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Zeven Gelderse mbo’s werken samen 
met de HAN aan de professionalisering 
van onderwijsprofessionals in de mbo-
instellingen en aankomende mbo-docenten 
binnen de thema’s leren en lesgeven 
met ict en beroepsgerichte didactiek. 
Designteams en werkgroepen werken aan 
onderwijsvraagstukken op het gebied van 
leren met ict. Zij laten in de online meetup 
ontwikkelde producten zien en vertellen over 
het proces en gaan graag met je in gesprek 
over de bredere implementatie van de 
producten in de instellingen.

Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd 
leren met ict

Vijf mbo’s werken, mede mogelijk gemaakt 
door het NRO, samen met de HAN, Tilburg 
University en IVA Onderwijs aan het 
vormgeven van gepersonaliseerd leren met 
ict. Designteams uit de onderzoekswerkplaats 
presenteren tijdens de online meetup hun 
ontwikkelde producten. Gepresenteerde 
producten passen bij onderwijsvraagstukken 
van onderwijsteams en kunnen bij de eigen of 
andere instellingen worden geïmplementeerd.

Ook nu het onderwijs veelal op afstand plaats vindt, staat 
de innovatie in het onderwijs niet stil. De mbo’s werken samen 
met partners aan leren en lesgeven met ict en beroepsgerichte 
didactiek. Hierbij ontstaan mooie opbrengsten en wordt veel 
geleerd door deelnemers. Maar hoe breng je de opbrengst en 
het leerrendement verder in de organisaties? 

De partners van de Gelderse Professionaliseringsagenda en de 
Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict hebben 
hun krachten gebundeld en nodigen je uit voor hun tweede 
gezamenlijke online meetup op 26 mei 2021.



Programma 

Het programma start met een gesprek tussen 
Loek Nieuwenhuis (Lector Beroepspedagogiek 
HAN) en Ben Geerdink (Voorzitter CvB van 
Rijn IJssel) over het implementeren van 
opbrengsten in het onderwijs. Loek heeft veel 
onderzoek gedaan naar het verduurzamen en 
verder brengen van innovaties. Deze plenaire 
sessie wordt gevolgd door twee rondes 
parallelsessies waarbij docenten van meer
dan 10 verschillende designteams vertellen 
over de vraagstukken op het gebied van 
gepersonaliseerd leren met ict waar ze mee 
bezig zijn. Ga met ze in gesprek, geef feedback 
of kijk wat je van ze kunt leren. Wie weet zit er 
ook een oplossing voor jouw vraagstuk bij!

Meld je nu alvast gratis aan, dan ontvang 
je enige tijd voorafgaand aan de meetup een 
mail met de mogelijkheid om je voor 2 sessies 
aan te melden. 

De presentatoren maken korte filmpjes waarin 
zij vertellen over het product en het proces 
zodat je vooraf al een beeld hebt van de sessie 
en een goede keuze kunt maken.

De meetup wordt gezamenlijk afgesloten met 
een terugblik op de geleerde lessen.

Met bijdragen van:

Praktische informatie : 

Wanneer: 26 mei 2021
Hoe laat: 15.00 uur – 17.00 uur
Waar:  online
Doelgroep: Onderwijsmanagers, docenten,

icto-medewerkers, onderzoekers, 
studenten lerarenopleiding.

Aanmelden via:
ixperium.nl/agenda/meetup-26-mei-2021/ 

of scan de QR-code hieronder


