
 

             

             

           

 

Wat is de monitor Leren en lesgeven met ict 
De monitor is een beproefd instrument en bestaat uit een digitale vragenlijst waarin docenten vragen 

beantwoorden over het gebruik van ict in het onderwijs en de aandacht die ze besteden aan ict-

geletterdheid van studenten. Daarnaast zijn er vragen over de competenties die nodig zijn om ict effectief en 

doelbewust in te zetten: de eigen ict-geletterdheid van de docent, de competenties om ict pedagogisch-

didactisch en creatief in te zetten, de competentie om te leren en innoveren met ict, de visie op onderwijs 

en op de meerwaarde van ict in het onderwijs. De monitor is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door het 

iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. 

 
Onderzoeksmodel monitor Leren en lesgeven met ict 

Wat levert deelname op?  
Deelname aan de Monitor levert een duidelijk beeld op van de manier waarop docenten lesgeven met en 

over ict en de mate waarin docenten beschikken over de benodigde competenties. De resultaten bieden op 

elk gewenst niveau binnen de eigen organisatie (locatie, sector, team) relevante informatie voor het 

formuleren van ambities over ict in het onderwijs en de daarvoor benodigde professionalisering. Bij 

herhaalde afname is het mogelijk de ontwikkelingen op bovenstaande punten te volgen en de effecten van 

professionaliseringsinterventies in kaart te brengen. 

Terugkoppeling 
We koppelen de resultaten terug in een online portal. De resultaten worden grafisch in figuren op elke 

gewenste organisatielaag binnen de instelling in beeld gebracht en zijn niet te herleiden tot individuen. De 

resultaten kunnen zowel horizontaal (binnen een organisatielaag) als verticaal (tussen organisatielagen) 

worden vergeleken. Hiermee krijgen leidinggevenden en ondersteuners zicht op de stand van zaken binnen 

de organisatie maar ook op de ontwikkelbehoefte. Bovendien maakt het inzichtelijk waar good practices zijn 

en waar mogelijk kartrekkers te vinden zijn. De portal biedt opleidingsteams een overzicht van het ict-

gebruik en de competenties als team, op basis waarvan ze ambities kunnen formuleren. Elke instelling krijgt 

daarnaast een factsheet met de belangrijkste resultaten. In een rapport beschrijven we de belangrijkste 

resultaten en aanbevelingen voor de mbo-sector.  
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Aanmelden 

Aanmelden voor de monitor kan hier of www.ixperium.nl vanaf 17 januari tot en 

met 16 februari 2022. 

Contactpersoon 

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 de hiernaast 

beschreven taken uit te voeren.  

 

Kosten 

Dit landelijke onderzoek is geïnitieerd vanuit het ministerie van OCW, de MBO Raad en saMBO-ICT/ MBO 

Digitaal, het programma Doorpakken op digitalisering. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 

iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. Het Ministerie van OCW draagt in 2022 de kosten voor het 

onderzoek. 

iXperium/Centre of Expertise Leren met ict  

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 in het po, vo 

en mbo en lerarenopleidingen uit heel Nederland.  

     

contact: onderzoek.ixperium@han.nl 

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

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

http://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/competenties/monitor/meedoen-met-landelijke-monitor-leren-met-ict-in-het-mbo/
https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/competenties/monitor/

