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Roadmap Monitor  
Leren en lesgeven met ict 
MBO 2022

• Aanmelden mbo-instelling
• Toewijzen contactpersoon
•  Aanleveren organisatie boom
•  Aanleveren contact gegevens 

docenten

•  Docenten krijgen via de mail 
een uitnodiging

•  Docenten krijgen via de mail 
twee herinneringen

•   Live responspercentage 
te volgen op instellings-, 
sector- en teamniveau

•  Resultaten van de eigen 
instelling in de oline portal 
(mei)

•  Facsheet met belangrijkste 
resultaten op instellings-
niveau (juni)

•  Landelijke rapportage (juni)
•  Praatplaat met 

aanbevelingen (juli)

Aanmelden en 
voorbereiden
januari/februari

Veldwerk
maart/april

Resultaten
mei/juni/juli
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Geachte heer/mevrouw,
 

Digitalisering, de ict-bekwaamheden van personeel en de 
verbetering van onderwijs met ict zijn belangrijke thema’s 
in het mbo. Diverse mbo instellingen zetten in op professi-
onalisering van docenten voor onderwijs met ict en werken 
samen, bijvoorbeeld binnen het programma Doorpakken 
op digitalisering. 
 
In de afgelopen jaren hebben diverse mbo instellingen 
ervaring opgedaan met de monitor Leren en lesgeven met 
ict van het iXperium/Centre of Expertise (CoE), verbonden 
aan het lectoraat Leren met ict van de HAN. De Monitor is 
een beproefd instrument om een beeld te krijgen van de 
mate waarin docenten lesgeven met en over ict en beschik-
ken over de hiervoor benodigde competenties. Sinds 
2016 is de Monitor grootschalig ingezet in het mbo, en 
hebben 20 instellingen, met in totaal bijna 6.000 docenten 
deelgenomen. De participerende instellingen vinden het 
een waardvol instrument om de koers te bepalen en de 
voortgang vast te leggen. 

 
In samenspraak tussen OCW, de MBO Raad, SaMBO-
ICT / MBO Digitaal, het programma Doorpakken op 
Digitalisering en het iXperium/CoE wordt deze monitor 
in 2022 landelijk uitgezet. Dat betekent dat uw instel-
ling hier aan kan deelnemen en dat daar voor u geen 
kosten aan zijn verbonden. Een mooie kans! 

 

De monitor, in de vorm van een online vragenlijst, brengt 
het niveau van de competenties van alle docenten en hun 
feitelijk handelen met en over ict in kaart. De monitor sluit 
aan bij de belangrijkste competentiesets rondom lesgeven 

met ict. De resultaten van het onderzoek geven zicht op 
waar docenten, team, opleidingen en instellingen staan op 
het gebied van ict en geven aanleiding tot het formuleren 
van ambities over ict en het uitwerken van een professi-
onaliseringsplan. Bij herhaalde afname biedt de monitor 
bovendien zicht op de opbrengsten van de professionalise-
ring en andere inspanningen. 
 
De resultaten worden per instelling teruggekoppeld in 
een online portal. Elke instelling kan met dit portal de 
resultaten op een fijnmazig niveau binnen de eigen orga-
nisatie bekijken en vergelijken, aansluitend bij de manier 
waarop de instelling is georganiseerd. Deze manier van 
terugkoppeling is bedoeld om het gesprek op teamniveau 
over ict en ontwikkelbehoefte van docenten te faciliteren 
en kan derhalve gezien worden als startpunt voor verdere 
professionalisering. 
 
 Met vriendelijke groet, 

Henrike Karreman 
Directeur Middelbaar Beroepsonderwijs OCW

Ben Geerdink
Voorzitter MBO raad

Martijn Timmer 
Directeur saMBO-ICT / MBO Digitaal

Marijke Kral 
Lector Leren en Lesgeven met ict (iXperium / CoE)

Bas Kurver 
Projectleider monitor Leren en Lesgeven met ict  
(iXperium / CoE)
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Vaardigheden in lesgeven met ict
•  vaardig in dadactisch gebruik van ict
•  vaardig in differentiëren met ict
•  vaardig in creatief gebruik ict

Eigen ict-geletterdheid
• instrumentele vaardigheden
•  informatie- en mediavaardigheden

Competenties om te leren  
en innoveren

• op de hoogte blijven
• experimenteren en delen met ict

Visie op onderwijs
• studentgestuurde visie

•   over meerwaarde van ict in het onderwijs

1 Inleiding

Wat is de monitor Leren en 
lesgeven met ict?

Op basis van een theoretisch model heeft het iXperium/
CoE de monitor Leren en lesgeven met ict ontwikkeld: 
een betrouwbare en gevalideerde digitale vragenlijst voor 
leraren/docenten, lerarenopleiders en studenten van de 
lerarenopleiding. De monitor is een digitale vragenlijst die 
docenten bevraagt over het gebruik van ict in het onder-
wijs en de aandacht die ze besteden aan ict-geletterdheid 
van studenten. Daarnaast zijn er vragen opgenomen over 
de eigen ict-competenties. De monitor geeft inzicht in de 
uitgangspositie van docenten en biedt concrete aanbeve-
lingen voor professionalisering. Bij herhaalde afname biedt 
de monitor zicht op de opbrengsten van de professiona-
lisering, zodat hierin bijgestuurd kan worden. De monitor 

biedt tevens de mogelijkheid om de resultaten van de eigen 
mbo-instelling te vergelijken met een landelijke benchmark 
van alle deelnemende mbo-instellingen.

In 2022 benadert het iXperium/Centre of Expertise Leren 
met ict alle mbo-instellingen met een uitnodiging om koste-
loos deel te nemen aan de monitor. Wanneer u meedoet 
worden alle docenten van uw instelling uitgenodigd de 
vragenlijst in te vullen. Mocht uw instelling ook voortgezet 
onderwijs aanbieden, dan is het mogelijk om deze docen-
ten ook mee te laten doen.

Om de monitor tot een succes te maken, vragen wij van uw 
instelling enkele inspanningen. In dit routeboek leggen we 
uit wat we van deelnemende instellingen verwachten en 
wat deelname aan de monitor uw instelling oplevert. 

Onderzoeksmodel monitor Leren en lesgeven met ict

Lesgeven met ict
•  gebruik van ict om te differentiëren
• gebruik van ict voor zelfregie
•  gebruik van vernieuwende ict-

toepassingen
•  gebruik van ict bij begeleiding van 

BPV

Lesgeven over ict
•  aandacht voor ict-geletterdheid van 

studenten
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Wat is de waarde van de monitor 
voor onderwijsinstellingen?

De resultaten koppelen we per instelling terug in een online 
portal. Elke instelling kan met dit portal de resultaten op 
een fijnmazig niveau binnen de eigen organisatie bekijken 
en vergelijken, aansluitend bij de manier waarop de instel-
ling is georganiseerd. De resultaten geven de instelling, 
sectoren en teams een duidelijk beeld van het ict-gebruik 
in het onderwijs, de aandacht voor ict-geletterdheid en de 
competenties van docenten. Deze manier van terugkop-
peling is bedoeld om het gesprek op teamniveau over ict 
en ontwikkelbehoefte van docenten te faciliteren en kan 
derhalve gezien worden als startpunt voor verdere profes-
sionalisering.  Dit beeld helpt bijvoorbeeld om passende 
professionaliseringstrajecten op te zetten. 

Initiatief landelijke monitor Leren 
en lesgeven met ict

Sinds 2016 bieden wij aan samenwerkingspartners in het 
mbo de monitor aan. Tot voor kort was de monitor een van 
de vaste onderdelen van alle samenwerkingsverbanden 
binnen het mbo. Op verzoek van de directie MBO van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 

bieden wij de monitor in 2022 voor het eerst landelijk aan 
alle onderwijsinstellingen in het mbo. OCW ziet de lande-
lijke afname van de monitor als kans om leren en lesgeven 
met ict een meer structurele plek te geven in het mbo.

Wie zijn wij?

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict (iXperium/
CoE) is een netwerkorganisatie op het gebied van leren 
en lesgeven met ict. Het lectoraat ‘Leren met ict’ van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) vormt het hart 
van dit netwerk en werkt hierin samen met een groeiend 
aantal schoolbesturen en lerarenopleidingen uit heel 
Nederland. Het iXperium/CoE is een leer- en werkomgeving 
waarin leraren, lerarenopleiders, studenten, onderzoekers 
en ict-experts samenkomen om nieuw onderwijs met tech-
nologie vorm te geven.

We bieden leraren en schooldirecteuren inspiratie, bege-
leiden leraren om ict-rijk onderwijs op de eigen school te 
implementeren, doen onderzoek en delen kennis op het 
gebied van leren en lesgeven met ict. Daarbij is ook de ver-
taling van opgedane kennis en ervaringen naar toepassing 
in de eigen klas van groot belang. We ontwikkelen nieuwe 
kennis, doen onderzoek en monitoren de ontwikkeling van 
onze leraren.

Teamleden voor de monitor Leren en lesgeven met ict:

Marijke Kral
Lector Leren en Lesgeven met ict

Bas Kurver
Projectleider

Carolien van Rens
Onderzoeker

Marjoke Bakker
Onderzoeker

Frank Willems
Onderzoeker

Marloes Timmermans
Onderzoeker

Kyra de Korte 
Onderzoeker

Justine van den Berg
Communicatie adviseur

[De monitor Leren en lesgeven met ict helpt mbo-instellingen, sectoren en teams om te bepalen welke plek ict moet krijgen in het leren en lesgeven.  
Dit routeboek beschrijft het plan van aanpak voor de Monitor 2022]
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2  Voorbereiding 
(17 januari – 14 maart 2022)

Communicatie met de instellingen

De beslissing om aan de monitor deel te nemen vraagt vaak 
intern overleg en vergt soms enige tijd. Het is belangrijk dat 
u in een vroeg stadium weet wat u van ons kunt verwachten 
en wat wij van u verwachten.

In december 2021 ontvangen bestuurders van alle mbo- 
instellingen in Nederland een e-mail met daarin de aan-
kondiging van de monitor. In januari volgt er meer infor-
matie en een link naar de website waar mbo-instellingen 
zich kunnen aanmelden voor de monitor. De aanmelding 
is vrijblijvend. Als u voor de start van de monitor toch 
besluit om niet deel te nemen, dan zijn daar geen gevolgen 
aan verbonden. U kunt zich als instelling aanmelden van 
17 januari t/m 16 februari 2022. 

Bij de aanmelding vragen we u een contactpersoon door te 
geven. Het is aan te raden dat deze persoon de organisatie 
goed kent en vice versa en dat deze persoon het mandaat 
heeft om het takenpakket vrij uit te voeren. 

Taken contactpersoon

• Bijwonen informatiebijeenkomst
• Opstellen organisatieboom
• Verzamelen contactgegevens
• Uploaden e-mailadressenbestand
•  Docenten binnen de instelling informeren over de 

monitor
• Respons bijhouden van de instelling
• Aanspreekpunt voor iXperium/CoE

Voor de contactpersonen van de aangemelde instellingen 
organiseert het iXperium/CoE online een informatie-
bijeenkomst over de gang van zaken bij de afname van de 
monitor. De contactpersonen ontvangt automatisch een 
uitnodiging hiervoor. Tijdens deze bijeenkomst ontvangen 
de contactpersonen informatie over de voorbereiding die 
nodig is voor deelname aan de monitor. Hierbij kunt u den-
ken aan de procedure om de docentgegevens te uploaden, 
zaken aangaande AVG en responsverhogende maatregelen. 
Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor vragen.  

De online informatiebijeenkomst organiseren we drie keer; 
contactpersonen kunnen bij de aanmelding voor de moni-
tor de datum kiezen die het beste past.

28 januari  10:00 - 11:00
10 februari  10:00 - 11:00
17 februari  10:00 - 11:00

Op www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/compe-
tenties/monitor/meedoen-met-landelijke-monitor-leren-
met-ict-in-het-mbo/ vindt u de aanmeldknop en de meest 
recente informatie over de monitor. Mochten er belangrijke 
updates zijn of nieuwe materialen om te delen binnen de 
instelling, dan ontvangen de contactpersonen hierover 
een mail. Op deze website starten we vanaf januari met het 
onderhouden van de rubriek ‘veelgestelde vragen’. Als uw 
vraag hier niet tussen staat, kunt u direct contact opnemen 
met het monitorteam via onderzoek.ixperium@han.nl.  

Aanleveren organisatieboom

De resultaten van de monitor zullen we na de afname van 
de vragenlijst terugkoppelen op het niveau van de gehele 
instelling, per sector, per opleiding/team. Het is daarom 
van belang om in de voorbereidingstijd na te denken over 
een betekenisvolle indeling van opleidingen en sectoren 
binnen de instelling. Binnen een instelling zijn er maximaal 
2 vertakkingen/niveaus/organisatielagen mogelijk.  Bij som-
mige instellingen is een indeling naar locatie wellicht meer 
betekenisvol dan een indeling naar sectoren. Het staat de 
instelling vrij om een eigen indeling te hanteren (zie voor-
beelden van organisatiebomen hiernaast. De contactper-
soon stelt de organisatieboom en stuurt deze door naar het 
iXperium/CoE. Contactpersonen ontvangen hiervoor nog 
een instructie. 

Bij het opstellen van een organisatieboom is het van belang 
om te realiseren dat er voor een terugkoppeling minimaal 
5 docenten de vragenlijst moeten hebben ingevuld. We 
hanteren we deze minimale respons van 5 docenten om 
herleidbaarheid van resultaten te voorkomen. Hebben min-
der dan 5 docenten van een opleiding of team de vragenlijst 

www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/competenties/monitor/meedoen-met-landelijke-monitor-leren-met-ict-in-het-mbo/
www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/competenties/monitor/meedoen-met-landelijke-monitor-leren-met-ict-in-het-mbo/
www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/competenties/monitor/meedoen-met-landelijke-monitor-leren-met-ict-in-het-mbo/
http://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/competenties/monitor/meedoen-met-landelijke-monitor-leren-met-ict-in-het-mbo/
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ingevuld, dan tonen we de resultaten van deze opleiding 
of team niet in de portal. Als een opleiding of team maar 
weinig docenten heeft, is het aan te raden om het organi-
satieonderdeel samen te voegen met een andere opleiding 
of team, zodat er voldoende respons kan worden gehaald. 
Als richtlijn adviseren we teams of organisatieonderdelen 
met minder dan 16 mensen samen te voegen met een 
ander team. De sectoren en opleidingen/teams waarvoor in 
de portal een eigen resultaat zichtbaar moet zijn, moeten 
voorzien zijn van een unieke naam. 

Aanleveren docentgegevens

De contactpersoon zorgt dat de docentgegevens worden 
verzameld en samengevoegd in een door het iXperium/CoE 
aangeleverd invoerbestand in Excel. Het ingevulde bestand 
kan vervolgens via een beveiligde omgeving geüpload wor-
den. De contactpersoon ontvangt de uploadlink per email. 
Het iXperium/CoE zorgt er vervolgens voor dat op basis van 
de ingevoerde gegevens de organisatieboom in de portal 
wordt ingeregeld en dat alle docenten worden uitgenodigd 
om de vragenlijst in te vullen.  
Elke docent mag maar één keer in het invoerbestand voor-
komen. In het geval dat een docent bij meerdere opleidin-
gen of teams werkt, kunt u deze docent toevoegen aan het 
team of opleiding waar de docent de grootste aanstelling 
heeft.
In het invoerbestand moeten voor elke docent de volgende 
gegevens worden ingevoerd. Meer informatie staat ook 
weergegeven in bijlage AANLEVEREN EMAILADRESSEN. 
• instellingsnaam – De naam van de instelling. De instel-

lingsnaam is voor alle docenten in het bestand gelijk.

• organisatieniveau1 – bijvoorbeeld de naam van een 
sector of een locatie

• organisatieniveau2 – bijvoorbeeld de naam van een 
opleiding of team 

• onderwijssoort – kies uit MBO, VMBO of Overig VO (incl. 
VAVO, NT2 en inburgering)

• voornaam – de voornaam van de docent voor de aanhef 
in de uitnodigingsmail

• achternaam – de achternaam van de docent voor de 
aanhef in de uitnodigingsmail. Bij achternamen met een 
of meerdere tussenvoegsels of gecombineerde achter-
namen, vult u de achternaam precies zo in als die in de 
aanhef van de uitnodigingsmail moet komen staan. De 
aanhef zal zijn ‘Beste VOORNAAM ACHTERNAAM’, dus 
bijvoorbeeld ‘Beste Ria van de Schoot’.

• e-mailadres - het e-mailadres van de docent
• uitnodigingstekst (optioneel) – Het is mogelijk om een 

op instellingsniveau gepersonaliseerde tekstregel aan 
te leveren voor in de uitnodigingsmail. Hiermee kunt 
bijvoorbeeld de koppeling van de monitor met andere 
initiatieven binnen de instelling benoemen. De tekst 
bestaat uit maximaal 250 tekens (inclusief spaties). (zie 
hoofdstuk 3)

• ondertekening (optioneel) – De uitnodigingsmail 
wordt standaard ondertekend door XXXX van XXXX. Het 
is mogelijk de e-mail te laten ondertekenen door een 
persoon binnen de eigen instelling. U kunt op instel-
lings-niveau kiezen voor dezelfde ondertekening, maar u 
kunt ook per organisatieonderdeel kiezen voor een eigen 
ondertekening. (zie hoofdstuk 3)

In het invoerbestand is een tabel opgenomen waarin u 
de organisatieboom kunt bekijken die wordt opgesteld 
op basis van de ingevoerde gegevens (organisatieniveau1 

Organisatiebomen

instelling Instellingzakelijke 
dienstverlening

locatie 2

zorg & welzijn

locatie 1 

maatschap -
pelijke zorg

maatschap - 
pelijke zorg 
(locatie 1 )

mbo verpleeg-
kundige

maatschap - 
pelijke zorg 
(locatie2 )

mbo verpleeg-
kundige

commercieel 
medewerker

...

...

...

...

...

...

vmbo
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en organisatieniveau2). Hiermee kunt u controleren of de 
organisatieboom kloppend is voor uw organisatie, en of alle 
organisatieonderdelen voldoende docenten hebben (zie 
bijlage AANLEVEREN EMAILADRESSEN). Daarnaast raden we 
aan het bestand te controleren op dubbele e-mailadressen. 
Het ingevulde invoerbestand moet voor 7 maart 2022 wor-
den geüpload.

Omgang met persoonsgegevens 
en privacy

De door de contactpersoon geüploade contactgegevens 
van docenten gebruiken wij om de docenten te koppelen 
in de organisatieboom en uit te nodigen voor deelname 
aan de Monitor. Wij verwerken deze gegevens in overeen-
stemming met het privacyreglement en privacystatement 
van de HAN (Privacy en beveiliging (han.nl)). Dit betekent 
onder andere dat we gebruik maken van een beveiligde 
upload-omgeving. 
Ook voor de persoonsgegevens die docenten zelf aanleve-
ren door het invullen van de Monitor geldt dat wij deze ver-
werken in overeenstemming met het privacyreglement en 
-statement. Dit betekent onder andere dat we de toegang 
tot de gegevens beperken en dat we de gegevens na sluiting 
van de dataverzameling direct zullen anonimiseren.

Uiteraard gebruiken wij de verzamelde persoonsgegevens 
alleen in het kader van dit onderzoek en niet voor andere 
doeleinden. Rondom de uitwisseling van gegevens zullen 
wij met instellingen nadere afspraken maken. Dit doen wij 
in afstemming met SaMBO-ICT / MBO Digitaal.

Planning

Bovengenoemde deadlines staan in onderstaande planning 
nogmaals overzichtelijk weergegeven:

17 januari 2022 Start aanmeldprocedure 

28 januari 2022 
10 februari 2022 
17 februari 2022

Informatiebijeenkomst voor 
contactpersonen

16 februari 2022 Sluiting aanmeldprocedure

Vóór 7 maart 2022 Aanleveren van de organisatieboom 
en docentgegevens in de portal

https://www.han.nl/privacyreglement/
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3 Veldwerk 
(28 maart – 22 april 2022)

De afnameperiode van de Monitor beslaat 4 weken (vanaf 
28 maart tot en met 22 april). Het versturen van de uitno-
digingen gaat van start op de dag dat de vragenlijst live 
gaat. Om de belasting van server te voorkomen verspreiden 
we de mailing over meerdere dagen. Het versturen van de 
uitnodigingen neemt daardoor enkele dagen in beslag. Alle 
docenten van een instelling ontvangen op dezelfde dag de 
mail. Indien u vanwege zwaarwegende redenen een voor-
keur heeft voor een dag waarop u wilt dat de docenten de 
mail ontvangen dan kunt u dit doorgeven via  
onderzoek@ixperium.nl. Het is niet mogelijk om bij de 
mailing rekening te houden met een voorkeurtijdstip. 

Na vijf dagen hebben alle docenten waarvan het e-mail-
adres is doorgegeven de uitnodiging ontvangen. Hierna 
starten we met het versturen van de reminders. Als docen-
ten tussentijds de vragenlijst afbreken ontvangen ze na 
twee dagen een herinnering om openstaande vragen als-
nog te beantwoorden. Als docenten niet starten met het de 
vragenlijst sturen we op dag 7 en dag 14 een herinnering. 
De laatste dag waarop de vragenlijst kan worden ingevuld is 
22 april 2022. 

Voor zowel de afname van de vragenlijst als het versturen 
van de mailings wordt de software Research Monitor van 
Reflexis gebruikt. Reflexis is in staat om binnen korte tijd 
een groot aantal e-mails te verzenden. Bij grote hoeveel-
heden e-mails die gelijktijdig bij een instelling aankomen 
bestaat het risico dat de ontvangende mailserver de  
e-mails aanmerkt als spam. Om dit te voorkomen vragen 
we u tijdig uw spamfilters aan te passen. Een procesbe-
schrijving vindt u vanaf februari 2022 op de website van  
het iXperium/CoE.

Uitnodigingsteksten

Elke docent waarvan de gegevens zijn geüpload ont-
vangt per e-mail de uitnodiging om deel te nemen aan 
de Monitor. Het onderwerp van deze uitnodigingsmail is: 
Uitnodiging Monitor Leren en Lesgeven met ict.  In de mail 
vermelden we de naam van de contactpersoon van de 
eigen instelling en daarnaast het e-mailadres van iXperium/
CoE waar docenten terecht kunnen met vragen. De defi-
nitieve tekst van de uitnodigingsmail plaatsen we op de 
website van de Monitor.

Het is mogelijk om een eigen regel of alinea toe te voegen 
aan de uitnodigingstekst. Dit doet u door deze in te voeren 
in het uploadbestand van de docenten. De tekst bestaat uit 
maximaal 250 tekens (inclusief spaties). Het is mogelijk om 
te variëren in teksten tussen bijvoorbeeld sectoren, onder-
wijssoorten of teams.

Responsoverzichten

Tijdens de afnameperiode is het mogelijk  om mogelijk om 
live te respons te volgen. De contactpersoon die verant-
woordelijk is voor het uploaden van het docentenbestand 
heeft automatisch ook toegang tot de online portal om de 
respons in te zien. De contactpersoon kan ook collega’s toe-
gangsrechten geven, zodat die ook de respons kunnen vol-
gen. Om een zo hoog mogelijke respons te behalen, raden 
wij u aan om minimaal wekelijks de responsoverzichten te 
volgen. Waar nodig kunt u dan tijdig acties ondernemen.

Stimuleren van respons: 
promotiemateriaal

Om een betrouwbaar beeld te kunnen geven van het lesge-
ven met en over ict en de bijbehorende competenties is het 
van belang om dat veel docenten de vragenlijst invullen. Wij 
hanteren een minimaal responspercentage van 30 procent 
voor een terugkoppeling van de resultaten. Deze onder-
grens geldt voor opleidingen, sectoren en de instelling. 
Dit betekent dus dat elke opleiding, sector of instelling de 
resultaten alleen teruggekoppeld krijgt met een minimale 
respons van 30 procent plus het eerder genoemde mini-
mum van 5 ingevulde vragenlijsten.

De instelling kan de respons verhogen door actief te 
communiceren over het onderzoek, het belang ervan te 
onderstrepen en docenten aan te moedigen om mee te 
doen. Op de website van het  iXperium/CoE vindt u vanaf 
januari 2022 materiaal dat u kunt gebruiken binnen uw 
eigen instelling. Hierbij kunt u denken aan teksten voor een 
nieuwsbrief en kennisclips over de monitor.

mailto:onderzoek@ixperium.nl
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Incentives

Om de respons te stimuleren zijn er mogelijk incentives 
verbonden aan deelname. De ervaring leert dat dit respons-
verhogend werkt. Als we besluiten om incentives in te 
zetten, brengen we u hiervan op de hoogte. 

Communicatie met iXperium/CoE

Docenten kunnen in geval van vragen contact opnemen 
met het monitorteam van iXperium/CoE via  
onderzoek@ixperium.nl. Het monitorteam streeft ernaar 
vragen binnen 3 werkdagen te beantwoorden. 

Planning

Bovengenoemde deadlines staan in onderstaande planning 
nogmaals overzichtelijk weergegeven:

28 maart 
2022

Start verzenden 
uitnodigingen 

iXperium/CoE

1 april 
2022

Sluiting verzenden 
uitnodigingen

iXperium/CoE

4 april – 
8 april 
2022

Eerste tussentijdse 
herinneringen worden 
verstuurd

iXperium/CoE

11 april – 
15 april 
2022

Tweede tussentijdse 
herinneringen worden 
verstuurd

iXperium/CoE

4 maart – 
22 april 
2022

Volgen live respons via 
de portal en eventueel 
ondernemen van 
responsverhogende actie 
door contactpersoon

contactpersoon

22 april 
2022

Sluiting vragenlijst iXperium/CoE

 

mailto:onderzoek@ixperium.nl
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4 Terugkoppeling resultaten 
(mei – juli 2022)

Portal

De portal bevat een rapportagetool waarmee alle geïnte-
resseerden de resultaten van de monitor kunnen inzien. 
De resultaten zijn openbaar op het niveau van de instelling 
x sector. Voor de resultaten op het niveau van een team 
of opleiding kan de contactpersoon toegangsrechten 
verlenen.  

Vanwege implicaties voor betrouwbaarheid en mogelijke 
herleidbaarheid tonen we alleen resultaten als er, met 
betrekking tot het opgevraagde niveau, minimaal 5 docen-
ten de vragenlijst hebben ingevuld én het responspercen-
tage minimaal 30 procent bedraagt.  

In de portal ziet u zowel de verdeling van scores en de 
gemiddelden van alle onderliggende items die bij samen 
de schalen vormen.  Ook resultaten van de docenten uit 
het voortgezet onderwijs zijn zichtbaar in deze portal. In 
het geval van vervolgmeting zijn deze gegevens voor alle 
afgenomen metingen zichtbaar plus een vergelijking van de 
schaalgemiddeldes tussen de afnames. Alle figuren zijn te 
downloaden als grafiek (PNG) en als data (CSV).

Factsheet

Naast de portal ontvangt uw instelling ook een facts-
heet (pdf) met daarop een overzicht van de belangrijkste 
resultaten op instellingsniveau. Daarnaast ontvangt u een 
instructie-video waarin we uitleggen hoe u dit overzicht 
moet interpreteren. 

Rapportage

De resultaten van alle deelnemende instellingen (het totaal-
beeld voor het mbo) beschrijven we in een overkoepelend 
rapport. Dit rapport geeft veel duiding aan alle resultaten 
en kan daarom ook helpen bij de interpretatie van de 
eigen instellingsresultaten. Het overkoepelend onder-
zoek maakt het mogelijk om na te gaan in welke mate de 
verschillende competenties van belang zijn voor de profes-
sionalisering en in welke mate factoren van de docent, het 
team, de sector en de instelling hierbij een rol spelen.  
We zullen in het rapport geen uitspraken doen over de 
docenten die in het voortgezet onderwijs werken. Deze 

meting geeft onvoldoende betrouwbaar beeld van het 
totaal voortgezet onderwijs om dat te kunnen doen omdat 
er slechts een selectie van de vo-docenten meedoet. Als bij 
uw instelling er vo-docenten hebben meegedaan, dan vindt 
u de resultaten in de online portal.

Praatplaat aanbevelingen

In aanvulling op de factsheet ontvangt elke instelling een 
‘praatplaat’ met daarop aanbevelingen gericht op het 
opzetten van een passende en effectieve professionali-
seringsaanpak, die passend is bij de huidige stand van 
zaken en bij de ambities voor de toekomst als het gaat over 
les geven met en over ict in het mbo. Deze praatplaat is 
algemeen en niet instellingsspecifiek.

Planning

20 mei 2022 Resultaten van de eigen instelling in 
de portal

6 juni 2022 Factsheets voor alle deelnemende 
instellingen 

20 juni 2022 Rapportage te downloaden via 
www.ixperium.nl

11 juli 2022 Praatplaat aanbevelingen te 
downloaden via www.ixperium.nl  
en in de online portal

September 2022 Gesprekken met CvB voor 
samenwerkingspartners iXperium/CoE

 

http://www.ixperium.nl
http://www.ixperium.nl
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Bijlage aanleveren e-mailadressen

Voor het aanleveren van de docentgegevens maakt u 
gebruik van het excelbestand ‘invoerbestand docentge-
gevens.xlsx’. Het bestand is te downloaden via de website 
van het iXperium. Dit excelbestand heeft twee werkbladen: 
‘docentgegevens’ en ‘aantallen per onderdeel’. 

Docentgegevens
Op het werkblad ‘docentgegevens’ (zie afbeelding) voert u 
de gegevens van de docenten in. Er staan al enkele voor-
beelddocenten ingevuld, die kunt u verwijderen.
 

Werkblad ‘docentgegevens’

Op dit werkblad voert u zowel de persoonlijke gegevens 
van de docenten in (naam en e-mailadres), als het organi-
satieonderdeel waar de docent bij hoort. Voor het invoe-
ren van het organisatieonderdeel zijn er twee kolommen: 
organisatieniveau1 (bijvoorbeeld de sector of locatie) en 
organisatieniveau2 (bijvoorbeeld de opleiding of team). 
Mocht het voor uw instelling wenselijk zijn een derde orga-
nisatieniveau toe te voegen, neemt u dan contact met ons 
op via onderzoek.ixperium@han.nl.  

Per docent moeten de volgende gegevens worden 
ingevoerd:
• instellingsnaam – De naam van de instelling. De 

instellings naam is voor alle docenten in het bestand 
gelijk.

• organisatieniveau1 – bijvoorbeeld de naam van een 
sector of een locatie

• organisatieniveau2 – bijvoorbeeld de naam van een 
opleiding of team 

• onderwijssoort – kies uit MBO, VMBO of volwassenen-
onderwijs (incl. NT2 en inburgering)

• voornaam – de voornaam van de docent voor de aanhef 
in de uitnodigingsmail

• achternaam – de achternaam van de docent voor de 
aanhef in de uitnodigingsmail. Bij achternamen met een 
of meerdere tussenvoegsels of gecombineerde achter-
namen, vult u de achternaam precies zo in als die in de 
aanhef van de uitnodigingsmail moet komen staan. De 
aanhef zal zijn ‘Beste VOORNAAM ACHTERNAAM’, dus 
bijvoorbeeld ‘Beste Ria van de Schoot’.

• e-mailadres - het e-mailadres van de docent
• uitnodigingstekst (optioneel) –  Het is mogelijk om een 

op instellingsniveau gepersonaliseerde tekstregel aan 
te leveren voor in de uitnodigingsmail. Hiermee kunt 
bijvoorbeeld de koppeling van de monitor met andere 
initiatieven binnen de instelling benoemen. De tekst 
bestaat uit maximaal 250 tekens (inclusief spaties). (zie 
hoofdstuk 3)

mailto:onderzoek.ixperium%40han.nl?subject=
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• ondertekening (optioneel) – De uitnodigingsmail wordt 
standaard ondertekend door Bas Kurver projectleider 
monitor Leren en Lesgeven met ict. Het is mogelijk de 
e-mail te laten ondertekenen door een persoon binnen 
de eigen instelling. U kunt op instellings¬niveau kiezen 
voor dezelfde ondertekening, maar u kunt ook per orga-
nisatieonderdeel kiezen voor een eigen ondertekening. 
(zie hoofdstuk 3)

Aantallen per onderdeel
In het werkblad ‘aantallen per onderdeel’ kunt u bekijken 
welke organisatieonderdelen u heeft ingevoerd en hoeveel 
docenten elk organisatieonderdeel heeft. Met deze informa-
tie kunt u uw organisatieboom controleren. 
Als u naar dit werkblad gaat, ziet u eerst nog de aantallen 
van de voorbeelddocenten (zie afbeelding hieronder). Om de 

tabel bij te werken klikt u onder het tabblad ‘Draaitabel analy-
seren’ op de knop ‘Vernieuwen’. Nu ziet u de organisatieboom 
met binnen elk organisatieonderdeel de aantallen docenten.
Nb: Is het tabblad ‘Draaitabel analyseren’ niet te zien? Klik 
dan eerst op de tabel (bijvoorbeeld op cel A8), dan wordt het 
tabblad zichtbaar.

De kleurcodering in de tabel geeft een indicatie of het orga-
nisatieonderdeel voldoende docenten heeft om uiteindelijk 
de resultaten van de monitor in de portal te kunnen weerge-
ven. De resultaten worden namelijk alleen weergegeven als 
tenminste 5 docenten de vragenlijst hebben ingevuld, en als 
tenminste 30 procent van de docenten uit dit organisatie-
onderdeel de vragenlijst heeft ingevuld. De kleurcodering is 
als volgt:

Werkblad ‘aantallen per onderdeel’

Rood: minder dan 10 Te weinig docenten in dit organisatieonderdeel. Er is een grote kans dat minder dan 5 docenten de 
vragenlijst invullen, waardoor de resultaten niet kunnen worden weergegeven. We raden aan om dit 
organisatieonderdeel samen te voegen met een ander onderdeel.

Oranje: 10-16 Het aantal docenten in dit organisatieonderdeel is aan de lage kant. Een relatief hoog responspercentage 
(50%) is nodig om aan het minimum van 5 docenten te komen. Als een lagere respons wordt verwacht 
dan is het beter dit organisatieonderdeel samen te voegen met een ander onderdeel.

Groen: 17 of meer Voldoende docenten in dit organisatieonderdeel. Met het minimum van 30% respons komt het aantal 
docenten al boven de 5.
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In het voorbeeld hieronder zien we dat de sector Techniek 
voldoende docenten heeft (32). Ook bij het onder-
deel Elektrotechniek zijn er voldoende docenten. Bij 
Procestechniek is het aantal docenten echter te laag. Ook 
bij Installatietechniek is het aantal docenten aan de lage 
kant. De kleurcoderingen geven aan dat de aantallen res-
pondenten bij installatie- en procestechniek (te) laag zijn 
en de kans groot is dat er uiteindelijk voor deze opleidingen 
geen resultaten worden teruggekoppeld. 

Als oplossing voor te lage aantallen docenten kunnen orga-
nisatieonderdelen met kleine aantallen docenten worden 
samengevoegd. Dan kunnen de resultaten van de onder-
delen samen mogelijk wel getoond worden in de portal. In 
dit voorbeeld zouden Procestechniek en Installatietechniek 
kunnen worden samengevoegd. Dit samenvoegen kunt 
u doen door terug te gaan naar het werkblad ‘docentge-
gevens’ en bij alle docenten van Procestechniek en van 
Installatietechniek de naam van Organisatieniveau2 te 
veranderen in ‘Procestechniek en Installatietechniek’. 
Deze onderdelen zijn dan samen één onderdeel gewor-
den. Om het resultaat te controleren vernieuwt u het 
tabblad ‘Aantallen per onderdeel’ weer, zoals hierboven is 
uitgelegd.

U kunt in werkblad ‘Aantallen per onderdeel’ ook controle-
ren of u steeds dezelfde schrijfwijze heeft gebruikt voor de 
organisatieonderdelen. In het voorbeeld zien we dat onder-
deel Verpleegkunde’ 3 docenten heeften onderdeel ‘Mbo-
Verpleegkundige’ 18. Deze worden wordt dit nu gezien als 
twee verschillende organisatieonderdelen. Dit kan worden 
opgelost door bij de docenten waar ‘Verpleegkunde’ staat, 
dit aan te passen in ‘Mbo-Verpleegkundige’ (of andersom).
 

Voorbeeldtabel Aantallen per onderdeel
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Bijlage gebruik portal

In deze bijlage wordt in een paar stappen uitgelegd hoe 
respons binnen de eigen instelling live gemonitord kan wor-
den tijdens het veldwerk van een vragenlijst. Ook is terug te 
vinden op welke wijze extra gebruikers toegang kunnen krij-
gen aan het portal. Op deze manier kunnen ook managers 
en teamleiders de respons van het eigen team volgen. 

Stappen

1. Inloggen met link die gestuurd is 
Via een mail krijgt een gebruiker een uitnodiging met 
daarin een login code. Inloggen in het portal kan ver-
volgens door te klikken op de link en het mailadres en 
inlogcode in te vullen. Op dat moment kan een nieuw 
wachtwoord aangemaakt worden.

2. Menu 4 tegels: gebruikers, respondenten, rapportages en 
documenten 
Na inlog verschijnt er een menu op het scherm dat er als 
volgt uitziet:

• De module Gebruikers geeft mogelijkheden om een orga-
nisatieboom aan te maken en gebruikers toe te voegen.

• Onder Respondenten vindt respondentbeheer en moni-
toring van respons plaats.

• Bij Rapportages komt uiteindelijk de digitale terugkop-
peling te staan.

• Bij Documenten kunnen extra documenten (rapporten 
etc.) worden geüpload.

Deze handleiding behandeld alleen gebruikers en 
respondenten. 

3. Ga naar de respondenten tegel. 
• Op het scherm staat nu de organisatieboom van de 

instelling.
• Achter elk organisatieonderdeel staat het actuele 

responspercentage.
• In het voorbeeld is het 0% voor elke team. De teams 

vallend onder Oost, Zuid en West hebben (nog) geen 
respondenten.

• Door te klikken op een organisatieonderdeel veranderd 
de grafiek rechts in beeld.

• Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen respondenten 
die de lijst hebben afgerond, ermee bezig zijn, (nog) 
niet gestart zijn en (nog) niet zijn uitgenodigd.

Ga terug met de knop home links bovenin de pagina

4. Ga naar Gebruikers
• Ook bij Gebruikers is de organisatieboom te zien.
• Door te klikken op de naam van de instelling of een orga-

nisatieonderdeel komt een lijstje met actuele gebruikers 
rechts in het scherm te staan.
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• Bij Kenmerken zie je kenmerken van de meting staan die 
specifiek voor jouw bestuur zijn, zoals bijvoorbeeld de 
mailondertekening.

• Door op het plusje (naast Gebruikers) te klikken kun-
nen extra gebruikers toegevoegd worden met dezelfde 
rechten hebben als de actuele gebruiker heeft (dat houdt 
in: inzicht in de respons van de instelling en alle onder-
liggende organisatieonderdelen). De optie Rapportages 
bekijken en beheren zijn nog niet actief omdat er nog 
geen rapportages zijn.

• Gebruikers kunnen ook op een lager niveau in de boom 
worden toegevoegd. Klik hiertoe op een van de organisa-
tieonderdelen-> op plusje naast gebruikers -> en vul de 
gegevens in. De nieuwe gebruiker krijgt dan een uitnodi-
ging per mail.

• Iemand kan alleen de eigen rechten doorgeven. Wanneer 
gebruikers op een lager niveau worden toegevoegd dan 
kan de respons alleen op dat niveau bekeken worden. 
Deze nieuwe gebruikers kunnen ook weer nieuwe 
gebruikers toevoegen. 

• Na het invullen van de gegevens en het toekennen van 
rechten verschijnt bovenstaand scherm waarmee de 
nieuwe contactpersoon kan worden uitgenodigd.
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‘Het leren van morgen is een leven lang gepersonaliseerd 
leren in een door technologie ondersteunde sociale 
leeromgeving.’
 

iXperium/Centre of 
Expertise Leren met ict
Het iXperium/Centre of Expertise 
Leren met ict is een netwerk-
organisatie op het gebied van leren 
en lesgeven met ict. Het HAN lectoraat 
‘Leren met ict’ vormt het hart van dit 
netwerk en werkt hierin samen met 
een groeiend aantal school besturen 
en lerarenopleidingen uit heel Neder-
land. Het iXperium/CoE is een leer- 
en werkomgeving waarin leraren, 
lerarenopleiders, studenten, onder-
zoekers en ict-experts samenkomen 
om nieuw onderwijs met technologie 
vorm te geven. We bieden leraren en 
leidinggevenden inspiratie, begelei-
den leraren om ict-rijk onderwijs op de 
eigen school te implementeren, doen 
onderzoek en delen kennis op het 
gebied van leren met ict. Daarbij is ook 
de vertaling van opgedane kennis en 
ervaringen naar toepassing in de eigen 
klas van groot belang. We ontwikkelen 
nieuwe kennis, doen onderzoek en 
monitoren de ontwikkeling van onze 
leraren.
 

Programmalijnen
Het iXperium/CoE werkt aan drie 
programmalijnen:
1.  Leren met ict als middel, ten 

behoeve van gepersonaliseerd 
leren.

2.  De organisatie van gepersonali-
seerd leren op micro-, meso- en 
macroniveau.

3.   Leren met ict als doel, opleiden tot 
ict-geletterde deelnemers aan de 
digitale samenleving.

Binnen deze programmalijnen werken 
we aan kennisontwikkeling, prak-
tijkontwikkeling in het werkveld én 
in de lerarenopleiding en professio-
nalisering van (aankomend) leraren, 
lerarenopleiders en leidinggevenden.
 
Kijk voor meer informatie op: 
www.ixperium.nl
Volg ons op: 

 facebook.com/ixperium

 twitter @ixperium

https://www.ixperium.nl/
https://www.facebook.com/iXPERIUM/
https://twitter.com/ixperium
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