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Voorwoord

Voorwoord
Begin 2022 heeft het iXperium Centre of Expertise Leren met ict de Monitor Leren en lesgeven met ict
afgenomen in het mbo, in samenspraak met het ministerie OCW, de MBO Raad, MBO Digitaal en het
programma Doorpakken op Digitalisering. Het is een landelijke meting waaraan 32 mbo-instellingen
deelnamen. Sommige van de deelnemende mbo-instellingen werken al een lange tijd samen met het iXperium;
voor hen was het al het tweede of zelfs derde meetmoment. Het grootste deel van de instellingen deed voor
het eerst mee. In totaal vulde ruim een derde (34%) van alle bevraagde mbo-docenten de vragenlijst volledig
in, waarmee bruikbare onderzoeksgegevens van ruim zesduizend docenten werden verzameld.
Deze rapportage bevat een overzicht van de belangrijkste resultaten. Het schetst een beeld van de stand van
zaken rond leren en lesgeven met ict in het mbo anno 2022 en geeft een benchmark. Ook geven de data
overkoepelende inzichten in verschillen tussen instellingen, opleidingen, groepen docenten en in de
samenhang tussen competenties en het handelen. De monitor is vooral bedoeld als een ontwikkelingsgericht
instrument dat instellingen, opleidingen en teams kan helpen de visie en ambities aan te scherpen,
aanknopingspunten voor gerichte onderwijsontwikkeling en professionalisering te vinden en, bij herhaalde
afname, de opbrengsten van ingezette interventies te volgen en waar nodig bij te sturen. Elke instelling kan de
eigen resultaten online, via een portal, op een fijnmazig niveau binnen de eigen organisatie 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 de eigen ontwikkelbehoeften te faciliteren en vormt een
startpunt voor verdere professionalisering. Ondersteunende werkvormen worden door de partners (iXperium,
MBO Digitaal) geboden.
De rapportage is verdeeld in drie katernen. Onderhavige rapportage is Katern A. Dit katern beschrijft de huidige
stand van zaken in het mbo als het gaat om leren en lesgeven met ict en de competenties van docenten. Najaar
2022 verschijnen nog l twee katernen met aanvullende, verdiepende studies:
• Katern B, waarin op basis van de gegevens van de mbo-instellingen die al vaker deelnamen, de
ontwikkelingen over de afgelopen vijf jaar in het lesgeven met en over ict en de bijbehorende
competenties worden geschetst en kan worden ingegaan op de effecten van ingezette
professionalisering;
• Katern C, waarin verslag wordt gedaan van de kwalitatieve analyses van de input die ruim 4000 mbodocenten gaven op een open vraag over wat hen motiveert om zich te professionaliseren op het
gebied van onderwijs en ict.
De inzichten uit deze verdiepende studies kunnen een grote bijdrage leveren aan het inrichten van effectieve
professionalisering.
Het onderzoek laat zien dat de mogelijkheden die ict biedt voor toekomstgericht, flexibel en
studentgecentreerd onderwijs in het mbo nog lang niet ten volle worden benut. Ook laten de resultaten zien
dat, voorjaar 2022, dus na het gedwongen afstandsonderwijs door de COVID-19-crisis, het uitvoeren van online
onderwijsactiviteiten geen gemeengoed (meer) is. Het beeld is verdeeld: ongeveer de helft van de mbodocenten doet dit regelmatig tot vaak en de andere helft hooguit soms.
Voorts blijkt dat de aandacht voor de ict-geletterdheid van de studenten voor veel mbo-docenten geen
vanzelfsprekendheid is, waarbij de aandacht voor de instrumentele vaardigheden van de studenten opvallend
achterblijft. De verschillen tussen docenten in ict-inzet, in aandacht voor ict-geletterdheid en in ictcompetenties zijn groot en hangen deels samen met type instelling en opleiding en achtergrondkenmerken.
Overall is de ‘kopgroep’ nog klein. Veel mbo-docenten zijn onzeker over de eigen competenties. De diverse
onderscheiden competenties doen ertoe, ze bepalen in hoge mate het handelen van de docenten. Er is dus nog
veel winst te behalen. De resultaten bieden veel inzichten in waar en hoe die winst behaald zou kunnen
worden, afhankelijk van de eigen ambities van de instellingen en opleidingen daarbinnen.
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Wij van het iXperium Centre of Expertise Leren met ict hopen dat we met de monitor en de bijbehorende
kennisproducten en ondersteuning in samenwerking met de partners en de deelnemende instellingen een
steentje bijdragen aan de versterking van doordachte inzet van ict en van aandacht voor ict-geletterdheid van
studenten in het mbo, en daarmee aan de competenties en motivatie voor een leven lang leren en ontwikkelen
in de digitale samenleving van de mbo-student.
Nijmegen, juni 2022
Marijke Kral
Lector Leren met ict
IXperium Centre of Expertise Leren met ict
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1. Inleiding
Informatie- en communicatietechnologie (ict) is steeds belangrijker in onze maatschappij. Digitale
geletterdheid is inmiddels een basisvereiste voor leven, leren en werken. Het is van groot belang dat studenten
worden opgeleid in digitale geletterdheid en zich daarin verder ontwikkelen.
Ook voor het onderwijs zelf is ict een onmisbaar middel om het leren van studenten en de organisatie daarvan
te faciliteren. Technologie maakt het steeds meer mogelijk om persoonlijke leerroutes in te richten en recht te
doen aan verschillen tussen studenten. Om goed gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die ict biedt
voor het onderwijs én om studenten op te leiden in digitale geletterdheid, is het belangrijk dat docenten over
de juiste competenties beschikken om ict doordacht en effectief te kunnen inzetten en om bij te dragen aan de
bijbehorende onderwijsontwikkeling in het eigen onderwijs, het team en de school.
Het iXperium Centre of Expertise Leren met ict van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hierna: het
iXperium) werkt samen met instellingen en besturen in het po, vo, mbo en hbo om onderwijsinnovatie met ict
en ten behoeve van digitale samenleving gezamenlijk vorm te geven. Het iXperium onderzoekt via de Monitor
Leren en lesgeven met ict (hierna: de monitor) in alle onderwijssectoren en in docentenopleidingen de
competenties van (aankomende) docenten en docentenopleiders op het gebied van leren en lesgeven met ict.
De monitor brengt het didactisch handelen met en over ict van docenten in kaart, evenals hun competenties
en professionaliseringsactiviteiten op dat gebied. Met dit instrument kunnen de competenties en het lesgeven
met ict periodiek in kaart worden gebracht, zodat bij herhaalde meting ook ontwikkelingen duidelijk worden.
Het is niet voor het eerst dat de monitor is afgenomen in het mbo. In 2017 werd de monitor afgenomen bij acht
mbo-instellingen. Ict was toen voor de meeste van de docenten van deze mbo-instellingen nog niet sterk
ingebed in hun onderwijs. De docenten besteedden bovendien nog weinig aandacht aan het verbeteren van de
ict-geletterdheid van studenten. Ook de competenties van docenten om les te geven met ict waren nog weinig
ontwikkeld: veel docenten waren onzeker over de eigen vaardigheden om ict in te zetten in het onderwijs,
docenten waren basaal ict-geletterd en men hield zich weinig op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied
van leren met ict. Wel werd de meerwaarde van ict voor het onderwijs ingezien, en onderschreef met men een
studentgestuurde visie op het onderwijs
In 2020 vond een tweede meting plaats bij elf mbo-instellingen, grotendeels dezelfde als in 2017. De tweede
meting vond plaats aan het begin van COVID-19-crisis. Deze toevallige samenloop van omstandigheden
maakte het mogelijk om een beeld te krijgen van hoe de eerste lockdown en de daaruit voortvloeiende
noodzaak tot het geven van online onderwijs effect had op het ict-gebruik in het onderwijs. Docenten bleken in
2020 inderdaad meer ict in hun onderwijs te gebruikten dan in 2017. Er werd meer gebruik gemaakt van
vernieuwende ict-toepassingen en van ict om te differentiëren en er was meer aandacht voor ict-geletterdheid
van studenten. De competentieontwikkeling leek echter niet geheel mee te bewegen. Het niveau was gelijk
gebleven en op aspecten zelfs gedaald. De COVID19-crisis en het gedwongen afstandsonderwijs hadden er
mogelijk toe geleid dat docenten beter inzicht verkregen in hun eigen vaardigheden (bewust onbekwaam).
Inmiddels is het 2022. Er gelden geen beperkende maatregelen meer voor het onderwijs, zoals tijdens de
lockdowns als gevolg van Covid-19. Het is daarom een uitgelezen moment om te onderzoeken hoe het ervoor
staat met het gebruik van ict in het mbo-onderwijs en de competenties op dit gebied. Het iXperium heeft - in
samenspraak tussen het ministerie OCW, de MBO Raad, MBO Digitaal, het programma Doorpakken op
Digitalisering - deze monitor landelijk kunnen uitzetten, waardoor voor het eerst een beeld worden verkregen
van de stand van zaken in het Nederlandse mbo.
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De centrale vraag waar dit rapport een antwoord op geeft, is:
Hoe is het gesteld met het lesgeven met en over ict en de competenties voor leren en lesgeven met ict van
docenten uit het mbo, en waar liggen de prioriteiten en kansen voor doorontwikkeling?

1.1. De Monitor Leren en Lesgeven met ict

De monitor is een digitale vragenlijst die de competenties van docenten voor leren en lesgeven met ict in kaart
brengt. Ook geeft de monitor inzicht in de wijze waarop en mate waarin docenten ict inzetten in hun onderwijs.
De monitor is een gevalideerde vragenlijst, die is gebaseerd op literatuuronderzoek. De monitor wordt al jaren
periodiek ingezet in diverse onderwijssectoren.
1.1.1. Onderzoeksmodel
Aan de monitorvragenlijst ligt een onderzoeksmodel ten grondslag, dat te zien is in figuur 1.1. Het
onderzoeksmodel omvat vijf domeinen: vier competentiedomeinen (in de vier hoeken) en een domein over het
inzetten van ict in het onderwijs (in het midden). We maken in de monitor een onderscheid tussen het lesgeven
met ict (didactisch gebruik van ict) en lesgeven over ict (opleiden van studenten tot ict-geletterde deelnemers
aan de samenleving). Bij de competenties onderscheiden we vier verschillende competentiedomeinen: de
eigen ict-geletterdheid van docenten, de vaardigheid in lesgeven met ict, de competenties om te leren en
innoveren met ict en de visie op onderwijs. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze vier competenties van belang
zijn om tot goed lesgeven met en over ict te komen.

Figuur 1.1 - Onderzoeksmodel met de vier competentiedomeinen die van invloed zijn op lesgeven met en over ict.
1.1.2. Clustering van vragen (schaalconstructie)
In de digitale vragenlijst bevragen we de competenties voor lesgeven met ict en het daadwerkelijk gebruik van
en de aandacht voor ict in het onderwijs. De competenties en de manier waarop ict aandacht krijgt in het
onderwijs zijn vertaald in concrete vragenblokken. De vragen die worden gesteld, zijn gebaseerd op aspecten
en verschijningsvormen die volgens de literatuur onder het betreffende domein vallen. In de loop der jaren is
de vragenlijst aangescherpt en geactualiseerd. Hierbij is ook rekening met ontwikkelingen binnen het
onderwijs en ict. Sinds de COVID-19-crisis zijn er bijvoorbeeld een aantal extra vormen van ict-gebruik aan de
vragenlijst toegevoegd, die te maken hebben met de inzet van online onderwijsactiviteiten. Dit jaar hebben we
docenten ook voor het eerst gevraagd naar hun vaardigheid in het ontwerpen van leerarrangementen waarbij
online en offline leren wordt gecombineerd.
De vragen van elk vragenblok zijn op basis van statistische analyse onderverdeeld in één of meerdere clusters,
ook wel schalen genoemd. Dit betekent dat een docent vaak een vergelijkbaar antwoord geeft op vragen
8

Inleiding

binnen zo’n schaal. De vragen hebben dus blijkbaar met elkaar te maken; ze verwijzen naar één
samenhangend en te onderscheiden begrip, waarop we een etiket kunnen plakken. In hoofdstuk 2 en
hoofdstuk 3 zullen we de zo gevormde schalen nader toelichten. De items die onder de verschillende schalen
liggen zijn zichtbaar in Bijlage 1: Achtergrondkenmerken, schalen en bijbehorende vragen paragraaf 6.3.

1.2. Onderzoeksgroep

Dit rapport doet verslag van de stand van het lesgeven met en over ict en de daaraan gerelateerde
competenties van docenten en instructeurs binnen het Nederlandse mbo. Daarnaast schetst het een beeld van
de deelname van docenten aan professionaliseringsactiviteiten op het gebied van onderwijs en ict.
In december 2021 zijn alle 62 Nederlandse mbo-instellingen benaderd met de vraag of zij wilden participeren
aan het monitor-onderzoek. Ongeveer de helft van deze instellingen (32) heeft hierop bevestigend gereageerd.
Deze groep instellingen is representatief voor het totale Nederlandse veld; het zijn zowel ROC’s als AOC’s als
vakscholen, zowel grote als kleine instellingen en ze liggen verspreid door heel Nederland (zie Bijlage
1).
In de periode maart-april 2022 kreeg al het onderwijzend personeel (docenten en instructeurs 1) werkzaam bij
deze mbo-instellingen een uitnodiging om de monitor in te vullen. Na sluiting van het veldwerk bleken de
antwoorden van 6.133 mbo-docenten bruikbaar voor verdere analyse 2. Dit komt neer op een respons van 38
procent. In Bijlage 2: Overzicht deelnemende mbo-instellingen is een overzicht van deelnemende mboinstellingen te zien en de verantwoording van de respons.

1.3. Leeswijzer

Om de onderzoeksvraag
Hoe is het gesteld met het lesgeven met en over ict en de competenties voor leren en lesgeven met ict van
docenten uit het mbo, en waar liggen de prioriteiten en kansen voor doorontwikkeling?
te kunnen beantwoorden is een aantal deelvragen geformuleerd:
a) In welke mate en op welke wijze geven de docenten in het mbo onderwijs met en over ict?
b) In welke mate beschikken de docenten over de competenties die nodig zijn om les te geven met en
over ict?
c) Welke kenmerken van de instellingen en de docenten zijn gerelateerd aan het lesgeven met en over ict
en de bijbehorende competenties?
d) Hoe sterk zijn de relaties tussen de competenties en het daadwerkelijke gebruik van ict in de klas?
e) In hoeverre hebben de docenten de afgelopen drie jaar deelgenomen aan
professionaliseringsactiviteiten op het gebied van onderwijs en hoe hangt dit samen met de
competenties en het handelen met ict?
De beantwoording van deze vragen komt aan bod in hoofdstuk 2 t/m 5. We gaan van start met de stand van
zaken rondom het lesgeven met en over ict (hoofdstuk 2). We beschrijven in welke mate en hoe docenten ict
inzetten in hun onderwijs en aandacht besteden aan de ict-geletterdheid van hun studenten (deelvraag a). We
1
90 procent van de respondenten gaf aan ‘docent’ te zijn en zeven procent ‘instructeur’. De overgebleven drie procent
bestond uit overig onderwijsgevend personeel, waaronder (technisch) onderwijsassistenten. Voor de leesbaarheid
gebruiken we in het rapport de term ‘docenten’ voor de gehele onderzoeksgroep, tenzij we expliciet aangeven dat het gaat
om de respondenten die hebben aangegeven ‘docent’ te zijn.
2
Deze docenten vulden de vragenlijst minimaal voor de helft in. In bijlage 2 wordt dit verder toegelicht. Doordat niet de
gehele onderzoeksgroep de vragenlijst helemaal heeft ingevuld, kunnen de respondentaantallen die bij de verschillende
figuren staan weergegeven (N=…) verschillen.
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kijken naar verschillen in ict-inzet tussen instellingen en docenten (deelvraag c). In hoofdstuk 3 besteden we
aandacht aan de competenties van docenten voor leren en lesgeven met ict (deelvraag b). Ook hier laten we de
verschillen naar instellings- en docentenkenmerken zien (deelvraag c). In hoofdstuk 4 onderzoeken we de
relaties tussen de competenties van de docenten en hun daadwerkelijke gebruik van ict in het onderwijs
(deelvraag d). In hoofdstuk 5 bekijken we welke professionaliseringsactiviteiten docenten hebben
ondernomen op het gebied van leren en lesgeven met ict, en hoe dit samenhangt met hun competenties
(deelvraag e). Tot slot beschrijven we de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 6.
Deze rapportage (Katern A) heeft alleen betrekking op de resultaten van de meting van 2022. De monitor is
bedoeld om periodiek af te nemen, waarmee ook de ontwikkelingen kunnen worden gevolgd. Voor elf van de
deelnemende instellingen geldt dat dit de tweede of al derde meting is. Voor deze groep brengen we ook de
ontwikkelingen in kaart. De resultaten daarvan komen later beschikbaar, in het nog te verschijnen Katern B.
Daarin zullen we nader inzoomen op de docenten van de elf instellingen die zowel in 2022 als in 2020 (en in
sommige gevallen ook in 2017) deelnamen. We gaan daarbij ook na in hoeverre de deelname aan
professionaliseringsactiviteiten samenhangt met hun competenties op het gebied van leren en lesgeven met
ict en hun handelen in de onderwijspraktijk.
In onze eerdere onderzoeken zien we dat de deelname van docenten aan professionalisering op het gebied van
onderwijs en ict zeer wisselend is en dat veel docenten aangeven zich niet uit zichzelf aan te melden voor
professionalisering op dit terrein. Daarom hebben we in 2022 voor het eerst aan docenten gevraagd op welke
thema’s zij zich graag de komende twee jaar zouden professionaliseren. We hebben hen ook de open vraag
gesteld wat hen motiveert om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten gericht op onderwijs en ict.
De antwoorden (van meer dan 4.000 docenten) op deze open vraag zijn erg gevarieerd en rijk en vragen om
uitgebreide analyse en behandeling. De resultaten komen in het najaar beschikbaar in Katern C.

1.4. En verder…

De terugkoppeling van de monitor omvat meerdere onderdelen: het voorliggende rapport (Katern A) en de nog
volgende katernen (B en C), een praatplaat met aanbevelingen, toegang tot de portal en factsheets per
instelling (Figuur 1.2).
De rapporten (Katernen A t/m C) geven de belangrijkste resultaten en bijbehorende duiding op hoofdlijnen
weer.
De “praatplaat” is gebaseerd op de rapporten en bevat algemene aanbevelingen gericht op het opzetten
van een passende effectieve professionaliseringsaanpak. In een bijgeleverde instructie-video wordt deze
praatplaat toegelicht.
De resultaten per instelling zijn online in te zien in een portal die speciaal voor de monitor is ontwikkeld.
Binnen dit online portal kan tot op detailniveau op de resultaten worden ingezoomd: zo kunnen de
resultaten voor verschillende organisatieonderdelen (opleidingen, locaties, teams) apart worden bekeken
en kunnen de antwoorden op specifieke vragen uit de vragenlijst worden ingezien. Ook kunnen in de
portal de resultaten van de eigen instelling worden vergeleken met de totaalresultaten van de
onderzoeksgroep.
Elke instelling ontvangt een eigen “factsheet”; een samenvattend overzicht met daarin de belangrijkste
resultaten op instellingsniveau. De bijgeleverde instructie-video legt uit hoe dit overzicht geïnterpreteerd
moet worden.
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Figuur 1.2 - Aanvullend op deze rapportage krijgen alle instellingen toegang tot het portal, een praatplaat en een
factsheet
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2. Lesgeven met en over ict in de praktijk
In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre en op welke wijze docenten in hun onderwijs
gebruik maken van ict. We kijken hierbij naar het gebruik van ict als didactisch middel
(het lesgeven met ict) en naar de aandacht voor de ict-geletterdheid van de studenten
(het lesgeven over ict). We vroegen docenten in hoeverre zij “het afgelopen jaar” gebruik
hebben gemaakt van vormen van lesgeven met ict en aandacht hadden voor
onderdelen van ict-geletterdheid.
Lesgeven met ict
Bij lesgeven met ict gaat het om het pedagogisch-didactisch gebruik van ict gericht op het faciliteren en
versterken van leren en het bereiken van leerdoelen. Er zijn veel manieren waarop ict een rol kan spelen in
lesgeven en in het leerproces van de studenten. In deze monitor onderscheiden we zes vormen van lesgeven
met ict:
-

het gebruik van vernieuwende ict-toepassingen;
het gebruik van ict om te differentiëren;
het gebruik van data om leren in kaart te brengen;
het gebruik van ict ter ondersteuning van zelfregie;
de inzet van online onderwijsactiviteiten;
het gebruik van ict bij de begeleiding van BPV/stage.

Lesgeven over ict
Om actief te kunnen participeren in een samenleving waarin ict een steeds grotere rol speelt in leren,
communiceren en samenwerken is ict-geletterdheid een noodzaak. Het onderwijs heeft de taak om leerlingen
en studenten op te leiden tot ict-geletterde burgers. Bij het lesgeven over ict gaat het over de mate waarin
docenten aandacht besteden aan de ontwikkeling van ict-geletterdheid bij studenten. Ict-geletterdheid
bestaat uit vier onderdelen: instrumentele vaardigheden (het zich snel eigen kunnen maken van nieuwe ict
toepassingen en het verwerven van de digitale basisvaardigheden ten behoeve van de inzet van ict),
informatievaardigheden (het effectief kunnen zoeken en vinden van informatie van goede kwaliteit),
mediavaardigheden (het actief en kritisch gebruiken van media) en computational thinking (nadenken over de
vraag hoe je een probleem kunt oplossen met een computer).
Deze vier onderdelen van ict-geletterdheid zijn binnen de monitor ondergebracht in drie clusters 3:
-

de aandacht voor instrumentele vaardigheden (inclusief computational thinking);
de aandacht voor informatievaardigheden;
de aandacht voor mediavaardigheden.

2.1. Lesgeven met ict in het mbo

2.1.1. Gebruik van vernieuwende ict-toepassingen
Betekenisvol gebruik van vernieuwende ict-toepassingen in het onderwijs vraagt om het inzetten van
verschillende toepassingen voor verschillende leerdoelen. Deze inzet van ict kan uiteenlopend zijn, van
studenten zich creatief te laten uiten met ict tot het gebruik van simulaties of het inzetten van sociale media in
3
Computational thinking is een veelomvattende vaardigheid waarvan we weten dat er momenteel in het onderwijs nog
niet veel aandacht aan wordt besteed. Om deze reden is er momenteel in de monitor slechts één vraag over computational
thinking opgenomen, namelijk de vraag in hoeverre docenten aandacht besteden aan programmeren en coderen. Deze
vraag past theoretisch/conceptueel gezien het best onder het aandachtsgebied instrumentele vaardigheden en wordt
daarom in deze schaal meegenomen.
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de begeleiding van studenten. Docenten die een breed palet aan vernieuwende ict-toepassingen in kunnen
zetten zijn beter toegerust om een ict-toepassing te kiezen die helpend is bij het (leer)doel van de les en de
diverse leerbehoeften van de studenten.
Om de variatie aan gebruikte vernieuwende ict-toepassingen in kaart te brengen, is aan docenten gevraagd
hoe vaak zij verschillende typen ict-toepassingen in hun onderwijs inzetten. Docenten zijn op basis van dit
aantal gebruikte toepassingen ingedeeld in vier categorieën, ofwel paletten. De breedte van het palet is
gebaseerd op het aantal ict-toepassingen dat docenten minimaal ‘soms’ gebruiken. Docenten met een zeer
beperkt palet gebruiken geen tot drie van de gevraagde vernieuwende ict-toepassingen minimaal soms,
docenten met een smal palet gebruiken er vier à vijf, docenten met een gevarieerd palet zes à zeven en
docenten met een zeer breed palet acht tot tien.
Bepaalde ict-toepassingen worden bijna alleen door docenten met een zeer breed palet gebruikt, terwijl
andere ict-toepassingen ook door docenten met een zeer beperkt of smal palet worden ingezet. Hoewel er
onderlinge verschillen zijn tussen docenten, is er een patroon zichtbaar in het gebruik van verschillende
soorten ict-toepassingen: een volgordelijkheid van het smalle naar het brede palet (figuur 2.1) Docenten met
een zeer beperkt palet gebruiken slechts enkele toepassingen; daarbij gaat het vaak over het gebruik van apps
voor lessen en het gebruik van ict voor communicatie met en tussen studenten. Docenten met een smal palet
zetten naast apps en communicatietools ook eerder ict in om zelfredzaamheid te vergroten en ict om
studenten zich creatief te laten uiten. Docenten met een gevarieerd palet laten studenten daarnaast ook
kiezen uit verschillende werkvormen met ict en werken met beroepsspecifieke ict-toepassingen. Het inzetten
van sociale media ten behoeve van het onderwijs en studenten laten werken met games en simulaties wordt
het minst vaak gedaan. Deze vormen van ict-gebruik worden over het algemeen alleen ingezet door docenten
met een zeer breed palet. Deze docenten zetten bovendien niet alleen meer verschillende toepassingen in, ze
zetten deze toepassingen gemiddeld ook vaker in dan de docenten met een zeer beperkt, smal of gevarieerd
palet.

Figuur 2.1 - Palet van vernieuwende ict-toepassingen.
Figuur 2.2 laat zien dat er grote verschillen zijn tussen docenten in de breedte van hun palet van vernieuwende
ict-toepassingen. Bijna een derde van de docenten heeft een beperkt of smal palet. Dit zijn docenten die zeer
weinig van de bevraagde ict-toepassingen inzetten. Dertig procent van de docenten heeft een gevarieerd palet.
Docenten met een zeer breed palet (38%) hebben een ruim repertoire aan ict-toepassingen, waardoor zij de
mogelijkheid hebben om bij verschillende leerdoelen geschikte ict-toepassingen te kiezen om in te zetten.

13

Lesgeven met en over ict in de praktijk

gebruik van vernieuwende ict-toepassingen
zeer beperkt (0-3)

14%

smal palet (4-5)

18%

30%

38%

gevarieerd palet (6-7)

zeer breed palet (8-10)

Figuur 2.2 - Palet van vernieuwende ict-toepassingen. Verdeling naar type palet, in percentages, N = 6.133.
2.1.2. Gebruik van ict voor differentiëren en ter ondersteuning van zelfregie
Ict kan als hulpmiddel gebruikt worden bij het differentiëren. Het gaat om het gebruik van ict om studenten op
hun eigen niveau of tempo te laten werken, bijvoorbeeld door middel van digitale leerstof, oefentoetsen of
adaptieve software. Iets meer dan de helft van de docenten (56%) maakt tenminste met enige regelmaat
gebruik van dit soort vormen van ict (Figuur 2.3). Kijkend naar de bevraagde onderliggende gedragsaspecten
(niet in figuur) valt het op dat veel docenten studenten regelmatig op eigen niveau laten werken en laten
oefenen met digitale leerstof en ict. Veel minder docenten werken met adaptieve ict-programma’s of nodigen
studenten uit om zelf een keuze te maken uit verschillende werkvormen met ict.
Ict kan de zelfregie van studenten ondersteunen en bevorderen, bijvoorbeeld door met behulp van tools voor
planning en monitoring studenten zelf inzicht te geven in waar ze staan in hun leerproces en in de
vervolgstappen die nodig zijn om het leerdoel te behalen. Ongeveer een derde van de docenten zet minstens
met enige regelmaat ict in ter ondersteuning van de zelfregie van studenten (Figuur 2.3).
Zowel differentiatie als de ondersteuning van zelfregie kunnen op geavanceerdere wijze plaatsvinden wanneer
het leren van studenten wordt gemonitord met behulp van student-data (learning analytics). We zien dat het
gebruik van data om leren in kaart te brengen nog weinig gebeurt. Ongeveer een kwart van de docenten maakt
hier minstens met enige regelmaat gebruik van (Figuur 2.3).

gebruik van ict om te differentiëren
gebruik van ict ter ondersteuning van
zelfregie

8%

36%

26%

gebruik van data om leren in kaart te brengen
(bijna) nooit

soms

39%

37%

42%

19%

23%

34%

met enige regelmaat

18%

9%

9%

(heel) vaak

Figuur 2.3 - Mate waarin docenten ict didactisch inzetten in hun onderwijs. Verdeling naar schaalscore , in
percentages, N = 6.133.
2.1.3. Inzet van online onderwijsactiviteiten
Door de COVID-19-crisis en het gedwongen afstandsonderwijs in 2020 en 2021 zagen docenten zich
genoodzaakt het onderwijs op een andere manier in te richten. Ict had van de een op andere dag een
voorwaardelijke rol in het kunnen geven van onderwijs, waardoor ook de docenten met weinig ict-ervaring
online onderwijs moesten geven om hun studenten te bereiken. Om hier meer zicht op te krijgen, stelden we
docenten een aantal vragen over de mate waarin zij diverse online onderwijsactiviteiten uitvoerden. Aangezien
we hen vroegen om terug te kijken op het afgelopen jaar, gaat het hier om de periode van maart/april 2021 tot
maart/april 2022. In deze periode vond er nog een lockdown plaats vanwege de COVID-19-pandemie, maar de
mbo-instellingen bleven over het algemeen wel open (al was er wel sprake van een verlengde kerstvakantie).
Gedurende vrijwel heel 2021 golden er beperkende maatregelen in het mbo, zoals de verplichte 1,5 meter
afstand, beperkingen van het aantal studenten per ruimte en de verplichte quarantaine bij COVID-19-
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gerelateerde klachten. Hierdoor hebben naar verwachting meer docenten in het mbo online
onderwijsactiviteiten moeten organiseren. Ook nadat de COVID-19-maatregelen zijn losgelaten, kan het zijn
dat docenten er om uiteenlopende redenen voor hebben gekozen om onderdelen van het online onderwijs in
te blijven zetten.
Figuur 2.4 laat zien dat online onderwijsactiviteiten in de onderzoeksperiode géén gemeengoed waren, het
beeld is behoorlijk verdeeld. Bijna de helft van de docenten geeft aan hooguit soms online
onderwijsactiviteiten te hebben uitgevoerd. En iets meer dan de helft van de mbo-docenten geeft aan dit
regelmatig tot vaak te hebben gedaan. Daarbij gaat het met name om het online zetten van lessen en
instructies en het bieden van online coaching of begeleiding. Veel minder docenten laten studenten elkaar
feedback geven in een online omgeving.

inzet van online onderwijsactiviteiten

8%

39%

39%

14%

(bijna) nooit
soms
met enige regelmaat
(heel) vaak
Figuur 2.4 - Gebruik van online onderwijsactiviteiten. Verdeling naar schaalscore, in percentages, N = 6.133.

2.1.4. Gebruik van ict bij de begeleiding van BPV/stage
Iets meer dan de helft van de mbo-docenten (55%) heeft aangegeven studenten te begeleiden bij BPV/stage.
Aan deze docenten is gevraagd in hoeverre zij ict inzetten bij deze begeleiding. Slechts een kwart van hen
gebruikt tenminste met enige regelmaat ict bij de begeleiding van BPV/stage (figuur 2.5). Veel van deze
docenten stellen lesmateriaal digitaal beschikbaar op de BPV-plek. Op afstand meekijken met studenten op de
BPV-plek (bijvoorbeeld via een webcam) gebeurt een stuk minder vaak. Het gebruik van ict bij de begeleiding
van de BPV staat al met al nog in de kinderschoenen.

gebruik van ict bij begeleiding van BPV/stage

23%

52%

21%

(bijna) nooit
soms
met enige regelmaat
(heel) vaak
Figuur 2.5 - Gebruik van ict bij begeleiding van BPV/stage. Verdeling naar schaalscore, in percentages, N = 3.252.

2.2. Lesgeven over ict in het mbo

Bij lesgeven over ict gaat het om de mate waarin docenten aandacht besteden aan de ontwikkeling van de ictgeletterdheid van hun studenten. Slechts ongeveer een derde (34%) van de docenten besteedt tenminste met
enige regelmaat aandacht aan de instrumentele ict-vaardigheden van hun studenten (figuur 2.6). Hierbij gaat
het bijvoorbeeld om het laten zien van de meerwaarde van ict voor het eigen leren en het zich snel eigen
maken van nieuwe ict-toepassingen. Ook de specifieke ict-vaardigheden die de beroepspraktijk vraagt horen
hierbij: ongeveer 46 procent van de docenten besteedt daar minimaal met enige regelmaat aandacht aan (niet
in figuur). Docenten van de beroepsgerichte vakken besteden hier vaker aandacht aan dan docenten van de
AVO-vakken.
Programmeren en coderen (computational thinking) is een aandachtsgebied dat sterk afwijkt van alle overige
aspecten. Slechts een klein deel van de docenten (9%) besteedt hier met enige regelmaat aandacht aan. Meer
dan tachtig procent besteedt hier nooit aandacht aan (niet in figuur).
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Er is meer aandacht voor de informatievaardigheden van studenten dan voor de instrumentele ictvaardigheden. Ruim 60 procent van de docenten besteedt ten minste met enige regelmaat aandacht aan de
informatievaardigheden (figuur 2.6). Aan vaardigheden om effectief online te zoeken wordt door iets meer
docenten aandacht besteed dan aan vaardigheden om online gevonden informatie te beoordelen.
Krap veertig procent van de docenten besteedt ten minste met enige regelmaat aandacht aan
mediavaardigheden van studenten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het verantwoord omgaan met sociale
media, internet en (online) privacy, het bewust zijn van de eigen online reputatie en de effecten van
toenemend mediagebruik op de maatschappij. Hoewel mediavaardigheden betrekking hebben op een breed
scala van onderwerpen, zien we weinig verschillen in mate waarin docenten aandacht aan elk van deze
onderwerpen besteden.

aandacht voor instrumentele ictvaardigheden van studenten
aandacht voor informatievaardigheden van
studenten
aandacht voor mediavaardigheden van
studenten
(bijna) nooit

21%

8%

45%

31%

17%

soms

25%

36%

45%

met enige regelmaat

9%

26%

28%

11%

(heel) vaak

Figuur 2.6 - Aandacht voor informatie- en mediavaardigheden van studenten. Verdeling naar schaalscore, in
percentages, N = 6.133.

2.3. Verschillen tussen groepen docenten

In deze paragraaf gaan we in op verschillen in het lesgeven met en over ict die we hebben waargenomen
tussen docenten binnen het mbo. We besteden aandacht aan opvallende, statistisch significante verschillen
tussen docenten werkzaam bij soorten instellingen, type opleidingen, soort vak en naar
achtergrondkenmerken. Deze resultaten laten zien dat niet elke docent of instelling in dezelfde mate ict inzet,
of hier aandacht voor heeft. Een overzicht van de verschillen is te zien in Figuur 2.7 en Figuur 2.8 aan het eind
van deze paragraaf.
Verschillen tussen type instelling
Docenten op vakscholen zetten vaker ict in in hun onderwijs dan collega’s op de ROC’s, en zij doen dit weer
vaker dan docenten op de AOC’s. Deze verschillen zijn het grootst bij de inzet van ict bij de begeleiding van de
BPV. Op de vakscholen gebruikt meer dan de helft (53%) van de docenten regelmatig ict bij de begeleiding van
de BPV, tegen iets meer dan twintig procent van hun collega’s op ROC's en AOC's. Een vergelijkbaar verschil
zien we bij het gebruik van data om leren in kaart te brengen en het gebruik van ict ter ondersteuning van
zelfregie.
De aandacht voor ict-geletterdheid van de studenten (Figuur 2.8) laat een meer diffuus beeld zien. Op de
vakscholen besteden meer docenten ten minste regelmatig aandacht aan de instrumentele vaardigheden van
de studenten dan bij de ROC’s en AOC’s. Deze tendens zien we niet terug bij de aandacht voor
informatievaardigheden en aandacht voor mediavaardigheden. Hier zien we geen duidelijk verschil tussen de
soorten mbo’s.
Verschillen tussen opleidingsclusters
In onderstaande figuren zien we dat docenten die werkzaam zijn bij opleidingen in de creatieve industrie en ict
beduidend vaker lesgeven met en over ict dan hun collega’s in andere sectoren. Als we inzoomen op dit
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cluster, dan zijn dit vooral de docenten van de opleidingen ‘ict’ waar bijna 80 procent regelmatig ict gebruikt in
de lessen, of over ict lesgeeft; dat is meer dan twee keer zoveel als de gemiddelde docent. Ook docenten uit het
cluster ‘communicatie, media en design’ vallen op: bijna de helft van deze docenten geeft regelmatig les met
en over ict. Een mogelijke verklaring voor deze resultaten is het gegeven dat docenten werkzaam in deze
clusters opleiden voor een beroepsprofiel waarin ict een grote rol speelt.
Tot slot is het opmerkelijk dat er binnen het entree-onderwijs maar weinig docenten lesgeven met ict (Figuur
2.7) Slechts ongeveer een vijfde van de docenten geeft aan ten minste met enige regelmaat ict in de les in te
zetten. Tegelijk hebben wel opvallend veel entree-docenten regelmatig aandacht voor de ict-vaardigheden van
de studenten (Figuur 2.8), met name voor de mediavaardigheden.
Verschillen tussen docenten en instructeurs
De vragenlijst is ingevuld door docenten en instructeurs die lesgeven in het mbo. We zien dat de docenten
meer ict inzetten in de lessen dan instructeurs. Ook besteden verhoudingsgewijs meer docenten dan
instructeurs regelmatig aandacht aan alle aspecten van ict-geletterdheid van de studenten.
Verschillen tussen vooropleiding
In figuur 2.7 zien we dat het lesgeven met en over ict gerelateerd is aan de vooropleiding die docenten hebben
gevolgd. Onder de groep met een hbo-kopopleiding, een tweedegraadsdocentenopleiding, en een
pedagogisch-didactisch getuigschrift geven meer docenten aan ten minste met enige regelmaat les te geven
met ict, of aandacht te hebben voor de ict-geletterdheid. Bij docenten met een eerstegraadsdocentenopleiding
of Pabo als vooropleiding is dit aandeel lager.
Verschillen tussen type vakken
Als we kijken naar de relatie tussen het lesgeven met en over ict en het soort vakken dat docenten geven, dan
zien we enkele duidelijke verschillen. Docenten die lesgeven in de AVO-vakken zetten vaker ict in bij het
differentiëren: 70 procent van de docenten van de AVO-vakken geeft aan dit regelmatig te doen tegen de helft
van de docenten van de beroepsgerichte vakken. Hetzelfde verschil zien we bij het gebruik maken van data om
leren in kaart te brengen. Bij de begeleiding van BPV/stages zien we juist het tegenovergestelde: ruim een
kwart van de docenten van de beroepsgerichte vakken zet hier ict bij in, tegen 19 procent van de docenten van
de AVO-vakken.
Kijken we naar de aandacht voor ict geletterdheid (Figuur 2.8), dan is het beeld ook weer wisselend. Docenten
die beroepsgerichte vakken geven besteden vaker aandacht aan instrumentele ict-vaardigheden van
studenten. Bij mediavaardigheden zien we juist dat de docenten van AVO-vakken hier vaker aandacht aan
besteden.
Verschillen tussen ervaren en minder ervaren docenten
We zien dat docenten met minder dan een jaar werkervaring gemiddeld minder lesgeven met (Figuur 2.7) en
over ict (Figuur 2.8). Voor docenten met één tot drie jaar werkervaring geldt dat in zekere mate ook. Zodra
docenten meer dan vier jaar lesgeven wordt het beeld wat meer gelijkmatig. Blijkbaar komen de startende
docenten er minder aan toe om ict in hun onderwijs te integreren.
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Figuur 2.7 - Lesgeven met ict naar achtergrondkenmerken, percentage dat ten minste met enige regelmaat
lesgeeft met ict. Verdeling naar schaalscore, in percentages. N = zie Bijlage 3: Verdeling achtergrondkenmerken.
De betekenis van de afkortingen staat ook in Bijlage 3: Verdeling achtergrondkenmerken.
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Figuur 2.8 – Lesgeven over ict naar achtergrondkenmerken, percentage dat ten minste met enige regelmaat
lesgeeft met ict. Verdeling naar schaalscore, in percentages. N = zie Bijlage 3: Verdeling achtergrondkenmerken.
De betekenis van de afkortingen staat ook in Bijlage 3: Verdeling achtergrondkenmerken.
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3. Competenties voor lesgeven met en over ict
3.1. Competenties in lesgeven met en over ict in het mbo

Om onderwijs met en over ict goed vorm te geven, zijn verschillende competenties van belang (figuur 1.1). De
eigen ict-geletterdheid van docenten vormt de basis. Daarnaast zijn de vaardigheden voor het pedagogischdidactisch gebruik van ict van belang; de vaardigheid in lesgeven met ict. Ook de competenties van docenten
om te leren en innoveren met ict spelen een rol voor de daadwerkelijke inzet van ict in het onderwijs en de
aandacht voor ict-geletterdheid van studenten. Tot slot speelt de visie op onderwijs en op de meerwaarde van
ict voor het onderwijs een rol. De competenties zijn in onderlinge samenhang van grote invloed op de wijze
waarop docenten ict in hun onderwijs inzetten. In dit onderdeel bespreken we deze competenties afzonderlijk.
3.1.1. Eigen ict-geletterdheid van mbo-docenten
De eigen ict-geletterdheid van docenten is een belangrijke basisvoorwaarde en
voorspeller voor het gebruik van ict voor leren en lesgeven. Ict-geletterdheid of digitale
geletterdheid komt tot uiting in verschillende vaardigheden: instrumentele ictvaardigheden, informatievaardigheden, mediavaardigheden en computational thinking.
Deze vaardigheden zijn in de monitor onderverdeeld in twee onderdelen:
- instrumentele ict-vaardigheden (inclusief computational thinking);
- informatie- en mediavaardigheden.
Elk van deze onderdelen valt weer uiteen in een aantal schalen.
Instrumentele ict-vaardigheden
De instrumentele ict-vaardigheden van docenten meten we door te vragen in welke mate zij in hun dagelijks
leven gebruik maken van ict voor verschillende doeleinden. Dit geeft een indicatie voor de vaardigheden die
men heeft ontwikkeld. Een lijst met activiteiten is voorgelegd, variërend van het onderhouden van contact met
anderen tot het maken en bewerken van filmpjes of websites en het spelen van verschillende typen
computerspellen. Hierin is een onderverdeling te maken in gebruik van ict om te netwerken, gamen en
produceren 4. Van deze drie vormen is netwerken de meest laagdrempelige vorm van ict-gebruik. Met name
docenten die veel produceren met ict gebruiken vaker vernieuwende ict-toepassingen en hebben meer
aandacht voor ict-geletterdheid van studenten 5.
Zo’n zeven van de tien docenten (69%) netwerkt minimaal met enige regelmaat via digitale kanalen. Er zijn
maar weinig docenten die op regelmatige basis gamen of digitale content produceren (figuur 3.1). Als we kijken
naar digitale content produceren, dan zijn er nog wel relatief veel docenten (zo’n 20 à 25%) die ten minste met
enige regelmaat gebruik maken van software voor videobewerking. Het programmeren of het bouwen van
apps komt veel minder vaak voor: ongeveer vijf procent van de docenten doet dit met enige regelmaat. Voor
deze toepassingen van ict zijn meer geavanceerde en meer verschillende ict-vaardigheden nodig (waaronder
computational-thinking-vaardigheden).
Het aantal docenten waarvan op basis van hun dagelijkse ict-gebruik kan worden verwacht dat ze behoorlijk
instrumenteel vaardig zijn, is dus beperkt. Het vaardig zijn in online netwerken mag in algemene zin
verondersteld worden, maar de meer geavanceerde ict-vaardigheden die onder meer worden ontwikkeld door
te gamen en digitale content te produceren, zijn niet vanzelfsprekend onder docenten.
4 Beemt, A.A.J. van den, (2010). Interactive media practices of young people: origins, backgrounds, motives
and patterns. Oisterwijk: Boxpress publishing.
Voorheen werd ook gevraagd naar het gebruik van ict om te ‘consumeren’, waarbij het bijvoorbeeld ging over het zoeken
naar informatie, bijhouden van nieuws en het online kopen van spullen. Maar inmiddels is gebleken dat het gebruik van ict
om te consumeren zo wijdverbreid is dat de schaal eigenlijk niet meer discrimineert: vrijwel elke docent is hierin gevorderd.
Om deze reden wordt dit type instrumentele ict-vaardigheden niet meer bevraagd.
5 Dit blijkt bijvoorbeeld uit eerder onderzoek in het mbo, maar ook in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en
het hoger onderwijs.
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Figuur 3.1 - Instrumentele ict-vaardigheden van de docenten. Verdeling naar schaalscore, in percentages, N =
5.611.
Informatie- en mediavaardigheden
De docenten is gevraagd hoe vaardig zij zich voelen in informatie- en mediavaardigheden. Omdat in het
huidige publieke debat de ethische kanten van ict en internetgebruik steeds meer onder de aandacht komen,
zijn hieraan vragen toegevoegd over veilig mediagebruik en mediabewustzijn. Uit de analyses bleken dit aparte
schalen te vormen. We bespreken de drie schalen (informatie- en mediavaardigheden, mediabewustzijn en
veilig mediagebruik) dan ook apart.
Docenten voelen zich over het algemeen behoorlijk competent als het gaat om informatie- en
mediavaardigheden (Figuur 3.2). Vrijwel iedereen voelt zich minimaal basaal vaardig, 86 procent van de
docenten voelt zich gevorderd vaardig en meer dan een kwart ziet zichzelf als zeer gevorderd in zaken als het
zoeken van online informatie, het bewust en verantwoord omgaan met internet en het communiceren en
samenwerken via internet.
Ook voor mediabewustzijn en veilig mediagebruik geldt dat er nauwelijks docenten zijn die zich hierin niet
vaardig achten (Figuur 3.2). Bijna een kwart van de docenten ziet zichzelf als hooguit basaal vaardig op het
gebied van mediabewustzijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het toepassen van netiquette (correcte en
beleefde manier van online communiceren) en het herkennen wanneer een mediaboodschap gekleurd is door
commerciële motieven of politieke/ideologische overtuigingen. Op het gebied van veilig mediagebruik ziet een
derde van de docenten zichzelf als hooguit basaal vaardig. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verantwoord
omgaan met (online) privacy en de AVG en online risico’s als cyberpesten, hacking/phishing en filterbubbels.
Hoewel veilig mediagebruik en mediabewustzijn een breed scala aan onderwerpen omvatten, zijn de
verschillen tussen de onderwerpen relatief klein: de mate waarin docenten zich vaardig voelen voor elk
onderwerp ongeveer gelijk.

informatie- en mediavaardigheden
mediabewustzijn
veilig mediagebruik
helemaal niet

14%

58%

22%

58%

33%

basaal

27%

19%

53%

gevorderd

13%

zeer gevorderd

Figuur 3.2 – Informatie- en mediavaardigheden, veilig mediagebruik en mediabewustzijn van de docenten.
Verdeling naar schaalscore, in percentages, N = 5.656.
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3.1.2. Vaardigheid in lesgeven met ict van mbo-docenten
In deze pararaaf gaan we in op de vaardigheden van docenten in het lesgeven met ict,
op basis van hun eigen inschatting. We onderscheiden vier vaardigheidsclusters:
vaardigheid om ict didactisch in te zetten, vaardigheid om te differentiëren met ict,
vaardigheid om ict creatief te gebruiken en de vaardigheid in het ontwerpen van
blended leren.
Uit de resultaten blijkt dat veel docenten onzeker zijn over hun vaardigheden voor lesgeven met ict en dat deze
groep nog groter is als het gaat om het creatief inzetten van ict en differentiëren met ict dan bij het didactisch
gebruik van ict.
Meer dan de helft van de docenten (55%) voelt zich hooguit basaal vaardig in het didactisch gebruik van ict
(Figuur 3.3). Het ontwikkelen van digitaal leermateriaal, gebruik maken van ict die relevant is voor de
beroepspraktijk van de student en het onderbouwen van de keuze voor ict-inzet voor het leren is voor veel
docenten nog niet vanzelfsprekend. Meer docenten voelen zich vaardig in het klaarzetten van opdrachten op
het netwerk en het delen van digitaal leermateriaal met collega’s.
Voor differentiëren met ict geldt dat een groter deel (71%) van de docenten zich hierin hooguit basaal vaardig
voelt (Figuur 3.3). Zestien procent voelt zich zelfs helemaal niet vaardig. Deze verdeling zien we terug bij alle
fasen van differentiatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het nagaan van de individuele ontwikkelingsbehoefte
met ict (diagnose), het onderwijs met behulp van ict afstemmen op verschillen tussen studenten
(differentiëren in instructie en lesstof) en het monitoren van realisatie van individuele ontwikkelingsbehoeften
met behulp van ict (evaluatie).
In het creatief gebruik van ict voelt twee derde van de docenten zich hooguit basaal vaardig (Figuur 3.3).
Creatief gebruik van ict omvat bijvoorbeeld het bedenken van didactische werkvormen met ict en het variëren
in inzet van ict-toepassingen, het uitproberen van nieuwe ict-toepassingen en het combineren van icttoepassingen in het onderwijs. Docenten met een hoge schaalscore hebben vaak een breed palet van icttoepassingen (zie paragraaf 2.1.1).
In deze meting van de monitor zijn de docenten voor het eerst bevraagd op hun vaardigheid in het ontwerpen
van blended leren. Met blended leren bedoelen we “het optimaliseren en verrijken van studentgerichte
leerervaringen, mogelijk gemaakt door de harmonieuze integratie van verschillende activerende strategieën,
bereikt door de combinatie van fysieke interactie met ict.” 6 De kern van blended leren is dus het combineren
van sterktes van fysiek en online onderwijs. De verwachting is dat blended leren een steeds belangrijkere
plaats gaat krijgen in het onderwijs, en dit vraagt om bepaalde vaardigheden van de docenten. Die vaardigheid
is nog niet bij alle docenten goed ontwikkeld. Zestig procent van de docenten voelt zich hooguit basaal vaardig
in het ontwerpen van blended leren (Figuur 3.3.). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het onderbouwen van
keuzes voor fysieke en online leeractiviteiten en zicht houden op motivatie en betrokkenheid van studenten bij
fysieke en online leeractiviteiten.

6

Last, B. & Jongen, S. Blended learning en onderwijsontwerp: Van theorie naar praktijk. Amsterdam: Boom uitgevers.
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Figuur 3.3 – Competentie vaardigheid in lesgeven met ict. Verdeling naar schaalscore, in percentages, N = 5.820, N
blended leren = 5.168 .
3.1.3. Competenties om te leren en innoveren met ict van mbo-docenten
Het doordacht inzetten van ict in het onderwijs doet een beroep op de professionele,
innovatieve competenties van docenten. De inzet van ict gaat vaak gepaard met een
verbeter- of innovatiedoel en daardoor is het een dubbele innovatie: het veranderen van
routines met behulp van nieuwe middelen. In de monitor bevragen we de competenties
van docenten om zich op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van onderwijs en ict en de competenties voor experimenteren en delen met ict.
Van de docenten houdt 37 procent zich regelmatig op de hoogte van relevante ontwikkelingen rondom leren
en lesgeven met ict (figuur 3.4). Het gaat hier bijvoorbeeld om het op de hoogte blijven van ict-ontwikkelingen
uit de beroepspraktijk van de docent, van onderwijskundige vernieuwingen met ict en bestuderen van nieuwe
ict-rijke methoden en lesmaterialen. Vakliteratuur lezen op het gebied van leren met ict gebeurt het minst: de
meeste docenten (77%) doen dit hooguit soms.
Bij experimenteren en delen met ict gaat het om het uitproberen van nieuwe digitale werkwijzen of
leermaterialen en het delen van lesmaterialen, werkwijzen of opvattingen met docenten buiten de school.
Slechts 22 procent van de docenten vindt dat dat bij hen past, 30 procent vindt dit helemaal niet bij zichzelf
passen (figuur 3.4). Het uitproberen van nieuwe digitale werkwijzen vinden veel docenten (81%) wel bij zich
passen, maar het (online) delen van opvattingen en werkwijzen met geïnteresseerden buiten de school spreekt
docenten minder aan (29 procent vindt dat dit bij hen past).

op de hoogte blijven van leren en lesgeven
met ict
(bijna) nooit

soms

experimenteren en delen met ict
past (helemaal) niet

13%

51%

26%

met enige regelmaat
30%

past een beetje

48%

11%

(heel) vaak
22%

past (helemaal) wel

Figuur 3.4 - Mate waarin docenten zich op de hoogte houden van leren en lesgeven met ict. Verdeling naar
schaalscore, in percentages, N op de hoogte houden = 5.694, N experimenteren en delen = 5.671.
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3.1.4. Visie op onderwijs van mbo-docenten
De onderwijsvisie bepaalt mede hoe docenten ict inzetten. Uit onderzoek blijkt een
relatie tussen een meer studentgestuurde visie op onderwijs en het gebruik van ict in de
onderwijspraktijk. In deze paragraaf gaan we daarom in op de mate waarin docenten
zich kunnen vinden in een studentgestuurde visie op onderwijs en in hoeverre zij de
toegevoegde waarde van ict voor het onderwijs zien.
Bijna twee derde van de docenten onderschrijft een studentgestuurde visie op
onderwijs en wil de studenten (meer) regie geven over het eigen leren (figuur 3.5). Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om studenten te laten samen werken zonder ze daarbij te sturen, het betrekken van studenten bij het
evalueren van eigen werk en formuleren van leerdoelen en het voortbouwen op de input van studenten.
Bijna tachtig procent van de docenten ziet (veel) toegevoegde waarde van ict in het onderwijs (figuur 3.5). Zij
zien bijvoorbeeld meerwaarde van ict om de zelfredzaamheid van studenten te vergroten, studenten
zelfstandig te laten leren en werken, kennis te kunnen aanbieden op het moment dat studenten het nodig
hebben en de inhoud van het onderwijs actueel te houden.

studentgestuurde visie op onderwijs
(helemaal) mee oneens

33%

soms eens/ soms oneens

meerwaarde van ict in het onderwijs

19%

geen / weinig toegevoegde waarde

65%

(helemaal) mee eens
79%

neutraal

(veel) toegevoegde waarde

Figuur 3.5 - Mate waarin docenten de meerwaarde van ict in het onderwijs zien. Verdeling naar schaalscore, in
percentages, N visie = 5.556, N meerwaarde = 5.488.

3.2. Verschillen tussen groepen docenten

In deze paragraaf gaan we in op verschillen in de competenties van docenten die we zien binnen het mbo.
Zitten daar patronen in? Net als in hoofdstuk 2 besteden we aandacht aan opvallende, statistisch significante
verschillen tussen docenten werkzaam bij soorten instellingen, type opleidingen, soort vak en naar
achtergrondkenmerken. Een overzicht van de verschillen is te zien in figuur 3.6 t/m figuur 3.8 aan het eind van
deze paragraaf.
Verschillen tussen type instelling
De competenties om les te geven met ict zijn het sterkst ontwikkeld bij docenten werkzaam bij vakscholen.
Met name de vaardigheid om les te geven met ict is meer ontwikkeld dan die van docenten op de ROC’s, die op
hun beurt weer vaardiger zijn dan docenten op de AOC’s.
Verschillen tussen opleidingsclusters
Verschillende competenties voor lesgeven met ict van docenten die werkzaam zijn binnen de creatieve
industrie en ict zijn beter ontwikkeld dan die van collega’s werkzaam bij andere opleidingsclusters. Men voelt
zich vaardiger in het lesgeven met ict en de competentie om te leren en innoveren is bij deze groep meer
ontwikkeld. Daarbij onderschrijven relatief veel docenten binnen deze groep een studentgestuurde visie op
leren. Bij nadere analyse zijn het met name de docenten binnen de opleiding ‘ict’ waar de docentcompetenties
om les te geven met ict veruit het meest ontwikkeld zijn. De competenties van de docenten werkzaam binnen
het (sub)cluster ‘communicatie, media en design’ volgen qua niveau van competenties op gepaste afstand van
de collega’s van creatieve industrie en ict.
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Verschillen tussen docent/docenten en instructeurs
De competenties om te leren en les te geven met ict van docenten zijn beter ontwikkeld dan die van de
instructeurs. Zij achten zich vaker vaardig dan instructeurs, geven vaker aan zich op de hoogte te houden en
vinden experimenteren en delen met ict meer bij zichzelf passen. En zij zien zichzelf vaker als informatie- en
mediavaardig.
Verschillen tussen vooropleiding
Als we kijken naar de verschillen tussen docenten met verschillende vooropleidingen, dan zien we dat de groep
docenten met een hbo-kopopleiding, een tweedegraadsdocentenopleiding, of een pedagogisch-didactisch
getuigschrift zich het meest vaardig voelen in het lesgeven met ict. Ze blijven meer op de hoogte van leren en
lesgeven met ict en vinden experimenteren en delen meer bij zichzelf passen. Dat laatste geldt vooral veel door
docenten met een hbo-kopopleiding gedaan. Op het gebied van de eigen ict-geletterdheid en de visie op
onderwijs zien we minder duidelijke verschillen, al hebben ook hier docenten met hbo-kopopleiding meer
ontwikkelde competenties. De competenties voor lesgeven met ict van docenten met Pabo als vooropleiding
zijn het minst goed ontwikkeld. Binnen deze groep docenten ziet wel een relatief groot deel (89%) de
meerwaarde van ict voor het onderwijs in.
Verschillen tussen type vakken
We zien geen duidelijke relatie tussen het vak dat gegeven wordt en de competenties om les te geven met ict.
Binnen de groep AVO-docenten geven meer docenten aan zich gevorderd vaardig te voelen in het
differentiëren en het creatief inzetten van ict in de lessen. Daarentegen zien we dat er meer beroepsgerichte
docenten zijn met meer ontwikkelde ict-geletterdheid, blijkend uit het hogere aandeel mensen dat aangeeft
regelmatig digitale content te produceren (15% tegen 7% bij de AVO-docenten).
Verschillen tussen ervaren en minder ervaren docenten
Eerder constateerden we dat docenten die aan het begin van hun loopbaan als docent staan, minder lesgeven
met en over ict dan meer ervaren docenten. Dit patroon zien we ook terug bij de competenties. Startende
docenten voelen zich minder vaardig in de verschillende aspecten van het lesgeven met ict. Dit zijn wellicht
ook de zaken die je vooral in de praktijk moet ervaren en leren. Ook op de andere competenties blijkt deze
groep onzekerder dan de meer ervaren collega's. Docenten die vier tot tien jaar lesgeven beschouwen zichzelf
het vaakst als vaardig. Het is opvallend dat de mate waarin men zich vaardig voelt vervolgens daalt naarmate
men meer werkervaring heeft.
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Figuur 3.6 – Eigen ict-geletterdheid naar achtergrondkenmerken, percentage dat zich (zeer) gevorderd voelt
(gemiddeld percentage van onderliggende schalen). Verdeling naar schaalscore, in percentages. N = zie Bijlage 3:
Verdeling achtergrondkenmerken. De betekenis van de afkortingen staat ook in Bijlage 3: Verdeling
achtergrondkenmerken.
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ervaring

Figuur 3.7 – Vaardig in lesgeven met ict naar achtergrondkenmerken, percentage dat zich (zeer) gevorderd voelt
(gemiddeld percentage van onderliggende schalen). Verdeling naar schaalscore, in percentages. N = zie Bijlage 3:
Verdeling achtergrondkenmerken. De betekenis van de afkortingen staat ook in Bijlage 3: Verdeling
achtergrondkenmerken.
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percentage ten minste met enige regelmaat op de hoogte en experimenteren en delen past (helemaal)
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4. Samenhang tussen de competenties en het gebruik
van ict in het onderwijs
In hoofdstuk 2 zoomden we in op het lesgeven met ict (het gebruik van ict als didactisch middel) en het
lesgeven over ict (waarbij ict het onderwerp of doel van het onderwijs is). Vervolgens bekeken we in hoofdstuk
3 de bijbehorende competenties: de eigen ict-geletterdheid van docenten, vaardigheid in lesgeven met ict,
competenties om te leren en innoveren en de visie op het onderwijs. Uit eerder onderzoek weten we dat deze
competenties in onderlinge samenhang nodig zijn om op een doordachte manier les te geven met en over ict 7.
In dit hoofdstuk gaan we nader in op de onderliggende relaties tussen de competenties en het handelen in
termen van lesgeven met en over ict die we vinden bij de mbo-docenten. Dit geeft inzicht in de thema's waar
professionalisering zich op zou moeten richten en mogelijke verschillen daarin afhankelijk van te bereiken
doelen in het handelen en afhankelijk van de verschillen in beginsituatie van docenten.
Het hoofdstuk is opgebouwd uit twee delen. Eerst beschrijven we de onderlinge relatie tussen de competenties
en het lesgeven met en over ict. Dit doen we door de docenten in drie groepen te verdelen, naar de mate
waarin zij ten minste met enige regelmaat lesgeven met en over ict. Vervolgens kijken we hoe het gesteld is
met de competenties per groep. Daarna maken we een extra verdieping en kijken we middels een
regressieanalyse welke competenties een rol spelen bij het regelmatig lesgeven met en over ict. Deze analyse
wordt vervolgens op een overzichtelijk wijze weergegeven door middel van een prioriteitenmatrix: een figuur
die het relatieve belang van elke competentie plot op twee kruisende assen.

4.1. Koplopers, achterblijvers en het peloton

Hoofdstuk 2 en 3 toonden al dat docenten verschillen in de mate waarin ze ict inzetten in hun onderwijs. Om
deze verschillen verder uit te diepen hebben we een onderverdeling gemaakt in drie groepen (figuur 4.2). We
hebben hiertoe gekeken naar de breedte van het totale palet aan ict-toepassingen en de aandacht voor ictgeletterdheid. Voor zowel lesgeven met als lesgeven over definiëren we drie groepen . Anders dan het palet van
vernieuwende toepassingen hebben we ons alleen gericht op docenten die toepassingen minimaal met enige
regelmaat inzetten. De definities zijn als volgt:






Koplopers: docenten die bij het merendeel van de gevraagde ict-toepassingen (minstens 16 van de
28) aangeven deze minstens met enige regelmaat in te zetten (10% van de docenten), of die bij een
meerderheid van de ict-gerelateerde onderwerpen (11 van de 16) aangeven hier minstens met enige
regelmaat aandacht aan te besteden in het onderwijs (12% van de docenten);
Achterblijvers: docenten die bij een klein deel van de gevraagde de ict-toepassingen (maximaal 5 van
de 28) aangeven deze minstens met enige regelmaat in te zetten (33%) of aan geen of slechts een
enkel ict-gerelateerd onderwerp (hooguit 2 van de 16) minstens met enige regelmaat aandacht
besteden in het onderwijs (33%);
Peloton: de rest van de docenten

Hoe zit het met de competenties in deze drie groepen? In welke mate en op welke competenties verschillen de
groepen docenten het meest? We beantwoorden deze vragen hierna eerst met betrekking tot de inzet van ict in
het onderwijs en vervolgens met betrekking tot de aandacht voor digitale geletterdheid van de studenten.
hieronder.

Uerz, D. Volman, M. & Kral, M. (2018). Teacher educators’ competences in fostering student teachers’ proficiency in
teaching and learning with technology: An overview of relevant research literature. Teaching and Teacher Education, 70, 1223.
7
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4.1.1. Lesgeven met ict
Figuur 4.1 toont de competenties voor lesgeven met ict voor de drie groepen (achterblijver, peloton en
koploper). Het eerste gedeelte van de figuur laat het aandeel docenten per groep zien dat aangeeft
“gevorderd” competent te zijn. Het tweede deel van de figuur toont de relatieve voorsprong tussen de
koplopers en het peloton. Dus: hoe ver de koploper uitloopt op de rest.
We zien dat de vaardigheden van de koplopers op alle gebieden beter zijn ontwikkeld. We zien bijvoorbeeld dat
77 procent van de koplopers zich gevorderd vaardig acht in het didactisch gebruik van ict, tegen slechts 20
procent van de achterblijvers. Het peloton zit qua vaardigheidsniveau steeds tussen de achterblijvers en de
koplopers in. De afstand tussen de achterblijvers en het peloton is bij de meeste competenties groter dan die
tussen peloton en de kopgroep.
In het tweede deel van de figuur staat per competentie de relatieve voorsprong van de koplopers op het
peloton weergegeven in een percentage. Als we verder inzoomen op de afstand tussen peloton en kopgroep,
springt een aantal competenties in het oog waarop de koplopers fors vooruitloopt. Het gaat om vaardig zijn in
differentiëren met ict, het creatief gebruik van ict, het op de hoogte blijven van lesgeven met en over ict en het
produceren. Zo zien we dat het aandeel koplopers dat meer geavanceerde ict-vaardigheden heeft en
regelmatig digitale content produceert 106 procent hoger ligt (dus meer dan twee keer zo groot is) dan bij de
grote groep docenten; het peloton.
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Figuur 4.1- Competenties naar veelzijdig en frequent gebruik van ict toepassingen: verschil koplopers met
peloton, N = 5.999
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4.1.1. Lesgeven over ict
Voor bovenstaande figuren bestond de kopgroep uit mensen die met grote regelmaat veel verschillende ict
toepassingen inzetten in het onderwijs. Voor figuur 4.2 hebben we een kopgroep geconstrueerd op basis van
de aandacht die docenten hebben voor de ict-geletterdheid van de studenten. We zien in figuur 4.2 een
vergelijkbaar beeld als hiervoor. Ook hier geldt dat de competenties van de koplopers beter ontwikkeld zijn.
Hier vallen dezelfde competenties op, al is het gat tussen de koplopers en het peloton een wat kleiner.
Daarmee is de competentievoorsprong van de kopgroep ten opzichte van het peloton iets kleiner bij docenten
die vaak aandacht besteden aan een breed spectrum van ict onderwerpen dan bij koplopers in ict-gebruik.
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Figuur 4.2- Competenties naar intensiteit lesgeven over ict: verschil koploper met peloton, N = 5.999

4.2. Prioriteitenmatrix

We stelden vast dat de groep docenten die regelmatig en divers ict inzet in het onderwijs zich ook vaardiger
voelt dan de docenten die dit minder doen (het peloton) of veel minder doen (de achterblijvers). Middels een
regressieanalyse zoomen we verder in op hoe deze verhoudingen precies liggen. Dit doen we onder controle
van docent- en instellingskenmerken. 8 Het blijkt dat maar liefst 33 procent van de variantie in het lesgeven met
ict wordt toegeschreven aan de set aan competenties. Dit betekent dat de inzet van ict toepassingen voor een
aanzienlijk deel kan worden voorspeld door de competenties die docenten hebben. Hierbij is ook rekening
gehouden met achtergrondkenmerken van docenten. Bij het lesgeven over ict is deze relatie ook evident. Daar
is de verklaarde variantie 28 procent.
Om dit inzichtelijk te maken hebben we prioriteitenmatrices opgesteld. Een prioriteitenmatrix geeft het
relatieve belang van elke competentie weer, afgezet tegen het actuele niveau van deze competentie. Daarbij
kijken we naar de competenties die we eerder hebben beschreven: vaardigheid in lesgeven met ict,
8

Gecontroleerd voor: werkervaring, functie, opleidingscluster, type vak en type instelling
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competenties om te leren en innoveren, eigen ict-geletterdheid van docenten, en visie op onderwijs (figuur
1.1).
We kijken daarbij naar twee assen:
1. Het “belang” (weergegeven op de y-as): Hoe groot is het relatieve belang van de betreffende
competentie op lesgeven met ict / lesgeven over ict? 9
2. De “mate van competentie” (weergegeven op de x-as): Welk aandeel van de docenten in het mbo
beschikt over de competentie? 10
In de figuur die daaruit volgt, staan alle competenties weergegeven die een relatie hebben met de betreffende
vorm van lesgeven met ict / lesgeven over ict. De figuur kent een verdeling in vier vlakken:
- “Actie”: Bij de competenties die binnen dit vlak vallen is het belang hoog en het competentieniveau
laag. Wil men ict meer inbedden in het onderwijs, dan is er dus actie vereist om deze competenties op
een hoger niveau te krijgen.
- “Profiteren”: Bij de competenties in dit vlak is het belang hoog en het competentieniveau hoog. Het
gaat hier om competenties die een sterke relatie hebben met het ict gebruik in het onderwijs, en die
vaak al aanwezig zijn bij de docenten. Dit zijn de pareltjes waarvan geprofiteerd kan worden bij
verdere professionalisering.
- “Attentie”: Bij de competenties binnen dit vlak is het belang laag en het competentieniveau laag. Dat
betekent dat docenten deze competenties nog niet goed beheersen, maar dat het belang ook niet
heel groot is. Het zijn competenties die in de prioritering minder zwaar wegen dat de competenties in
het vlak “Actie”.
- “Benutten”: Voor de competenties in dit vlak geldt dat het belang laag is en het competentieniveau
hoog. Dat betekent dat docenten deze competenties over het algemeen al behoorlijk goed ontwikkeld
hebben, maar dat de relatie met de betreffende vorm van lesgeven met ict / lesgeven over ict minder
sterk is. Door het lagere belang bestaat wel het risico dat deze competenties onderbelicht blijven en er
moet wel regelmatig aandacht aan worden gegeven om de competentie te onderhouden.
4.2.1. Lesgeven met ict
In paragraaf 4.1.1 zagen we dat de competenties van koplopers in ict gebruik beter ontwikkeld zijn dan die van
overige docenten. Figuur 4.4 brengt deze relatie tussen competenties en lesgeven met ict op een andere
manier in beeld 11. We zien dat de mate waarin mbo-docenten zich vaardig voelen in het lesgeven met ict en de
twee competenties om te leren en innoveren met ict voor een groot deel bepalend zijn voor de inzet van ict in
hun onderwijs. Jammer genoeg bezit slechts een beperkt deel van de mbo-docenten deze competenties. Dit
vraagt dus om actie. Daarnaast situeren sommige competenties zich rechtsonder. Dit betekent dat relatief veel
mbo-docenten over deze competentie beschikken, maar dit sluit nog niet helemaal aan bij wat men feitelijk in
de les doet. Het aanspraak maken op deze competenties kan als startpunt dienen bij de verdere
professionalisering van de overige competenties, bijvoorbeeld door mensen de meerwaarde die ze zien te
laten vertalen naar het feitelijk handelen (en dus realisatie). Hetzelfde geldt voor het voortbouwen op de visie.
Docenten geven in meerderheid aan een studentgestuurde visie te onderschrijven, maar dat vertaalt zich nog
niet in meer inzet van ict voor differentiatie of ter ondersteuning van zelfregie.
9
We hebben dit in kaart gebracht voor de totale onderzoeksgroep van de docenten in het mbo. Deze relaties kunnen
anders liggen bij andere doelgroepen. De y-as wordt doorgesneden op het punt waarop competenties liggen die een
‘gemiddeld’ belang hebben met de vorm / het aandachtsgebied waar het om gaat. De grens maakt een onderscheid tussen
de competenties die een groot belang hebben en competenties met een wat minder sterk belang.
10
De x-as wordt doorgesneden op de 50%, hetgeen betekent dat een competentieniveau ‘hoog’ te noemen is wanneer
minimaal 50% van de docenten de competentie ‘beheerst’ (d.w.z. minimaal gevorderd is of dit minimaal met enige
regelmaat doet). Deze grens is een door de onderzoekers gekozen drempelwaarde; afhankelijk van hun eigen doelen en
docentpopulatie zouden instellingen ook voor andere drempelwaarden kunnen kiezen. Elke competentie heeft een vaste
plaats op de y-as, omdat de beheersing ervan in deze onderzoeksgroep een vast gegeven is.
11
We hebben de matrices voor alle onderliggende aspecten (schalen) van het lesgeven met ict uitgedraaid. Omdat deze
onderling nauwelijks bleken te verschillen tonen we hier alleen de matrix voor het totaal.
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Figuur 4.3- Prioriteitenmatrix voor lesgeven met ict, N = 5.488. 12
4.2.2. Lesgeven over ict
Figuur 4.5 laat de prioriteitenmatrix zien voor het lesgeven over ict. We zien dat het volgen van ontwikkelingen
op het gebied van onderwijs met ict de belangrijkste voorspeller is voor het besteden van aandacht aan de ictgeletterdheid van hun studenten, en dat deze competentie tegelijkertijd bij een grote groep docenten nog niet
sterk is ontwikkeld. Ook voor het vaardig zijn in lesgeven met ict geldt dat hierin nog onvoldoende docenten
bekwaam zijn, terwijl de impact wel groot is. Wanneer docenten zich meer bezighouden met de
ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ict en zich meer vaardig voelen, komt dit ten goede van de
aandacht die ze hebben voor de ict-geletterdheid van de studenten. In deze matrix zien we ook een
competentie in het kwadrant rechtsboven: de informatie- en mediavaardigheden van docenten. Deze
competentie heeft een relatief sterke relatie met het lesgeven over ict én de mbo-docenten geven vaak aan
deze competentie te beheersen. Het is dan ook zaak om van deze competentie te profiteren door docenten
actief aan te zetten om de eigen competentie over te dragen aan de studenten. Docenten dienen als
voorbeelden voor de studenten. Ze kunnen laten zien hoe zij zelf online gegevens en informatie zoeken,
filteren en evalueren en studenten wijzen op mogelijke valkuilen.
Visie op meerwaarde van ict situeert zich rechtsonder. Relatief veel mbo-docenten herkennen de meerwaarde
van ict in het onderwijs op veel aspecten, maar de impact op het lesgeven over ict is beperkt. Toch kan men
deze competenties benutten. Van de docenten ziet 74 procent meerwaarde voor ict in het opleiden van
studenten tot ict-geletterde burgers. Hetzelfde percentage ziet meerwaarde voor ict in het studenten goed
voorbereiden op de beroepspraktijk. Op die breed gedeelde visie kan dus worden voortgebouwd in
professionaliseringstrajecten rondom dit onderwerp door de docenten actief aan te zetten deze visie te
vertalen in feitelijk handelen.

De vier schalen die vallen onder ‘vaardig in lesgeven met ict’ en de drie schalen die vallen onder ‘informatie- en
mediavaardigheden’ worden in de prioriteitenmatrix als één punt weergegeven. Dit komt omdat er weinig verschillen zijn
in de relatie die elk van deze schalen heeft met elk van de vormen van lesgeven met ict. Datzelfde geldt voor elk van de
aandachtsgebieden van lesgeven over ict (zie Figuur 5.2).
12
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Figuur 4.4 - Prioriteitenmatrix voor lesgeven over ict, N = 5.488 13.

We hebben de matrices voor alle onderliggende aspecten (schalen) van het lesgeven over ict uitgedraaid. Omdat deze
onderling nauwelijks bleken te verschillen tonen we hier alleen de matrix voor het totaal.
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5. Professionalisering onderwijs en ict
5.1. Professionaliseringsactiviteiten onderwijs en ict

Het doelbewust en effectief inzetten van ict in het onderwijs vraagt van docenten verschillende competenties
(zie hoofdstuk 3 en 4). We zagen een duidelijke samenhang tussen competenties en de inzet en aandacht van
ict in het onderwijs. De competenties van koplopers in gebruik van ict en koplopers in aandacht voor ict zijn
beter ontwikkeld. Om deze competenties (verder) te ontwikkelen is het van belang dat docenten zich hierin
professionaliseren. In dit hoofdstuk bekijken we in hoeverre docenten in de afgelopen drie jaar hebben
deelgenomen aan professionaliseringsactiviteiten op het gebied van onderwijs en ict en naar verschillen hierin
tussen instellingen, opleidingen en groepen docenten. We kijken of docenten die aan
professionaliseringsactiviteiten hebben deelgenomen zich ook meer competent voelen als het gaat om leren
en lesgeven met ict en meer doen met ict. Dit is vooral beschrijvend van aard: wie worden bereikt met de
activiteiten? In een apart katern gaan we, op basis van de gegevens van de docenten van de mbo-instellingen
die al vaker hebben deelgenomen aan de monitor, nader in op de vraag in hoeverre de deelname aan
professionaliseringsactiviteiten samenhangt met de ontwikkeling van de competenties en in het handelen in
de onderwijspraktijk.
5.1.1. Deelname aan professionaliseringsactiviteiten onderwijs en ict
In de monitor is gevraagd of docenten de afgelopen drie jaar hebben deelgenomen aan
professionaliseringsactiviteiten die gericht zijn op ict in het onderwijs, zoals interne of externe cursussen,
trainingen, studie(mid)dagen, congressen, webinars of ontwikkel-/designteams op dit gebied. Docenten
konden hierbij meerdere soorten activiteiten aanvinken. De resultaten daarvan zijn zichtbaar in Figuur 5.1.
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Figuur 5.1 - De deelname van docenten aan professionaliseringsactiviteiten in de afgelopen drie jaar gericht op ict
in het onderwijs. Verdeling naar schaalscore, in percentages, N = 5.472.
Een groot deel van de mbo-docenten (87%) geeft aan het afgelopen jaar te hebben deelgenomen aan minimaal
één professionaliseringsactiviteit op het gebied van onderwijs en ict. Driekwart zegt aan twee of meer
professionaliseringsactiviteiten te hebben deelgenomen en nog steeds meer dan de helft (55%) aan drie of
meer soorten activiteiten. 14

Het is niet duidelijk wat herhaalde deelname precies inhoudt: zien docenten een traject als één activiteit, of hebben ze
elke bijeenkomst als activiteit beschouwd? Betekent meerdere keren deelname aan een ontwikkelteam dat een docent in
meerdere ontwikkelteams heeft gezeten, of dat het ontwikkelteam meerdere keren bij elkaar geweest? Hier kunnen we
geen eenduidig beeld van geven.
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Docenten namen het vaakst deel aan een kortdurende training, workshop of kennisdeelbijeenkomst gericht op
onderwijs en ict. Driekwart van de docenten deed dit minimaal één keer, een kwart zelfs drie keer of meer. Ook
heeft meer dan de helft minimaal één keer deelgenomen aan een studiedag waar onderwijs en ict aan de orde
kwam. Bijna de helft van de docenten kreeg begeleiding van uit de eigen instelling, gericht op onderwijs en ict
(bijvoorbeeld van een iCoach of Digicoach). Aan langer lopende professionaliseringstrajecten gericht op
onderwijs en ict (een langer lopende training of deelname aan een ontwikkelteam of learning community)
werd door ongeveer een derde van de docenten deelgenomen; 15 procent van de docenten nam zelfs meer
dan eens deel. Meerdaagse congressen over onderwijs en ict werden het minst bezocht, door ongeveer 10
procent van de docenten.
5.1.2. Verschillen tussen groepen docenten
In deze paragraaf gaan we in op verschillen in deelname aan professionaliseringsactiviteiten. In de vorige
paragraaf (5.1.1) zagen we dat 87 procent van de docenten in de afgelopen drie jaar deel heeft genomen aan
minimaal 1 professionaliseringsactiviteit. Onderstaande figuur (Figuur 5.2) geeft het aandeel docenten weer
dat meer dan drie keer heeft deelgenomen aan professionaliseringsactiviteiten. We zien weinig opvallende
verschillen: docenten van ROC’s nemen wat frequenter deel aan professionalisering, net als docenten van de
bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid. Instructeurs nemen minder deel aan
professionalisering dan docenten. Minder ervaren docenten hebben niet in dezelfde mate gelegenheid gehad
om zich in de afgelopen drie jaar te professionaliseren dan meer ervaren docenten en hebben dit dan ook
minder gedaan. Tegelijkertijd weten we dat deze groep professionalisering en ondersteuning juist wel nodig
heeft om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan met ict in de praktijk .
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Figuur 5.2 - Deelname aan professionaliseringsactiviteiten naar achtergrondkenmerken; percentage docenten
dat in de afgelopen drie jaar meer dan drie keer heeft deelgenomen aan een professionaliseringsactiviteit, N =
5.472.
5.1.3. Relatie tussen deelname aan professionaliseringsactiviteiten en (de vaardigheid in) het
lesgeven met en over ict
Zijn docenten die aan professionaliseringsactiviteiten hebben deelgenomen ook meer competent als het gaat
om leren en lesgeven met ict? En maken zij meer gebruik van ict? Om dit te achterhalen hebben we gekeken
naar de relatie tussen deelname aan professionaliseringsactiviteiten en de competenties en het feitelijk
lesgeven met en over ict. In Figuur 5.3 en Figuur 5.4 zien we de verschillen tussen docenten die maximaal drie
keer een professionaliseringsactiviteit hebben deelgenomen in de afgelopen drie jaar (dus gemiddeld
maximaal één keer per jaar) en de docenten die dit meer dan drie keer hebben gedaan.
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We zien dat docenten die zich vaker professionaliseren beter ontwikkelde competenties hebben (Figuur 5.3).
Deze relatie zien we bij alle vier de competentiegebieden: eigen ict geletterdheid, de vaardigheid om les te
geven met ict, de competentie om te leren en innoveren en de visie op ict in het onderwijs.
De samenhang tussen professionalisering en het feitelijk lesgeven met en over ict is nog duidelijker (Figuur
5.4). De groep die met enige regelmaat lesgeeft met ict is anderhalf tot twee keer zo groot bij docenten die zich
frequent professionaliseren. Ook besteden deze docenten vaker aandacht aan de ict-geletterdheid van de
studenten.

eigen ict-geletterdheid

Hierbij moet worden opgemerkt dat de oorzaak-gevolgrelatie niet helemaal duidelijk is. Zorgt het volgen van
professionaliseringsactiviteiten voor meer competenties en een breder palet aan ict-toepassingen? Of kiezen
docenten die toch al geïnteresseerd en vaardig zijn in lesgeven met ict eerder voor professionaliseringsactiviteiten op dit gebied? Mogelijk is beide waar en gaat het hier om een wisselwerking. In Katern B, waarin we
de ontwikkeling van de docenten in kaart brengen die tussen 2017 en 2022 hebben deelgenomen aan de
monitor, zullen we dieper ingaan op deze vraag.
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Figuur 5.3 - Competenties voor leren en lesgeven met ict naar aantal keer dat docenten hebben deelgenomen aan
professionaliseringsactiviteiten in de afgelopen drie jaar. Verdeling naar percentage dat zich (zeer) gevorderd
vaardig acht, N = 5.472.
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Figuur 5.4 - Verschillende schalen voor lesgeven met en over ict naar aantal keer dat docenten hebben
deelgenomen aan professionaliseringsactiviteiten in de afgelopen drie jaar. Verdeling naar percentage dat
aangeeft ten minste met enige regelmaat les te geven met en over ict. N = 5.472.
Om professionalisering goed aan te laten sluiten op de behoeften van de docenten hebben we in de monitor
gevraagd op welke thema’s docenten zich in de toekomst zouden willen professionaliseren. Ook hebben we
docenten gevraagd wat hen motiveert om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten. Meer dan
vierduizend docenten hebben de moeite genomen om deze vraag in te vullen. De antwoorden zijn erg divers en
vragen om een uitgebreide analyse en uiteenzetting en een aparte katern (Katern C). Het thema
professionalisering zal in dat katern uitgebreid aan de orde komen.
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6. Conclusie & aanbevelingen
In dit rapport is de mate waarin mbo-docenten beschikken over de competenties om
les te geven met ict, en het feitelijk lesgeven met en over ict in beeld gebracht. In het
rapport zijn de resultaten van het mbo weergegeven. Elke instelling kan via een portal
de eigen resultaten tot op het niveau van de onderwijsteams raadplegen. Ook de
resultaten van de vmbo-docenten die bij sommige instellingen deelnamen zijn in de
portal terug te vinden. In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken en verschillende
aanbevelingen gedaan.
Het rapport beantwoordt de volgende overkoepelende vraag en deelvragen:
Hoe is het gesteld met het lesgeven met en over ict en de competenties voor leren en lesgeven met ict van
docenten uit het mbo, en waar liggen de prioriteiten en kansen voor doorontwikkeling?
a) In welke mate en op welke wijze geven de docenten in het mbo onderwijs met en over ict?
b) In welke mate beschikken de docenten over de competenties die nodig zijn om les te geven met en
over ict?
c) Welke kenmerken van de scholen en de docenten zijn gerelateerd aan het lesgeven met en over ict
en de bijbehorende competenties?
d) Hoe sterk zijn de relaties tussen de competenties en het daadwerkelijke gebruik van ict in de klas?
e) In hoeverre hebben de docenten de afgelopen drie jaar deelgenomen aan
professionaliseringsactiviteiten op het gebied van onderwijs en hoe hangt dit samen met de
competenties en het handelen met ict?

6.1. Conclusies

In het mbo worden nog niet alle mogelijkheden met ict ten volle benut. Hoewel ict-toepassingen, met name
gericht op studenten zelfstandig en op eigen niveau te laten werken, hun weg weten te vinden naar de
onderwijspraktijk, geldt dat zeker nog niet voor alle toepassingsvormen. Er wordt nog weinig met ict gedaan
ter ondersteuning van de zelfregie van studenten, en ook het gebruik van ict bij de voorbereiding en
begeleiding van de BPV staat nog in de kinderschoenen. Veel docenten hebben in de afgelopen periode soms
online activiteiten verzorgd, de groep die dat regelmatig doet is klein. Maar weinig docenten besteden
regelmatig aandacht aan de ict-geletterdheid van de studenten; met name de instrumentele- en
mediavaardigheden blijven onderbelicht.
De meeste docenten geven aan over goede informatie- en mediavaardigheden te beschikken. De
instrumentele ict-vaardigheden lijken echter bij veel docenten minder ontwikkeld. Het vaardig zijn in online
netwerken mag in algemene zin verondersteld worden, maar de meer geavanceerde ict-vaardigheden die
onder meer worden ontwikkeld door te gamen en digitale content te produceren, zijn niet vanzelfsprekend
onder docenten. Veel docenten voelen zich onzeker over de eigen vaardigheid om ict didactisch in te zetten in
hun onderwijs en de meerderheid houdt zich weinig op de hoogte van ontwikkelingen van ict in het onderwijs.
Daar staat tegenover dat de meeste docenten op veel aspecten meerwaarde van ict zien voor het onderwijs.
Deze meerwaarde wordt in hun eigen praktijk vaak nog niet gerealiseerd als we naar het handelen kijken.
We zien een duidelijke relatie tussen de competenties en het lesgeven met en over ict in de praktijk. Beter
ontwikkelde competenties gaan hand in hand met meer didactische inzet van ict en met aandacht voor de ictgeletterdheid van de studenten. Op basis van de intensiteit en diversiteit van de inzet van ict en de mate van
aandacht voor ict-geletterdheid van de studenten, kunnen we een duidelijke kopgroep identificeren die qua
competenties een aanzienlijke voorsprong heeft op de rest van de docenten. De koplopers zijn beter ict-
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geletterd, voelen zich vaardiger om les te geven met ict en blijven beter aangehaakt bij nieuwe ontwikkelingen;
allemaal competenties die bepalend zijn voor het lesgeven met en over ict.
Het merendeel van de docenten heeft zich in de afgelopen drie jaar geprofessionaliseerd op het gebied van ict
in het onderwijs. We zien een duidelijke relatie tussen het frequent deelnemen aan professionalisering en de
competenties om les te geven met ict. Ook hebben docenten die zich professionaliseren meer aandacht voor
de ict-geletterdheid van de studenten, en zetten ze vaker ict in hun onderwijs in.
Verschillen
In dit rapport zijn verschillen tussen typen instellingen, opleidingen en groepen docenten aan de orde
gekomen. Hierbij is het van belang om op te merken dat verschillen binnen instellingen (dus bijvoorbeeld
tussen clusters, opleidingen of teams), groter zijn dan verschillen tussen instellingen. We bespreken enkele
opvallende bevindingen:
 Docenten werkzaam bij vakscholen hebben meer ontwikkelde competenties voor leren en lesgeven
met ict, geven meer les met ict en besteden meer aandacht aan ict-geletterdheid dan de collega’s van
ROC’s en AOC’s;
 Bij de beroepsopleidingen voor de creatieve industrie en ict is ict logischerwijs meer ingebed in het
onderwijs en zijn de competenties van de docenten beter ontwikkeld. Meer verassend is het dat dit
ook het geval is bij het opleidingsclusters Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid. Binnen de entreeopleidingen wordt opvallend weinig ict ingezet in het onderwijs;
 Docenten met een hbo-kopopleiding, een tweedegraadsdocentenopleiding, of een pedagogischdidactisch getuigschrift geven meer les met ict en hebben meer aandacht voor ict-geletterdheid van
de studenten dan docenten met een eerstegraadsdocentenopleiding of een pabo vooropleiding;
• Docenten van de AVO-vakken geven vaker les met en over ict (alleen informatie- en
mediavaardigheden) dan docenten van beroepsgerichte vakken. Ook zijn hun competenties op dit
gebied wat meer ontwikkeld. Docenten van beroepsgerichte vakken besteden meer aandacht aan
instrumentele vaardigheden, ook aan de ict-vaardigheden die de beroepspraktijk vraagt;
• Als we kijken naar de verschillen tussen ervaren en minder ervaren docenten, dan zien we dat
startende docenten er over het algemeen minder aan toe komen om ict in hun onderwijs te
integreren.
Lesgeven met ict
Van docenten verwachten we dat ze keuzes maken over de ondersteuning die ict kan bieden bij het behalen
van leerdoelen. Dat kan alleen als ze terug kunnen vallen op een breed palet aan in ict-toepassingen. Een
derde van de docenten heeft een smal palet van toepassingen die ze in zetten. Dit palet beperkt zich tot het
gebruik van apps voor tijdens de lessen en van ict voor communicatie met en tussen studenten. Een wat
grotere groep hanteert een breder palet, gekenmerkt door ict om de zelfredzaamheid van studenten te
vergroten, de creativiteit te stimuleren en de toepassing van beroepsspecifieke ict. Een derde van de docenten
kan tot slot terugvallen op een breed palet aan toepassingen, waartoe ook de inzet van social media behoort.
Voor verdere professionalisering is het goed om te bezien welke didactische ict-toepassingen passen in de
‘zone van naaste ontwikkeling’ voor docenten om hun palet uit te breiden.
Iets meer dan de helft van de docenten zet minstens met enige regelmaat ict in om te differentiëren, met name
om de studenten op eigen niveau te laten werken. De groep die dit vaak doet is nog wel klein. Het inzetten van
ict om studenten meer regie over en inzicht te geven in het eigen leerproces is minder vanzelfsprekend. Er zijn
nog weinig docenten die gebruik maken van de informatie en data die ict kan leveren over het leerproces van
studenten. Hier liggen kansen. Gegeven dat de meerwaarde van ict op deze onderdelen wordt onderschreven,
en wetende dat veel docenten zich slechts basaal vaardig voelen om met ict te differentiëren, ligt het voor de
hand om in te zetten op gerichte professionaliseringsactiviteiten, bijvoorbeeld op het gebied van zelfregie en
learning analytics.
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Verder zien we dat het gebruik van ict bij de begeleiding van BPV/stage nog in de kinderschoenen staat. Dat is
best bijzonder als we bedenken welke mogelijkheden er allemaal zijn, zoals het digitaal meekijken op afstand,
het gebruik van video-instructies en simulaties ter voorbereidingen van de BPV en het gebruik van social media
voor de begeleiding op afstand. Omdat door COVID-19 verschillende stages niet door konden gaan, viel er
weinig te begeleiden. Ict had wellicht alternatieven kunnen bieden, zoals het werken op afstand.
Lesgeven over ict
Er zijn weinig docenten die regelmatig aandacht hebben voor de ict-geletterdheid van de studenten in de
lessen. Een groot deel van de mbo-docenten besteedt weinig tot geen aandacht aan informatie- en
mediavaardigheden van studenten en er is nog minder aandacht voor de instrumentele ict-vaardigheden van
studenten. Uit eerder onderzoek in het mbo naar ervaringen tijdens de periode van het afstandsonderwijs 15
blijkt dat docenten verrast waren dat niet alle studenten goed overweg konden met de benodigde ictprogramma’s. De instrumentele vaardigheden van studenten zijn geen vanzelfsprekendheid, en het is van
belang hier aandacht voor te hebben in het onderwijs. Verder zien we dat er binnen het mbo maar zeer beperkt
aandacht is voor de programmeer- en codeervaardigheden van studenten, terwijl deze vaardigheden in de
toekomst steeds belangrijker worden.
Competenties
Een goede invulling van het lesgeven met en over ict kan alleen plaatsvinden als de competenties van
docenten om dit te doen op orde zijn. Op dat vlak is ontwikkeling nodig. Het merendeel van de docenten voelt
zich slechts basaal vaardig in het lesgeven met ict. Ook de competenties om te leren en innoveren zijn veelal
slechts beperkt aanwezig, terwijl deze competenties de sterkste relatie hebben met het lesgeven met en over
ict. Ze vallen daarmee in de prioriteitenmatrix in het vak ‘Aanpakken’. Dat betekent dat dit de competenties
zijn waar men zich het beste als eerste op kan richten, op het moment dat men wil werken aan het versterken
van het lesgeven met en over ict. Daarbij is het wel van belang in ogenschouw te nemen dat de competenties in
samenhang van belang zijn en het best gecombineerd aandacht kunnen krijgen.
Veel docenten onderschrijven een studentgestuurde visie, zien de meerwaarde van ict voor het onderwijs en
zijn ervaren (digitale) netwerkers. Ook schatten docenten hun eigen informatie- en mediavaardigheden vrij
hoog in. Deze competenties kunnen als gespreksstarter dienen bij de doorontwikkeling van de competenties
die minder goed ontwikkeld zijn, of bij het meer inzetten van ict in het onderwijs. Docenten met een
studentgestuurde visie kunnen actief uitgedaagd en ondersteund worden om deze visie om te zetten in
daadwerkelijk handelen en meer ict voor zelfregie en differentiatie in te zetten. Ook voor het verbreden van het
palet van vernieuwende ict-toepassingen helpt het om met docenten aan de slag te gaan en ze te
ondersteunen door ze te laten experimenteren met didactische toepassingen waarmee ze aspecten van hun
visie op leren en op de meerwaarde van ict te helpen realiseren in de eigen praktijk. Dit kan bijvoorbeeld in
leergemeeschappen, design- of ontwikkelteams.
Door terug te grijpen op de goed ontwikkelde informatie- en mediavaardigheden kunnen docenten aangezet
worden om meer aandacht te hebben voor de ict-geletterdheid van de studenten. Het is immers van belang
dat de docenten een rolmodel zijn voor de studenten en hun eigen gedrag en overwegingen expliciteren.
Professionalisering
Bijna 85 procent van de docenten heeft in de afgelopen drie jaar minimaal één keer deelgenomen aan een
professionaliseringsactiviteit in het kader van onderwijs met ict. Mogelijk is dit percentage het resultaat van de
COVID19-crisis en het gedwongen afstandsonderwijs. In deze periode moesten docenten van de een op de
andere dag op een andere manier onderwijs geven. Mogelijk hebben docenten actief trainingen en
bijeenkomsten bezocht waarbij dit specifiek aan de orde kwam. Ongeveer de helft van de docenten nam
gemiddeld jaarlijks deel aan professionaliseringsactiviteiten gericht op ict in het onderwijs.
15 Zie ons onderzoek in het mbo, hier en hier.
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We zien een duidelijke relatie tussen professionalisering, de competenties en het lesgeven met en over ict.
Docenten die zich frequent professionaliseren hebben beter ontwikkelde ict-gerelateerde competenties,
hebben meer aandacht voor de ict-geletterdheid van de studenten en zetten vaker ict in het onderwijs in. Maar
er is nog niet onderzocht wat eerst komt: leidt professionalisering tot meer gebruik en betere competenties of
zijn het vooral degenen die al meer doen en competenter zijn die meer deelnemen aan professionalisering? Dit
onderzoeken we bij de groep die deelnam aan meerdere metingen en volgt op een later moment in katern B.
Dit rapport wordt op een later moment verder uitgebreid met minimaal twee katernen. In Katern B analyseren
we de ontwikkelingen in de tijd op basis van de gegevens van de mbo-instellingen die al vaker deelnamen. In
deze katern is ook aandacht voor de effecten van professionalisering op de competenties en inzet van ict. In
Katern C geven gaan we dieper in op de professionalsering. We bekijken op welke verschillende thema’s
docenten zich verder willen ontwikkelen, en welke motivaties hierbij spelen.

6.2. Aanbevelingen

Kaders en visie eigen instelling
Dit rapport doet verslag van het mbo als geheel. Mbo-instellingen ontvangen terugkoppelingen (portal &
interactieve factsheet) waarmee ze zicht krijgen op de resultaten binnen de eigen organisatie, tot op
teamniveau (bij voldoende respons). Een eerste aanbeveling is om dit rapport naast de eigen resultaten te
leggen. Wat valt op en hoe verhoudt de eigen instelling zich tot de rest van het mbo? Dit rapport geeft
handreikingen voor interventies om ambities op het gebied van leren en lesgeven met ict te realiseren, zowel
op inhoud als op proces. Een volgende stap is het bespreken en duiden van de bevindingen in de context van
de eigen instelling om zo de bestaande innovatie- en professionaliseringsagenda te herijken. Zodat die recht
doet aan de eigen ambities en aan de verschillen tussen onderwijsteams en docenten. De resultaten van de
monitor en de wijze van terugkoppeling bieden een gemeenschappelijk discussiekader waarbinnen het
gesprek binnen de instelling beter gefaciliteerd kan worden. Er zijn werkvormen en filmpjes beschikbaar en
ervaringen worden gedeeld op ixperium.nl en via mbo digitaal. Ook wordt ondersteuning geboden vanuit deze
gremia. Er is veel ondersteuning voor het netwerk van contactpersonen die binnen elke instelling
verantwoordelijk waren voor de afname van de Monitor. Voor deze groep zijn verschillende responsiecolleges
en bijeenkomsten georganiseerd om het werken met de portal en de factsheets te vergemakkelijken en om
handvaten te geven hoe hier verder mee te gaan in de instelling.
Good practices
Er bestaan (soms grote) verschillen tussen sectoren, opleidingen en docententeams. Verschillen kunnen
worden aangegrepen om van te leren. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaan aanknopingspunten en
ideeën om ict ook op andere plekken in de organisatie meer in te bedden. Daarbij ligt het voor de hand
om de blik allereerst te richten op de docenten binnen de eigen instelling. Met de terugkoppelingen op
instellingsniveau worden de verschillen zichtbaar en kan gezocht worden naar “good practices” binnen de
organisatie en kan het gesprek worden gefaciliteerd. Door met elkaar het gesprek aan te gaan kunnen sectoren
en teams elkaar inspireren. In dat gesprek kunnen docenten erachter komen wat er allemaal mogelijk is, wat
‘werkt’ en hoe en waarom dat werkt. Goede voorbeelden uit de eigen praktijk kunnen zo breder worden
ingezet, zodat ict binnen de instelling meer ‘evidence informed’ kan worden aangewend om het leren te
bevorderen.
Competentieontwikkeling door gerichte professionalisering
De competenties voor lesgeven met en over ict zijn nog niet op orde. Om de competenties verder te
ontwikkelen is gerichte professionalisering nodig. Uit onderzoek 16 weten we dat professionalisering op dit
16

Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering - iXperium
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gebied effectief is als het dicht aansluit op de eigen onderwijspraktijk, er ruimte is om te experimenteren, er
samen wordt geleerd (liefst in een divers en zo mogelijk multidisciplinair team) en dat de
professionaliseringsactiviteit langlopend is. Met name wanneer het gaat om nieuwe dingen leren doen met
nieuwe ict-middelen - een dubbele innovatieslag - zijn deze elementen van belang.
Voor de aanzet tot deze professionalisering is het goed om voort te bouwen op de competenties die wel al op
orde zijn. Docenten zien de meerwaarde van ict voor het onderwijs in, en onderschrijven een studentgestuurde
visie. Dit is echter nog niet terug te zien in het feitelijk handelen. Docenten moeten actief worden aangezet om
deze gedeelde visies om te zetten in concreet handelen in het onderwijs.
Koplopers, peloton en achterblijvers
We hebben gezien dat niet iedereen even bedreven is in het inbedden van ict in het onderwijs. Bij het
uitspreken van ambities en inzetten van professionalisering moet rekening worden gehouden met het gegeven
dat mensen op verschillende snelheden acteren. Die verschillen vragen vaak om een andere benadering
waardoor er geen sprake is van een one-size-fits-all-benadering.
Koplopers die al veel ict in het onderwijs inzetten hebben heel andere professionaliseringsbehoeften dan
docenten uit het peloton. Voor de docenten die achterblijven op het peloton ligt er de uitdaging om ze
überhaupt meer aan te zetten en te verleiden tot het didactisch gebruik van ict. Een gedifferentieerd aanbod
waarbij de nadruk ligt op competentieontwikkeling is dan sterk aan te bevelen. I- of DigiCoaches kunnen hier
een belangrijke rol spelen.
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7. Bijlagen
7.1. Bijlage 1: Achtergrondkenmerken, schalen en bijbehorende vragen
Achtergrondkenmerken
Wat is je leeftijd?
Welk van onderstaande omschrijvingen past het best bij je functie?
(docent / instructeur / praktijkinstructeur/ (technisch) onderwijsassistent, practor, anders )
Geef je zelf les en/of begeleid je onderwijsactiviteiten?
Hoeveel jaar geef je les of begeleid je onderwijsactiviteiten?
Welke op het beroep van docent of instructeur gerichte opleiding(en) heb je voltooid?
In welk vak/vakkencluster verzorg je onderwijs? (vmbo/vavo)
(Nederlands / moderne vreemde talen / wiskunde / mens en natuur/ mens en maatschappij / lichamelijke opvoeding / kunst /
techniek / horeca en ondernemen / economie / zorg en welzijn / anders)
Welke op het beroep van docent of instructeur gerichte opleiding(en) [[heeft u]] voltooid?
Binnen welke opleidingscluster geef je het meeste onderwijs?
(creatieve industrie en ict / zorg, welzijn en sport / techniek en gebouwde omgeving / mobiliteit, transport, logistiek,
maritiem / gastvrijheid en uiterlijke verzorging / groen en voeding / specialistisch vakmanschap / handel en mode / zakelijke
dienstverlening en veiligheid / entree / anders)
In welk type vakken geef je momenteel onderwijs?
(algemeen vormend onderwijs (AVO-vakken) / beroepsgerichte vakken / anders)

Gebruik van vernieuwende ict-toepassingen
Kun je aangeven hoe je het afgelopen jaar ict hebt ingezet in je onderwijs? In mijn onderwijs...
(nooit – soms - met enige regelmaat – vaak - heel vaak)

laat ik studenten games doen gerelateerd aan leerdoelen
laat ik studenten met ict werken om zich creatief te uiten
zet ik ict in als middel om de zelfredzaamheid van studenten die dat nodig hebben te vergroten
kunnen studenten kiezen uit verschillende werkvormen met ict
laat ik studenten experimenteren met online simulaties of virtual reality
laat ik studenten met sociale media werken voor specifieke leerdoelen
maak ik gebruik van apps voor mijn lessen
leer ik studenten beroepsspecifieke ict-toepassingen te gebruiken
gebruik ik ict om de communicatie met en tussen studenten te vergemakkelijken
gebruik ik sociale media in de begeleiding van studenten
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Gebruik van ict om te differentiëren
Kun je aangeven hoe je het afgelopen jaar ict hebt ingezet in je onderwijs? In mijn onderwijs...
(nooit – soms - met enige regelmaat – vaak - heel vaak)

oefenen studenten op hun eigen niveau met behulp van digitale leerstof
bied ik studenten digitale oefentoetsen aan zodat zij zelf weten waar ze staan
gebruik ik ict om studenten op maat feedback te geven
laat ik studenten zelfstandig werken op hun eigen niveau met behulp van ict
laat ik studenten met adaptieve ict-programma’s werken die feedback en leerstof op maat bieden

Gebruik van ict voor zelfregie
Kun je aangeven of studenten in jouw onderwijs op de volgende manieren gebruik maken van ict? In mijn onderwijs…
(nooit – soms - met enige regelmaat – vaak - heel vaak)

gebruiken studenten digitale data (bijv. dashboards) om zelf zicht te hebben op hun ontwikkeling
gebruiken studenten ict om zelf inzicht te krijgen in de manier waarop ze leren
krijgen studenten met behulp van ict aanwijzingen over vervolgstappen om leerdoelen te behalen
gebruiken studenten software of apps waarmee ze hun werk plannen en organiseren
gebruiken studenten ict-tools om feedback te krijgen over hun ontwikkeling

Data-gebaseerd monitoren van leren
Kun je aangeven hoe je het afgelopen jaar ict hebt ingezet in je onderwijs? In mijn onderwijs...
(nooit – soms - met enige regelmaat – vaak - heel vaak)

breng ik met behulp van digitale data de sterke en zwakke punten van individuele studenten in kaart
breng ik met behulp van ict het leergedrag van individuele studenten in kaart
gebruik ik ict om inzicht te hebben in keuzes die [studenten/studenten] maken wat betreft het leren

Inzet van online onderwijs
Kun je aangeven hoe je het afgelopen jaar ict hebt ingezet in je onderwijs? In mijn onderwijs...
(nooit – soms - met enige regelmaat – vaak - heel vaak)

laat ik studenten online samenwerken
coach / begeleid ik studenten online
laat ik studenten elkaar feedback geven in een online omgeving
geef ik les via een live videoverbinding
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Gebruik van ict bij de begeleiding van BPV/stage
Begeleid je doorgaans studenten bij BPV/praktijkleren/werkplekleren/stage?
Onder BPV verstaan we alle vormen van leren in de praktijk zoals praktijkleren, stages en beroepspraktijkvorming.
(ja/nee) indien ‘ja’:

Zet je ict in bij de begeleiding van werkplekleren/stages?
(nooit – soms - met enige regelmaat – vaak - heel vaak)

ik gebruik simulaties in de voorbereiding op stage / BPV
ik gebruik video-instructies in de voorbereiding op stage / BPV
ik gebruik sociale media in de begeleiding van studenten tijdens stage / BPV
ik stel lesmateriaal digitaal beschikbaar op de stage / BPV-plek
ik laat studenten digitaal praktijkervaringen inbrengen (film/audio)
ik kijk op afstand met studenten mee (bv. via webcam)
studenten gebruiken multimediaal materiaal als bewijslast
ik bied studenten een online omgeving om aan elkaar of aan mij vragen te kunnen stellen

Aandacht voor instrumentele ict-vaardigheden van studenten
Kun je aangeven in hoeverre je het afgelopen jaar in je onderwijs aandacht hebt besteed aan de ict-geletterdheid van je
studenten. In mijn onderwijs besteed ik aandacht aan...
(nooit – soms - met enige regelmaat – vaak - heel vaak)

instrumentele ict-vaardigheden van studenten
studenten de meerwaarde van ict voor het eigen leren laten inzien
de specifieke ict-vaardigheden die de beroepspraktijk vraagt
vaardigheden van studenten om zich nieuwe ict-toepassingen snel eigen te maken
vaardigheden van studenten om te programmeren en coderen
het creatief en zelfstandig uitproberen van mogelijkheden van ict door studenten

Aandacht voor informatievaardigheden van studenten
Kun je aangeven in hoeverre je het afgelopen jaar in je onderwijs aandacht hebt besteed aan de ict-geletterdheid van je
studenten. In mijn onderwijs besteed ik aandacht aan...
(nooit – soms - met enige regelmaat – vaak - heel vaak)

vaardigheden van studenten om effectief online informatie te zoeken
vaardigheden van studenten om online gevonden informatie te beoordelen
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Aandacht voor mediavaardigheden van studenten
Kun je aangeven in hoeverre je het afgelopen jaar in je onderwijs aandacht hebt besteed aan de ict-geletterdheid van je
studenten. In mijn onderwijs besteed ik aandacht aan...
(nooit – soms - met enige regelmaat – vaak - heel vaak)

verantwoord omgaan met sociale media en internet door studenten
verantwoord omgaan met (online) privacy van zichzelf en van anderen door studenten
de veranderende relatie tussen mens en technologie
de risico’s van internetgebruik, zoals cyberpesten, hacking/phishing en/of filterbubbels
de effecten van toenemend mediagebruik op de maatschappij
het herkennen wanneer een mediaboodschap gekleurd is door commerciële motieven of politieke/ideologische
overtuigingen
het toepassen van netiquette (hoe je op een correcte en beleefde manier online communiceert)
het bewust zijn van je eigen online reputatie

Informatie- en mediavaardigheden van de docent
Deze vraag gaat over de eigen ict-vaardigheden. Hoe vaardig ben je in het...?
(helemaal niet – basaal – gevorderd – zeer gevorderd)

communiceren en samenwerken via internet
bewust en verantwoord omgaan met internet
zoeken van online informatie

Veilig media-gebruik
Deze vraag gaat over de eigen ict-vaardigheden. Hoe vaardig ben je in het...?
(helemaal niet – basaal – gevorderd – zeer gevorderd)

omgaan met de AVG
verantwoord omgaan met (online) privacy van jezelf en van anderen
omgaan met de risico’s van internetgebruik, zoals cyberpesten, hacking/phishing en filterbubbels

Mediabewustzijn
Deze vraag gaat over de eigen ict-vaardigheden. Hoe vaardig ben je in het...?
(helemaal niet – basaal – gevorderd – zeer gevorderd)

doorzien van de effecten van toenemend mediagebruik op de maatschappij
herkennen wanneer een mediaboodschap gekleurd is door commerciële motieven of politieke/ideologische
overtuigingen
toepassen van netiquette (hoe je op een correcte en beleefde manier online communiceert)
managen van je eigen online reputatie
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Instrumentele ict-vaardigheden
We zijn benieuwd hoe je ict gebruikt in je dagelijks leven. Hoe vaak voer je de volgende activiteiten uit?
(nooit – soms - met enige regelmaat – vaak - heel vaak)

Netwerken
sociale media gebruiken om contacten te onderhouden met bekenden en familie
reageren op posts/berichten door bijvoorbeeld te delen, favoriet te maken of te beantwoorden met tekst
gebruik van sociale media om informatie te vinden en uit te wisselen over persoonlijke projecten en interesses
gebruik van sociale media om contacten te onderhouden met professionele relaties

Gamen
spelen van single-user games op pc, tablet, telefoon of spelcomputer
spelen van online multiplayer games (bijv. World of Warcraft, Multiplayer Minecraft, Final Fantasy)
spelen van kleine online games met anderen (bijv. Wordfeud, Farmville, schaken)

Produceren
gebruik van videobewerkings-software (bijv. iMovie, Movie Maker, Photoshop Pro) om mijn eigen filmpjes te editen
onderhouden van een website en zorgen dat deze actueel blijft
programmeren
een app maken
muziek toevoegen aan een filmpje
maken van een eigen videotutorial om kennis of ervaringen te delen (vloggen)

Vaardig in didactisch gebruik van ict
Kun je aangeven hoe vaardig je bent om ict pedagogisch-didactisch in te zetten in je onderwijs? Hoe vaardig ben je in...?
(helemaal niet – basaal - gevorderd – zeer gevorderd)

gebruik maken van educatieve programma's
digitaal materiaal aanpassen voor mijn onderwijs
studenten zo begeleiden bij het gebruik van internet dat zij zelf relevante informatie leren vinden en beoordelen
opdrachten, leermaterialen en bronnen klaarzetten op het netwerk
bepalen welke onderwijssituaties geschikt zijn om gebruik te maken van ict
digitaal leermateriaal ontwikkelen
gebruik maken van de ict die relevant is voor de beroepspraktijk van de student
digitaal leermateriaal delen met collega's
het onderbouwen van de keuze voor ict-inzet voor het leren

Vaardig in differentiëren met ict
Kun je aangeven hoe vaardig je bent om ict pedagogisch-didactisch in te zetten in je onderwijs? Hoe vaardig ben je in...?
(helemaal niet – basaal - gevorderd – zeer gevorderd)

met behulp van ict nagaan wat de ontwikkelingsbehoeften van de individuele studenten zijn
het vinden van digitale leermiddelen/werkvormen die passen bij specifieke leerbehoeften van studenten
studenten op maat begeleiden bij het gebruik van digitale leermiddelen
met behulp van ict nagaan in hoeverre de ontwikkelingsbehoeften van de individuele studenten zijn gerealiseerd
mijn onderwijs met behulp van ict af stemmen op verschillen tussen studenten
bij het geven van opdrachten met ict rekening te houden met verschillen in niveau, interesse of tempo van mijn studenten
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Vaardig in creatief gebruik van ict
Hoe vaardig voel je je in...?
(helemaal niet – basaal - gevorderd – zeer gevorderd)

het variëren in de ict-toepassingen die ik inzet in mijn onderwijs
ict-toepassingen inzetten voor andere doelen dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn
het vertalen van ict-toepassingen die ik privé gebruik naar mijn onderwijspraktijk
het combineren van verschillende ict-toepassingen in mijn onderwijs
het uitproberen van ict-toepassingen die nieuw zijn voor mij
het bedenken van didactische werkvormen waarin ik ict gebruik

Vaardig in het ontwerpen blended leren
Hoe vaardig voel je je in het ontwerpen van onderwijs/een lessenreeks waarbij…?
(helemaal niet – basaal - gevorderd – zeer gevorderd)

de opeenvolging van online en fysieke leeractiviteiten elkaar versterken
leerdoelen, didactiek, vakinhoud en technologie in samenhang met elkaar zijn
bij de inzet van zowel fysieke als online leeractiviteiten rekening wordt gehouden met het welzijn van de studenten
rekening wordt gehouden met verschillen in ict-geletterdheid of toegang tot technologie
je de keuzes voor fysieke of juist online leeractiviteiten van een lesontwerp kunt onderbouwen
er bij de fysieke en online leeractiviteiten zicht is op de motivatie en betrokkenheid van studenten
de online en fysieke leeractiviteiten de studenten optimaal activeren tot leren

Op de hoogte blijven van leren en lesgeven met ict
Hoe blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs rondom leren met ict?
(nooit – soms - met enige regelmaat – vaak - heel vaak)

ik neem uit mezelf deel aan cursussen en trainingen op het gebied van leren met ict
ik lees vakliteratuur op het gebied van leren met ict
ik bestudeer nieuwe ict-rijke methoden en leermaterialen (websites, apps, etc.)
ik blijf op de hoogte van onderwijskundige vernieuwingen met ict
ik informeer naar mogelijkheden om mezelf verder te professionaliseren op het gebied van leren met ict
ik blijf op de hoogte van ict ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk die voor mijn studenten van belang is

Experimenteren en delen met ict
In hoeverre herken je jezelf in onderstaande uitspraken?

(past helemaal niet bij mij – past niet bij mij – past een beetje bij mij – past bij mij – past helemaal bij mij)

ik zet mijn lessen/instructie graag open online
ik deel graag mijn ideeën en opvattingen over onderwijs via sociale media
ik durf nieuwe digitale werkwijzen of materialen uit te proberen waarvan ik niet zeker weet of ze in mijn onderwijs werken
ik deel nieuwe digitale werkwijzen of materialen met andere docenten buiten de school
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Studentgestuurde visie op onderwijs
In hoeverre passen onderstaande uitspraken bij jouw visie op hoe onderwijs er uit zou moeten zien?
(helemaal met oneens – mee oneens - neutraal – mee eens – helemaal mee eens)

ik geloof dat het voortbouwen op de input en ideeën van studenten een effectieve manier is om mijn onderwijsinhoud
vorm te geven
ik nodig studenten vaak uit om de leeromgeving mee in te richten/vorm te geven
ik betrek studenten bij het evalueren van hun eigen werk en het formuleren van hun eigen leerdoelen
ik vind het essentieel dat studenten in mijn onderwijs de tijd krijgen om samen te werken zonder ze daarbij te sturen
ik beoordeel mijn studenten het liefst op een informele manier via observaties en prestaties
ik richt mijn onderwijs thematische in, gebaseerd op de interesses en ideeën van de studenten

Meerwaarde van ict in het onderwijs
Deze vraag gaat over de meerwaarde van ict voor het onderwijs. Wat zijn volgens jou belangrijke redenen om ict in te (gaan)
zetten in je onderwijs? Geef bij onderstaande doelen aan in hoeverre je vindt dat ict van toegevoegde waarde is. Ik vind dat
de inzet van ict van toegevoegde waarde is om ...
(geen toegevoegde waarde – weinig toegevoegde waarde - neutraal – van toegevoegde waarde – veel toegevoegde waarde)

de inhoud van het onderwijs actueel te houden
aan te sluiten bij de manier van leren van mijn studenten
studenten zelfstandig te laten leren en werken
recht te doen aan verschillen tussen studenten
studenten op te leiden tot ict-geletterde burgers
de samenwerking tussen studenten te stimuleren en ondersteunen
de onderwijstijd met studenten effectiever te benutten
meer activerende werkvormen aan te bieden
mijn onderwijs efficiënter in te richten
studenten goed voor te kunnen bereiden op de beroepspraktijk
studenten kennis te kunnen aanbieden op het moment dat zij het nodig hebben
de zelfredzaamheid van studenten die dat nodig hebben te vergroten
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Professionalisering
Hoe vaak heb je de afgelopen drie jaar deelgenomen aan onderstaande professionaliseringsactiviteiten?
(niet – 1x – 2x – 3x of meer)

een kortdurende training, workshop of kennisdelingsbijeenkomst, gericht op ict en onderwijs
een studiedag, gericht op ict en onderwijs
een meerdaags congres, gericht op ict en onderwijs
een training of cursus over een langere periode, gericht op ict en onderwijs
begeleiding vanuit de eigen instelling, gericht op ict en onderwijs (iCoach, DigiCoach, etc.)
deelname aan een ontwikkel- of designteam/learning community/leergemeenschap, gericht op ict en onderwijs
Heb je de afgelopen drie jaar deelgenomen aan een iXperium-training tot procesbegeleider designteams of verbinder?
(ja-nee) (alleen vragen aan OWP-MBO en GPA instellingen)

Heb je de afgelopen drie jaar deelgenomen aan een iXperium designteam of een iXperium implementatieteam
(ja-nee) (alleen vragen aan OWP-MBO en GPA instellingen)

Op welke thema's, gericht op onderwijs en ict, wil je je de komende twee jaar ontwikkelen?
gebruik van ict om te differentiëren
ontwerpen van blended leren
ict-geletterdheid van studenten
ict-ontwikkeling in de beroepspraktijk
activerend leren met ict
vernieuwend ict toepassen in het onderwijs, zoals VR/AR
gebruik van data en learning analytics
gebruik van ict voor meer eigenaarschap bij studenten
ethische vraagstukken rond gebruik van ict in het onderwijs
anders
geen enkel thema gericht op onderwijs en ict
Op welk ander thema gericht op onderwijs en ict wil je je de komende twee jaar ontwikkelen?
Wat motiveert jou om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten gericht op onderwijs en ict? Voor mij is het
belangrijk dat…
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7.2. Bijlage 2: Overzicht deelnemende mbo-instellingen

Deelnemende mbo-instellingen

Locatie

Type mbo

Aeres
Aventus
Deltion College
De Rooi Pannen
Friesland College
Graafschap College
Grafisch Lyceum Rotterdam
Hout- en meubileringscollege
Koning Willem I College
MBO College Lelystad
MBO Utrecht
Mediacollege Amsterdam
Nimeto
Nova College
Onderwijsgroep Tilburg
Regio College
Rijn IJssel
ROC A12
ROC Da Vinci College
ROC de Leijgraaf
ROC Horizon College
ROC Midden Nederland
ROC Mondriaan
ROC Nijmegen
ROC Ter AA
ROC TOP
ROC van Amsterdam College West
ROC Van Twente
Sint Lucas
Stichting Clusius ROC KOP
Terra MBO
Yuverta

Gelderland
Overijssel
Overijssel
Noord-Brabant
Friesland
Gelderland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Flevoland
Utrecht
Noord-Holland
Utrecht
Noord-Holland
Noord-Brabant
Noord-Holland
Gelderland
Gelderland
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Noord-Holland
Utrecht
Zuid-Holland
Gelderland
Noord-Brabant
Noord-Holland
Noord-Holland
Overijssel
Noord-Brabant
Noord-Holland
Groningen/Drenthe
Noord-Holland/ZuidHolland/ Utrecht/NoordBrabant

AOC*
ROC
ROC
ROC*
ROC
ROC
vakschool
vakschool
ROC
ROC
ROC
vakschool*
vakschool
ROC
ROC*
ROC
ROC
ROC
ROC
ROC
ROC
ROC
ROC
ROC
ROC
ROC
ROC
ROC
vakschool*
ROC
AOC
AOC*

Aantal
uitgenodigd
382
751
1.157
407
735
619
253
315
782
89
281
210
126
767
753
330
889
408
389
304
996
1.149
1.262
750
230
277
305
188
239
314
204
664

Bruto respons
216
333
518
241
248
279
147
118
378
41
144
109
57
316
478
146
400
154
197
160
375
395
541
292
143
83
108
106
110
143
92
314

57%
44%
45%
59%
34%
45%
58%
37%
48%
46%
51%
52%
45%
41%
63%
44%
45%
38%
51%
53%
38%
34%
43%
39%
62%
30%
35%
56%
46%
46%
45%
47%

Netto respons
185
287
435
203
200
228
125
105
322
35
128
77
43
275
414
123
335
116
176
135
295
313
434
237
125
71
87
89
83
113
74
265

48%
38%
38%
50%
27%
37%
49%
33%
41%
39%
46%
37%
34%
36%
55%
37%
38%
28%
45%
44%
30%
27%
34%
32%
54%
26%
29%
47%
35%
36%
36%
40%

Totaal
16.210
7.382
46%
6.133
38%
*) Deze mbo-instellingen bieden naast mbo- ook vmbo-onderwijs aan; 691 docenten die de vragenlijst invulden (10%) waren daaraan
verbonden. Vmbo docenten zijn niet meegenomen in deze rapportage. Deze rapportage heeft betrekking op die docenten die onderwijs
geven binnen het mbo. Deelnemende mbo-instellingen ontvangen via de portal wel een compleet overzicht van de resultaten van hun
docenten.

7.2.1. Verantwoording respons
In totaal namen 32 mbo-instellingen deel aan de monitor. Op basis van de verdeling naar type instellingen
(ROC, AOC of vakschool) en grootte van de instelling (aantallen onderwijzend personeel, op basis van DUOgegevens, peiljaar 2021) is door middel van een Chi-kwadraattoets bekeken of deze steekproef afwijkt van de
landelijke populatie. Op basis van deze toets hebben we kunnen vaststellen dat de samenstelling van de
steekproef niet afwijkt van de populatie.
Naast het type instelling en de grootte, is ook het percentage uitgenodigde respondenten dat deelneemt aan
de monitor van belang voor een representatieve steekproef. Zesenveertig procent van de genodigden startte
met de vragenlijst (bruto respons). Hierna volgde een opschoning van de dataset en zijn volgende stappen
ondernomen:
•
•
•

Iedereen die geen toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens is uit de
dataset verwijderd;
Vervolgens is er een selectie gemaakt van enkel de respondenten die hebben aangegeven
daadwerkelijk onderwijs te geven;
Er is gecontroleerd op niet-valide waarden (zoals logische verhouding leeftijd en werkervaring)
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•
•

Respondenten die minder dan de helft van de vragenlijst hebben ingevuld zijn uit de dataset
verwijderd;
Er zijn verschillende tests uitgevoerd op straightlining (het lukraak invullen van de vragenlijst).
Respondenten die niet door de test kwamen zijn uit de dataset verwijderd;

Na opschoning van de dataset is de algehele respons 38 procent (6.133 respondenten). Het percentage
respondenten dat de vragenlijst helemaal heeft ingevuld ligt op 34 procent (5.488 respondenten). Er is voor
gekozen om ook de respondenten mee te nemen die tenminste de vragenlijst voor de helft hebben ingevuld.
De reden hiervoor is dat uit de analyse van de antwoorden bleek dat de groep respondenten die de vragenlijst
niet helemaal heeft ingevuld afweek van de groep dit dat wel hadden gedaan. Het betrof de antwoorden op de
vragen die ging over lesgeven met en over ict. Over het algemeen gaf de groep respondenten die de vragenlijst
helemaal hadden ingevuld aan iets vaker aan les te geven met en over ict. Om een zo representatief mogelijk
beeld te behouden zijn alle respondenten die bepaalde vragen hebben beantwoord meegenomen bij de
betreffende beschrijvende figuren en tabellen. Hierdoor wijken respondentaantallen (N) per figuur of tabel af
van 6.133.
Gedurende het veldwerk communiceerden we richting de instelling dat we streefden naar een minimale
respons van 30 procent (volledig ingevulde vragenlijsten). De meeste instellingen hebben dit aandeel volledig
ingevulde vragenlijsten behaald. Het laagste percentage ligt op 27 procent en het hoogste op 55 procent. De
respons die instellingen in hun portal te zien kregen kan enkele procentpunten afwijken van de netto respons,
omdat in het responspercentage richting instelling ook respondenten zijn meegenomen die geen toestemming
hebben gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens of respondenten die hebben aangegeven niet
onderwijsgevend te zijn. Tegelijkertijd zijn respondenten die de vragenlijsten niet afrondden in het
responspercentage richting instelling niet meegenomen, terwijl deze (zoals hierboven toegelicht) toch in de
dataset terecht kunnen zijn gekomen als ze meer dan de helft hebben ingevuld.
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7.3. Bijlage 3: Verdeling achtergrondkenmerken 17
7.3.1. Verdeling over type mbo-instelling

Type mbo-instelling
AOC
ROC
Vakschool
Totaal

Aantal
3
24
5
32

Aantal respondenten

524
5.176
433

6.133

% van totaal
9%
85%
7%
100%

7.3.2. Verdeling over opleidingscluster

Onderstaande tabel geeft de verdeling van antwoorden op de vraag ‘Binnen welk van onderstaande opleidingsclusters geef je het meest
onderwijs?’ Eén antwoord kon worden aangevinkt. Op basis van het gegeven antwoord volgde een meer specifieke vervolgvraag: ‘Binnen
welk opleidingscluster binnen [gekozen opleidingscluster] geef je (het meest) onderwijs?’. Opnieuw kon dan één antwoord kon worden
aangevinkt. Bij creatieve industrie en ict waren de opties bijvoorbeeld ‘kunsten en entertainment / artiesten’, ‘communicatie, media en
design’ en ‘ict’.
Opleidingscluster
Creatieve industrie en ict (CII)
Zorg, welzijn en sport (ZWS)
Techniek en gebouwde omgeving (TGO)
Mobiliteit, transport, logistiek, maritiem (MTLM)
Gastvrijheid / uiterlijke verzorging (G/UV)
Groen en voeding (G&V)
Specialistisch vakmanschap (SV)
Handel / mode (H/M)
Zakelijke dienstverlening en veiligheid (ZDV)
Entree
Anders
Totaal

Aantal respondenten
851
1.829
562
256
432
414
53
324
397
210
616
5.944

% van totaal
14%
31%
9%
4%
7%
7%
1%
5%
7%
4%
10%
100%

7.3.3. Verdeling over functie

Onderstaande tabel geeft de verdeling van antwoorden op de vraag ‘Wat is je functie?’ Eén antwoord kon worden aangevinkt.
Functie
docent
instructeur
anders*
Totaal

Aantal respondenten
5.533
445
154
6.132

% van totaal
90%
7%
3%
100%

7.3.4. Verdeling over vooropleiding

Onderstaande tabel geeft de verdeling van antwoorden op de vraag ‘Welke op het beroep van docent of instructeur gerichte opleiding(en)
heb je voltooid?’ Meerdere antwoorden konden worden aangevinkt.
Gevolgde vooropleiding*
Pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG)
Docentenopleiding vo 1e graad (learenopl 1e)
Docentenopleiding vo 2e graad (learenopl 2e)
hbo kopopleiding (kopopleiding)
Pabo
anders
Totaal

Aantal respondenten
1.206
441
1.915
520
176
1.272
5.533***

% van totaal
22%
8%
35%
9%
3%
23%
100%

*) Docenten die meerdere vooropleidingen hebben genoten zijn ingedeeld op de hoogste en meest aansluitende opleiding die zij hebben
gedaan, daarbij is de volgende volgorde aangehouden: 1. Docentenopleiding vo 1e graads; 2. Docentenopleiding vo 2e graads; 3. Hbo
kopopleiding; 4. Pedagogisch-didactisch getuigschrift; 5. Pabo.
**) Inclusief ALPO (3 respondenten)
***) Alleen docenten zijn hier meegenomen (instructeurs en overige onderwijsgevenden zijn buiten beschouwing gelaten)

17

In sommige gevallen telt het totaal van de categorieën niet op tot 6.133. Dit heeft te maken met missende waarden of door de
datacleaning (zie 7.2.1).
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7.3.5. Verdeling over mbo / vavo

Gegevens over de indeling van docenten over mbo en vavo zijn aangeleverd door de instelling.
Mbo/vavo
mbo
(ook) vavo
Totaal

Aantal instellingen
32
11
32

Aantal respondenten
5.945
188
6.133

% van totaal
97%
3%
100%

7.3.6. Verdeling over type vak

Onderstaande tabel geeft de verdeling van antwoorden op de vraag ‘In welk type vakken geef je momenteel onderwijs?’ Meerdere
antwoorden konden worden aangevinkt.
Type vak
alléén AVO-vakken (AVO)
alléén beroepsgerichte vakken (beroeps)
combinaties van AVO- en/of beroepsgerichte vakken en/of ‘anders’
Totaal

Aantal respondenten
1.206
3.736
1.191
6.133

7.3.7. Verdeling over ervaring als onderwijsgevende

% van totaal
20%
61%
19%
100%

Onderstaande tabel geeft de verdeling van antwoorden op de vraag ‘Hoeveel jaar geef je les of begeleid je onderwijsactiviteiten?’ (open
vraag)
Aantal jaren in functie
< 1 jaar
1 - 3 jaar
4 - 5 jaar
6 - 10 jaar
11 - 20 jaar
> 20 jaar
Totaal

Aantal respondenten
80
1.116
632
1.266
1.653
1.385
6.132

% van totaal
1%
18%
10%
21%
27%
23%
100%
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