met innovatie, krijgen een

plaatsonafhankelijk de filmpjes kunnen bekijken.

opleiding van Michel van Ast, de schrijver van Kleppen open, kleppen dicht waarin hij
uitdaagt onderwijsinnovaties te implementeren. Het gaat over vooruit denken met je

Circa 40 docenten zijn opgeleid voor het gebruik Educatieve Technologie in hun

team en jezelf ontwikkelen als inspirator voor de rest.

onderwijspraktijk. Circa 250 studenten hebben al gebruik mogen maken van 360
graden video’s.

Innovatie
Welke innovatie(s) worden ingezet en wat zijn kenmerken van deze innovatie(s)?

Mechanismen
Wat zorgt ervoor dat de innovatie wel of juist niet leidt tot de beoogde uitkomsten?

Momenteel bestaan de 360 graden video’s uit instructiefilmpjes van anderhalve
minuut gericht op de verschillende hoofdstukken van vakleer. Het is de theorie achter

Voor het gebruik van 360 graden video’s, is een 360 graden camera nodig, een

de praktijk. Studenten leren bijvoorbeeld over een aantrekkelijke winkelpresentatie,

VR-bril en een laptop. Volgens Vervoorn, is het aan te raden ook een digibord aan te

een driehoek compositie en plaatsingsverwantschappen. Dat de koekjes en de koffie

schaffen omdat zo de studenten bij een voorbeeldopdracht met één leerling voor

bij elkaar gezet moeten worden om de omzet te verhogen. Een ander voorbeeld

de klas, kunnen meelopen en mee kunnen denken. Het digibord heeft de school zelf

gaat over het ontvangen en verwerken van goederen. Wat gebeurt er na de levering

nog niet, maar ze beschikt wel over 6 VR-brillen die de studenten uitsluitend in het

voordat producten uiteindelijk in de winkel liggen? De focus ligt nu nog op instructie,

klaslokaal gebruiken en na afloop inleveren.

uiteindelijk willen Vervoorn en Van Dillen het verder ontwikkelen naar consolideren,
herhalen, oefenen en toetsen/meten.

Om VR-brillen te kunnen gebruiken, moet de student de regels kennen omtrent het
gebruik ervan. Volgens Vervoorn kunnen studenten op niveau 1 en niveau 2 nog wel

De kracht van 360 graden video is dat het werkt als een digitale excursie. Vervoorn en

eens heel enthousiast of wild zijn. Daardoor gaan zij soms wat onvoorzichtig om met

Van Dillen merkten dat op excursie gaan met studenten, hogere cijfers oplevert dan

spullen. Het is belangrijk daar heldere afspraken over te maken en ervoor te zorgen dat de
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studenten met de apparaten kunnen omgaan. De brillen bestuur je met je handen of

dat er wel geld beschikbaar is, is het echter van belang om kritisch te kijken naar het

met je ogen. Dat laatste is voor sommige studenten lastig. Zij vinden het spannend en

aanbod. Zo schaften zij in het begin één camera voor 1000 euro aan en een jaar later

hebben stimulatie nodig. De docent moet volgens Vervoorn het gesprek aangaan en

kochten ze een tweede 360 graden camera voor 390 euro. Die laatste werkte op alle

begeleiden.

vlakken beter dan de eerste, duurdere camera.

De docent heeft voor het toepassen van 360 graden video, uiteraard kennis van de

Niet iedereen staat te springen om de nieuwe technologie. Vervoorn merkt op

VR-bril nodig maar ook kennis van de content. De content moet gelinkt zijn aan de

dat de oudere garde die niet met computers zijn opgegroeid, er niet zoveel mee

theorie die je voor ogen hebt met je studenten. In video kun je op bepaalde plekken

heeft. Vooral de jonge docenten hebben interesse of willen meekijken. Vanuit het

opdrachten hangen die gelinkt zijn aan die theorie. Daarnaast moet de docent weten

management wordt wel gestimuleerd zulke vormen van innovatief onderwijs in

welke stof en welke momenten geschikt zijn om 360 graden video’s in te zetten. Op

te zetten. Daarom is het de taak van mensen die aan de cursus voor educatieve

het moment dat je elke les gebruik maakt van de VR-bril, is het niet meer bijzonder.

technologie deelnemen, dat zij anderen proberen te inspireren kritisch na te denken
over hoe ICT ingezet kan worden in hun eigen vak.

De benodigde tijd voor de docent om 360 graden video’s in te zetten in zijn of haar
onderwijs, is afhankelijk van welke doelen de docent wil behalve. Bij ROC van Twente,

Outcome

is het zo geregeld dat de docenten daarin worden begeleid, maar het vergt ook een

Welke uitkomsten van de onderwijsinnovatie(s) worden beoogd en hoe ziet men deze terug?

stukje eigen inzet, volgens Vervoorn. Het kost wellicht een beetje vrije tijd omdat
je moeten weten wat je student weet, je ze moet zelf veel content ontwikkelen

Het eerste doel was het inspireren en motiveren van de studenten om de talige

enzovoorts, maar de docent moet natuurlijk ook gebonden aan lesgeven. “Wij willen

onderdelen van hun opleiding onder de knie te krijgen. Het nieuwe doel is ervoor

graag snel vooruit, vernieuwingen ontwikkelen zoals gamification. Echter gaan

zorgen dat de studenten langer dan anderhalve minuut aan informatie kunnen

lesgevende taken vaak voor. Mocht een collega (langdurig) ziek zijn, moet je dit als

verwerken door het toepassen van gamificatie in de 360 graden video’s. De studenten

team opvangen en gaat dit ten koste van ontwikkeltijd”

kunnen dan een spel spelen terwijl er kennisvragen een hen worden gesteld.

Met meer tijd zouden meters gemaakt kunnen worden met inhoudelijke goede

De huidige studenten scoren nu al gemiddeld één score hoger vergeleken met een

video’s. Naast tijd is ook geld een grote uitdaging bij de implementatie van 360

jaar geleden. Ze zijn enthousiast en hebben ook plezier aan het leren. Het verschil is

graden video’s. Volgens Vervoorn zit hun college er gelukkig redelijk warmpjes bij,

duidelijk zichtbaar tussen hoofdstukken die met de toepassing worden behandeld en

maar voor andere colleges binnen het ROC geldt dat niet altijd. Op het moment

de gedeelten die zonder toepassing worden behandeld.
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Gebruik van 360 graden video’s heeft ook een positieve invloed op de stagekeuzes

4.3 Friesland College: Leren met hologrammen in mixed reality

die de studenten maken. Voorheen kwamen eerstejaars van de middelbare school en

Interview met Ashwin Brouwer, Innovatiebegeleider

was het moeilijk voor hen om een stage te vinden. Ze kozen vaak de supermarkt in
de buurt of dergelijke, vinden het vervolgens niet leuk en worden dan weggestuurd.

Context

Daarom nam Van Dillen contact op met winkels waaronder de Kruidvat, Schuurmans

Vanuit welke aanleiding, visie en ambitie wordt ingezet op de onderwijsinnovatie met ICT?

Schoenen, IKEA om video’s te maken van anderhalve minuut die studenten
informeerden over de plek waar ze terecht zouden kunnen komen en hoe het werk

De visie en ambitie van Friesland College is de fysieke en digitale wereld

eruit ziet. De studenten maken nu een bewuste keuze en denken kritischer na over

samensmelten om het leren te versterken en mixed reality doet dit daadwerkelijk. Het

wat ze leuk vinden, wat hun kwaliteiten zijn en waar die het best in naar voren kunnen

versmelt de fysieke en digitale wereld waardoor studenten meer inzicht krijgen, meer

komen. Met gebruik van 360 graden video’s kunnen ze digitaal door de winkels lopen.

begrip krijgen en meer motivatie hebben in leren. “Wij zijn goed in fysieke contact,
fysiek onderwijs geven, binnen school en buiten school. Wij kunnen dat verrijken met

Mochten Vervoorn en Van Dillen 360 graden video’s met gamification kunnen

online of andersom.”

implementeren in hun onderwijs, levert dit relevante data op voor docenten. De
studenten beantwoorden vragen tijdens het bekijken van 360 graden video’s en

In de praktijk uit deze visie zich in het gebruik van MR maar ook in online lessen voor

krijgen hiervoor een beloning in de vorm punten en/of waardering. Welke vragen

mensen die al werken. Het onderwijs wordt steeds meer hybride. Bij de praktijkroutes,

goed of fout zijn beantwoord kan de docent met een paar klikken op de muis

gaan veel studenten al bijna niet meer naar school maar vindt de begeleiding

bekijken, zowel op klassen- als op studentniveau. Dit levert in de eerste plaats een

vooral in de praktijk plaats. “Dan kun je ervoor kiezen om docenten helemaal daar

lastenverlichting op voor de docent, hij heeft deze informatie direct beschikbaar.

neer te zetten of ICT-middelen te gebruiken om contact te houden, te begeleiden

Daarnaast wordt het leveren van maatwerk/gepersonaliseerd leren voor klassen en/

enzovoorts. Wij kiezen voor beide.”

of individuele studenten een stuk makkelijker omdat de docent de data kan analyseren
en weet op welke onderdelen minder goed of juist heel goed wordt gescoord.

Er is geen specifieke aanleiding geweest voor het Friesland College om mixed reality

Hierdoor kan de docent zijn lessen beter inrichten door te evalueren en te reflecteren

te implementeren. Het is een langgekoesterde wens van het innovatieteam en op een

op de verkregen data. Mochten bijvoorbeeld alle klassen slecht scoren op een

gegeven moment was er eindelijk budget voor.

bepaald onderdeel, weet de docent dat zijn instructie zal moeten worden aangepast.
Met de komst van de inzet van educatieve technologie proberen docenten en

De droom is dat MR op grote schaal wordt ingezet binnen het ROC. Nu is het

studenten te inspireren, te laten verbinden en nieuwsgierig te maken.

beperkt tussen de bouw- en de sportopleiding, maar Friesland College heeft ook
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meubelmakers, modeontwerpers, creatieve vakmannen, eventplanners enzovoorts.

met wat zij hebben bedacht. Dus, kloppen de kozijnen, klopt de fundering, is het

Ook daar zou MR gemeengoed moeten worden, volgens Brouwer. Dat de studenten

plafond niet te laag, is de lichtinval goed? De studenten passen vervolgens alles aan

online, in een boek of een filmpje maar ook met hologrammen kunnen leren. Dat MR

wat aangepast moet worden, voordat zij daadwerkelijk gaan bouwen of simpelweg

vanzelfsprekend wordt en dus niet meer bijzonder. Op een gegeven moment moet

een ontwerp opleveren voor een opdrachtgever.

de ‘ICT-visie’ verdwijnen en wordt dat gewoon de ‘onderwijsvisie’ waarin ICT net zo
belangrijk is als gas, water en licht.

Het gebruik van Mixed reality draagt volgens Brouwer voor de studenten bij aan
ruimtelijk inzicht en begrip van de middelen en de ontwerpen die zij hebben gemaakt.

Innovatie

De studenten begrijpen beter wat zij aan het doen zijn en leren meer accuraat te werk

Welke innovatie(s) worden ingezet en wat zijn kenmerken van deze innovatie(s)?

te gaan om uiteindelijk betere ontwerpen te kunnen afleveren. Naast kennis, biedt het
voor de studenten ook motivatie. Mixed reality biedt enorm veel mogelijkheden die zij

Friesland College maakt sinds maart 2019 gebruik van mixed reality, waarbij

tot voor kort niet hadden.

de virtuele werkelijkheid en de echte werkelijkheid met elkaar vermengen. Bij
virtual reality is het normaal gesproken zo dat men met behulp van een VR-bril

Vooral de opleidingen waar dingen gemaakt of gecreëerd worden, maken gebruik van

wordt afgesloten van de werkelijkheid. Met augmented reality, wordt de virtuele

MR maar ook opleidingen waarin begrip heel belangrijk is. Bijvoorbeeld bij sport en

werkelijkheid in de realiteit geplaatst, maar bekijk je dit meestal via een telefoon of

bewegen. Daar is anatomie en kennis van het lichaam heel belangrijk; snappen hoe het

tablet. Voor mixed reality plaatsen studenten van het Friesland College met behulp

lichaam in elkaar zit en dat bepaalde bewegingen, bepaalde handelingen, een bepaald

van een holo-lens, holografische objecten in de werkelijkheid en zijn ze in staat om te

effect hebben. Zij gebruiken het voor een stuk anatomie waarbij er een holografisch

interacteren met deze hologrammen.

skelet wordt geplaatst in de ruimte. En dat kunnen zij dan van allerlei kanten bekijken
en daar de botten en gewrichten uit halen bijvoorbeeld, om zo beter begrip te krijgen

Eén van de opleidingen die gebruik maakt van mixed reality is de bouw. Studenten

over hoe het werkt. Ook de zorgopleidingen maakten gebruik van MR op deze manier,

maken schetsen op papier en zetten dit om naar een digitaal 3D-model. Normaal

maar voor nu is bepaald dat de bouw en sport eerst volledig implementeren.

gesproken werd na het 3D-model bepaald of dat er werd gebouwd of niet. Nu laden
de studenten eerst het 3D-model in de holo-lens, een bril. Vervolgens gaan zij op

Bij het gebruik van MR is de student vooral als maker aan het werk, hij of zij is de

zoek naar een grote ruimte, zoals de timmerwerkplaats en plaatsen ze het virtuele

gebruiker. De docent begeleidt het in principe dus die helpt die studenten bij de

model op ware grootte in de ruimte. Op deze manier kunnen zij door het gebouw

computerprogramma’s, het maken van die ontwerpen en het inladen in de les.

lopen dat zij hebben ontworpen en controleren ze of dat het ontwerp overeenkomt
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Soms heeft de docent ook een HoloLens op zodat ze samen door het gebouw kunnen

Voor studenten geldt dat zij voornamelijk digitale vaardigheden nodig hebben die zij

lopen, maar vaak heeft de student het gewoon alleen op en kijkt de klas eventueel

niet altijd hebben. Volgens Brouwer gaat het om basale vaardigheden. “Ze weten hoe

mee of ze wisselen wat af.

Instagram werkt, hoe WhatsApp werkt, hoe snapchat werkt etc. Maar de principes van
een computer en de ideeën achter technologie of hoe je een inhoudsopgave maakt

Er is niet per se vanuit een niveau bedacht welke studenten wel of geen gebruik kunnen

in Word, dat gaat alle kanten op.” De blinde vlek is dat er vaak vanuit wordt gegaan dat

maken van de toepassing. Dat ligt echt aan de opleiding en het toekomstige beroep.

studenten het wel weten waardoor zij het dus ook niet leren.

Kom je het tegen in de opleiding, dan helpt het. Kom je het niet tegen, dan voegt het
niet veel toe, volgens Brouwer. Zo wordt voorkomen dat het een gimmick wordt.

Belangrijk voor de implementatie is ruimte bij de docenten in hun agenda. En in hun
hoofd. “Als je namelijk alleen maar vol zit en de werkdruk hoog is, ben je aan het

Sinds maart 2019 zijn 8 docenten geschoold en maken 40 studenten gebruik van

overleven. Dan heb je vaak geen zin en tijd om totaal nieuwe dingen te doen. Je bent

mixed reality.

al bent al blij dat je de basis op orde hebt.” Een aandachtspunt is volgens Brouwer
daarom: hoe krijgen we het voor elkaar dat docenten ervaren dat ze de tijd mogen

Mechanismen

nemen om te werken aan hun professionalisering? En dan kan het professionalisering

Wat zorgt ervoor dat de innovatie wel of juist niet leidt tot de beoogde uitkomsten?

zijn in de brede zin van het woord, dus het kan gaan om coaching vaardigheden,
begeleidingsvaardigheden of digitale vaardigheden.

Randvoorwaarden voor het gebruik van mixed reality zijn volgens Brouwer
competenties als nieuwsgierigheid, durf, digitale vaardigheden en een ‘didactisch oog’.

De grootste uitdaging is docenten laten inzien dat dit van toegevoegde waarde

Docenten moeten nieuwsgierig genoeg zijn om het te willen gebruiken. Sommigen

kan zijn voor het onderwijs. Dat zien zij toch nog niet meteen. Dus de collega’s van

geven al jaren op dezelfde manier les en hebben simpelweg geen behoefte aan

innovatie moeten daarin verhalen vertellen, ervaringen delen, best practices tonen.

vernieuwing. Durf is nodig omdat het weleens mis kan gaan. “Je hebt docenten die dan

Wat in ieder geval belangrijk is, is dat het herkenbaarheid heeft voor de docenten.

in paniek schieten terwijl je dan moet kunnen zeggen: jongens, dit ging niet helemaal

Men moet niet alleen via een bedrijf een gewiekst praatje neerzetten maar gewoon

zoals bedacht, maar we gaan het nog een keer proberen.” Voor anderen geldt weer:

eigen collega’s in het eigen ROC het woord geven. Het is van belang dat MR iets

als een computer al ingewikkeld is, dan wordt een HoloLens een hele uitdaging, dat is

toevoegt op een vraag die docenten hebben. Als alles goed loopt en docenten

waar de digitale vaardigheden om de hoek komen kijken. En uiteindelijk is het didactisch

hebben geen vragen, dan kan men wel met mooie voorbeelden komen, maar dat

oog van belang omdat de docent moet kunnen zeggen: “Ja, ik snap hoe dit zou moeten

landt niet. Het moet ergens aanhaken.

werken in mijn leeromgeving en ik snap hoe dit iets toevoegt.”
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innovaties. Aan de ene kant zeggen ze ‘ja’, aan de andere kant is het nog een ver-

4.4 ROC van Amsterdam: Levensechte noodsituaties nabootsen in een
virtuele werkelijkheid

van-het-bed-show. Volgens Brouwer ligt dat aan een stuk digitale geletterdheid. Als

Interview met Erik Meuwsen, Docent Engels

Directeuren hebben soms nog wel hulpvragen bij de implementatie van ICT-

het gaat om het stuk visie en ICT, dan is natuurlijk de eerste groep die je mee moet
krijgen de directeuren. Er is een grote groep collega’s die het nog wel spannend

Context

vindt en digitale toepassingen ingewikkeld. Daarom heeft Friesland College het

Vanuit welke aanleiding, visie en ambitie wordt ingezet op de onderwijsinnovatie met ICT?

professionaliseringstraject om iedereen op alle niveaus van de organisatie kennis te
laten maken met innovaties. Het is voor deze groep moeilijk om digitaal te denken en

Er was geen directe aanleiding voor de implementatie van virtual reality bij ROC van

mogelijkheden en kansen te zien van het digitale stuk.

Amsterdam. Volgens Meuwsen lag het materiaal er al, maar ontbrak de persoon die
het initiatief nam om er iets mee te doen. Hij was degene die het oppakte toen hij 5

Brouwer gelooft dat door zoveel mogelijk verhalen te vertellen, meer mensen

jaar geleden in dienst trad.

geïnspireerd en enthousiast zullen raken over de mogelijkheden van bijvoorbeeld
mixed reality. Deze verhalen gaan over voorbeelden uit de praktijk. Deze krijgen een

De ambitie van ROC van Amsterdam is dat ze heel erg kijken naar hoe digitale

podium om te laten zien dat MR leuk is, dat het echt iets oplevert.

toepassingen een bijdrage kunnen leveren aan de huidige lessen. Ze innoveren niet
om te innoveren en vinden ook niet dat iedereen met innovatie aan de slag moet.

Outcome

Echter, docenten en ook studenten die aan de gang willen met technologie, wordt

Welke uitkomsten van de onderwijsinnovatie(s) worden beoogd en hoe ziet men deze terug?

een vruchtbare bodem geboden om daarmee aan de slag te gaan volgens Meuwsen.
Financiën en tijd spelen daar bijna geen rol in. Als een docent aan de slag wil met een

De beoogde opbrengst van mixed reality is dat studenten er beter door leren.

bepaald ‘technologisch hoogstandje’, en hij of zij heeft daar een bepaalde visie op,

De huidige opbrengst is een vergroot leereffect. De studenten van bouw, die altijd

kijken ze bij ROC van Amsterdam wat de mogelijkheden zijn. De directie staat dus

alles maakten in 3D-modellen op de computer, maar nu ze er doorheen lopen veel

juist heel erg open voor dat soort initiatieven en wil eigenlijk niet zelf dingen opleggen

beter snappen wat ze aan het maken zijn.

en besluiten welke toepassingen en welke innovaties er gebruikt moeten worden.
De school schaft een hele hoop technologie aan zodat docenten daarmee kunnen

Een nevenopbrengst van de toepassing is dat het enthousiasme van de studenten die

proeven en testen. Als het uiteindelijk in het onderwijs gebruikt wordt en docenten

het gebruiken heel hoog ligt. “Als ze enthousiast zijn, dan komen ze ook naar school,

daar enthousiast over zijn, dan vinden ze dat enorm goed. Ze zijn niet bezig met het

dat is een mooie bijvangst.”

schrijven van beleidsplannen over de implementatie van ICT. Meuwsen is van mening
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dat dat beter is. Ook al weten zij dat het soms beter zou zijn als een docent een

gebeurt nog steeds op een mannequin, maar het proces daar naartoe heeft alles te

andere toepassing zou gebruiken, zouden ze dat niet opleggen maar focussen op de

maken met het slachtoffer kalmeren, het veilig stellen van de omgeving en dergelijke

wensen van de docent: “Wat vind jij fijn? Zou jij daarmee willen werken en hoe kunnen

stappen die doorlopen moeten worden voordat reanimatie kan plaatsvinden.

we jou helpen om jouw stukje onderwijs nog wat leuker, beter en handiger te maken?”
En als docenten daar geen gehoor aan geven, dan so be it.

Eén van de protocollen naar het reanimeren toe, ziet er als volgt uit:
Studenten starten in het AMC. Daar valt een slachtoffer met hartproblemen op de

In de praktijk betekent dit dat onder andere dat Meuwsen minstens één keer per jaar

grond. Dan gaan er allerlei mensen om het slachtoffer heen staan en de student moet

een inspiratiesessie organiseert met het practoraat, het onderzoek concern dat in

dan wat gaan doen. Hij of zij heeft een aantal keuzes die in beeld komen en met een

samenspraak met het bedrijfsleven probeert de kloof te dichten tussen wat er nu

controller kan de student de acties kiezen. Elke actie heeft een andere uitkomst. Zo

nodig is in het bedrijfsleven en wat ROC van Amsterdam aanbiedt. In deze sessie

kan de student ervoor kiezen om de ruimte veilig te maken. Dat wil zeggen dat hij/zij

brengt Meuwsen met een team nieuwe technologieën aan de man. Dat loopt van

alle personen die om het slachtoffer heen staan naar achteren brengt, zodat er wat

software tot aan blockchain. Het hoeft niet altijd een tastbaar technologisch product

meer ruimte is om met het slachtoffer in gesprek te gaan en het reanimatieproces

te zijn. Tijdens die inspiratiesessies ontdekken docenten wat er mogelijk is met de

te starten. Het effect van de keuzes is direct zichtbaar in VR, dus als de student

technologie en hoe zij daarbij kunnen helpen. Tenslotte is het aan de docenten zelf

iedereen vraagt om achteruit te gaan, dan gaat iedereen ook achteruit. En op het

om daar iets van te vinden in zijn of haar eigen lespraktijk.

moment dat zij iemand een AED laten halen of iemand 112 laten bellen, dan zien zij
dat gebeuren. Als zij die volgorde niet goed doen, krijgen ze daar feedback op. Dus

Innovatie

als ze ervoor kiezen om een AED te laten halen terwijl ze eigenlijk met het slachtoffer

Welke innovatie(s) worden ingezet en wat zijn kenmerken van deze innovatie(s)?

bezig moeten zijn, dan krijgen ze daar feedback op en kunnen ze zich herstellen in de
vervolgronde.

Meuwsen omschrijft virtual reality als een virtuele omgeving of neppe realiteit waarin men
zich bevindt. Dit kan een realiteit zijn die is opgenomen met camera’s, maar het kan ook een

De student heeft vaak twee rollen. Meestal worden twee studenten aan één bril

computer geprogrammeerde realiteit zijn. In deze realiteit is het mogelijk om levensechte

gekoppeld. Eén persoon doet de bril op en loopt door het VR-scenario heen. De

situaties na te bootsen en deze situaties tijd en plaats onafhankelijk aan te bieden.

andere student helpt om te kijken of die niet omvalt of ergens tegenaan loopt zodat
die zich kan focussen op het lesmateriaal zelf. Je ziet namelijk niets meer van de

VR wordt bij de opleiding voor luchtvaart-dienstverlening gebruikt om studenten zo

huidige omgeving. Daarnaast is het doel dat de studenten van elkaar een beetje

authentiek mogelijk het protocol rondom reanimatie aan te leren. Het reanimeren zelf

kunnen leren en elkaar adviseren over hoe ze met de techniek om moeten gaan. Maar
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ook als het proces eenmaal is doorlopen hebben ze een gesprekspartner om te kijken

VR wordt daarnaast ook ingezet om brandoefeningen te doen met de studenten. Dat

waar het goed of fout ging. Enerzijds zijn ze de assistent van de lerende en anderzijds

is voornamelijk in financieel opzicht voordelig omdat je daarvoor geen speciale locatie

zijn ze de lerende zelf.

hoeft af te huren die brandveilig is.

De docent is in een coachende rol en daarin verschillen alle docenten in hun aanpak.

Voor deze interventie zijn vier docenten geschoold vanaf schooljaar 2018-2019 en in

De ene docent is altijd vanuit de coachende rol met de leerlingen bezig: hij of zij laat

totaal hebben 300 studenten er gebruik van mogen maken.

de leerlingen door het scenario lopen en probeert met de leerlingen samen te kijken
naar: wat ging er goed en fout? Dat kan door middel van een analyse dashboard

Mechanismen

uitgelezen worden en dat is zodat de student advies kan krijgen over wat er goed

Wat zorgt ervoor dat de innovatie wel of juist niet leidt tot de beoogde uitkomsten?

ging en waar de volgende keer verbetering op zou moeten komen. Er zijn echter ook
docenten die de VR-bril aan de beamer koppelen en dan samen met één leerling met

Volgens Meuwsen moet voor het goed implementeren van VR, de docent beschikken

de hele klas nakijken hoe dat scenario gelopen wordt. Daarna gaan ze individueel met

over de ‘21e-eeuwse vaardigheden’, hij of zij moet moet een beetje ‘digi-wijs’ zijn. Je

een bril aan de gang om te kijken of ze dat ook kunnen.

moet bestaande technologieën zelf al kennen en losstaand van het lesmateriaal moet
je de technologie snappen. Wat is de VR, hoe werkte de bril? Je moet een beetje

Enerzijds is het een blootstelling aan de authentieke context, zodat de student weet

onderzoekend zijn om het jezelf eigen te maken ook al heb je het nog nooit gedaan.

wat te verwachten als zo’n calamiteit zich in het echt voordoet. En het tweede is

Er is veel voorbereiding nodig en een beetje discipline om jezelf daarmee aan de gang

het aanleren van de stappen van het protocol zelf. VR kan verbetering brengen in

te zetten en niet te verwachten dat het allemaal goed gaat komen, als docent zijnde.

de verbeelding van een bepaalde authentieke situatie of context. Mogelijk kan het

Dus ook actief zelf een keer het scenario doorlopen en kijken waar je zelf tegenaan

gebruik van VR ook motivatie verhogend werken voor studenten, maar dat zijn ze bij

loopt, zodat je de leerlingen daarmee verder kan helpen.

ROC van Amsterdam nog aan het onderzoeken. Dat is ook niet per se de intentie,
volgens Meuwsen.

De docenten die op het moment met VR aan de slag gaan, die hebben de
vaardigheden. Ze hebben zelf veel tijd geïnvesteerd om bekend te worden met de

Het VR-reanimatie protocol kan worden toegepast bij alle opleidingen waar EHBO

VR brillen en kregen daarnaast training van Meuwsen en zijn innovatie-collega’s.

wordt onderwezen. Voorlopig maakt alleen mbo-4 gebruik van het reanimatie-

Enthousiaste docenten worden met open armen ontvangen. Als zij aangeven graag

scenario van VR. Dat was geen bewuste keuze. Andere niveaus maken gebruik van

te werken met VR, krijgen ze een VR-bril mee naar huis om mee te spelen, en

andere scenario’s en applicaties.

bekend te worden met de techniek en het mechanisme. De eerste keer dat zij met
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studenten aan de slag gaan met VR, organiseren ze ook een speelsessie waarin de klas

De eerste onderzoeken die Meuwsen en collega’s hebben uitgevoerd naar het

mag spelen zonder lesmateriaal te bekijken zodat die hype van nieuwe technologie

leerrendement van VR toont geen significant verschil tussen leren via VR en de

wegsijpelt. Zo kan de docent de volgende keer direct met de les starten.

‘normale lessen’. Het effect is gelijkwaardig aan het effect van de normale lessen.
Momenteel zijn ze aan het onderzoeken hoeveel van de stof dat geleerd wordt

Tegen weerstand zijn ze bijna niet aangelopen omdat zij de docenten open benaderen.

met VR, daadwerkelijk blijft hangen. Daarnaast is Meuwsen ook benieuwd naar hoe

Er vindt geen dwang plaats en de meeste aandacht wordt besteed aan de mensen

consistent VR informatie kan overbrengen. Docenten kunnen natuurlijk afgeleid

die enthousiast zijn. Daarom is er ook slecht zicht op de mensen die geen behoefte

worden door allerlei factoren, maar een video speelt altijd op dezelfde manier af.

hebben aan ICT-innovaties en VR.
Het vermoeden is dat de motivatie van de studenten omhoog gaat, maar dat is
Meuwsen hoopt door middel van mond tot mond reclame anderen te kunnen

nog niet zichtbaar gemeten. Ze zien wel dat leerlingen het leuk vinden om met de

inspireren op het gebied van ICT-innovatie. Dat mensen inzien dat VR voor ieder z’n

applicatie aan de slag te gaan maar dat is natuurlijk wat anders. In negatieve zin

les wel iets moois kan betekenen en dat vanuit die enthousiasme meer mensen bereid

kwamen Meuwsen en collega’s wel tot de ontdekking dat er meer aandacht besteed

zijn om de stap te wagen. “Als men hoort dat een innovatie heel goed werkt en dat

moet worden aan de instructie van het protocol in plaats van het medium. Het

het leuk is om ermee te werken, dan denk ik dat men ook wel geneigd is om daar wat

onderzoek dat zij uitvoeren hangt ook samen met het medium: Wat voor verschil

meer mee te gaan werken.”

maakt het medium? In plaats daarvan zou de aandacht moeten liggen op: Wat voor
verschil maakt de instructie?

Outcome
Welke uitkomsten van de onderwijsinnovatie(s) worden beoogd en hoe ziet men deze terug?

Naar verwachting is het binnen vijf tot tien jaar weer klaar met VR en is de
technologie alweer verder, volgens Meuwsen. Hij verwacht hierna weer een mix

De beoogde opbrengst ligt aan het doel dat je als docent voor ogen hebt bij een

tussen virtuele realiteit en echte realiteit. Volgens Meuwsen kan VR voor vandaag de

bepaalde toepassing of applicatie. Bij VR heb je meerdere doelen. Een doel kan

dag een goed medium zijn voor het nabootsen van de authentieke leersituatie. Het

zijn om een bepaalde handeling of protocol aan te leren. Het doel kan ook zijn om

kan de kloof dichten tussen wat de praktijk straks vraagt en de theorie of de lessen op

gewoon blootstelling te geven aan de context, leerlingen kennis te laten maken met

school.

welke omgeving zij straks te maken hebben in het beroep. Meuwsen is van mening dat
men niet zomaar toepassingen moet gebruiken voor het toepassingen gebruiken. Het
doel van de toepassing moet de docent zelf bepalen en dit moet voorop staan.
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4.5 Deltion College: de eindeloze toepassingen van blended learning

met de kwaliteit van onderwijs doet en de docenten een bewuste keuze laten maken

Interview met JaapJan Vroom, Senior adviseur onderwijsinnovatie

of deze leertechnologie al dan niet ingezet moet worden. Vanuit die visie is Deltion
bijvoorbeeld het afstandsonderwijs door gaan ontwikkelen.

Context
Vanuit welke aanleiding, visie en ambitie wordt ingezet op de onderwijsinnovatie met ICT?

De droom is dat de term blended learning over een paar jaar niet meer bestaat. Dat
het vanzelfsprekend wordt dat mensen die met onderwijs bezig zijn, putten uit alle

De aanleiding van het toepassen van blended learning bij Deltion, komt onder meer

mogelijkheden die er zijn om goed onderwijs te verzorgen. Technologie hoort daar

voort uit de ontwikkelingen enkele jaren geleden rond BOT (begeleide onderwijstijd)

automatisch ook bij. Gewoon goed onderwijs is per definitie onderwijs waarin een

in het MBO: Zou het mogelijk zijn om met inzet van leertechnologie meer studenten

bewuste keuze is gemaakt voor een blend van offline en online onderwijs. Net als

les te geven met hetzelfde aantal docenten?

een schoolbord er ook bij hoort en vroeger een overheadprojector of een beamer.
Vroom spreekt over een spreekwoordelijke rijk gevulde boekenkast waar docenten

Ook de onderwijsinspectie wilde in die tijd weten wat er allemaal mogelijk was op het

uit kunnen halen wat ze nodig hebben; dat ze hun onderwijs kunnen ontwikkelen

gebied van leertechnologie in het onderwijs of leren met ICT, zoals het toen heette..

met gebruikmaking van alle middelen die er zijn Hoe kunnen we gepersonaliseerd

Daarom is Deltion gaan onderzoeken of het bijvoorbeeld mogelijk is om met behulp

onderwijs op een zo goed mogelijke manier vormgeven? En uiteraard hoort daar ook

van afstandsonderwijs, vijftig studenten in één klas les te geven. Op deze manier,

de mogelijkheid bij om geen gebruik te maken van leertechnologie.

werd gedacht, zou er veel tijd gewonnen kunnen worden zodat de docenten ontlast
kunnen worden. Als snel kwam men tot de conclusie dat deze manier heel slecht

Momenteel wordt er vaker op mbo-3 en mbo-4 gebruik gemaakt van klassikaal

werkte en negatieve gevolgen zou hebben voor de onderwijskwaliteit. Het roer is

afstandsonderwijs dan op de lagere mbo-niveaus. Die worden vaker praktijkgericht

vervolgens omgegooid en de focus werd gelegd op onderwijskwaliteit. Vanuit die

opgeleid. De studenten van mbo-1 zetten daarom bijvoorbeeld vaker een app in om

gedachte werden er vier pilots gestart met de nieuwe onderzoeksvraag: wat kan

live begeleiding te krijgen tijden hun stage.

blended learning (ingevuld met bijvoorbeeld afstandsonderwijs of BPV begeleiding op
afstand) met de kwaliteit van onderwijs doen? De onderwijsinspectie keek mee met

Innovatie

deze pilots en gaf feedback op de resultaten.

Welke innovatie(s) worden ingezet en wat zijn kenmerken van deze innovatie(s)?

Vroom denkt dat dat de enige juiste vraag is die je kan stellen elke keer dat je een
vorm van leertechnologie inzet. Daarmee is het gelijk de visie waarmee Deltion te

Deltion College maakt gebruik van blended learning en daaronder wordt verstaan:

werk gaat: Ontdekken en onderzoeken wat een bepaalde vorm van leertechnologie

een goede mix tussen online en offline leren. De collega’s van het expertisecentrum
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voor media, informatie en leertechnologie, proberen de eerder genoemde

classroom). Door het aanbod te veranderen breng je ook onderwijsveranderingen in

boekenkast te vullen voor hun andere collega’s waarbij docenten hun didactisch

gang. Studenten hebben geen zin om zo’n video in de klas te bekijken en zullen vragen

repertoire kunnen uitbreiden met allerlei middelen die meerwaarde hebben voor hun

of ze het materiaal in plaats daarvan ook thuis kunnen gebruiken.

onderwijs. Dat kunnen gewoon de analoge ‘ouderwetse’ dingen zijn, maar dat kunnen
ook leertechnologieën zijn.

Het gebruik van video wordt verschillend toegepast. De ene keer heel simpel in de
vorm van een weblecture, de ander keer wordt het al wat ingewikkelder met het

Als eerste mbo-school in Nederland, begon Deltion met synchroon afstandsonderwijs:

uitzenden van meerdere streams die in één scherm synchroon door elkaar lopen. Dat

de docent geeft daadwerkelijk online les aan studenten die waar dan ook in het land

kunnen vervolgens ook weer 360 graden video’s zijn.

zitten. In opdracht van het ministerie van infrastructuur en milieu ontwikkelden ze
daar een training voor de docenten voor. Het open materiaal zetten ze online.

Met behulp van learning analytics, een vijfde toepassing, kunnen docenten bijhouden
welke stappen een student genomen heeft om tot een bepaald eindresultaat/

Een tweede toepassing is een app die gebruikt wordt om studenten te begeleiden

eindproduct te komen. Voor de vakantie hebben enkele docenten al gebruik kunnen

tijdens de bpv. Studenten kunnen live opdrachten inleveren en krijgen live feedback

maken van het dashboard dat vorderingen van studenten in hun zelfgemaakte online

van docenten zodat ze niet eerst nog een aantal dagen moeten wachten tot ze weer

modules in beeld brengt, na de vakantie zal de toepassing breder worden ingezet.

in de klas zijn.
Mechanismen
Een derde toepassing is micro-leren waarbij docenten op een snelle en makkelijke

Wat zorgt ervoor dat de innovatie wel of juist niet leidt tot de beoogde uitkomsten?

manier korte e-learning modules maken die de studenten tijd- en plaatsonafhankelijk
én interactief kunnen gebruiken. Het kan voor diverse onderwijscontexten ingezet

Het inzetten van blended leren, in dit geval afstandsonderwijs, vraagt van de

worden om voorkennis op te halen of een begrip te leren. Hierbij kunnen de docenten

student niet meer dan een internetverbinding en een apparaat met een webcam.

gebruik maken van tekst en video.

Daarnaast moet de student uiteraard over basisvaardigheden beschikken. De docent
daarentegen moet de basistraining gevolgd hebben over hoe afstandsonderwijs

D-Stream is de vierde toepassing en de videostreamingsdienst van Deltion waarmee

uit te voeren om te begrijpen dat afstandsonderwijs echt een nieuwe manier van

docenten videolessen kunnen opnemen. Deze video’s kunnen bijvoorbeeld opgenomen

leren is. Dit is een onderwijskundige training en neemt zo’n twintig tot dertig uur

worden in de studio van Deltion. De gedachte is dat de videolessen opnemen

in beslag. Computervaardig zijn is geen vereiste, maar de docent moet uiteindelijk

een manier is om het onderwijs te veranderen (denk bijvoorbeeld aan flipping the

wel weten hoe een applicatie zoals Adobe Connect gebruikt wordt. Het moet geen
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belemmering zijn in je lessen om afstandsonderwijs aan te bieden. De app onder de

moeten ook duidelijk aangeven in de jaargesprekken, de gesprekkencyclus etc. :

knie krijgen duurt ook een aantal uur, maar al doende leert men.

hé, wat hebt je nog nodig voor goede didactiek? Om goed onderwijs te kunnen
verzorgen? En die zullen samen met zo’n docent moeten bekijken: hoe zit het

In de praktijk blijkt het moeilijk om docenten een beeld te laten vormen van wat

met je basisvaardigheden? Digitale didactiek, daar ligt een sleutelrol voor bij de

gepersonaliseerd leren met behulp van leertechnologie is. Docenten hebben

leidinggevende.

daarnaast ook geen tijd om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn omdat ze alleen
aan het rennen en lesgeven zijn, volgens Vroom. Het is een kip of het ei verhaal,

Volgens Vroom moet er ook zeker rekening gehouden worden met de leraren

volgens hem. “Als je niet weet wat het is, heb je er ook geen vraag naar. En als je er

opleidingen. Veel van die opleidingen leiden ‘orthodox’ op. Ze zijn niet op de hoogte

geen vraag naar hebt, zal je het ook nooit te weten komen.”

van de nieuwe manier(en) van werken. Als de docenten al niet op de nieuwe manier
worden opgeleid, waarom zouden zij het zelf dan doen? Uiteindelijk zullen zij namelijk

Om enthousiasme over blended onderwijs te stimuleren, proberen de mensen van het

lesgeven op de manier dat zij zijn opgeleid. Dus ook de lerarenopleidingen zouden

innovatie expertisecentrum van Deltion voornamelijk de docenten te verleiden. Er is

volgens Vroom blended opgezet moeten worden.

een infrastructuur opgezet waarmee docenten met vragen direct geholpen kunnen
worden. Per team of per college zijn er ‘blended coaches’, een docent die geschoold

Outcome

is in didactische toepassingen van leertechnologie door Deltion en die op technisch

Welke uitkomsten van de onderwijsinnovatie(s) worden beoogd en hoe ziet men deze terug?

gebied veel dingen weet, maar ook vooral heel goed didactisch op de hoogte is van
hoe je dat kan inzetten. Deze docenten initiëren allerlei zaken, maar begeleiden vooral

Uiteindelijk is de beoogde opbrengst dat de onderwijskwaliteit omhoog gaat, niet dat

de teams en de docenten als zij hun onderwijs willen ‘blenden’. Zij zijn er niet voor

het nu slecht is, maar het einddoel is dat iedereen die zich met onderwijs bezighoudt,

uitleg over knoppen, maar zijn procesbegeleiders in het ontwerpen van (blended)

bewuste keuzes kan maken voor het gebruikt van leertechnologie. En je hoeft geen

onderwijs. Als een docent aangeeft iets met onderwijsontwikkeling te willen doen,

leertechnologie te gebruiken, maar snap waarom je het niet doet of waarom je het

kan zo’n coach er bovendien direct bovenop springen en als een soort makelaar aan

wel doet en maak bewuste keuzes.

de slag gaan. “Jij wil een e-learning module? Jij wil filmpjes? Jij wil VR? Kom maar mee,
dat gaan we voor je regelen. Dat gaan we samen met je doen.”

Door leertechnologie in te zetten in je onderwijs, is volgens Vroom de kans groot dat
je veel actiever bezig bent met je leerlingen en dat het dus niet meer afwachten en

De meeste winst is bij de docent te halen maar het is ook taak voor het management.

corrigeren is voor leerlingen maar dat ze ook steeds actiever zelf aan de gang moeten.

De leidinggevenden van die docenten moeten daar aandacht aan besteden. Die

Niet alle leerlingen zitten op ICT-innovaties te wachten. Ze hebben bij Deltion College,
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net als bij andere MBO instellingen, veel studenten in huis die het prettig vinden om
achterover gezakt te gaan zitten en te wachten op de volgende opdracht.
Uit interviews met studenten van Deltion blijkt dat als je leertechnologie op de juiste
manier implementeert, zij enthousiast en meer betrokken zijn bij het onderwijs. Het is
heel lastig om te zeggen of dat ook leidt tot betere eindresultaten omdat het moeilijk
is om die aan de ICT te koppelen. Er zijn zoveel factoren die meespelen: het moment
van de dag, hoeveel toetsen de student heeft gehad die dag enzovoorts.
Er zijn niet veel harde cijfers, maar voor afstandsonderwijs gold na onderzoek dat er
niet per se een significante verbetering van de eindcijfers meetbaar was, maar ook
geen verslechtering. De motivatie van de studenten bleek wel significant te verhogen
en dat hoort ook bij de onderwijskwaliteit.
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