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 ict-geletterdheid

 Technologie ter ondersteuning van gepersonaliseerd leren

 Het gebruik van data ter ondersteuning van leren en lesgeven
(learning analytics)

Maakonderwijs met ict

 Open leermaterialen en hergebruik van educatieve content



Even terug in de tijd…
 call: februari 2018

 er waren onderzoekswerkplaatsen in het po en vo,
nog niet in het mbo

 penvoerder moest een mbo-instelling zijn

 call for proposals vanuit NWO / NRO:
onderzoeksvoorstel (!)

 looptijd 4 jaar / financiering initieel 2 jaar

 samenwerking mbo, hbo, universiteit 

 nieuwe(re) en bekende partners

 interessante gesprekken tijdens de voorbereiding
van de aanvraag

 start: oktober 2018



Doelen van de Onderzoekswerkplaats
1. Evidence informed vormgeven en bevorderen van gepersonaliseerd leren met ict,

via een duurzame verbinding van onderzoek en praktijk; 

startend bij vragen uit de praktijk.

2. Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis 

voor beter mbo-onderwijs en duurzame innovatie. 



Onderzoeksvragen
1. Hoe kan gepersonaliseerd leren met ict vorm krijgen in het mbo? 

2. Wat zijn de consequenties van gepersonaliseerd leren met ict voor de organisatie van het 
mbo-onderwijs? 

3. Hoe kunnen docenten de (ict-)competenties en de onderzoekende houding nodig voor 
gepersonaliseerd leren ontwikkelen en hoe draagt de onderzoekswerkplaats hieraan bij? 

4. Welke (ict-)competenties hebben mbo-studenten nodig voor gepersonaliseerd leren met ict 
en hoe kunnen ze deze ontwikkelen? 

5. Hoe kan duurzame kennisontwikkeling op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict 
voor het mbo worden gerealiseerd? 
Hoe draagt dat bij aan praktijkontwikkeling in de opleidingen? 



Projectorganisatie
 2 projectleiders

 5 mbo partners

 2 practoraten (bij de start)

 3 “onderzoekspartners” 

 deelprojectleider per werkpakket

 contactpersoon per partner

 programmaraad: 
 (deel-)projectleiders

 contactpersonen



Uitdagingen…
 Subsidie komt nooit op een praktisch moment in de planning

 Strak tijdpad, verplichtingen en verwachtingen bij subsidieverstrekker

 Geld/tijd is niet hetzelfde als beschikbare capaciteit/mensen

 Gedeeld eigenaarschap op verschillende niveaus in de organisaties belangrijk

Wisselingen in de personele bezetting project



Drie lagen onderzoek

(3) Onderzoekswerkplaatsen: innovatiestrategie in het mbo 

(2) Cross case analyse docenten/studenten, 

iXperium werkwijze (praktijk-)ontwikkeling door onderzoekend ontwerpen

(1) Begeleiden, uitrollen en onderzoeken van leerarrangementen



Gepersonaliseerd leren
Leren waarin de individuele leer-
en ontwikkelings-behoeften van de 
student centraal staan en waarbij 
de student zelf regie heeft over het 
eigen leren.



iXperium Designteams
Ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen die recht doen aan individuele 
ontwikkelingsbehoeften en zelfregie van studenten

 samen werken

 samen leren

 samen ontwikkelen

 samen uitproberen

 samen onderzoeken



Werkwijze iXperium designteams

Vraag 
verhelderen

Praktijkvraag

Ontwerp-
eisen 

opstellen

Ontwerpen, 
experimen-

teren en 
testen

Evalueren 
en 

overdragen

Verkennen 
en 

verzamelen

gepersonaliseerd 
leren met ict



Uitgangspunten iXperium designteams
Multidisciplinair

 Lerend en onderzoekend ontwerpen van en met ict

 Grensoverschrijdend, out of the box

 Creatieve werkvormen (design thinking)

 Leren van de doelgroep (studenten) staat centraal

Leren + uitwisselen + delen



Startpunt iXperium designteam: 

Onderwijskundige 
vraag uit de praktijk, 
passend binnen het 

schoolbeleid

Wicked!



Voorbeelden praktijkvragen
Hoe kunnen we voor studenten de lesstof via een game op een andere manier
aanbieden, zodat de motivatie van de studenten toeneemt?

Hoe kan de inzet van blended learning een positieve bijdrage leveren aan het 
voorbereiden op het zoeken van werk of kiezen van een vervolgopleiding, 
waardoor de studenten beter voorbereid worden op de (flexibele) arbeidsmarkt 
en op een vervolgopleiding?



Opbrengsten:
Een leerarrangement gericht op gepersonaliseerd leren met ict

= een beredeneerde opbouw van leeractiviteiten en leeriddelen
(bijv. een les, lessenreeks of volledige leerlijn),

leidend naar één of meerdere doelen,

inclusief (een beschrijving van) de keuzes ten aanzien van de functie, 
gebruikscontext, doelgroep en implicaties voor de verschillende 
leerplanelementen van het arrangement
(aan de hand van het curriculaire spinnenweb)



Uitdagingen…
 Vraagarticulatie vooraf is belangrijk (en niet eenvoudige) stap 

 “Ongeduldige” docenten

 Tijd (!)

 Rollen binnen iXperium designteam:
 docent

 (student)

 expert(s) 

 (practor)

 onderzoeker

 procesbegeleider



Innovatie - implementatie

Designteams  Pilotteams



Uitdaging…
 Het past net niet….



Onderzoek!
Meten = Weten



Onderzoeksinstrumenten



Voorbeelden
Onderzoeksinstrumenten



Beschrijving Leerarrangement



Logboek



Meetlat “Recht doen aan verschillen”



Evaluatie…



Actantennetwerk



Monitor Leren en lesgeven met ict
 Deze ronde 5.371 docenten benaderd

 Respons totaal: 42% (2.262 docenten)

 Herhaald afnemen laat ontwikkelingen zien (of niet)



Uitdagingen…
 Combineren van de verschillende databronnen tot een integraal plaatje onderzoek

 Behapbaar houden onderzoek qua omvang en benodigde inspanning

 Nieuwe instrumenten ontwikkelen kost veel tijd



Samenvattend….
Wat is leidend? Proces of product? Of beiden?

 Samenwerken kost tijd

 Docenten in beweging krijgen kost (echte) tijd!

 Gevarieerde rol projectleider (faciliteren, aansturen, afstemmen, strategisch overleggen,..)

 Buitenkring / netwerk (CoP) is erg fijn/belangrijk!
Aanhaken bij andere netwerken (Gelderse professionaliseringsagenda, iXpact,..) idem.

 Hoe meet je resultaten?



www.owpict.nl www.ixperium.nl






