
Hoe gaat ons team aan de slag met professionalisering op ict-
bekwaamheid? 

Aan de hand van deze gespreksstarter ga je samen met collega’s 
uit jouw team ontdekken welke wensen en behoeften er zĳn bĳ 

professionalisering op het gebied van ict-bekwaamheid. Door de 
stappen te volgen ontdekken jullie welke vaardigheden en 

kwaliteiten er in het team aanwezig zĳn en waar er nog ruimte is 
voor verbetering. 

Handleiding

Professionaliseren in ict-bekwaamheid 
Gespreksstarter voor docententeams



1.

Informatie verzamelen

Wat betekent de onderwĳsvisie voor ons onderwĳs? 
Wat vinden wĳ goed onderwĳs?  
Welke rol heeft ict in ons onderwĳs? 
Wat zĳn de wensen en behoeften van studenten op het 
gebied van ict? 
Hoe worden wĳ aangemoedigd om ict te gebruiken? 
Welke rolmodellen zien wĳ op het gebied van ict in het 
onderwĳs? 
Welke ondersteuning op het gebied van ict-bekwaamheid 
is beschikbaar in onze organisatie? 
Hoe staat het met de motivatie om ict in zetten bĳ het leren 
en lesgeven? Wordt de inzet van ict als zinvol ervaren? 

Ga met elkaar in gesprek over professionaliseren en ict-bekwaamheid. 
Wat betekenen deze termen voor jullie docententeam? Onderstaande 
vragen kunnen helpen om het gesprek erover op gang te brengen: 



2.

Kenmerken van professionalisering

Wat is de opgave van ons team?  
Wat doen wĳ goed? En hoe kunnen wĳ dat versterken? 
Waar geloven wĳ in?  
Welke kenmerken zĳn volgens jullie noodzakelĳk voor het 
onderwĳs dat jullie nastreven?

Hoe kunnen jullie lading geven aan de kenmerken die horen bĳ 
professionalisering? Om kennis en kunde in beeld te brengen kan het helpen 
om instrumenten zoals het Bouwstenenrapport van het Versnellingsplan, 
maar ook het competentieprofiel van Leren en lesgeven met ict van het 
iXperium erbĳ te pakken. Wellicht is de monitor Leren en lesgeven met ict 
afgenomen bĳ jouw school en kan de instellingsrapportage helpen om 
concreet aan de slag te gaan met deze stap. Wil je het breder aanpakken? 
Dan kan de blog over vermogens van Manon Ruijters ook goed helpen. 

Met onderstaande vragen kunnen jullie vervolgens met elkaar het gesprek 
aangaan:

https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/toolkit-bouwstenen-effectieve-docentprofessionalisering/
https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/publicaties/gedragsindicatoren-leren-en-lesgeven-met-ict-voor-docenten-in-het-mbo-2/
https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/publicaties/gedragsindicatoren-leren-en-lesgeven-met-ict-voor-docenten-in-het-mbo-2/
https://goodworkcompany.nl/leren-en-ontwikkelen/werken-met-vermogens/
https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/publicaties/?_sft_onderwerp=monitor-leren-met-ict


2.

Kenmerken van professionalisering zĳn ook op een andere manier in 
beeld te brengen. Met onderstaande werkvorm wordt er aan de hand van 
persona’s gekeken naar het docententeam en de mogelĳkheden die er 
zĳn om te professionaliseren. Op basis van de geschetste situatie wordt 
er nagedacht over de herkenbaarheid en de vaardigheden die nodig zĳn 
om in te spelen op de geschetste situatie. 

Neem de persona’s door en bepaal met het team welke persona als eerst 
besproken gaat worden: 

Is de geschetste situatie herkenbaar? 
Welke vaardigheden zĳn volgens jullie nodig om in te spelen op de 
geschetste situatie?  
Vergelĳk deze antwoorden met de huidige situatie: hoe is het nu 
gesteld met de benoemde vaardigheden? 

 

Kenmerken van professionalisering



2.
Kenmerken van professionalisering

Persona 1 - Samir

Samir is 28 jaar oud en heeft een achtergrond in marketing. Als zĳ-instromer in 
het onderwĳs heeft hĳ, na enige tĳd voor een groot bedrĳf te hebben gewerkt, 

een pdg-traject gevolgd. Samir is online erg actief. Zo post hĳ regelmatig foto’s 
op Instagram en deelt informatie via LinkedIn. Hĳ trekt veel volgers online en 

vindt het interessant om te ontdekken hoe hĳ dit ook voor andere producten en 
diensten kan doen. Zĳn enthousiasme deelt hĳ graag in de klas en in het 

docententeam.  

Naast de positieve kanten weet Samir ook dat er negatieve kanten zĳn aan het 
internet en zĳn mediagebruik. Zo is hĳ zich er wel bewust van dat hĳ veel tĳd 

online doorbrengt, maar van hem hoeft dat niet te veranderen. Wanneer mensen 
in zĳn omgeving praten over de negatieve effecten van sociale media stelt dat 

Samir teleur. Hĳ kan goed opschieten met zĳn collega’s in het docententeam. Zĳ 
zoeken hem geregeld op met vragen, dit geeft Samir veel energie. 

Een persona is een afspiegeling van een persoon in een doelgroep. Door je te verplaatsen in de docent 
kan het sneller duidelijk worden welke vaardigheden gewenst zijn. Om bepaalde stereotyperingen te 

voorkomen, zijn de persona’s vanuit een waarderend perspectief geschreven.
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Kenmerken van professionalisering

Persona 2 - Noa

Noa is 46 jaar en is werkzaam bĳ de opleiding helpende zorg. Naast haar baan 
in het onderwĳs werkt zĳ ook enkele uren per week in een zorginstelling. Noa 

krĳgt er veel energie van om de studenten in de les uitleg te geven over de 
praktĳk, zeker wanneer er nieuwe ontwikkelingen zĳn in het bedrĳfsleven. Door 

de twee banen te combineren kan Noa ook goed constateren wat de 
behoeften op de werkvloer zĳn en in hoeverre de opleiding daarbĳ aansluit. In 
haar docententeam deelt Noa dan ook graag de mogelĳkheden die zĳ ziet om 

het onderwĳs goed te laten aansluiten bĳ de veranderingen in de branche. 

Noa ervaart wel soms frictie tussen de twee werelden waarin zĳ werkt. De 
ontwikkelingen in de zorg gaan met een hoog tempo en op het gebied van 

digitalisering heeft Noa nog veel te leren. Noa deelt dit graag met collega’s uit 
het team. Ze vindt het belangrĳk dat anderen ook inzien waar het team en de 

opleiding nog op kan ontwikkelen. 

Een persona is een afspiegeling van een persoon in een doelgroep. Door je te verplaatsen in de docent 
kan het sneller duidelijk worden welke vaardigheden gewenst zijn. Om bepaalde stereotyperingen te 

voorkomen, zijn de persona’s vanuit een waarderend perspectief geschreven.
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Kenmerken van professionalisering

Persona 3 - Miriam

Miriam is 37 jaar en heeft de lerarenopleiding Nederlands afgerond. In de opbouw 
van haar lessen vindt Miriam het prettig om structuren te hanteren die zĳ heeft 

aangeleerd binnen de opleiding. Dit geeft Miriam houvast. Naast haar lesgevende 
taken vindt Miriam het interessant om bezig te zĳn met curriculumontwikkeling. Ze 
verdiept zich graag in didactiek en krĳgt er energie van om nieuwe werkvormen uit 
te proberen. Miriam past in mindere mate ict toe in haar lessen. Ze vindt het lastig 

om ict te integreren en merkt dat haar kennis en ervaring beperkt is. Om die 
redenen laat zĳ de toepassing van ict liever aan andere collega’s over. 

Miriam is erg sociaal en wil graag harmonie in het docententeam. Ze vindt het ook 
belangrĳk dat de lessen goed om elkaar aansluiten en dat de studenten eenheid 

ervaren binnen de opleiding.

Een persona is een afspiegeling van een persoon in een doelgroep. Door je te verplaatsen in de docent 
kan het sneller duidelijk worden welke vaardigheden gewenst zijn. Om bepaalde stereotyperingen te 

voorkomen, zijn de persona’s vanuit een waarderend perspectief geschreven.
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Kenmerken van professionalisering

Eigen persona ontwikkelen 

Zĳn voorgaande persona’s niet herkenbaar? Ontwikkel dan een eigen persona: 

Een persona is een gedetailleerde omschrĳving van een fictief persoon. De persona 
omvat de belangrĳkste kenmerken van meerdere mensen tezamen. Door naast 
zakelĳke kenmerken ook persoonlĳke toe te voegen (leeftĳd, geslacht, hobby’s) 
komt de persona dichterbĳ de werkelĳkheid te staan en is het goed is te zetten 
voor casuïstiek.  

Om de belangrĳkste kenmerken van de docenten in het team te achterhalen is het 
noodzakelĳk om informatie te verzamelen. Bespreek met elkaar welke gedragingen 
of eigenschappen voor komen. Denk daarbĳ aan de volgende vragen: 

Waar wordt nieuwe kennis of ervaring over professionaliseren of ict-
bekwaamheid opgedaan? 
Wat zĳn herkenbare drĳfveren van docenten?  
Welke frustraties komen naar voren bĳ docenten? 
Welke toekomstdromen worden er geuit?  



3.

Met de voorgaande stappen is in beeld gebracht hoe jullie denken 
over professionalisering en ict-bekwaamheid. Vervolgens is er 
nagedacht welke competenties horen bĳ de invulling die jullie 
hebben gegeven aan de termen. Nu is het zaak om afspraken met 
elkaar te maken over de concretisering.  

Het is raadzaam om eventuele vervolgstappen ook te bespreken met 
de professionaliseringsafdeling en andere onderwĳsondersteuning. 
Leg jullie wensen naast het bestaande beleid en bespreek met 
elkaar hoe jullie wensen aansluiten op het aanwezige beleid. Dit kan 
een lastige stap zĳn waarbĳ de hulp van een onderwĳskundige  
of i-coach/ mediacoach kan helpen. 

Willen jullie vanuit dit gesprek invulling gaan geven 
aan concrete vervolgstappen? Leer van andere mbo- 
instellingen door de inspirerende voorbeelden in 
ons kookboek of ontwikkel zelf een recept.

Afspraken maken

https://kookboekdocentondersteuning.publicatiesdoorpakken.nl/kookboek-docentenondersteuning/voorkant/
https://kookboekdocentondersteuning.publicatiesdoorpakken.nl/kookboek-docentenondersteuning/voorkant/



