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Even voorstellen





Professionalisering 
Kennisbevordering
Meer ondersteuning
Meer structurele aandacht  
Meer aandacht voor onderzoek
Inrichten van fysieke locaties
Bevorderen van de ict-geletterdheid van studenten 

Doelstellingen



1. Helder krijgen wat we bedoelen als we het over ict-geletterdheid 
van studenten hebben; bv een vergelijkbaar competentieprofiel met 
gedragsindicatoren als voor docenten/leraren.

2. Wat betekenen deze eisen voor de benodigde vaardigheden van 
docenten en hoe ondersteunen we als onderwijsinstelling dat 
studenten deze vaardigheden kunnen verkrijgen/ontwikkelen?

Doelen werkgroep



Wat weten we al over
ict-geletterdheid (van studenten)?



Bestaande modellen
Studenten / Docenten



Beginmeting Leren en lesgeven met 
ict in het mbo (Gelderse MBO’s)



Studentgestuurde visie 



Meerwaarde van ict



Inschatting eigen ict-vaardigheid docenten



Gebruik van ict voor differentiatie



Aandacht voor ict-geletterdheid studenten



Aandacht voor ict-geletterdheid van leerlingen



Effect docent op student



Rondje langs de instellingen



• Er gebeurt niet “niks”, maar niks echt in de breedte;
• Docenten denken heel verschillend over vermogen van studenten 

om ict-vaardig te worden;
• Discussie keuzedeel versus integratie loopt nog,

vaak op sectorniveau binnen instelling;
• Niet in kennisbasis opgenomen (soms wel);
• Instellingsbrede visie ontbreekt.

Rondje langs de velden (conclusies)



Praatmodel



Praatplaat ict/digitale geletterdheid



Praatplaat ict/digitale geletterdheid





Kies als groepje van 3-4 deelnemers per kleur de 
volgens jullie belangrijkste 4 competenties

Ronde 1 Wat moeten studenten kunnen? 



Leg de kaartjes op de gewenste plek op het bord.

Ronde 2 Waar horen de competenties? 



Zet een + of een - op de kaartjes afhankelijk van of 
je van mening bent dat docenten de benodigde 
competenties hebben om studenten die 
competenties aan te leren.

Ronde 3 Wat vergt dit van docenten? 



• Op niveau competenties niet zo veel verschil tussen docent en 
student;

• Op niveau gedragsindicatoren waarschijnlijk wel;
• Integratie + Keuze;
• Klein beginnen + nadenken over beleid/visie;
• Wees creatief in het meten van niveau.

Tips 
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