Docentondersteuning
Update thema

Resultaten

Team

De herijking is afgerond: de nieuwe koers voor de themagroep docentondersteuning is geformuleerd.
We willen ons richten op de versterking van bestaande initiatieven rondom docentondersteuning op het
gebied van digitalisering, in het licht van de thema’s van het programma. Daarbij willen we vooral focussen
op de verdiepingsslag die nodig is om te verschuiven van digitaal vaardig naar didactisch ict-bekwaam
(met de logische niveaus van Bateson als inhoudelijke leidraad). Die verdiepingsslag bereiken we door het
werken aan en met de verschillende niveaus: wij gaan opereren op het niveau van de docent en het team,
maar ook op instellingsniveau en sectorbreed.

•

De aanvoerdersrol is vanaf 2021 overgenomen
door Marit Montsanto van het Mediacollege
Amsterdam. Toon Schaap (Noorderpoort),
Fion Friedrichs (Noorderpoort), Jan Beukelaar
(ROC Friesland College) en Maaike van Doren
(ROC Ter Aa) nemen voortaan ook deel aan het
team.

Logische niveaus van Bateson voor mens en organisatie
Mens
Van waaruit?

Organisatie
MISSIE

Bijdrage

Wie ben ik?

IDENTITEIT

Verantwoordelijkheid/
bereidheid

Waartoe?

WAARDEN

Intrinsieke motivatie

Waarom?

OVERTUIGINGEN

Geloof/
mindset

•
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Quickscan aanbod: Samen met KplusV is er
een inventarisatie gemaakt van (semi-)
private initiatieven voor cursussen,
trainingen en opleidingen voor docenten op
het gebied van ict-bekwaamheid. Daarnaast
is er gekeken naar het school-eigen aanbod.
Het onderzoeksrapport wordt in februari
opgeleverd.
Analyse van enquêtes en onderzoeken over
het onderwijs ten tijde van de coronaepidemie
Visie op docentprofessionalisering in het
mbo: een grondlegger voor een integrale
aanpak
Overzicht van de belangrijkste landelijke
initiatieven rondom docent
professionalisering

Vragen aan de bestuurders

Plannen tot de zomervakantie
Visualisatie van de partijen die actief zijn met
didactische ict-bekwaamheid bij
docentprofessionalisering

Eerste overzichtsplaat is bijgevoegd en zal in
februari definitief worden

Hoe kan ik?

VERMOGENS & VAARDIGHEDEN

Wat doe ik?

GEDRAG

Activiteiten

Visualisatie scholingsaanbod: interactieve kaart met
uitleg wat er waar te leren valt

Deze zal worden gerealiseerd op basis van het
onderzoeksrapport van KplusV

OMGEVING / RESULTATEN

Resultaten/
eﬀecten

Visualisatie meerwaarde online onderwijs

Fase 2 – februari 2021 t/m juli 2021

Handreiking: welke kwaliteiten in een docententeam in
het kader van didactische ict-bekwaamheid zijn
wenselijk?

Fase 2 – februari 2021 t/m juli 2021

Publicatie met overzicht van beschikbare icthulpmiddelen in de klas

Fase 2 – februari 2021 t/m juli 2021

Waar,
wanneer,
met wie?

Doorpakken op digitalisering

Doelen

Doorpakken op digitalisering
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