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Om de digitalisering van de onderwijspraktijk een 
boost te geven is het Practoraat Mediawijsheid enige 
tijd geleden een samenwerking gestart met andere 
mbo-instellingen en het iXperium (Centre of Expertise 
(CoE) Leren met ict van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen) waarin gezamenlijk professionaliserings-
activiteiten in het kader van leren en lesgeven met ict 
worden uitgevoerd.
Om de professionalisering op dit gebied goed aan te 
laten sluiten bij de praktijk van de betrokken mbo-in-
stellingen, is inzicht nodig in de (digitale) leefwereld 
van de docenten en de ontwikkeling daarvan over de 
jaren. Hiervoor is in oktober 2020 de monitor “Leren 
en lesgeven met ict” uitgezet onder docenten en 
instructeurs. De monitor is een digitale vragenlijst. 
Instellingen die in het kader van het Practoraat Me-
diawijsheid hebben deelgenomen, zijn: Mediacollege 
Amsterdam, ROC TOP, ROC van Amsterdam en het 

Hout- en Meubileringscollege.
De meting van 2020 viel door Covid-19 gedeeltelijk in 
de eerste periode waarin scholen overstapten
naar afstandsonderwijs. Door deze overstap vonden 
ontwikkeling op het gebied van online onderwijs in 
een stroomversnelling plaats. Sommige opleidingen 
moesten snel overstappen op Microsoft Teams, terwijl 
andere daarmee al ervaring hadden. In totaal hebben 
130 docenten van ROC van Amsterdam – College West 
deelgenomen aan de meting.

In dit plan van aanpak worden de resultaten, conclu-
sies en geadviseerde acties uiteengezet voor ROC van 
Amsterdam – College West. Een rapportage met alge-
mene bevindingen van de onderzoekers is te vinden 
op de website van het iXperium.

VOORWOORD



We maken hiervoor gebruik van de monitor Leren en 
lesgeven met ict.1 Een digitale vragenlijst die zowel in 
gaat op het lesgeven met ict (didactisch gebruik van 
ict) als het lesgeven over ict (opleiden van studenten 
tot ict-geletterde deelnemers aan de samenleving). Bij 
de competenties die hierbij van belang zijn worden 
vier verschillende competentiedomeinen onderschei-
den: vaardigheid in lesgeven met ict, competenties 
om te leren en innoveren, eigen ict-geletterdheid 
van docenten, en visie op onderwijs (figuur 1). In de 
digitale vragenlijst zijn alle verschillende aspecten en 
competenties uit het weergegeven model bevraagd, 
vertaald in concrete vragenblokken. Voor elk van de 
competenties en aspecten van lesgeven met en over 
ict is een schaalscore berekend: een gemiddelde score 
van een set vragen. Op deze manier brengen we de 
mate van gebruik van ict in het onderwijs en de com-
petenties van docenten in kaart.

Ict-monitor competenties
De onderzoekers onderscheiden zes competentiege-
bieden. De volgende thema’s komen in de monitor 
aan bod:

1) Lesgeven met en over ict
2) Vaardigheid in lesgeven met ict
3) Competenties om te leren en te ontwikkelen
4) Ict-geletterdheid van docenten
5) Visie op onderwijs
6) Betrokkenheid

Door de invoering van afstandsonderwijs vanaf maart 
2020 zijn tijdens de afname van de monitor twee 
items toegevoegd, met telkens 15 respondenten in 
plaats van ca. 100 respondenten bij de overige vragen: 

•  Item 2.4: Mate waarin docenten aangeven zich
  verder te hebben ontwikkeld door de omschake- 
 ling naar afstandsonderwijs.
•  Item 4.6: Mate waarin docenten aangeven zich te  
 hebben ontwikkeld in instrumentele vaardighe- 
 den door de omschakeling naar afstandsonder 
 wijs.

INLEIDING



Thema 1 - Lesgeven met en over ict

Het eerste wat opvalt is dat er relatief weinig ontwik-
keling te zien is ten opzichte van de meting in 2017. 
Een grote groep voelt zich slechts basaal vaardig in 
het lesgeven met en over ict.
Bij de analyse van 2020 geven de ondervraagde do-
centen aan soms gebruik te maken van vernieuwend 
ict-gebruik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet 
van ict om te diff erentiëren, ict voor zelfregie en de 
mate waarin er aandacht is voor ict-geletterdheid. De 
onderzoekers hanteren als ondergrens de categorie 
‘regelmatig’. Wanneer het gaat over lesgeven met en 
over ict scoort ROC van Amsterdam – College West 
lager dan de gehanteerde ondergrens. Daarbij valt 
het op dat de inzet van ict voor zelfregie in de kinder-
schoenen staat, een grote groep docenten heeft aan 
dit nog nooit te hebben toegepast.  

Thema 2 - Vaardigheid in lesgeven met ict

Binnen dit thema staat de vraag: ‘Hoe vaardig voelen 
docenten zich met lesgeven ict?’ centraal.
De docenten voelen zich met name vaardig in het 
gebruik van vernieuwende ict-toepassingen, dit is een 
bijzonder resultaat aangezien in de analyse te zien is 
dat relatief veel docenten dit weinig tot niet doen. 
Bij het gebruiken van ict om te diff erentiëren en het 

creatief gebruiken van ict geven een grote groep 
docenten aan, hier basaal op te scoren. Je zou mini-
maal gevorderd moeten zijn als docent zodat ict de 
leerdoelen die centraal staan in je lessen goed onder-
steund worden. 
De docenten geven aan basaal vaardig te zijn om 
met ict na te gaan wat de ontwikkelingsbehoefte is 
van studenten en om passende digitale middelen te 
vinden om de studenten op maat te begeleiden en 
ook na te gaan of er is tegemoet gekomen aan die 
ontwikkelbehoefte. Veel docenten voelen hier zich 
niet voldoende vaardig in, zoals in de resultaten bij het 
onderdeel ict gebruik om te diff erentiëren is gebleken.

Thema 3 - Leren en innoveren met ict

Beschikken de docenten competenties over leren en 
innoveren? Oftewel zijn docenten op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen en durven ze te experimente-
ren met ict en variëren ze hier ook in tijdens de lessen?
Ruim 40% van de docenten geeft aan dat het expe-
rimenteren en delen van ict een beetje bij hen past. 
Enerzijds is er de verwachting dat deze groep zal 
groeien aangezien er tijdens de covid-19 pandemie 
veel kennis is uitgewisseld over online onderwijs en 
door het afstandsonderwijs er een groeiende behoef-
te ontstond naar experimenteren. Anderzijds moet 
worden opgemerkt dat van de 130 docenten die heb-

ICT-MONITOR COMPETENTIES
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ben meegewerkt aan het onderzoek er 28 collega’s de 
vragenlijst voor de eerste lockdown heeft ingevuld. 
Dit wil zeggen dat de grootste groep heeft meege-
werkt ten tijde van de eerste lockdown. 
Door ongeveer de helft van de docenten wordt aan-
gegeven dat zij ict-ontwikkelingen volgen, maar er 
ruim een kwart van de ondervraagden geeft aan dit 
nooit te doen. Deze laatste groep is ten aanzien van 
de vorige meting wel iets verkleind. Ook geeft meer 
dan een kwart van de docenten aan dat zij kennis 
en/of ervaring over ict-bekwaamheid niet durven te 
delen met andere collega’s. Tot slot geeft 41% aan zich 
niet aan te melden voor cursussen of trainingen. Het 
is aangetoond dat het volgen van ict-ontwikkelingen 
grote invloed heeft op andere competenties in het 
matrixmodel. 

Thema 4 - Eigen ict-geletterdheid

Binnen dit thema staan de eigen informatievaardig-
heden centraal, oftewel: hoe vaardig zijn docenten in 
het zoeken van online informatie en het beoordelen 
van de betrouwbaarheid van deze online bronnen? 
Ruim 80% van de ondervraagde docenten schat in dat 
zij in dat zij dit onder de knie hebben. Dit wil zeggen 
dat de docenten op het niveau van gevorderd en zeer 
gevorderd opereren. Hierbij is ook een groei te zien 
ten opzichte van de vorige meting: de ‘gevorderde’ 
groep is toegenomen terwijl het aantal docenten dat 
aangeeft ‘basaal’ kennis te hebben is afgenomen.  
Tot slot is er ook gevraagd naar het produceren van 
ict-vaardigheden. Hierbij gaat het om geavanceerde 
vaardigheden zoals het bouwen van een website of 
een applicatie.  Ongeveer 30% van de ondervraagden 
geeft aan daar geregeld tot vaak mee bezig te zijn. 
Ondanks dat dit een kleine groep is, is het aantal do-
centen binnen deze groep wel gestegen ten aanzien 
van de vorige meting. 

Thema 5 - Visie op onderwijs

Veel docenten onderschrijven een studentgestuurde 
visie en zien de meerwaarde van ict voor het onder-
wijs. Het aantal docenten dat een studentgestuurde 
visie ondersteund is, in vergelijking met de meting in 
2017, gegroeid. Het is wel opvallend dat het aantal on-
dervraagden die een meerwaarde zien van ict op het 
onderwijs licht is afgenomen bij de laatste meting.  

Professionalisering

Als je kijkt naar de mate van professionalisering van 

het afgelopen jaar dan heeft bijna 60% van de docen-
ten zich de afgelopen drie jaar niet beziggehouden 
met professionalisering gericht op ict. De docenten 
die zich in de afgelopen drie jaar hebben geprofessi-
onaliseerd, beschikken over een hogere mate van de 
benodigde competenties voor leren en lesgeven met 
ict en zetten ict ook vaker in de lessen. 

Tot slot is de analyse gedaan op opleidingsniveau: So-
ciaal Werk, LAB en Maatschappelijke Zorg 4 springen 
er positief uit. Dit zijn de opleidingen waar docenten 
meer lesgeven met en over ict, zich vaardiger voelen, 
hogere mate beschikken over de competenties om te 
leren en innoveren en een hoge mate eigen ict-gelet-
terdheid ervaren.

Prioriteitenmatrix

De prioriteitenmatrix geeft weer aan welke compe-
tenties gewerkt moet worden om het leren en lesge-
ven met ict naar een hoger plan te tillen. Hoe hoger 
een competentie in de matrix staat, des te groter het 
belang is van die competentie voor de inzet van ict. 
Tegelijk geldt dat hoe verder naar rechts een compe-
tentie staat des te hoger het aandeel docenten dat 
deze competentie bezit. De competenties Vaardig zijn 
in het lesgeven met ict en het Op de hoogte blijven 
van leren en lesgeven met ict dragen beiden veel bij 
aan de inzet van ict. Een vijfde van de docenten geeft 
aan vaardig te zijn bij inzet van ict, en nog geen 15% 
blijft op de hoogte over het leren en lesgeven met ict. 



Om de competentie Leren en lesgeven met ict te 
ontwikkelen, hebben twee categorieën grote invloed: 
Inzet ict bij diff erentiëren en Aandacht voor ict-gelet-
terdheid studenten. Om deze twee categorieën naar 
een hoger niveau te brengen, kunnen we inzetten op 
verschillende factoren. Uit de competentiematrix blijkt 

dat we vooral kunnen inzetten op Vaardig in lesgeven 
met ict en Op de hoogte blijven van leren en lesgeven 
met ict. Op deze twee factoren scoren de docenten 
relatief laag in vergelijking met de invloed die deze 
factoren uitoefenen. 



Er is weinig vooruitgang ten opzichte van drie jaar ge-
leden. Docenten onderschrijven een studentgestuur-
de visie en zien de meerwaarde van ict. Dit geeft een 
goede basis om competenties bij docenten en studen-

ten te ontwikkelen. De kansen liggen met name in het 
ontwikkelen van “Vaardig in lesgeven met ict” en “Op 
de hoogte blijven van leren en lesgeven met ict”.
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