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Hieronder wordt u gevraagd naar de voortgang van de verschillende onderdelen ten opzichte
van de goedgekeurde subsidieaanvraag. Licht graag kort toe. Indien er afwijkingen zijn
ontstaan beschrijft u a.u.b. tevens de consequenties hiervan.
VOORTGANG
1.

Geef een korte beschrijving van de voortgang van de uitvoering van het plan van
aanpak (volgens de subsidieaanvraag). Ga daarbij in ieder geval in op:
De doelstellingen van de werkplaats
De organisatie van de werkplaats (verdeling taken en rollen)
De uitvoering van praktijkonderzoek en praktijkgericht onderzoek
(totaal max. 400 woorden)
De doelstellingen om designteamproducten op te leveren, deze te pilotten, de gehanteerde
methodiek te toetsen en de effectiviteit van de OWP te onderzoeken staan nog steeds.
De werkplaats is ingericht, taken en rollen zijn toebedeeld. In één rol heeft zich een
personeelswisseling voorgedaan, die van practor activerende didactiek van Summa college.
Eén designteam is vertraagd bij het Graafschap College.

Loopt de voortgang van de volgende onderdelen zoals opgenomen in de goedgekeurde
subsidieaanvraag?
☒ JA
2.
Tijdsplanning
Toelichting: volgens planning
☐ NEE
3.

Vraag/taakstelling

☒ JA

Toelichting:

☐ NEE
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Loopt de voortgang van de volgende onderdelen zoals opgenomen in de goedgekeurde
subsidieaanvraag?
☒ JA
4.
Onderzoeksopzet
Toelichting:
☐ NEE
5.

Inzet personeel

☒ JA

Toelichting: in één school is vertraging opgetreden in het

☐ NEE

starten van het designteam. De achterstand zal ingelopen
worden en het totale project niet schaden.

6.

Begroting (evt.

☒ JA

Toelichting: er zijn nog geen budgetverschuivingen aan de

budgetverschuiving

☐ NEE

orde

Samenwerking

☒ JA

Toelichting: stuurgroep, projectgroep, programmaraad

consortium

☐ NEE

(aangevuld met contactpersonen uit de scholen),

graag toelichten)
7.

designteams en onderzoek ingericht. Communicatie binnen
het project is ingericht in TEAMS.
8.

Welke risico’s of
belemmeringen voorziet u
mogelijk bij de verdere
uitvoering?

Personele wisselingen leidden tot vertraging (zie vraag 5.)
Bij het uitvoeren van pilots conform de cross-validatie zijn
wij afhankelijk van teams in scholen die zich melden.
De vraag is of alle scholen (met uitzondering van
MediaCollege die bij aanvang aangaven in de tweede ronde
één team in te zetten) erin slagen drie designteams in de
tweede ronde in te zetten.

Zijn er al tussentijdse resultaten behaald met dit project?
9.

Tussentijdse output
Vermeld hier de producten die op dit moment al zijn voortgekomen uit het project.
Denk hierbij aan vakpublicaties, presentaties op een congres of de organisatie van een
bijeenkomst voor de praktijk.
Soort (vul zelf in)

Toelichting

Kennisdelingsdagen

Op de eerste kennisdelingsdag hebben de
designteams hun vraagstelling gepresenteerd.

Gepersonaliseerd leren

Kennisdelingsbijeenkomst van de

uitwisseling

onderzoekswerkplaats met het lectoraat leren met
ICT en de practoraten gepersonaliseerd leren,
mediawijsheid en activerende didactiek

Congres/studiedagen

-

NRO congres 20181031,

-

Kennisfestival OCW 20190321,

-

studiedag professionaliserignsagenda
Gelderland ………………

Twee designteamproducten

Donderdagmiddaglezing ECBO 20191010

Zijn vóór de subsidieperiode geproduceerd volgens
dezelfde aanpak als in het project. Ze worden
gebruikt om de cross-validatie zoals opgenomen in de
projectaanvraag binnen de projecttermijn van de
eerste ronde te kunnen uitvoerein.
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KENNISVERSPREIDING EN KENNISBENUTTING

In de Handleiding Kennisbenutting wordt nader toegelicht wat van uitvoerders wordt
verwacht op het gebied van kennisbenutting en welke ondersteuning het NRO daarbij kan
bieden. Deze handleiding is te downloaden via http://www.nro.nl/kennis-verspreiden/
Welke bijdrage levert uw onderzoek mogelijk aan inzichten voor beleid, onderwijs
10.

Welke plannen heeft u om een goede verspreiding en implementatie van de
resultaten te bevorderen (zowel binnen als buiten de werkplaats)?
Kennisdelingsdagen binnen de OWP
Kennisuitwisselingsdagen met de CoP 20191211
Website www.owpict.nl
NRO congres 20191030
MBO onderzoeksdag 20191121
CvI congres 20200402
Studiedagen en bijeenkomsten in de scholen, bij Gelderse professionalisering, bij
KennisPact Brabant, bij Kennisnet- en saMBO ICT bijeenkomsten,

11.

Indien u al activiteiten in het kader van kennisverspreiding en kennisbenutting
hebt ondernomen: kunt u toelichten om welke activiteiten/middelen voor welke
doelgroepen het is gegaan?
Zie 10. Doelgroepen: docenten, managers, bestuurders

12.

Stelt u het op prijs als het NRO contact met u opneemt om mee te denken over
kennisverspreiding of kennisbenutting naar aanleiding van uw project?
☒ JA
Toelichting: altijd welkom hoewel wij korte lijnen met ECBO
☐ NEE

hebben om te publiceren. Bovendien participeren wij in de
klankbordgroep kennisverspreiding van ECBO participeren. Met
de Community of Practice leren en ict is afgesproken dat zij
dezelfde kanalen gebruiken

OVERIG EN ONDERTEKENING
13.

Heeft u aanvullende opmerkingen?

14.

Ondertekening
Naam projectleider

J.J.J.M. Schobben

Gelieve dit formulier en de output uiterlijk maandag 21 oktober a.s. via ISAAC in te
dienen (www.isaac.nwo.nl) als ‘rapportage’.
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