
Vier sleutelopgaven

Hoe zorg je voor 
een gevoel van 
urgentie in de 

schoolorganisatie? 

Hoe stimuleer je het 
beredeneerd 
didactisch ict-

gebruik?

Bĳ wie is het 
onderwĳskundig 

leiderschap 
belegd?

Hoe creëer 
je een 

leercultuur? 

Hoe maak je flexibilisering van het onderwĳs met ICT mogelĳk en hoe kun je docenten daarin 
ondersteunen? Het themateam docentondersteuning formuleerde vier sleutelopgaven voor 

bestuurders en beleidsmakers. De vier vraagstukken zĳn richtinggevend om te komen tot een 
aanpak voor flexibel onderwĳs met behulp van flexibilisering.



Er zijn verschillende redenen waarom scholen 
digitalisering inzetten. Het maakt werkprocessen vaak 
efficiënter, zorgt ervoor dat je ruimten in het 
schoolgebouw anders kunt benutten en het kan een 
verlaging geven van de administratieve werklast. Maar 
zijn dit de échte redenen om digitalisering in te zetten? 
En welke argument sluit aan bij de intrinsieke motivatie 
van collega’s? De duiding, het waarom van digitalisering, 
verdient meer aandacht. Digitalisering is slechts een 
middel waarmee we flexibilisering en modularisering 
mogelijk maken. De student van de toekomst stelt een 
eigen leerpad samen, kan wisselen tussen 
onderwijsinstellingen en wordt begeleid in zelfregulatie. 
Het is een student die in staat is het eigen leerproces 
aan te sturen, te volgen en in te grijpen wanneer dat 
nodig is. Digitalisering kan de weg zijn om dat te 
bereiken.
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Ga met collega’s in gesprek over hun opvatting over 
het onderwĳs. Hoe kĳken zĳ naar de rol van ict in het 
huidige onderwĳs? En welke rol heeft ict in de 
toekomst? Om het gesprek op gang te helpen is er 
een praatplaat en handleiding opgesteld. Een 
handreiking richting docenten om meer grip te krĳgen 
op de onderwĳsvernieuwing en de regisseur van het 
eigen onderwĳs te blĳven.  
  
Niet alleen de docent is aan zet, vanuit visie en 
beleid moet de urgentie duidelĳk zĳn. In de publicatie 
over randvoorwaarden wordt duidelĳk waarom de 
stip de op de horizon zo belangrĳk is. En valt er te 
leren hoe jouw school kan zorgen voor een heldere 
visie en concretisering van beleid. 

https://publicatiesdoorpakken.nl/wp-content/uploads/2021/12/Gespreksstarter-professionaliseren-in-ict-bekwaamheid-1.pdf
https://publicatiesdoorpakken.nl/wp-content/uploads/2021/12/Handleiding-gespreksstarter-Themateam-Docentondersteuning.pdf
https://publicatiesdoorpakken.nl/wp-content/uploads/2022/04/Menukaart-1.pdf
https://publicatiesdoorpakken.nl/wp-content/uploads/2022/04/Menukaart-2.pdf
https://publicatiesdoorpakken.nl/wp-content/uploads/2022/04/Menukaart-randvoorwaarde-voor-docentprofessionalisering-in-ict-bekwaamheid.pdf


Meer dan de helft van het lesgevend personeel in het 
mbo is een zij-instromer. Docenten met veel kennis over 
een specifiek vakgebied die zich meestal via een pdg-
traject hebben bekwaamd om les te geven. Een unieke 
route die het mbo kleurt en verrijkt. De sector staat 
hierdoor dicht op het beroepenveld en kan veel 
specifieke kennis in huis halen, maar een pdg-traject 
volgen is niet gelijk aan een lerarengraad behalen. In het 
mbo is al vaker opgemerkt dat het lesgevend personeel 
moeite heeft met de didactische onderbouwing 
(Kennisnet, 2018)[i]. Waarom kies je in een les voor een 
bepaalde werkvorm of lesstof? Vergelijkbare vragen moet 
je ook stellen bij digitalisering: waarom zet je een digitale 
tool in? Op welke manier draagt ict bij aan het lesdoel? 
En is er bij de afweging gekeken naar de verschillende 
software die voorhanden is? Door dergelijke vragen te 
stellen, help je docenten hun didactische onderbouwing 
(beter) te formuleren.    

[i] Kennisnet. 2018. Integreer ict-bekwaamheid systema<sch in de lerarenopleiding. Geraadpleegd
van hBps://www.kennisnet.nl/ar<kel/6810/integreer-ict-bekwaamheid-systema<sch-in-de- 
lerarenopleiding/
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https://www.kennisnet.nl/artikel/6810/integreer-ict-bekwaamheid-systematisch-in-de-lerarenopleiding/
https://www.kennisnet.nl/artikel/6810/integreer-ict-bekwaamheid-systematisch-in-de-lerarenopleiding/
https://www.kennisnet.nl/artikel/6810/integreer-ict-bekwaamheid-systematisch-in-de-lerarenopleiding/


Een toolwiel opstellen kan hierbij helpen. Een 
manier om inzichtelijk te maken welke software 
voor handen is in de school. Een visualisatie laat 
overzichtelijk zien welke software wel en welke 
niet gewenst is. Met het toolwiel wordt duidelijk 
waar de docent zich op kan richten. Het recept 
over de optimale blend in het kookboek toont 
vervolgens hoe je komt tot een onderwijsontwerp. 
Met verschillende richtlijnen leggen we uit welke 
opbouw wenselijk is en hoe je die kan aanvliegen 
vanuit de onderwijsvisie.
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https://toolwiel.kennisnet.nl/
https://kookboekdocentondersteuning.publicatiesdoorpakken.nl/kookboek-docentenondersteuning/recept-optimale-blend/


Bij het duiden van de urgentie werd al duidelijk dat niet 
alleen de docent aan zet is wanneer het aankomt op 
professionalisering in ict-bekwaamheid. Meerdere 
disciplines in een school moeten samenkomen om te 
zorgen voor de juiste facilitering en omstandigheden waarin 
docentprofessionalisering tot bloei kan komen. Daarbij is 
aandacht en steun van een manager voor 
professionalisering in ict-bekwaamheid gewenst. Het valt op 
dat veel collega’s vanuit verschillende taken zich buigen over 
digitalisering, maar is er ook echt duidelijkheid over de 
verschillende verantwoordelijkheden? Bij de meeste scholen 
zijn er onderwijskundigen, i-coaches, blended coaches, 
collega’s van een interne academie, een informatiemanager 
en hr-medewerkers die onderdeel uitmaken van het 
professionaliseringsproces. Door de veelheid van o.a. die 
rollen en taken voeren we niet altijd het 'juiste' gesprek. Wie 
gaat er over het leren in de school en de opbrengsten van 
het leren? En dus ook over de rol van digitalisering in die 
processen? Wie heeft er zicht op het huidige niveau en de 
voortgang van ict-bekwaamheid? Waar is het geborgd? Is 
het beleid ook bekend bij het personeel? En is er 
afstemming tussen verschillende afdelingen?  
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Met de zoekplaat en bijbehorende handleiding 
verschaffen we helderheid door intern het 
goede gesprek te voeren. Het is een tool om 
met elkaar vast te stellen wie welke rol heeft 
wanneer het gaat over digitalisering, 
flexibilisering, ict-bekwaamheid en 
professionalisering. Door dit gesprek te voeren, 
werken we in gezamenlijkheid aan dezelfde 
doelstelling. Een multidisciplinaire aanpak is 
dan ook noodzakelijk, een recept uit het 
kookboek geeft meer inzicht over deze manier 
van werken. 
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https://kookboekdocentondersteuning.publicatiesdoorpakken.nl/kookboek-docentenondersteuning/interview-multidisciplinair-netwerk/


Voor studenten is het doel van het onderwijs vaak 
helder: leren en groeien. Maar is er in het werkende 
leven wel genoeg ruimte voor professionalisering? Met 
verschillende ambities in het mbo rondom een leven 
lang ontwikkelen kunnen we stellen dat het hoog op 
de agenda staat. Om deze ambities tot uitvoering te 
brengen, óók in de eigen school, is het noodzakelijk 
om te werken aan een leercultuur. Om het constant 
leren te normaliseren. Dan gaat het niet alleen over 
trainingen of workshops volgen, maar ook over 
reflectie en feedbackgesprekken. Dat er ruimte is om 
te experimenteren en nieuwe kennis en ervaring op te 
doen. Dit ontstaat niet vanzelf en zal je dus moeten 
aansturen. 

Hoe creëer je een 
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Een leercultuur creëren is lastig. Zaken die 
kunnen helpen zijn: 


Helderheid scheppen vanuit beleid

Professionaliseringsactiviteiten inrichten 
die zowel vraag- als aanbodgestuurd zijn

Aanmoedigen en stimuleren van 
personeel

Rolmodellen een podium te geven
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https://publicatiesdoorpakken.nl/wp-content/uploads/2022/04/Menukaart-3.pdf
https://publicatiesdoorpakken.nl/wp-content/uploads/2022/04/Menukaart-5.pdf
https://publicatiesdoorpakken.nl/wp-content/uploads/2022/04/Menukaart-6.pdf



