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Inleiding

Sinds 2018 werken mbo-instellingen en onderzoekers 
samen aan de vormgeving van gepersonaliseerd leren 
met ict in het mbo in de MBO Onderzoekswerkplaats 
Gepersonaliseerd leren met ict (OWP ICT). De OWP ICT is 
een samenwerking van vijf mbo-instellingen (Mediacollege 
Amsterdam, Rijn IJssel, Graafschap College, Summa 
College en Koning Willem I College (voorheen ROC De 
Leijgraaf)), het iXperium Centre of Expertise Leren met 
ict, IVA Onderwijs/Stichting Etre et Avoir, de practoraten 
Mediawijsheid en Innovatiesucces in het mbo en de Tilburg 
University.

Na vier jaar zijn er op het gebied van gepersonaliseerd 
onderwijs met ict tientallen leerarrangementen ontwikkeld, 
honderden docenten bij het onderwerp betrokken, compe-
tenties van docenten in kaart gebracht middels de monitor 
Leren en lesgeven met ict, designteams en implementatie-
teams1 opgestart en is doorontwikkeling in gang gezet. 
In de designteams werkten personen van verschillende 
disciplines aan het onderzoekend ontwerpen van ict-rijke 
leerarrangementen. De onderwijskundige praktijkvraag 
van de betreffende instelling stond daarbij centraal en 
paste in het kader van gepersonaliseerd leren met ict. Er 
zijn sinds de start in 2018 in totaal 22 designteams en zes 
implementatie teams gestart. 

De OWP ICT heeft geleid tot de ontwikkeling van instru-
menten om de zelfregulatie, motivatie en ict-geletterdheid 
van studenten in kaart te brengen. Het actantnetwerk2, een 
werkvorm om de huidige en beoogde onderwijsorganisatie 
in kaart te brengen, is aangepast voor de mbo-context in 
het kader van de OWP ICT. Meerdere kennisdeelbijeen-

1  In iXperiumdesignteams ontwerpen leraren, lerarenopleiders, 
onderzoekers, ict-experts, praktijkdeskundigen en studenten onder 
begeleiding van een procesbegeleider ict-rijke leerarrangementen 
op basis van een praktijkvraag rondom gepersonaliseerd leren met 
ict, de organisatie hiervan of ict-geletterdheid. Een implementatie-
team zorgt voor en begeleidt de implementatie van ontwikkelde 
leerarrangementen en gaat na wat ervoor nodig is om ontwikkel-
de leerarrangementen bij een bredere doelgroep binnen de eigen 
organisatie, en indien mogelijk ook daarbuiten, toe te passen.

2  Zie: https://www.ixperium.nl/actantnetwerk/ en van Loon, A.-M., 
van der Neut, I., Hulsen, M., & Kral, M. (2020). Organiseren van ge-
personaliseerd leren met ict: Werkvorm om de huidige en beoogde 
onderwijsorganisatie in het mbo in kaart te brengen door middel 
van een actantnetwerk. iXperium Centre of Expertise Leren met ict.

komsten boden kansen voor netwerkvorming en de uitwis-
seling van kennis en ervaringen.

Het doel van dit casusonderzoek was om de verhalen 
achter de opbrengsten van de OWP ICT aan de hand van 
vijf portretten te beschrijven. In deze portretten, die net 
zoveel een vooruitblik als een reflectie vormen, vertellen de 
deelnemende mbo-instellingen al terugblikkend en in eigen 
woorden waar ze trots op zijn, wat deelname aan de OWP 
ICT heeft opgeleverd en waar ze tegenaan zijn gelopen. 
De portretten zijn een onderdeel van het overkoepelende 
onderzoek dat gericht is op de vraag of de OWP ICT tot 
duurzame kennisontwikkeling en innovatie heeft geleid en 
wat daarin de werkzame bestanddelen waren. In het casus-
onderzoek stonden de volgende vragen centraal:
• Wat heeft de deelname aan de OWP ICT in gang gezet in 

de organisatie?
• Wat zijn de opbrengsten en geleerde lessen?
• Welke nieuwe vraagstukken zijn daaruit voortgekomen?

Dit casusonderzoek is bedoeld als een aanvulling op de 
eindrapportage van de OWP ICT.

Aanpak

In de periode juni tot en met oktober 2022 bezochten twee 
onderzoekers van het iXperium de vijf mbo-instellingen 
van de OWP ICT voor een rondleiding en interviews met 
personen die betrokken waren bij de OWP ICT, zoals de 
project leider, een docent, een teamleider en een student. 
Informatie over de designteams van de mbo-instellingen 
is buiten het bezoek van de onder zoekers aan de instellin-
gen om verzameld. De interviews hadden de vorm van een 
open gesprek, geleid door een aantal vooraf geformuleerde 
onderwerpen, waarop werd doorgevraagd. De interviews 
waren gericht op de opbrengsten en uitdagingen van de 
OWP ICT. Er kwamen vragen aan bod over de verwachtin-
gen ten aanzien van de OWP ICT, de samenwerking met 
andere mbo-instellingen en de doorontwikkeling van de 
ontwikkelde producten. Daarnaast vertelden deelnemers 
over ontwikkelingen binnen hun instelling op het gebied 
van gepersonaliseerd leren met ict. De deelnemers wer-
den aangemoedigd om ervaringen te delen die voor hen 
belangrijk waren en die ze graag wilden delen. Tijdens 
de gesprekken zijn aantekeningen gemaakt, die de basis 
vormden voor de portretten. Gemaakte opnames dienden 
ter naslag. De portretten zijn zo veel mogelijk in de eigen 
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woorden van de instellingen weergegeven, aangevuld met 
citaten uit de interviews en foto’s van het bezoek. Daarmee 
is deze publicatie geschreven vanuit het perspectief van de 
deelnemende mbo-instellingen. Niet alle opbrengsten van 
de OWP ICT komen dus even uitgebreid in deze rapportage 
aan bod.

De teksten zijn voorafgaand aan de publicatie voorgelegd 
aan de bezochte instellingen.

Leeswijzer

Elk portret begint met een korte contextschets van de 
betreffende instelling. Vervolgens beschrijven we de 
impact van de OWP ICT op de organisatie met bijbehorende 
opbrengsten, uitdagingen en geleerde lessen. De portret-
ten zijn aangevuld met samenvattingen van de iXperium-
designteams3 die tijdens de OWP ICT hebben gelopen. We 
sluiten af met een beschouwing, waarin we overkoepelend 
bespreken waar de mbo-instellingen trots op zijn, welke 
vraagstukken op meerdere mbo-instellingen leven en welke 
verschillen daarbij opvallen.

3   Zie: https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/ixperi-
um-designteams/designteams-overzicht/?_sf_s=onderzoekswerk-
plaats&_sft_designteams_sector=40-mbo  

https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/ixperium-designteams/designteams-overzicht/?_sf_s=onderzoekswerkplaats&_sft_designteams_sector=40-mbo
https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/ixperium-designteams/designteams-overzicht/?_sf_s=onderzoekswerkplaats&_sft_designteams_sector=40-mbo
https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/ixperium-designteams/designteams-overzicht/?_sf_s=onderzoekswerkplaats&_sft_designteams_sector=40-mbo
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Mediacollege Amsterdam

Mediacollege Amsterdam  
in het kort

De ongeveer 2500 mbo-studenten die studeren aan 
het Mediacollege Amsterdam kunnen kiezen uit veer-
tien opleidingen op het gebied van Film & Fotografie, 
Podiumtechniek & Tech, Mediaproductie, Creative 
designers en Producers & Redacteurs. De visie van het 
Mediacollege Amsterdam is dat het onderwijs goed moet 
aansluiten bij een specifiek deel van de mediabranche, 
omdat verschillende vakgebieden verschillende com-
petenties van studenten vragen. Ook vragen versnelde 
technologische ontwikkelingen, transities in de media 
en veranderingen in verwachtingen van studenten om 
onderwijsvernieuwing. 

Tijdens de OWP ICT zijn bij het Mediacollege Amsterdam 
vier designteams gestart, waarvan er nog één loopt ten 
tijde van de publicatie van dit rapport (februari 2023). Deze 
designteams houden zich bezig met de vraag wat geperso-
naliseerd leren met ict vraagt van studenten. Dit heeft 
onder andere geleid tot de ontwikkeling van tools om de 
zelfregulerende vaardigheden van studenten te versterken 
en hen vaardiger te maken in het gebruik van online (leer)
systemen. Het designteam ‘Zelfregulerende vaardigheden 
van studenten’ heeft geleid tot een implementatieteam.

De contactpersoon van Mediacollege Amsterdam voor 
de OWP ICT was Marit Montsanto. Tijdens het bezoek is 
gesproken met een docent en studenten van de opleiding 

Ruimtelijk vormgever en twee onderwijskundigen van het 
practoraat Mediawijsheid.

Designteam ‘Peerfeedback en onderzoekende houding 
via een digitaal platform’

Het doel van dit designteam was om te achterhalen hoe het 
platform Microsoft Teams bijdraagt aan een onderzoekende 
houding van de student, hoe studenten elkaar peerfeedback 
kunnen geven en hoe ze meer inzicht kunnen krijgen in 
hun eigen leerproces. Er is onderzocht of en hoe deze drie 
aspecten terugkomen in de online Teams-omgeving en hoe 
studenten hiermee kunnen leren werken. Dit resulteerde 
in een advies aan de ict-afdeling, onderwijskundigen 
en i-coaches over de inzet van Microsoft Teams voor 
gepersonaliseerd leren.

Designteam ‘Het vergroten van de zelfkennis/motivatie 
van studenten voor meer maatwerk/zelfregie met ict’

De praktijkvraag van dit designteam (dat in februari 2023 nog 
loopt) is: hoe kunnen studenten zich meer eigenaar voelen 
van hun eigen leerproces en zich meer betrokken voelen 
bij de opleiding? De verwachting is dat maatwerk en meer 
autonomie bijdragen aan het beter kunnen formuleren van 
de eigen leerdoelen. Hiervoor maakt het designteam een 
beelddagboek in Padlet, dat studenten kunnen gebruiken om 
hun leerproces in kaart te brengen. Dit beelddagboek wordt 
momenteel door meerdere docenten uitgeprobeerd.
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Wat heeft deelname aan de 
OWP ICT in gang gezet in de 
organisatie?

Door de OWP ICT zijn lopende ontwikkelingen binnen het 
Mediacollege Amsterdam op het gebied van zelfregie en 
formatief handelen verder uitgewerkt. Docenten hebben 
de ruimte gekregen om zich te professionaliseren op het 
gebied van gepersonaliseerd leren met ict en hebben 
de mogelijkheid gekregen om te werken aan vragen die 
betrekking hebben op dit thema. Hierdoor zijn nieuwe 
inzichten opgedaan en weten collega’s elkaar intern sneller 
te vinden.

Om studenten meer zelfregie te geven, gebruikten sommige 
opleidingen al Leermeter4 van Educator, een software-
programma waarin de ontwikkeling van vaardigheden 
van studenten centraal staat. Door deelname aan de OWP 
ICT kon de Leermeter doorontwikkeld worden. In het 
designteam ‘Zelfregulerende vaardigheden van studenten’ 
onderzochten docenten de ervaringen van studenten met 
Leermeter. Daaruit bleek dat leerdoelen soms te abstract 

4 Zie: https://www.educator.eu/leermeter/

beschreven waren, waardoor deze niet altijd bruikbaar 
waren voor studenten. Voor docenten waren de leerdoelen 
ook niet altijd duidelijk. Er zijn vervolgens video’s gemaakt 
die de benodigde competenties van studenten visualiseren. 
Het implementatieteam dat volgde op dit designteam, ont-
wikkelde ook lessen over de betreffende competenties voor 
studieloopbaanbegeleiders. Dit leverde positieve reacties 
op van collega’s van de docenten die betrokken waren bij 
dit implementatieteam.

Designteam ‘Zelfregulerende vaardigheden van 
studenten’

Mbo-studenten blijken soms moeite te hebben met het 
inschatten van hun competenties. Hierdoor kunnen ze ook 
hun eigen leerproces niet goed reguleren. Het designteam 
heeft om die reden onderzocht wat studenten en docenten 
nodig hebben om zelfregulatie bij studenten te stimuleren. 
Het designteam heeft de inhoud van een ondersteunende 
softwaretool voor zelfregulerende vaardigheden (Leermeter) 
aangepast om de tool geschikter te maken voor de 
studenten. Daarnaast maakten alumni filmpjes voor huidige 
studenten om de meerwaarde van bepaalde metacognitieve 
vaardigheden uit te leggen.

Door deelname aan de designteams konden docenten zich 
verdiepen in de onderwerpen die binnen het Mediacollege 
Amsterdam hoog op de agenda staan, zoals formatief han-
delen, maatwerk en meer zelfregie. Er is nagedacht over de 
inzet van ict hierbij en om deze ontwikkelingen aan te laten 
sluiten op de behoeften van de studenten. Sommige docen-
ten van het Mediacollege Amsterdam zijn de voor delen 
gaan inzien van formatief leren en merken bij studenten 
dat stof daardoor beter beklijft, ze trots zijn op hun werk en 
meer regie over hun leerproces kunnen nemen.

“Het is een puzzel, en binnen de OWP ICT krijgen we de 
ruimte om een deel uit te zoeken. Hoe kunnen we meer 
formatief handelen en hoe kan dat met ict? De mensen 
die aansluiten, zien het voordeel ervan in en willen 
graag aan de slag!”
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Opbrengsten: concrete producten 
en professionalisering

Drie concrete producten van de OWP ICT zijn het beeld-
dagboek, de doorontwikkeling van Leermeter en de Mind 
MApp. Op deze producten wordt door de betrokkenen met 
trots teruggekeken. Het beelddagboek kan door studen-
ten worden gebruikt om het leerproces bij te houden en 
foto’s en tekst te plaatsen van hun project. De ervaring 
leert dat de meeste studenten uitsluitend foto’s up -
loaden en tekst achterwege laten. Dat past ook beter bij 
de belevingswereld van de studenten, omdat ze vaak de 
voorkeur geven aan beelden boven (veel) tekst. Studenten 
gaven achteraf aan de meerwaarde in te zien van het 
beelddagboek, vooral om te kunnen zien waar ze vandaan 
kwamen en waar ze nu zijn. Meerdere studenten hebben 
het beelddagboek gebruikt, maar velen ook niet. Ict kan 
helpen bij de zelfregulatie van studenten, maar er is extra 
ondersteuning nodig om de studenten er goed mee te 
kunnen laten werken. Op dit inzicht wordt momenteel 
voortgeborduurd in het designteam ‘Het vergroten van de 
zelfkennis/motivatie van studenten voor meer maatwerk/
zelfregie met ict’. 

Designteam ‘Een app voor zelfregulerende vaardigheden 
van studenten’

Dit designteam bouwde voort op het designteam 
‘Zelfregulerende vaardigheden van studenten’. In dit vervolg 
ontwikkelde het designteam een prototype van een ict-
tool: de Mind MApp. Deze app helpt de student tijdens de 
projectperiode (tien weken) bij een van de zelfregulerende 
vaardigheden (zoals plannen). De student legt aspecten 
van de planning vast in de app en krijgt tips, tricks en 
herinneringen aan de eigen gestelde doelen als pushbericht.

Het Mediacollege Amsterdam is er erg trots op dat het 
beelddagboek door veel docenten getest wordt. Studenten 
nemen hun beelddagboek samen met de docent door. Door 
de betere begeleiding zien de betrokken docenten nu al 
meer activiteit van studenten met en in het beelddagboek. 
De docenten zijn ook enthousiast en het geheel wordt 
als leerarrangement op de website van het Mediacollege 
Amsterdam gepubliceerd, zodat andere geïnteresseerden 
hier hun voordeel mee kunnen doen.

Op basis van feedback van studenten zijn aanpassingen in 
Leermeter gedaan. Deze aanpassingen hebben ertoe geleid 
dat studenten eigen leerdoelen kunnen opstellen, naast de 
leerdoelen die zijn bepaald door de docent. In Leermeter 
kan de docent de voortgang ten opzichte van de leerdoelen 
scoren en hierover vervolgens het gesprek met de student 
aangaan. Het leerproces inzichtelijk maken kan studenten 
echter ook afschrikken, met name wanneer een leerdoel 
nog niet is behaald. Het Mediacollege Amsterdam wil graag 
meer formatief handelen, maar bij sommige studenten is 
die leerdoelgerichte mindset er nog niet.

De Mind MApp is een product van een designteam waarmee 
studenten meer regie over hun leerproces kunnen nemen. 
De app helpt de student bij het plannen, kan leerdoelen en 
planning bijhouden en geeft tips en tricks en herinneringen 
aan de eigen gestelde doelen om de student te onder-
steunen bij het reguleren van het leerproces. Met deze app 
wordt geprobeerd hetzelfde proces te beschrijven als het 
proces dat de student doorloopt tijdens een project voor 
een bepaald vak. Ook kan de student het taalgebruik van 
de app herkennen omdat deze door docenten in studie-
loopbaangesprekken gebruikt wordt.

Naast de concrete producten die de designteams van het 
Mediacollege Amsterdam hebben opgeleverd, is de OWP 
ICT een mooi voorbeeld van hoe professionalisering eruit 
kan zien binnen een mbo-instelling. De docenten van het 
Mediacollege Amsterdam hebben een kritische houding 
ontwikkeld die helpt bij het formuleren van vraagstukken 
en bij het uitnodigen van de juiste personen die daarbij 
kunnen helpen. Dat betreft niet alleen ict-experts, maar ook 
teamleiders of CvB-leden. Er is ook geleerd mensen eerder 
te betrekken in het proces. Dit was soms lastig, omdat 
mensen meestal gewend zijn om te denken vanuit de eigen 
werkzaamheden.

Vraagstukken: ontwikkelingen 
duurzaam maken

De duurzame inbedding van de ontwikkelingen en 
opbrengsten van de OWP ICT is nog een vraagstuk binnen 
het Mediacollege Amsterdam. Hiervoor moeten ontwik-
kelde producten vindbaar zijn en moeten anderen in de 
organisatie worden meegenomen in de ontwikkelingen. Het 
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veranderen van attitudes en het creëren van draagvlak kan 
dan moeilijk zijn. Met name docenten die niet bij de OWP 
ICT betrokken waren, zien nog niet altijd de meerwaarde 
van de inzet van ict bij formatief handelen. De video’s die 
leerdoelen visualiseren zijn hierbij behulpzaam.

“Mijn toekomstdroom is een soort Polarsteps; een 
digitale tool waarin de leerreis van de student in kaart 
wordt gebracht, waarbij anderen uitgenodigd kunnen 
worden om feedback te geven en die leerreis mee te 
beleven.”
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Graafschap College in het kort

In Doetinchem, Groenlo en Winterswijk bevinden zich de 
locaties van het Graafschap College waar in totaal circa 
10.000 studenten mbo-, entree- en vavo-opleidingen in 
diverse richtingen volgen. De snelle veranderingen in het 
werkveld en de maatschappij hebben ertoe geleid dat in de 
onderwijsvisie van het Graafschap College het aan bieden 
van hybride, innovatief en gepersonaliseerd onderwijs 
centraal staan. STRAX is binnen het Graafschap College het 
platform voor onderwijsinnovatie waar medewerkers en 
studenten terechtkunnen om de mogelijkheden van ict in 
het onderwijs te verkennen.

Tijdens de OWP ICT zijn zes designteams gestart bij het 
Graafschap College, waarvan er één nog actief is ten 
tijde van de publicatie van dit rapport (februari 2023). De 
designteams hebben zich gebogen over vraagstukken 
die in lijn waren met de eerder genoemde speerpunten 
van de onderwijsvisie van het Graafschap College. Zo 
hebben diverse designteams onderzocht hoe ict kan 
bijdragen aan het leerproces van studenten. Bewegend 
leren met inzet van ict heeft een vervolg gekregen in een 
implementatieteam. 

De contactpersoon binnen het Graafschap College voor de 
OWP ICT was Harry Brink. Tijdens het bezoek is gesproken 
met docenten die actief waren in designteams, een inno-
vatiedocent, een i-coach, een student Ict-beheer en de 
programmamanager van STRAX.

Designteam ‘Hybride online onderwijs via Virtual 
Classroom’

Studenten zouden ook thuis of op andere momenten dan 
tijdens de les toegang tot hun onderwijs moeten kunnen 
krijgen. Welke knelpunten ervoor zorgen dat dit tot op heden 
nog niet mogelijk is binnen het Graafschap College zijn door 
dit designteam in kaart gebracht. De inbedding van webinars 
in het onderwijs en de verbinding met docenten bleken 
kernelementen te zijn voor het (kunnen) aanbieden van 
hybride onderwijs. Het designteam heeft een adviesrapport 
geschreven met daarin de belangrijkste inzichten en 
aanbevelingen om meer hybride onderwijs te kunnen 
realiseren.

Innovatiecentrum

Het fysieke lab van het platform STRAX is gevestigd in het 
CIVON Innovatiecentrum in Ulft, dat sinds 2018 een loca-
tie van het Graafschap College is. Bij STRAX zijn diverse 
faciliteiten voor technologie en innovatie aanwezig, zoals 
3D-printers voor grote schaal (beton) en kleine schaal (plas-
tic), houtsnijders, robots, drones, apparatuur voor Virtual 
Reality (VR) en opnamefaciliteiten voor instructievideo’s of 
podcasts. Deze faciliteiten kunnen door medewerkers en 
studenten worden gebruikt om op een veilige manier de 
technologie te leren kennen. Het vrijblijvend ‘spelen’ en 
experimenteren met innovatieve technologie is volgens het 
Graafschap College van essentieel belang voor innovatie 
van het onderwijs.

Graafschap College
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Designteam ‘Belevingsgericht leren met nieuwe 
technologie’

Dit designteam onderzocht hoe belevingsgericht leren 
kan bijdragen aan een positief leerresultaat. Op basis van 
literatuuronderzoek, gesprekken, expertinterviews, een 
design thinking-sessie met het werkveld en docenten van het 
Graafschap College en brainstormsessies onder de leden van 
het designteam zijn ontwerpeisen opgesteld. Dit heeft geleid 
tot het ontwerpen van een virtuele omgeving waarin een 
student een praktijksituatie kan beleven. In de bijbehorende 
docentenhandleiding staat beschreven hoe de virtuele 
beleving van de studenten aan het leren op school/in de klas 
en aan de praktijksituatie kan worden gekoppeld.

Wat heeft deelname aan de 
OWP ICT in gang gezet in de 
organisatie?

Door de OWP ICT kwam een samenwerking op gang tussen 
het Graafschap College en andere mbo-instellingen die 
met vergelijkbare vraagstukken zaten. Het contact met De 
Leijgraaf is van essentieel belang geweest voor de realisatie 
van het STRAX-lab. Toen kwam de link met het lectoraat 

en daarna de OWP ICT. Het Graafschap College ontdekte 
dat zij en de partners van de OWP ICT dezelfde taal spra-
ken en elkaars vraagstukken herkenden. Daarnaast heeft 
deelname aan designteams geleid tot het meer evidence -
informed ontwerpen van onderwijs.

“Dat is de integrale aanpak waar ik op doel. Mensen 
moeten de meerwaarde zien van onderwijsinnovatie. 
Het is geen hobby. Het is een cultuurverandering die 
plaats moet vinden. En dat heeft tijd nodig.”

Designteam ‘Hybride onderwijs: Werk aan de Winkel’

In dit designteam is al ontwerpend onderzocht of 
Learning Analytics een zinvolle bijdrage kunnen leveren 
aan een verhoogde leeropbrengst in een hybride les- en 
organisatievorm. Er is een conceptstore genaamd ‘Details’ 
opgestart met studenten (nog zonder klanten), waardoor 
meer mogelijkheden ontstonden voor het experimenteren 
met de opzet voor het designteam. Er is geëxperimenteerd 
met diverse soorten camera’s in de winkel waarmee het 
gedrag van de studenten kon worden vastgelegd, om de 
opnames vervolgens te kunnen gebruiken voor zelfreflectie.

Passend bij de onderwijsvisie van het Graafschap College 
groeide voorafgaand aan de OWP ICT reeds de mate waarin 
er aandacht was voor lesgeven met ict. Hierdoor was deel-
name aan de OWP ICT een natuurlijk proces. De OWP ICT 
heeft het besef van de noodzaak en het nut van lesgeven 
met ict bij het management versterkt, waardoor de imple-
mentatie van gepersonaliseerd leren met ict hoger op de 
agenda is komen te staan.

Voor docenten was deelname aan designteams aantrek-
kelijk, omdat ze uit de routine van het lesgeven werden 
gehaald om onderbouwd te kunnen experimenteren met 
gepersonaliseerd leren met ict. De designteams sloten 
bovendien aan bij hun vragen rondom gepersonaliseerd 
leren met ict. Daarnaast werd in de roosters van de docen-
ten en i-coaches bewust tijd vrijgemaakt om deelname aan 
een designteam mogelijk te maken. Dit alles zorgde voor 
energie en enthousiasme bij de deelnemende docenten en 
i-coaches.
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“Onderzoekers sporen aan om te vertragen; hier willen 
docenten uitproberen en versnellen. Daardoor vullen 
we elkaar goed aan, zodat we wat we maken, met 
theorie kunnen onderbouwen.”

Opbrengsten: beweging op klein en 
groot niveau

Docenten van het Graafschap College zijn zich steeds meer 
bewust van de mogelijkheden van ict in het onderwijs. 
Studenten zien bepaalde elementen van de OWP ICT in  
de lessen terug, zoals het gebruik van innovatieve ict-tools, 
die zij voorafgaand aan de OWP ICT niet kenden.

De langetermijnopbrengsten zullen mettertijd pas zicht-
baar worden. De personen die hebben deelgenomen aan 
de designteams delen hun ervaringen en kennis met naaste 
collega’s. Dit vergroot de impact van deelname aan de OWP 
ICT op de organisatie. Die beweging is niet te forceren, 
maar de randvoorwaarden voor betrokken docenten zijn 
wel te scheppen. Door ze aan de slag te laten gaan met 
eigen vraagstukken en ruimte te geven om te experimente-
ren, ontwikkelen zij een gevoel van eigenaarschap – en dat 
zorgt voor onderwijsverbetering.

Vraagstukken: implementatie en 
organisatorische veranderingen

Docenten van het Graafschap College willen graag aan 
de slag met de producten uit de designteams. De imple-
mentatie van de producten in de onderwijspraktijk gaat 
echter gepaard met diverse uitdagingen. Zo ontwikkelde 
het designteam ‘Bewegend leren met inzet van ict’ een 
navigatiespel, waarin gebruik wordt gemaakt van zenders 
(iBeacons), naar aanleiding waarvan vragen kwamen over 
de omgang met de verzamelde data. Daarnaast kon de 
ontwikkelaar van het navigatiespel niet alle didactische 
wensen van de docenten verwerken.

De implementatie van de opbrengsten van de OWP ICT 
vraagt ook andere dingen van het Graafschap College. Er 
zijn in de organisatie verschillende partijen die zich sterk 

maken voor de missie van innovatief, hybride en geperso-
naliseerd onderwijs. Deze moeten elkaar beter gaan vin-
den, zodat zij elkaar kunnen gaan versterken. De monitor 
Leren en lesgeven met ict gaf inzicht in de scores van de 
verschillende sectoren waar binnen het Graafschap College 
is geïnvesteerd in innovaties. De resultaten van de monitor 
kunnen een aanknopingspunt zijn om de partijen die actief 
bezig zijn met onderwijsinnovatie met elkaar te verbinden.

Designteam ‘Bewegend leren met inzet van ict’

Het designteam was op zoek naar ict die studenten aanzet 
om actief in beweging te komen tijdens het leerproces. Er zijn 
zenders (iBeacons) geplaatst in de school, die zijn gekoppeld 
aan opdrachten die studenten aanzetten tot beweging. 
Door het bewegen en het spelelement worden de studenten 
gemotiveerd om de kennis te gebruiken en toe te passen, 
waardoor hun brein wordt gestimuleerd om de kennis beter 
op te slaan en naderhand te gebruiken. 

“Ik liep er tegenaan dat de ict-omgeving van docenten 
is gericht op de reguliere stand van zaken. Alles wat 
daarbuiten valt, zoals dit designteam, is nog lastig aan 
te passen. Dat is geen onwelwillendheid, maar vraagt 
andere dingen van de instelling.”
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Designteam ‘Leren vanuit een ander perspectief’

Dit nog lopende designteam (februari 2023) onderzoekt hoe 
de zelfreflectie van studenten kan worden verbeterd. Het 
reflecteren via videobeelden in het designteam ‘Werk aan de 
Winkel’ gaf aanleiding om dit vraagstuk verder te verkennen. 
Het designteam onderzoekt of, en zo ja hoe, kijken vanuit 
letterlijk een ander perspectief, zoals via drones, studenten 
meer inzicht kan geven in hun gedrag en competenties en zo 
tot betere leerresultaten kan leiden.

Designteam ‘Klinisch redeneren met behulp van ict’

Klinisch redeneren is een onderwerp in de opleidingen 
Verpleegkunde en Verzorgende Individuele Gezondheidszorg. 
Het is een manier om in beeld te krijgen wat er aan de hand 
is met de patiënt, om de diagnose te kunnen stellen en 
bijvoorbeeld te bepalen welke arts of behandeling nodig is. 
Studenten blijken moeite te hebben met klinisch redeneren. 
Het designteam onderzoekt hoe een ict-rijk leerarrangement 
waarin studenten, afhankelijk van hun leervraag, ervaring 
met klinisch redeneren kunnen opdoen. Dit designteam is 
ten tijde van de publicatie van dit rapport (februari 2023) nog 
actief.
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Rijn IJssel in het kort

Met ruim 13.500 studenten en 25 locaties in Arnhem, 
Wageningen en omstreken is Rijn IJssel de grootste 
mbo-instelling in Gelderland. Rijn IJssel geeft onderwijs in 
zeven clusters: CIOS & Veiligheid, Creatieve Volindustrie, 
Economie & Uiterlijke Verzorging, Techniek & ICT, Vakschool 
Wageningen, Zorg en Welzijn en Entree & Maatwerk. 
Studenten doorlopen beroepstaken in leereenheden 
van vijf weken. In de onderwijsvisie van Rijn IJssel staan 
de motivatie van de student, van en met elkaar leren en 
blended leren centraal.

Rijn IJssel heeft een Innovatielab, waar docenten en 
studenten gebruik kunnen maken van diverse innovatieve 
technologieën die kunnen worden toegepast in het onder-
wijs. Sinds 2021 komen de i-coaches van Rijn IJssel weke-
lijks bij elkaar in het Innovatielab om volgens de scrum-
methodiek te werken aan het innoveren van hun onderwijs, 
waarin leren en lesgeven met ict een belangrijke rol speelt. 
Zij denken na over mogelijke innovaties (zoals blended 
leren, Xerte, 360-gradenvideo’s) en wat docenten nodig 
hebben om deze innovaties in hun lespraktijk te kunnen 
implementeren. De i-coaches bespreken ook de resultaten 
van de monitor Leren en lesgeven met ict. De resultaten die 
de monitor tot nu toe heeft opgeleverd, toonden aan dat er 
nog niet voldoende aandacht is voor de ict-geletterdheid 
van studenten, terwijl dat een voorwaarde is voor meer 
gepersonaliseerd leren met ict.

Tijdens de OWP ICT zijn bij Rijn IJssel vijf designteams 
gestart. Rijn IJssel biedt ‘RIJk onderwijs’ aan, wat bete-
kent dat wordt ingespeeld op de motivatie van studenten 
en zij regie over hun eigen leerproces krijgen. In dit kader 
onderzochten meerdere designteams binnen Rijn IJssel 
hoe studenten ondersteund kunnen worden bij het nemen 
van regie over hun eigen leerproces. De prototypes uit het 
designteam ‘Omgaan met cliënten met een niet-aangebo-
ren hersenletsel’ zijn verder ontwikkeld en geïmplemen-
teerd in een implementatieteam. 

De contactpersoon van Rijn IJssel voor de OWP ICT was 
Klaske Smit. Tijdens het bezoek heeft zij, samen met een 
docent die ook onderzoeker in een designteam was, twee 

Rijn IJssel
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studenten van de opleiding Tandartsassistent, een hr-me-
dewerker, i-coaches en docenten en procesbegeleiders uit 
de designteams, verteld over de deelname aan de OWP ICT.

Designteam ‘Visualisatie van beroepstaken’

Docenten merkten dat studenten niet altijd een duidelijk 
beeld van de opleiding en de beroepspraktijk hebben. 
Om die reden is dit designteam aan de slag gegaan met 
het maken van filmpjes over beroepstaken, waarin de 
kennis, vaardigheid en attitude van de taken in beeld 
worden gebracht. In een vervolgdesignteam is hierop 
voortgeborduurd door de filmpjes te combineren met 
bestaande rubrics van de beroepstaken en door studenten 
meer regie te geven over hun leerproces.

Wat heeft deelname aan de 
OWP ICT in gang gezet in de 
organisatie?

Er zijn bij Rijn IJssel meerdere designteams gestart en de 
samenwerking met het practoraat Tech@doptie is ver-
sterkt. De OWP ICT draagt bij aan de ambities van Rijn IJssel 
op het gebied van docentprofessionalisering, maar de 
verschillende ontwikkelingen dringen nog niet bij iedereen 
in de organisatie door. Sommigen herkennen bijvoorbeeld 
de term ‘onderzoekswerkplaats’ niet.

Het werken in designteams zorgde ook voor een olievlek-
effect, want het testen van het leerarrangement leidde 
tot de vraag van andere docenten of dit ook bij hen kon 
worden gepresenteerd. Ook was het doen van onderzoek 
van belang, omdat dit duidelijk maakte wat wel werkte en 
wat niet. De mate waarin iets succesvol is, kan te maken 
hebben met het prototype, maar ook met wie het moeten 
gaan implementeren, de onderlinge dynamiek van deze 
mensen en hoe docenten afwijken van het lesplan. Inzicht 
in deze aspecten scheelt op de lange termijn tijd, maar nog 
niet alle docenten zien dat in.

“Het werken in designteams zorgt ervoor dat je niet 
zomaar iets doet, maar ergens mee bezig bent met de 
overtuiging dat dat het juiste is. Dat geeft energie!”

Designteam ‘Zelfsturing bij afstandsonderwijs en blended 
onderwijs’

Docenten merkten dat studenten moeite hadden met 
het sturen en reguleren van hun leren, met name tijdens 
de periode van afstandsonderwijs. Om dit vraagstuk aan 
te pakken, heeft het designteam een leerarrangement 
ontwikkeld waarin studenten kunnen leren over en oefenen 
met zelfsturing. Dit leerarrangement bleek echter nog niet 
goed aan te sluiten bij de behoeften van de student. Daarom 
is in een vervolgdesignteam een nieuw leerarrangement 
ontwikkeld, waarin de eerdere inzichten zijn meegenomen. 
Dit leerarrangement is ontworpen voor een inhoudelijk vak 
(Anatomie), waarbij de student ondersteund wordt in de 
zelfsturing en daarin stapsgewijs verder ontwikkelt.

“Ik ben sinds de designteams helemaal voor multi-
disciplinair samenwerken! Ik geloof er zo in dat 
je samen tot iets kan komen wat er echt toe doet. 
Onderwijskundig zit er een prachtige basis onder. De 
uitvoering is bijna kunst, waar studenten ook echt iets 
van kunnen leren!”

Opbrengsten: zelfregie neemt toe 
en belevingen worden omarmd als 
rijke leerervaring

Bij het testen van het leerarrangement van het designteam 
‘Zelfsturing bij blended onderwijs’ bleek dat studenten 
moeten worden geholpen in het leren met leerdoelen. Ze 
vergeten soms terug te kijken naar hun leerdoelen, maar 
met een kleine aanwijzing kunnen ze vaak wel inzien wat 
ze nog te doen hebben. Als docent kun je dan meer gaan 
coachen, en dat is leuk!

De zelfregie van de studenten nam tijdens het werken met 
het leerarrangement al toe. Docenten verzandden niet 
in klassikale uitleg, maar coachten de studenten meer. 
Volgens twee studenten van de opleiding Tandartsassistent 
ging het wennen relatief snel: “Je hebt alles bij je en het is 
op orde. Alles staat online op de laptops, dat is handig. Het 
is fijn om fysiek met andere studenten bij elkaar te zitten, 

https://www.techadoptie.nl/
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zodat je elkaar kunt helpen.” Ze hadden soms nog het 
gevoel in het diepe te worden gegooid, maar konden wel 
om hulp vragen bij andere studenten, hun eigen docent of 
de studieloopbaancoach.

Designteam ‘Omgaan met cliënten met een niet-
aangeboren hersenletsel’

Medewerkers in de zorg, studenten en naasten vinden het 
lastig om zich in te leven in mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) en kunnen daardoor niet altijd goed 
inspelen op hun ondersteuningsbehoeften. Rijn IJssel en SIZA 
hebben daarom in dit designteam samengewerkt om een 
VR-beleving te ontwerpen waarin studenten overprikkeling 
ervaren zoals iemand met NAH dat ervaart. De beleving 
is ingebed in een leerarrangement met opdrachten en 
bijeenkomsten.

Het designteam ‘Omgaan met cliënten met een niet-aange-
boren hersenletsel’ heeft een VR-beleving ontwikkeld die 

in het onderwijs aan studenten van Zorg en Welzijn wordt 
aangeboden. Er zijn diverse VR-scenario’s ontworpen die 
docenten kunnen gebruiken. Door het designteam heeft het 
cluster Zorg en Welzijn het ervaringsleren omarmd, zowel 
in digitale als analoge variant. Dat opent ook weer deuren 
voor samenwerkingen met andere partijen die VR willen 
toepassen in het onderwijs, bijvoorbeeld om de ervaringen 
van mensen met autisme of een verstandelijke beperking 
zichtbaar te maken.

“Je bent docent van een team dat de studenten moet 
opleiden voor het beroep. Het helpt om integraal te wer-
ken en die doelen te bereiken. Voor een aantal docenten 
is dat een eye-opener geweest. Zo’n ervaring als die met 
het NAH-arrangement helpt daarbij. Dan kun je met stu-
denten bespreken wat ze hebben meegemaakt en wat 
ze willen leren, en gaan docenten ook meer nadenken 
over hun eigen voorbeeldrol als docent.”
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Vraagstukken: verbinding en 
zichtbaarheid

Zowel binnen als buiten de organisatie moet zichtbaar zijn 
wat er gebeurt op het gebied van leren met en over ict. Rijn 
IJssel wil graag alle collega’s uitnodigen om te experimen-
teren, waarderend te onderzoeken en fouten te maken. Het 
Innovatielab heeft dat allemaal in zich. Het zou mooi zijn 
als daarin training en intervisie voor docenten kan plaats-
vinden, zodat het lab optimaal benut kan worden.

“De monitor Leren en lesgeven met ict heeft ons veel 
inzicht gegeven in wat we nog te doen hebben. Er 
zijn verschillende interventies gestart, maar het blijkt 
nog een hele klus waar we voor staan. Soms word ik 
ongeduldig: is het nou zo moeilijk? Ja, het is moeilijk. 
Je weet het ook allemaal niet, want het is nieuw en 
pionierend.” 

Er zijn binnen Rijn IJssel veel ontwikkelingen gaande 
rondom gepersonaliseerd leren met ict, maar samenhang 
hiertussen ontbreekt soms. Het is van belang dat deze 
ontwikkelingen verbonden worden aan de Rijn IJsselbrede 
onderzoeksagenda. Docenten en onderzoekers moeten 
voldoende ondersteuning krijgen. Leden van designteams 
haken namelijk af als het enthousiasme verwatert en ze 
niet gefaciliteerd worden in uren. Als de ontwikkelingen 
worden verbonden aan de onderzoeksagenda en de ambi-
ties van Rijn IJssel, kunnen de kennis en ervaring die bin-
nen de OWP ICT zijn opgedaan, worden geïmplementeerd 
binnen heel Rijn IJssel.

Met ict kan het mbo-onderwijs flexibeler worden ingericht 
en kan beter worden aangesloten bij de leervoorkeuren 
van studenten. Ict maakt dat niet alleen mogelijk, maar het 
maakt het onderwijs ook leuker. Binnen Rijn IJssel geldt dat 
breder dan alleen voor studenten. Ook voor docenten zou 
het mooi zijn om met behulp van ict hun professionalise-
ring te personaliseren.

“Het is nu soms nog moeilijk om docenten geprofes-
sionaliseerd te krijgen. Soms is het niet duidelijk wat 
gepersonaliseerd leren voor een opleiding kan bete-
kenen. En waar leg je de lat dan, en hoe valideer je dat 
dan weer?”
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Koning Willem I College in  
het kort

Op de verschillende locaties van het Koning Willem I 
College studeren in totaal circa 13.500 studenten, ver-
deeld over ongeveer 250 opleidingen. Het onderwijs is 
opgebouwd rondom drie pijlers ‘Kansrijk’, ‘Verbindend’ 
en ‘Bewust’, om de studenten toe te laten werken naar 
een duurzame toekomst. In 2021 werd het Koning Willem I 
College, dat tevens een Unesco-school is, uitgeroepen tot 
duurzaamste mbo van Nederland. De instelling stimuleert 
studenten te experimenteren, te inspireren en te doen.

Het Koning Willem I College is in de zomer van 2022 
gefuseerd met De Leijgraaf. Er bestond al langer een 
samen werking tussen het iXperium en De Leijgraaf, die is 
voort gezet in de OWP ICT. Het grootste deel van de hier 
beschreven ontwikkelingen en opbrengsten hebben in de 
context van De Leijgraaf plaatsgevonden.

Tijdens de OWP ICT zijn drie designteams en één datateam 
gestart bij het Koning Willem I College. Voorafgaand aan 
de deelname aan de OWP ICT werkte De Leijgraaf al met 
designteams en was er al een iXperiumlab op locatie, met 
positieve ervaringen. Middels een pitch konden docenten 
hun ideeën voor een designteam presenteren, waarna deze 
door een jury beoordeeld werden.

Ten tijde van de OWP ICT hebben veel organisatorische 
veranderingen plaatsgevonden, waaronder de fusie van 

De Leijgraaf met het Koning Willem I College. Om verschil-
lende redenen is gestopt met het presenteren van ideeën 
voor designteams in een pitch. De designteams richtten 
zich in het algemeen op het versterken van kwaliteiten, 
talenten en zelfregulerende vaardigheden van studenten 
om zo meer gepersonaliseerd onderwijs te kunnen bieden, 
met de ondersteuning van ict. Het datateam richtte zich 
op de vraag welke data ontsloten moeten worden en op 
welke manier dat moet gebeuren om keuzes te kunnen 
maken ten aanzien van meer gepersonaliseerde leer-
trajecten. Een implementatieteam heeft tijdens de OWP ICT 
producten uit eerdere designteams verder ontwikkeld en 
geïmplementeerd.

Designteam ‘Talenten (her)kennen, etaleren en 
ontwikkelen’

Dit designteam wilde weten hoe je talenten van 
studenten kunt herkennen, stimuleren en inbedden 
in het huidige curriculum. Het team ontwikkelde de 
website Pakjepodium.com, waar studenten hun talenten met 
een talentenscan kunnen achterhalen en vervolgens kunnen 
presenteren. Daarnaast is een leerarrangement ontwikkeld 
voor studenten van de opleiding Verkoopmedewerker 
niveau 2, waarin ze hun talenten in beeld brengen en hierop 
reflecteren. Zo kunnen studenten op een positieve manier 
hun talenten ontdekken en uitdragen.

De contactpersoon van het Koning Willem I College voor 
de OWP ICT was Francisca van Kessel. Tijdens het bezoek 

Koning Willem I College

https://pakjepodium.com/
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is gesproken met een onderwijskundige, een manager 
Onderwijsontwikkeling, een docent uit een designteam  
en studenten van de opleiding Sport en Bewegen.

Wat heeft deelname aan  
de OWP ICT in gang gezet in  
de organisatie?

Toen de OWP ICT begon, was het bij verschillende lagen van 
het Koning Willem I College nog onduidelijk wat er nodig 
was aan inzet van docenten en de bijbehorende facilitering. 
Dat was aan de voorkant van het traject niet goed georgani-
seerd, wat een moeizame start tot gevolg had. Het College 
van Bestuur heeft daadkrachtig gehandeld naar aanleiding 
van deze signalen en heeft ervoor gezorgd dat alsnog voor-
zien werd in de benodigde facilitering. Vervolgens heeft de 
OWP ICT mooie resultaten opgeleverd. Zo zijn docenten die 
aan de designteams hebben meegedaan, geprofessionali-
seerd op het gebied van leren en lesgeven met ict en zijn er 
mooie leerarrangementen ontwikkeld die nog steeds in het 
onderwijs worden gebruikt.

De lijnen van de OWP ICT sluiten aan bij de beleidslijnen 
van het Koning Willem I College; beide beogen ze ver-
beterde ict-geletterdheid van docenten en meer geperso-

naliseerd leren met ict. Bij het schrijven van projectplannen 
neemt de instelling de lessen van de OWP ICT mee.

De deelname aan de OWP ICT heeft er tevens toe geleid dat 
het onderzoek breder is getrokken door samenwerkingen 
met andere mbo-instellingen en hogeronderwijsinstellin-
gen aan te gaan. Dit was waarschijnlijk niet gebeurd zonder 
de OWP ICT.

Werken in designteams werd als waardevol beschouwd, 
omdat docenten een actieve houding bleken aan te nemen 
als ze met hun eigen onderwijsvraag aan de slag konden. 
Het is een mooie methodiek, de rollen zijn goed beschre-
ven en die vullen elkaar goed aan. Het werkt goed als 
een docent de rol van projectleider vervult, zodat er een 
gedeelde verantwoordelijkheid bestaat tussen de docent 
en de procesbegeleider.

“Voorheen was die uitwisseling tussen de mbo’s er 
meer. Dat hebben we het afgelopen jaar wel wat 
gemist. Zelf initiëren is moeilijk; vanuit de grote koepel 
is dat makkelijker. Er is behoefte aan contact met 
andere designteams die in hetzelfde proces zitten.  
Dat was altijd heel herkenbaar en het is fijn om  
ervaringen uit te wisselen en tips te geven.”
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Opbrengsten: leerarrange menten 
en geleerde lessen

Bij studenten van de opleiding Onderwijsassistent is dank-
zij de OWP ICT-designteams een les computational thinking 
ontwikkeld. Die gebruiken de studenten nog steeds in 
hun stage in het primair onderwijs. Er is ook gestart met 
het inzetten van VR om studenten voor te bereiden op 
hun stage. Ook die tool wordt tot op heden toegepast. 
Daarnaast heeft de eerder ontwikkelde Reflectietoolbox, 
waarin studenten met (ict-)tools kunnen reflecteren op hun 
leren, inmiddels nationale bekendheid verworven en wordt 
deze doorontwikkeld.

Het was bijzonder inspirerend. Je gaat op een andere 
manier naar onderwijs en studenten kijken. Het is heel 
verfrissend om de insteek van anderen te leren kennen, 
om daar mee bezig te zijn. Daar krijg je normaal gespro-
ken de gelegenheid niet voor.”

Het designteam ‘Gamification’ heeft een mooi leer-
arrangement opgeleverd in de vorm van een projectweek 
voor studenten Sport & Bewegen.

Studenten waren positief over de spelelementen in de pro-
jectweek en ook de ‘intermezzo’s’ vonden zij fijn. Dat zouden 

ze vaker terug willen zien in de gewone lessen: tussendoor 
even wat anders kunnen doen en in beweging komen.

Ik vond vooral de vrijheid heel fijn. Die vrijheid hebben 
we ook genomen. Dat ging wel eens mis, want het is 
verleidelijk om andere dingen te gaan doen. Maar het 
lukte wel om weer aan de slag te gaan. Je leert zelfstan-
diger werken. Het persoonlijke was heel fijn, om meer 
gelijkwaardig te leren. Er werd verteld wat je uiteinde-
lijk moest gaan doen, maar niet in welke stappen.”  
– Student Sport & Bewegen

Hoewel studenten en docenten enthousiast waren, is de 
herhaling van een dergelijke projectweek een uitdaging. Het 
vergt veel voorbereidingstijd van de betrokken docenten. 
Een dergelijke projectweek moet worden opgenomen in het 
curriculum, zodat deze daadwerkelijk ingeroosterd wordt. 
Ook moet de leeropbrengst nog duidelijk worden, aan-
gezien deze projectweek een voorbereiding vormde voor 
een omvangrijker project in het daaropvolgende studiejaar 
(eind 2022). Het zou interessant zijn om te zien of studenten 
die deel hebben genomen aan de eerste project week ook 
betere resultaten laten zien in het uitgebreidere project.

Designteam ‘Gamification inzetten voor dieper en 
samenwerkend leren in projecten’

In dit designteam is verkend of gamification kan helpen bij 
de transfer van theoretische kennis naar andere situaties, 
het verhogen van de motivatie voor de theoretische vakken 
en het versterken van de samenwerkingsvaardigheden 
van studenten. Er is een projectweek georganiseerd voor 
studenten Sport en Bewegen, waarbij studenten in groepjes 
samenwerkten aan een praktijkopdracht. Er was een jury,  
een dashboard met elementen van competitie, een budget  
en tussentijdse beloningen. Studenten bepaalden veel zelf.

Een geleerde les is dat onderzoek niet altijd gericht moet 
zijn op het opleveren van een product, maar ook op het 
proces: als iets niet werkt, is dat ook een opbrengst. 
Bovendien kunnen de bijbehorende onderzoeksvragen juist 
aan de voorkant helpen bij het opzetten van een project of 
een onderzoek.

https://www.reflectietoolbox.nl/
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Vraagstukken: de borging en 
duurzaamheid van producten

In de looptijd van de OWP ICT is op het Koning Willem I 
College – na de designteamfase – een implementatiefase 
toegevoegd. In de praktijk is gebleken dat de activiteiten in 
deze fase lastig te realiseren waren. Mede doordat deze fase 
later aan het programma is toegevoegd, werden de deel-
nemers onvoldoende in tijd gefaciliteerd voor deze fase. 
Daarnaast is de negatieve invloed op het designteamproces 
ervaren wanneer designteams over een zomervakantie 
heen getild werden. Betrokkenen kregen andere functies 
binnen de organisatie of vervolgden hun loopbaan elders, 
en er vonden veranderingen plaats in het CvB. Zo vormde 
de fusie van De Leijgraaf met het Koning Willem I College 
een bedreiging voor de doorontwikkeling en duurzaamheid 
van de ontwikkelde producten, omdat er personele wisse-
lingen uit voortkwamen.

De deelname aan een designteam werd als heel positief 
ervaren. Het werd gewaardeerd dat betrokken docenten 
gegund op basis van deze methodiek, onder begeleiding 
van een procesbegeleider en een onderzoeker van het 
iXperium én met collega’s, de eigen praktijkvraag onder-
zochten en een oplossing konden ontwerpen. De vraag is 
of het product van een designteam duurzaam is. Het heeft 
onderhoud nodig, want innovaties zijn snel achterhaald. 
Die doorontwikkeling vereist dus blijvende aandacht  
binnen de onderwijsteams.

Wat we wilden stimuleren, is de onderzoekende hou-
ding bij docenten. Dat is bij de deelnemers van design-
teams zeker gelukt, maar hoe nemen we hun collega’s 
in het onderwijsteam mee? Dat is lastig.”

Designteam ‘Studenten met autisme ondersteunen’

Studenten van de opleidingen ICT en Laboratoriumtechniek 
met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) lopen in 
hun schoolloopbaan regelmatig tegen problemen aan. De 
docenten willen deze studenten beter in hun kracht zetten. 
Het designteam heeft verkend welke begeleidingsvorm het 
beste bij deze studenten past en hoe ict daarbij kan helpen. 
Het designteam heeft een toolbox gemaakt, met behulp 
waarvan de student samen met de begeleider onderzoekt 
waar de student baat bij heeft. Studenten kunnen zelf de 
tools kiezen om te verduidelijken wat zij nodig hebben in de 
begeleiding. De toolbox bevat daarnaast een handleiding 
voor leraren en coaches, met daarin adviezen en handvatten 
voor de begeleiding van studenten en voor intervisie 
met collega’s. De studenten krijgen een vaste begeleider 
toegewezen die hen ondersteunt bij transitiemomenten. De 
inzet van de toolbox gebeurt volgens de wensen en behoeften 
van de student.

De situatie in de organisatie van het Koning Willem I 
College was ook anders ten tijde van de OWP ICT dan 
daarvoor. De opzet van voor de OWP ICT, waarbij docen-
ten mochten ‘solliciteren’ voor een designteam, is niet 
doorgezet. Ook kregen designteamleden minder tijd voor 
de designteam werkzaamheden; dit verminderde van één 
dag in de week naar een halve dag. Dat was ontoereikend 
om het designproces goed te doorlopen en de gestelde 
doelen te bereiken. Ook voor de implementatiefase waren 
geen of onvoldoende uren beschikbaar, waardoor docen-
ten ingeroosterd werden voor andere taken. Indien er ‘op 
papier’ wel tijd was, dan bleek in de praktijk dat docen-
ten toch niet voldoende ruimte in hun rooster kregen. 
Ondanks dat bleven deelnemers enthousiast en betrok-
ken, waardoor activiteiten gelukkig toch opgepakt konden 
worden en gestelde doelen (soms deels) bereikt werden. 
Dat is mooi om te zien.
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Summa College in het kort

Het Summa College biedt meer dan 250 opleidingen aan op 
26 mbo-locaties voor de ruim 17.500 studenten. Studenten 
worden aangemoedigd een persoonlijke leerroute te door-
lopen aan de hand van hun dromen, talenten en ontwikkel-
behoeften. Binnen het Summa College werken studenten, 
onderwijspersoneel en het bedrijfsleven samen om te leren 
en ontwikkelen.

Designteam ‘Herontwerp curriculum met 
gepersonaliseerd leren met ict’

Het Summa College wilde de zelfregie van studenten 
vergroten en, in het verlengde daarvan, gepersonaliseerd 
leren versterken. Docenten bleken daar uiteenlopende 
beelden bij te hebben. Daarom heeft dit designteam een 
tool ontwikkeld waarmee docenten hun curriculum vanuit 
studentperspectief kunnen herontwerpen. De rol van de 
student zou een duidelijke plek moeten krijgen bij iedere 
onderwijsontwikkeling.

Tijdens de OWP ICT zijn vier designteams gestart bij het 
Summa College. De designteams richtten zich in het alge-
meen op de randvoorwaarden en organisatorische aspecten 
van gepersonaliseerd leren met ict, bijvoorbeeld op het cur-
riculum of loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Gedu-
rende de OWP ICT is een implementatieteam bezig geweest 
met het doorontwikkelen en implementeren van het spel dat 
ontwikkeld is voor het formuleren van een visie op LOB. 

De contactpersoon van het Summa College voor de OWP 
ICT was Marjolijn Kleingeld. Tijdens het bezoek is gespro-
ken met een docent die ook betrokken is bij het practoraat 
Effectieve Didactiek, verschillende docenten en i-coaches 
die betrokken waren bij designteams en studenten van de 
opleiding Onderwijsassistent.

Wat heeft deelname aan de 
OWP ICT in gang gezet in de 
organisatie?

De wens van het Summa College is om te zorgen dat stu-
denten een keuze hebben in het onderwijs en meer tijd- en 
plaatsonafhankelijk kunnen leren. Er is bijvoorbeeld een 

Summa College
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EduLab, waar verschillende technologieën kunnen worden 
uitgeprobeerd. Er worden ook regelmatig workshops en 
inspiratiesessies georganiseerd. De OWP ICT sloot hier goed 
bij aan.

Door de OWP ICT is waardevolle samenwerking met colle-
ga’s buiten het eigen team aangewakkerd. Dit verruimt de 
blik en zorgt voor aanhoudende contacten die anders niet 
zouden zijn gelegd. Voor een aantal docenten is de organi-
satie ‘kleiner’ geworden; ze weten beter hoe de organisatie 
in elkaar steekt en kunnen anderen makkelijker opzoeken. 
Zo merken docenten dat de vragen van hun team ook op 
andere plekken spelen.

Wat ik supermooi vind, is wat je in elke organisatie wil: 
dat een groep docenten de ruimte krijgt om te expe-
rimenteren, sparren, netwerken, bezig te zijn. Dat is 
belangrijk om je blik te verruimen, zodat je in je eigen 
lespraktijk daar voordeel van hebt, maar ook voor de 
persoonlijke ontwikkeling van docenten.”

Designteam ‘Gepersonaliseerd leren met ict bij LOB’

Dit designteam heeft zich bezig gehouden met de vraag 
hoe de inzet van LOB op een gepersonaliseerde manier een 
positieve bijdrage kan leveren aan de voorbereiding van 
studenten op de (brede en flexibele) arbeidsmarkt. Er is een 
spel ontwikkeld waarin opleidingsteams actief een visie 
formuleren op LOB. De student is hierbij het uitgangspunt: 
aan de hand van verschillende types studenten beschrijven 
de teams het ‘ideale’ LOB-traject. Vanuit deze visie kan het 
team LOB-trajecten concreet vormgeven.

Opbrengsten: LOB-spel en een 
tool voor een gepersonaliseerde 
leerroute

Een belangrijke opbrengst van de deelname van het 
Summa College aan de OWP ICT is het LOB-spel dat ontwik-
keld is door het designteam ‘Gepersonaliseerd leren met 
ict bij LOB’. Tijdens het spel doorloopt een docententeam 

een route aan de hand van een persona en gaat het team 
nadenken over hoe de LOB ingericht moet worden. Het 
spel geeft docenten meer inzicht en zet ze in de actie-
stand. Het LOB-spel wordt inmiddels door vele docenten-
teams binnen het Summa College gebruikt. Het spel kan 
echter ook een blauwdruk vormen voor het formuleren 
van een visie op andere gebieden, zoals blended leren of 
burgerschapsonderwijs.

Ook als het product van een designteam niet implemen-
teerbaar blijkt, kan het doorwerking hebben in de organisa-
tie. Een voorbeeld hiervan is de Skill Tree. Deze gaf richting 
aan de wensen rondom de digitale leeromgeving, zoals 
gepersonaliseerd onderwijs en de keuzevrijheid van de 
student. De professionalisering van docenten is een andere 
opbrengst. Door de designteams ontstond voor docenten 
de mogelijkheid om buiten de eigen ‘bubbel’ te kijken.

Designteam ‘Gepersonaliseerd leren via een Skill Tree’

Om studenten meer inzicht te geven in de te beha-
len leerdoelen en in hun voortgang daarop, heeft dit 
designteam een digitale Skill Tree gebouwd. Het is een 
tool waarin docenten op basis van een leeg sjabloon 
leerdoelen en opdrachten kunnen invoeren. De studen-
ten doorlopen aan de hand hiervan hun leerproces en 
worden gecoacht door de docent. Er zitten elementen 
van gamification in het leerarrangement. Studenten 
dienen bijvoorbeeld bepaalde onderdelen te behalen 
voor zij verder kunnen.

https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/designteams/gepersonaliseerd-leren-via-een-skill-tree-summa-college/
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Als docent leef je heel erg in het nu. Met een design-
team kan je gelijk Summa-breed en lange termijn 
kijken. We werden een hele ochtend gefaciliteerd, 
waardoor we naar een broedplaats konden. Daar 
hebben we normaal nooit tijd voor. Hoe kunnen we 
iets betekenen voor het onderwijs en niet alleen in de 
waan van de dag leven? Superleuk. We hebben het snel 
concreet gemaakt en konden aan de gang.”

Les ‘Tech & Brainport’

Studenten van de opleiding Onderwijsassistent krijgen in 
het eerste jaar het vak Tech & Brainport. Bij dit vak zitten ze 
in een huiskamersetting bij elkaar en maken ze kennis met 
diverse technologische tools en ontwikkelingen, waaronder 
VR, Bee-Bots, programmeren en 3D-printen. Studenten 
kiezen een innovatie en gebruiken deze bij de ontwikkeling 
van activiteiten voor hun stage. De studenten hebben zich 
aan slechts twee eisen te houden: een ander moet het kun-
nen uitvoeren en ze moeten er zelf trots op zijn. Hierdoor 
moeten de toekomstige onderwijsassistenten makkelijker 
en met meer plezier technologie in hun onderwijs kunnen 
toepassen. De docent van dit vak, die ook deelnam aan 
designteams, past in het vak toe wat hij heeft geleerd in 

de designteams: “Het echte verschil voor mij is loslaten 
als docent. Dat is geen gebruikelijke combinatie, normaal 
gesproken, maar ik vind dat gaaf om op te zoeken. Ze gaan 
echt design thinking toepassen. Door mijn ervaring in het 
designteam kan ik dat hier ook toepassen.”

Studenten gaven aan dat ze de lessen Tech & Brainport leuk 
vinden: “Hier kun je je creativiteit goed inzetten. Je hebt 
goed de ruimte en de sfeer nodigt uit om samen te werken.”

Vraagstukken: producten 
doorontwikkelen en verder 
verspreiden

Het was binnen het Summa College soms lastig om orga-
nisatorisch alle benodigde inzet voor de OWP ICT in het 
rooster te passen. Met name wanneer het designteam 
direct aansloot op ingeroosterd onderwijs, kon dat een 
uitdaging zijn, omdat docenten dan snel moesten scha-
kelen. Daarnaast bleef de doorontwikkeling van sommige 
producten van designteams achter wanneer de betrokken 
docenten niet langer gefaciliteerd werden in uren. Ook 
andere docenten konden niet altijd investeren in het onder-
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werp door gebrek aan facilitering. Hoewel de docenten 
geïnteresseerd waren, kon hierdoor concreet weinig van de 
grond komen, terwijl het meekrijgen van andere docenten 
erg belangrijk is. Er is geleerd dat alle docenten tegelijk 
meekrijgen bij innovatieve ontwikkelingen niet lukt, maar 
door individuele personen te betrekken, kan er langzaam 
beweging ontstaan. Het vergroten van de kring waarbinnen 
de innovatieve ontwikkelingen wordt gedeeld, blijft een 
uitdaging, want ook het delen van opbrengsten van de OWP 
ICT gebeurde met name in bekende kringen en minder snel 
in de kringen daaromheen.

Designteam ‘Randvoorwaarden voor gepersonaliseerd 
leren met ict: logistiek en systemen’

In dit designteam stond de organisatie van gepersonaliseerd 
leren met ict centraal. Er zijn twee sporen gevolgd. Ten eerste 
is verkend hoe de bestaande systemen en roosters flexibel 
en gepersonaliseerd onderwijs mogelijk maken of juist 
belemmeren. De bevindingen hiervan zijn samengevat in 
een onderzoeksrapport. Ten tweede zijn de mogelijkheden 
voor het (samen)werken in Microsoft Teams verkend. 
Dit heeft geleid tot twee workshops voor studenten over 
bestandsbeheer en online samenwerken.
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In de OWP ICT hebben vijf mbo-instellingen in de periode 
2018 tot en met 2022 gewerkt aan de vormgeving van 
gepersonaliseerd leren met ict. Er zijn concrete producten 
ontwikkeld en veel nieuwe inzichten opgedaan. In deze 
publicatie zijn de portretten van de deelnemende mbo- 
instellingen van de OWP ICT gebundeld. De personen die 
binnen de betreffende mbo-instellingen betrokken waren 
bij de designteams, hebben verteld en laten zien waartoe 
de OWP ICT heeft geleid, waarop met trots wordt terug 
gekeken en welke vraagstukken er leven rondom geperso-
naliseerd leren met ict.

Opbrengsten van de OWP ICT: 
professionalisering, gesprekken en 
inspirerende ruimtes

De mbo-instellingen noemden dat de werkwijze van 
iXperium designteams veel heeft opgeleverd. De design-
teams boden docenten een mooie kans om los te komen 
van de waan van de dag en zich te verdiepen in een onder-
werp dat hen interesseerde. De samenwerking met anderen 
buiten het eigen team leverde vaak nieuwe inzichten en 
nieuwe, blijvende contacten op. Daarnaast droeg deelname 
aan de designteams bij aan de professionalisering op het 
gebied van gepersonaliseerd leren met ict. Betrokkenen 
gaven aan dat de deelname aan een designteam zorgde 
voor perspectiefverandering, waarbij hun onderzoekend 
vermogen versterkt werd. Ze weten beter bij wie in de 
organisatie ze moeten aankloppen als er iets nodig is en 
wanneer anderen betrokken moeten worden.

Binnen de OWP ICT zijn verschillende overkoepelende 
onderzoeken uitgevoerd. Zo is de monitor Leren en les-
geven met ict afgenomen bij docenten. De terugkoppeling 
van de resultaten hiervan fungeerde doorgaans als ‘vlieg-
wiel’ om hierover het gesprek aan te gaan met collega’s. 
Datzelfde gold voor de vragenlijst die de zelfregulatie en 
motivatie van studenten in kaart heeft gebracht. De resul-
taten van deze vragenlijst zijn bijvoorbeeld gebruikt door 
het designteam ‘Zelfsturing bij blended onderwijs bij Rijn 
IJssel’.

Ook is de aandacht toegenomen voor de effectieve inzet 
van inspirerende ruimtes, waar door zowel docenten als 
studenten geëxperimenteerd kan worden met innovatieve 
(onderwijs)technologieën. Sommige mbo-instellingen 

hadden al een dergelijke ruimte, zoals het iXperiumlab 
van De Leijgraaf. Andere labs of inspirerende ruimtes zijn 
in de loop van de jaren opgezet. In al deze ruimtes was 
het concept hetzelfde: docenten en studenten konden 
hier veilig experimenteren met innovaties en technologie 
en konden hier terecht voor ondersteuning. Door som-
mige mbo- instellingen wordt de ruimte ook gebruikt voor 
verschillende bijeenkomsten en lessen. Opvallend is dat de 
labs vaker gebruikt werden binnen de mbo-instellingen die 
meer tijd en energie in de labs investeerden. De labs zijn 
daar bovendien een duidelijker onderdeel van de innova-
tieve ontwikkelingen. De labs vormen dan ook een logische 
plek en een inspirerende broedplaats voor docenten én 
studenten om met gepersonaliseerd leren met ict aan de 
slag te gaan.

De mbo-instellingen zijn trots 
op producten, inspirerende 
ruimtes, nieuwe netwerken en de 
veranderende rol van de docent

De mbo-instellingen hebben laten zien waar zij trots op 
zijn en welke ontwikkelingen veel energie hebben opgele-
verd in de looptijd van de OWP ICT. In het kader van deze 
beschouwing zal een aantal worden uitgelicht.

De mbo-instellingen zijn trots op de producten die door 
de designteams zijn ontwikkeld en die in het onderwijs 
worden gebruikt. Voldoende facilitering was een voor-
waarde voor alle producten die na afloop van een design-
teams gebruikt worden. Het LOB-spel van het Summa 
College, de Reflectietoolbox van - destijds - De Leijgraaf, 
het beeld dagboek van het Mediacollege Amsterdam en de 
VR-beleving van Rijn IJssel zijn voorbeelden van producten 
waar een langere periode tijd is besteed aan doorontwikke-
ling. Als collega’s docenten zien werken met de ontwikkelde 
producten, geeft dat aanleiding om er ook mee te willen 
gaan werken. Daardoor worden de ontwikkelde producten 
meer en beter benut. Uit de genoemde succesvolle voor-
beelden blijkt het van belang om tijd, energie en aan-
dacht te blijven investeren in de ontwikkelde producten. 
Andersom geldt ook dat producten zonder facilitering na 
afloop van het designteam niet worden doorontwikkeld en 
daardoor een relatief korte levensduur hebben.

Beschouwing
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Meerdere mbo-instellingen hebben hun eigen inspirerende 
ruimtes en hebben die met trots laten zien. Deze ruimtes 
maken zichtbaar welke mogelijkheden er zijn met ict in het 
onderwijs en in welke omgeving de ontwikkelingen rondom 
gepersonaliseerd leren met ict in de mbo-instellingen heb-
ben plaatsgevonden.

Docenten van verschillende mbo-instellingen vertelden dat 
ze gedurende hun deelname aan de designteams en tijdens 
de kennisdeelbijeenkomsten van de OWP ICT contacten 
hebben opgedaan met collega’s binnen én buiten de eigen 
instelling met wie ze in de huidige situatie nog steeds ken-
nis en ervaringen uitwisselen over gepersonaliseerd leren 
met ict. De deelnemers zijn er trots op dat de community 
ervoor gezorgd heeft dat ze buiten hun eigen team zijn gaan 
zoeken naar input en inspiratie en dat dit heeft bijgedragen 
aan een open en onderzoekende houding.

Tot slot zijn de mbo-instellingen er trots op dat ze op een 
andere manier iets voor de studenten kunnen betekenen: 
meer coachend en stimulerend in plaats van enkel instru-
erend. Gepersonaliseerd leren met ict gaat gepaard met 
een andere manier van onderwijs organiseren; een die 
meer regie geeft aan studenten en meer recht doet aan 
de verschillen tussen studenten. Docenten die het belang 
hiervan onderstrepen, organiseren hun onderwijs liever zo 
dat studenten aan het roer staan en daarbij ondersteuning 
krijgen van een docent, dan dat docenten alleen klassikale 
instructie geven. Dit geeft ze energie en meer werkplezier.

Randvoorwaarden en 
vraagstukken: inbedding, 
opschaling en duurzaamheid

De mbo-instellingen geven aan dat een samenwerking 
als de OWP ICT veel kan opleveren, mits aan een aantal 
belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan. Zo komt het 
potentieel van de OWP ICT niet uit de verf als de interne 
communicatie binnen een instelling moeizaam verloopt. 
Het management moet de noodzaak en het nut van de 
samenwerking en deelname aan de designteams inzien, 
en daarmee de noodzaak van facilitering van medewer-
kers. Daarnaast moet tijdig geïnvesteerd worden in goede 
interne communicatie om draagvlak te creëren. De tijdige 
inbedding van de samenwerking gedurende de OWP ICT 
was met name een struikelpunt om docenten voor design-

teams en implementatieteams te vinden bij het Koning 
Willem I College (destijds De Leijgraaf), terwijl dit bij andere 
mbo-instellingen, zoals het Graafschap College, beter lukte. 
Mede daardoor hebben er bij het Graafschap College meer 
designteams kunnen lopen. Daarnaast leverden personele 
wisselingen vertraging op met betrekking tot de ontwik-
kelingen rondom de OWP ICT, of het nu gaat om personele 
wisselingen binnen een designteam, op management-
niveau of op CvB-niveau.

Alle bezochte mbo-instellingen gaven aan moeilijkheden 
te ervaren bij het opschalen van de opbrengsten van de 
OWP ICT. Bij het Mediacollege Amsterdam zien docenten 
die niet betrokken waren bij de OWP ICT nog niet altijd 
de meerwaarde van ict bij formatief handelen. Bij het 
Graafschap College zijn de uitdagingen vooral praktisch: 
het onderwijs is ingericht op de dagelijkse praktijk, waar-
door experimenteren en implementeren lastig is. Dit vraagt 
organisatorische veranderingen. Bij Rijn IJssel zijn er veel 
ontwikkelingen op het gebied van leren met ict, maar kan 
de onderlinge samenhang daarvan verbeterd worden. 
Doorontwikkeling is bij het Koning Willem I College en het 
Summa College een belangrijk aandachtspunt. Met name 
wanneer producten af zijn en geïmplementeerd moeten 
worden, krijgen de dagelijkse werkzaamheden hierop 
voorrang. Als de facilitering van uren stopt, is de door-
ontwikkeling van producten afhankelijk van de welwillend-
heid van betrokkenen.

De personen die betrokken zijn geweest bij de OWP ICT 
hebben passie en motivatie voor onderwijsinnovatie met 
ict. Dit zijn vaak de kartrekkers van meerdere initiatieven 
die verband houden met onderwijsinnovatie of technologie 
en die aanwezig zijn bij kennisdeelbijeenkomsten. Deze 
mensen zijn belangrijke sleutelfiguren in de betreffende 
organisatie om ontwikkelingen in onderwijsinnovatie met 
ict te stimuleren. Als de verantwoordelijkheid voor de 
innovaties uitsluitend bij deze personen ligt, kan de (door)
ontwikkeling in gevaar komen. Gedeelde verantwoordelijk-
heid en eigenaarschap zijn dus belangrijk voor duurzame 
onderwijsinnovatie met ict.
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Verschillen in focus en kansen voor 
verdere samenwerking

De mbo-instellingen legden ieder hun eigen focus binnen 
de kaders van de OWP ICT. Het Mediacollege Amsterdam 
hield zich in de designteams bezig met wat gepersona-
liseerd leren met ict vraagt van studenten, terwijl het 
Graafschap College onderzocht wat de mogelijkheden van 
verschillende ict-tools zijn voor gepersonaliseerd leren met 
ict. Bij Rijn IJssel lag de focus op de leerprocessen van stu-
denten en hoe zij die kunnen reguleren met ict. Het Koning 
Willem I College wilde met behulp van ict studenten hun 
talenten en kwaliteiten laten ontdekken en laten reflec-
teren op hun leerproces. Het Summa College stelde de 
organisatorische randvoorwaarden om gepersonaliseerd 
leren met ict te realiseren centraal. Het verschil in focus is 
terug te zien in de accenten die de mbo-instellingen hebben 
gelegd tijdens de OWP ICT, zoals op professionalisering van 
docenten of op producten van designteams.

Hoewel de instellingen ieder een andere focus hadden, zijn 
er ook overeenkomsten in de vraagstukken die zij hadden 
rondom gepersonaliseerd leren met ict. De vraagstukken 
van de mbo-instellingen hadden betrekking op de inbed-
ding van gepersonaliseerd leren met ict, de doorontwikke-
ling van producten en de effectieve inzet van inspirerende 
ruimtes. In deze overlap liggen mogelijkheden voor de 
mbo-instellingen om van elkaar te leren, terwijl de ver-
schillen in aanpak van deze vraagstukken op hun beurt ook 
aanknopingspunten voor verbetering bieden.

Conclusie

De OWP ICT heeft gepersonaliseerd leren met ict binnen de 
deelnemende mbo-instellingen verder weten te brengen, 
iets wat zonder dit netwerk van mbo en onderzoek niet zou 
zijn gelukt. Samen konden de partners van het netwerk 
nadenken over de vraag hoe een doorbraak in gepersona-
liseerd leren met ict in het mbo kon worden gerealiseerd. 
Iedereen kwam op een eigen manier in dit netwerk halen 
en brengen. Door het werken in designteams en implemen-
tatieteams, kennisdelingsbijeenkomsten en de monitor 
Leren en lesgeven met ict konden instellingen stappen 
zetten op het gebied van visieontwikkeling op gepersonali-
seerd leren met ict, professionalisering, onderwijsorganisa-
tie en samenwerking binnen en buiten de mbo-instellingen.
Deze portretten van de mbo-instellingen geven, samen met 
de overkoepelende eindrapportage van de OWP ICT5, een 
beeld van hoe een project als de OWP ICT een bijdrage kan 
leveren aan duurzame onderwijsinnovatie in een mbo-in-
stelling met alle complexiteit die daarbij komt kijken. Die 
complexiteit is enerzijds inherent aan een samenwerking 
die plaatsvindt over meerdere jaren in organisaties met 
verschillende achtergronden die gepersonaliseerd leren 
met ict verschillend inrichten. Anderzijds is het realiseren 
van gepersonaliseerd leren met ict een complexe, dubbele 
innovatie: onderwijs wordt op een nieuwe manier ingericht 
én met nieuwe ict-middelen.

Een samenwerking als de OWP ICT biedt een platform voor 
mbo-instellingen om van elkaar te leren over het thema 
‘gepersonaliseerd leren met ict’. Hiermee sluit de OWP ICT 
aan bij platforms als mbo Digitaal6 en mbo in 20307. We 
hopen dat deze portretten inspiratie bieden om ontwik-
kelingen op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict 
aan te wakkeren, te versterken en te verspreiden, zodat 
het mbo-onderwijs steeds toekomstbestendiger wordt en 
instellingen blijven innoveren.

5   Zie: www.ixperium.nl/publicaties
6   Zie: https://mbodigitaal.nl/ 
7   Zie: https://mboin2030.nl/ 
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