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Samenvatting
Eind 2020 is het programma Bruggen Bouwen met
ict geëvalueerd. De vraag “wat is de invloed van de
ondersteuning van de i-coach op het bewustzijn, de
bekwaamheid en het gebruik van ict door docenten in
hun onderwijs en hoe kan dit proces geoptimaliseerd
worden?” stond hierbij centraal. Door middel van zogenaamde deep dives bij zeven deelnemende instellingen
is deze vraag beantwoord.

Een deep dive bestond uit een documentstudie en een reeks van
(groeps)interviews per instelling. We zagen dat de coronacrisis en
de daarbij komende noodzaak van onderwijs op afstand behoorlijk
veel invloed heeft gehad op het gebruik van ict in het mbo. Docenten
werden genoodzaakt om ict te gebruiken en hebben sprongen
gemaakt op het gebied van ict-bekwaamheid. Dankzij de inzet van
i-coaches konden ze dit sneller en gerichter doen. Veelal werd de
sprong gemaakt van het automatiseren van het onderwijs naar het
met ict verbeteren van het onderwijs. We hebben geconcludeerd
dat het programma ‘Bruggen Bouwen’ hierbij een stimulans is voor
de inzet van i-coaches. Instellingen geven hun eigen kleuring aan de
inzet van i-coaches, en gebruiken daarbij dus ook het programma
Bruggen Bouwen, passend bij hun eigen behoeften. Doordat meer
instellingen zijn aangehaakt bij het programma, zien we dat er meer
verscheidenheid in behoeften ontstaat. Het programma kan hierop
inspelen door ook aanbod voor instellingen te ontwikkelen die al
langer meedoen. Instellingen passen grotendeels de zes succesfactoren, zoals in een eerder onderzoek naar de ict-bekwaamheid van
mbo-docenten gedefinieerd, voor de inzet van i-coaches toe, al zou
de koppeling met onderwijskundige doelen nog sterker kunnen. Uit
dit onderzoek komt een zevende succesfactor naar voren, namelijk
nabijheid. Een i-coach kan beter van toegevoegde waarde zijn als
deze makkelijk benaderbaar is voor collega’s.
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1

Inleiding

Eind 2020 wilde Kennisnet het mbo-brede programma

Daartoe is een modelaanpak ontwikkeld (zes succes

‘Bruggen Bouwen’ evalueren, dat zij in samenwerking

factoren) en zijn er twee leergangen ontwikkeld, de

met saMBO-ICT uitvoert. Het programma beoogt een

Masterclass Bruggen Bouwen en de Peergang Bruggen

gezamenlijke aanpak rond de inzet van i-coaches in het

Bouwen. Afgelopen jaar heeft de derde ronde van het

mbo te bewerkstelligen.

programma gedraaid.
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De volgende onderzoeksvraag was leidend binnen het onderzoek:
Wat is de invloed van de ondersteuning van de i-coach op het
bewustzijn, de bekwaamheid en het gebruik van ict door docenten
in hun onderwijs en hoe kan dit proces geoptimaliseerd worden?

Om erachter te komen of de gekozen aanpak werkt en leidt tot
een hogere ict-bekwaamheid bij docenten, mede als gevolg van
de ondersteuning door i-coaches, heeft Berenschot een kwalitatief
onderzoek uitgevoerd op grond van bovenstaande vragen.

De onderzoeksvraag is vervolgens in een drietal onderzoeksthema’s
uitgesplitst:
► De manier waarop docenten omgaan met ict. Hierbij gaat het om
intentie, bewustzijn, bekwaamheid en gedrag.
► Rol van de i-coach: het handelen van de i-coach, de professionele
ontwikkeling van i-coaches en de mate waarin ze de zes rollen
van de i-coach herkennen en uitvoeren.
► De manier waarop succesfactoren een rol spelen. Eerder onderzoek naar i-coaches (2018) heeft zes succesfactoren opgeleverd.
Deze hebben betrekking op de positionering van de rol, de inbedding hiervan, de invulling hiervan en hoe de i-coach geëquipeerd
is. Hebben de deelnemende mbo-instellingen aan deze succesfactoren voldaan, en zijn er daarnaast eventuele aanvullende
succesfactoren?
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2

Onderzoekskader

2.1 Onderzoekscontext:
		 het programma Bruggen Bouwen
Ict kan een belangrijke rol spelen bij de kwaliteit van het onderwijs,
de aantrekkelijkheid van het onderwijs en de organiseerbaarheid
van het onderwijs. Een juiste inzet van ict in het onderwijs vraagt
om bekwame docenten, die weten op welke manier ze ict optimaal
kunnen inzetten. Ict-bekwaamheid is dus cruciaal voor het optimale
gebruik van ict, en daarom worden er verschillende manieren
gezocht om de ict-bekwaamheid van docenten te verbeteren. Een
van de manieren is via de inzet van de zogenaamde i-coach. Een
i-coach helpt teams en docenten in het mbo om hun ict-bekwaamheid te vergroten. Het doel is ict beter te laten aansluiten bij de
onderwijsdoelstellingen van de opleiding en de onderwijspraktijk
van de docent.

Vanuit het mbo-werkveld kwam de wens om meer concrete ondersteuning bij de invoering van het instrument i-coach. Kennisnet en
saMBO-ICT hebben hier gezamenlijk op ingespeeld door de ontwikkeling van twee trajecten in het kader van het programma Bruggen
Bouwen.
De Masterclass Bruggen Bouwen gaat in op de invoering van de
i-coach als instrument binnen de organisatie en is gestoeld op zes
succesfactoren. Aangezien het hier gaat over zaken als onderwijs
visie, rollen binnen de organisatie en facilitering, richt dit traject zich
niet alleen op de i-coach zelf, maar juist ook op de managers die dit
instrument in de organisatie kunnen borgen. Focus ligt hier op
tactische en strategische inrichting.
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Deze zes succesfactoren zijn:
► de inzet van i-coaches koppelen aan onderwijskundige doelen
► aandacht voor selectie en het profiel van de i-coach
► i-coaches hebben een structurele positie in de organisatie
► centrale kennisdeling en aanpak zijn geborgd
► transparantie over rollen en eigenaarschap binnen de organisatie
► facilitering met voldoende tijd en middelen van de i-coaches
De Peergang i-coaches is bedoeld om de i-coaches uit de mbo-
instellingen op de inhoud te scholen. Daarbij gaat het niet zozeer
over concrete tools, maar meer over het verbinden van ict aan de
didactiek, over coachingsvaardigheden en dergelijke skills. In overleg met het werkveld zijn bij de zes rollen van de i-coach interactieve
modules ontwikkeld.

Deze zes rollen zijn:
► de trainer die effectieve workshops en trainingen geeft met een
specifiek doel en duurzame effecten, die weet welke trainingen
zinvol zijn en deze op maat snijdt.
► de coach die collega’s op de juiste manier individueel stimuleert
en enthousiasmeert en die toegankelijk en bereikbaar is als deel
van het team.
► de adviseur die zichzelf, de organisatie en de klant goed genoeg
kent om passend advies te geven en dit advies ook goed kan
overbrengen De adviseur weet wat er speelt, welke vragen er
leven en hoe daarop in te springen.
► de onderwijskundige die de didactische waarde van ict in het
oog houdt en een serieuze gesprekspartner is voor de docent
en het onderwijsteam.
► de veranderkundige die effectief een verandertraject kan
begeleiden en als schakel tussen onderwijs en management
kan functioneren.
► de technovator die de potentie van nieuwe technologie voor
de onderwijscontext kent en dit enthousiast en inspirerend
overbrengt.
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2.2 Onderzoekskader
Berenschot heeft de concepten (zoals veronderstelde relaties)
rondom de i-coach vanuit de onderzoeksvraag- en thema’s vertaald

naar een onderzoekskader (zie onderstaand model). Hierin staat
de (beoogde) werking van het concept i-coach centraal.
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Het onderzoekskader wordt weergegeven in het bovenste gedeelte
van het model. Het onderste gedeelte bevat de onderzoeksvragen.
Op deze manier wordt de samenhang tussen de onderzoeksvragen en
het onderzoekskader weergegeven. In de kern komt het onderzoekskader erop neer dat de stelling is dat de i-coach, door het vervullen
van verschillende rollen, in staat kan zijn om het ict-bewustzijn, de
ict-intentie en de ict-bekwaamheid van docenten positief te beïnvloeden. Dit moet tot concreet gebruik van ict in het onderwijs
leiden bij docenten. De werking van de inzet van i-coaches hangt af
van verschillende succesfactoren, welke ondersteund worden door
het programma Bruggen Bouwen en het brughoofd op de betreffende
mbo-instellingen. In de onderzijde van het model hebben we het
onderzoekskader gerelateerd aan de verschillende onderzoeksvragen.
Sommige factoren zijn moeilijk objectief vast te stellen, zoals bijvoorbeeld ict-bekwaamheid of ict-intentie. Dit vraagt om heldere
eenduidige definities die vervolgens meerjarig (op verschillende
meetmomenten) met een kwantitatief onderzoek onder een grote
populatie in beeld gebracht wordt. In ons onderzoek hebben wij er
daarom voor gekozen om percepties op te halen van de verschillende stakeholders op de werking van de i-coach als instrument.
Het onderzoek is ingericht om inzichten op een geordende en zo
betrouwbaar mogelijke manier op te halen, zodat ze leiden tot
relevante informatie voor het programma Bruggen Bouwen. Het
onderzoek is niet gericht op objectief meetbare feiten, maar op
de perspectieven van de docent (die met i-coach te maken heeft),
de i-coach zelf, het brughoofd en het management (van de docent
en i-coach).

Onderzoeksvragen
Rol van de
docent

► Wat is de rol van ict bij het verzorgen van het
onderwijs? (Bewustzijn)
► Willen docenten ict gebruiken in hun onderwijs? (Intentie)
► Zijn docenten in staat om ict te gebruiken in
hun onderwijs? (Bekwaamheid)
► Gebruiken docenten ict in hun onderwijs, en
zo ja op welke manier? (Gedrag)

Rol van de
i-coach

► Welke ondersteuning biedt de i-coach?
► Is de i-coach tevreden met de ondersteuning
die hij/zij biedt?
► Herkent de i-coach zich in de zes rollen
(trainer, coach, onderwijskundige, veranderkundige, adviseur en technovator) zoals die
in het programma Bruggen Bouwen worden
gehanteerd?

Rol van de
► Wordt er in de instellingen voldaan aan de zes
mbo-instelling
geformuleerde succesfactoren?
► Zijn er, naast deze zes succesfactoren, nog
andere succesfactoren te onderscheiden?
Rol van het
programma
Bruggen
Bouwen

► Heeft de i-coach de trainingen (Peergang)
vanuit het programma Bruggen Bouwen
gevolgd en zo ja, is hij/zij daar tevreden over?
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3

Bekwaamheid
van docenten

In het programma Bruggen Bouwen staat de doelstelling
om de ict-bekwaamheid van docenten in het mbo te
versterken door middel van de inzet van een i-coach
centraal. Daarnaast is het van belang om de bekwaamheid van docenten gedurende hun loopbaan op peil te
houden en te versterken. Docenten dienen zich steeds
te blijven ontwikkelen en professionaliseren.

Het programma Bruggen Bouwen is gebouwd op twee elementen,
namelijk:
► Professionalisering in de onderwijscontext
► Professionalisering door coaching in samenwerking
Het verhogen van de ict-bekwaamheid van docenten heeft als doel
het onderwijs verder verbeteren. Het is daarom niet alleen van
belang om te achterhalen of professionaliseringsactiviteiten (zoals
aangeboden in het programma Bruggen Bouwen) daadwerkelijk
leiden tot het verhogen van de ict-bekwaamheid, maar ook wat de
betekenis daarvan is op de onderwijspraktijk. Een docent die ict-
bekwaam is, staat niet gelijk aan een docent die deze kennis integreert
in zijn lessen. Daar is nog een vertaalslag voor nodig. De docent
moet inzichtelijk krijgen wat de kennisbehoefte van de student is en
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hoe ict kan bijdragen aan het voldoen in deze behoefte. De effectiviteit moet doorlopend gemonitord worden. Dit kan bijvoorbeeld door
samen met collega’s opdrachten en studentresultaten te analyseren
om te achterhalen hoe studenten hebben geleerd en de inhoud
hebben begrepen. Bij uitblijvende opbrengst voor de student kan
worden bijgestuurd. Op deze wijze ontstaat een beter begrip van
hoe studenten vakinhoud leren en draagt het integreren van ict bij
aan het verbeteren van het onderwijs en de studentresultaten.
Interactie, discussie en feedback onderling vormen een potentieel
krachtig leermiddel, in een collectieve participatie en samenwerking
van docenten. Het gaat hier om samenwerking tussen docenten
van dezelfde instelling, vakselectie of hetzelfde leerjaar. Succesvolle
effecten voor de dagelijkse praktijk worden vooral gemeten bij
collectieve deelname aan activiteiten als team, naast de individuele
effecten van de docent om zichzelf te ontwikkelen en te verbeteren.
Het leren van en met collega’s, via peer coaching en in leergemeenschappen, maar ook informeel, is een voorwaarde om te komen tot
een effectieve professionele ontwikkeling. Bovendien draagt het bij
aan de intentie om nieuwe vaardigheden (bijvoorbeeld op het gebied
van ict) te leren en daarna in te zetten. Het programma Bruggen
Bouwen zet dan ook in op de eerder genoemde professionaliseringsactiviteiten (middels masterclasses), maar ook door het leren in het
team te bevorderen.
Scholen zijn niet ingericht op het leren van docenten. Ze zijn in
gericht op het leren van studenten en het werk van docenten. Het
leren van docenten vergt ook een andere manier van inrichten wat
betreft cultuur en structuur. De cultuur binnen een onderwijs

organisatie bepaalt het gedrag dat door docenten en leidinggevenden als gangbaar wordt beschouwd. Leiderschap wordt daarbij bij
voorkeur gedragen door meerdere personen, waarbij interactie
tussen de betrokkenen belangrijk is. Deze zaken bepalen mede
de omgang van docenten met een onderwijsontwikkeling (Swart,
2013)1. Voor de voortgang van het ontwikkelingsproces is het verder
van belang dat er vanuit bestuurlijk niveau betrokkenheid en verbondenheid blijft bestaan bij de ontwikkelingen op de werkvloer (Swart,
2013). Er dient bij docentprofessionalisering leiding gegeven te
worden aan een doorlopende lijn van leerprocessen, met bijzondere
aandacht voor de inzet van tijd en middelen binnen het docententeam, de organisatie en stimulatie van externe gerichtheid van de
docent en de samenhang in beleid (Swart, 2013). Wat de benodigde
tijd betreft, is de tijd die daadwerkelijk beschikbaar is voor professionalisering vaak schaars. De tijd die wel gereserveerd kan worden
voor professionalisering, valt vaak op momenten die niet ideaal zijn
om te leren (Van Veen, Zwart, Meirink & Verloop, 2010)2. Om docentprofessionalisering goed te organiseren moeten de structurele en
culturele mogelijkheden en beperkingen voor het leren van docenten,
voor de gehele organisatie worden bekeken.

1 Swart, F. (2013). Succesfactoren van docentprofessionalisering. Onderwijsinnovatie
maart 2013
2 Veen, van K. , Zwart, R., Meirink, J. en Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling van
Leraren: een reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van leraren. Leiden: ICLON Expertisecentrum Leren van Docenten, December 2010
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Dit heeft vergaande implicaties en dat lijkt ook te verklaren waarom
zoveel initiatieven niet slagen. Lesgeven is en blijft een complexe
activiteit waarbij op elk moment een veelvoud van invloeden een rol
spelen (Van Veen, Zwart, Meirink & Verloop, 2010). Het programma
Bruggen Bouwen moet mbo-instellingen ondersteunen bij het richten
van het leren van docenten bij het gebruik van ict. De inzet van een
i-coach binnen de context van de instelling en het gestructureerd
professionaliseringsactiviteiten aanbieden zorgen ervoor dat er
gerichte tijd en aandacht is voor reflectie en het opdoen van kennis.
Daarmee is de veronderstelling dat het programma bijdraagt aan de
intentie van docenten om ict te gebruiken, de bekwaamheid om het
goed toe te passen, wat uiteindelijk ten goede komt aan de kwaliteit
van het onderwijs.
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4

Onderzoeksaanpak

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij zeven instellingen
door middel van een zogenaamde deep dive.
In een deep dive hebben wij ons telkens in één instelling onder
gedompeld. Een deep dive bestaat uit het bestuderen van relevante,
instellingsspecifieke documentatie over de rol van de i-coach op
en uit diverse interviews (met i-coaches, brughoofden, docenten
en management). De interviews hebben binnen een tijdsbestek van
maximaal twee dagdelen plaatsgevonden, zoveel mogelijk geclusterd
per instelling achter elkaar.

Het resultaat van de deep dives waren:
► Een beschrijving per instelling van de bevindingen op hoofdlijnen
over de huidige stand van zaken rondom de inzet van de i-coach
vanuit de perspectieven van verschillende stakeholders.
► Een analyse per instelling van de mate waarin binnen de instelling
sprake is van de zes succesfactoren die in eerder onderzoek naar
voren zijn gekomen. De resultaten zijn geplot op de indicatie
matrix.
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Voor elke deelnemende instelling is een rapportage gemaakt van
de deep dives. Aan de brughoofden is gevraagd de rapportage te
checken op eventuele onvolkomenheden en daar waar nodig aan te
vullen. Vervolgens zijn de resultaten uit de deep dives samengevoegd
in deze overkoepelende rapportage over de stand van zaken van de
inzet van i-coaches bij mbo-instellingen en hun invloed op de
ict-bekwaamheid van docenten.
In totaal is tijdens de deep dives met 43 medewerkers van de deelnemende instellingen gesproken, verspreid over 23 interviews. De
interviews zijn in een periode van zes weken in november en
december 2020 afgenomen. De verdeling over de verschillende
perspectieven is in onderstaand overzicht opgenomen.

Perspectieven

Geïnterviewden

Docenten

12

I-coaches

13

Brughoofden

8

Management

8

Overige

2

Totaal

43

Binnen de deep dives hebben wij het onderzoekskader als leidraad
(zie paragraaf 2.2) gebruikt om zodoende de onderzoeksvragen van
Kennisnet te kunnen beantwoorden. Het volgende hoofdstuk geeft
een beeld van de stand van zaken bij de zeven instellingen die wij
hebben gesproken in het kader van dit onderzoek. Belangrijk om
hierbij in gedachten te houden is dat alle instellingen een eigen
insteek hebben gekozen wat betreft de positionering van de i-coach
binnen de organisatie en het aantal uren per week dat ze aan de
taak of functie van i-coach kunnen besteden (zie hiervoor het
overzicht op de volgende pagina).
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Benaming

Taak of functie

Functionele plek

Fte per coach

Coaches

1

I-coach

Functie

College

0,6-0,8 fte

10

2

I-coach

Taak

Team

0,05 fte

70-75

3

Mediacoach

Taak

College

0,2-0,4 fte

26

4

Blended coach

Taak

Opleiding

Wisselend

20-25

5

I-coach

Taak

Instellingsbreed en
college

0,3-0,7 fte

8

6

DigiCoach

Taak

Locatie

0,2-0,3 fte

5

7

Ambassadeur Educatieve Technologie

Taak

College en team

Wisselend

30

Voor de eenduidigheid wordt in deze rapportage alleen de benaming i-coach gebruikt.
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5

Bevindingen

In dit hoofdstuk presenteren wij de bevindingen van
het onderzoek aan de hand van de onderzoeksvragen.
Wij hebben ervoor gekozen om te starten met het
beschrijven van de rol van de i-coach (paragraaf 5.1),
daarna in te gaan op de manier waarop docenten om
gaan met ict in hun werk (paragraaf 5.2) en als laatste
beschrijven wij de wijze waarop de zes succesfactoren
een rol spelen bij de inzet van de i-coach (paragraaf 5.3).

5.1 Rol van de i-coach
Onderstaande vragen hebben wij tijdens de interviews aan de orde
gehad. De eerste drie vragen gaan over het handelen van de i-coach
en de vierde en vijfde gaan meer over de training van i-coaches en
in welke mate ze rollen herkennen. De uitkomsten beschrijven wij
vervolgens per perspectief (indien mogelijk vanuit de vraagstelling).
► Wat doet de i-coach?
► Zijn de docenten tevreden met de ondersteuning van de i-coach?
► Is de i-coach tevreden met de mogelijkheden en het proces
binnen de instelling?
► Heeft de i-coach de trainingen vanuit het programma Bruggen
Bouwen gevolgd en zo ja, is hij/zij daar tevreden over?
► Herkent de i-coach zich in de zes rollen zoals die in het programma
Bruggen Bouwen worden gehanteerd?
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5.1.1 Perspectief van docenten

5.1.2 Perspectief van i-coaches

Werkzaamheden van de i-coach
Bij de meeste instellingen bieden de i-coaches ondersteuning aan
docenten op het gebied van ict-gebruik om het onderwijs vorm te
geven. Het verschilt per instelling of de i-coach op basis van vraag
helpt of proactief docenten benadert. Sommige instellingen geven
aan dat het belangrijk is om op basis van vraag te werken, omdat
het werk van de i-coach dan aansluit op de behoefte vanuit docenten.
Andere instellingen benadrukken juist het belang van een proactieve
houding, om zo docenten te enthousiasmeren en mogelijkheden
aan te reiken waar zij zelf niet bekend mee zijn. Er wordt aangegeven
dat de rol van i-coach contextafhankelijk is. Ze geven trainingen,
workshops en cursussen, ze helpen docenten een-op-een en attenderen hen op mogelijkheden, in sommige gevallen wordt er mee
gedacht op onderwijskundig gebied en een belangrijk onderdeel
van de taak is om het online onderwijs van de grond te krijgen.
Binnen een aantal instellingen worden de i-coaches voornamelijk

Werkzaamheden van de i-coach
Eerst was de inzet van i-coaches gericht op het gebruik van ict
(het automatiseren van wat je al deed), nu steeds meer didactisch
en pedagogisch (men ziet meer dat ict andere werkvormen mogelijk
maakt). De werkzaamheden zijn steeds meer vraaggericht in plaats
van aanbodgericht. De coaches bieden ondersteuning op het vlak
van didactiek en het maken van de verbinding met studenten.
Er wordt uitleg gegeven over tools, er worden video’s gemaakt en
er worden workshops en trainingen gegeven (o.a. over simultaan
lesgeven en blended learning).

ingezet als het gaat om technische vragen en als er ict-problemen zijn.
Tevredenheid over de i-coach
In vrijwel alle gevallen geven docenten aan dat zij erg tevreden zijn
met de inzet van de i-coach en dat deze rol van toegevoegde waarde
is. Het wordt als prettig ervaren dat de i-coach ook zelf een docent
is (geweest), zodat hij of zij weet wat zaken inhouden en waar
prioriteiten liggen.
Docenten geven daarnaast aan dat het fijn is om een i-coach in
het eigen team te hebben, omdat deze zichtbaar en bereikbaar
is waardoor de drempel laag is.

Binnen de instellingen en op de locaties kan het zijn dat de rol van
i-coach anders wordt ingevuld. Enerzijds speelt de leidinggevende
hier een rol in, het ligt eraan of hij/zij op de hoogte is van de mogelijkheden en hier ook aandacht aan wil besteden. Anderzijds is de
invulling van de rol contextafhankelijk, omdat er verschillen in
behoeften zijn van de docenten die de i-coaches ondersteunen.
Tevredenheid over de mogelijkheden en het proces binnen de instelling
De i-coaches zijn over het algemeen positief over de mogelijkheden
en het proces binnen de instellingen. Wel is vaak aangegeven dat de
tijd die de i-coach formeel heeft om de taak of functie uit te voeren
aan de lage kant is. Bij sommige instellingen is er weinig onderlinge
communicatie en wordt er niet gestructureerd aan kennisdeling
gedaan (door bijvoorbeeld maandelijks of wekelijks te vergaderen).
Hier lijkt wel behoefte aan en wordt daarom door i-coaches als
aandachtspunt benoemd.
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Tevredenheid trainingen Bruggen Bouwen
De trainingen vanuit Bruggen Bouwen worden over het algemeen
als positief en nuttig ervaren. Het netwerk dat Bruggen Bouwen
biedt, wordt als prettig ervaren. De i-coaches geven aan dat vooral
de kennisuitwisseling tussen scholen heel leerzaam is.
In een aantal gevallen is aangegeven dat de leergangen van Bruggen
Bouwen wel zijn gevolgd, maar niet naar volle tevredenheid. Deze
ontevredenheid zit in de invulling van de rol van i-coach die per
instelling net wat anders ingevuld kan worden. In de trainingen
worden de zes rollen van de i-coach toegelicht, terwijl sommige
instellingen meer nadruk op één van de zes rollen leggen. Hierdoor
zijn de trainingen voor instellingen met een afwijkende focus van
de i-coach gedeeltelijk minder relevant. Daarnaast wordt het tijdstip
waarop de trainingen plaatsvinden niet ideaal bevonden en voor
sommige i-coaches is er te weinig diepgang binnen de trainingen.
De trainingen vanuit Bruggen Bouwen is niet de enige vorm van
professionalisering voor de i-coaches, binnen de instellingen
worden ook andere (eigen) vormen van professionalisering voor
de i-coaches ingezet, zoals een Leergang ‘TechSavvy’ of ‘ontwerpen
van blended learning’. Daarmee kunnen instellingen zich verdiepen
in de onderwerpen die specifiek voor hun scholen van belang zijn.
Zes rollen Bruggen Bouwen
I-coaches geven aan dat in principe alle i-coaches de zes rollen
moeten kunnen vervullen. De ene keer meer de rol van coach en
een andere keer weer meer die van veranderkundige of onder
wijskundige. Ook is het zo dat de i-coaches allemaal hun eigen

kwaliteiten hebben, de een heeft meer met de rol van coach, veranderkundige en onderwijskundige, terwijl de ander zijn rol meer op
het vlak van technovator invult. Je hoeft als i-coach daarom niet alle
rollen op hetzelfde niveau te kunnen vervullen. Ook zien we dat
instellingen hier bewust keuzes in maken op basis van eigen voorkeuren, waardoor soms een bepaalde rol wat meer in het functieprofiel (en de benaming) van de i-coach naar voren komt.

5.1.3 Perspectief van het brughoofd
Een brughoofd is de linking pin van het programma Bruggen Bouwen
naar de i-coaches en coördineert binnen de instellingen het leren
en netwerk van i-coaches onderling.
Werkzaamheden van de i-coach
De taken bestaan voornamelijk uit het verzorgen van workshops,
inspireren en een-op-een helpen van collega’s, meedenken met
beleid en adviseren van leidinggevenden. Bij sommige instellingen
voeren de i-coaches onderzoeken uit om te bekijken welke ondersteuning zij moeten vormgeven. Ze richten hun werk over het
algemeen in op basis van leervragen van collega docenten (reactief).
De brughoofden geven aan dat er verschillen zijn in de manier
waarop de i-coaches hun rol vervullen. Dit komt onder andere
doordat iedere instelling en binnen de instellingen de scholen
of locaties zelf bepalen hoe de i-coaches worden ingezet. Ook
de motivatie van leidinggevenden om ict binnen het onderwijs te
bevorderen speelt hierin een rol. Dit zou mogelijk kunnen samenhangen met het deelnemen aan masterclasses door leidinggevenden.
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Het gevolg hiervan is dat de facilitering in tijd, professionalisering
en middelen niet overal hetzelfde is. Hierdoor is het soms lastig om
het netwerk van i-coaches effectief in te zetten en structureel kennis
te delen.
Tevredenheid over de i-coach
De rol van i-coach wordt gezien als een serieuze taak die van toe
gevoegde waarde is voor de docenten en leidinggevenden. De
brughoofden geven aan dat de rol van i-coach aan het veranderen
is. Didactiek, onderwijsontwerp en op onderwijskundig niveau
handelen wordt steeds belangrijker binnen de werkzaamheden van
de i-coach. In sommige gevallen houden i-coaches vast aan de oude
taakbeschrijving, andere coaches veranderen mee. Aandachtspunten
hierbij zijn onder andere de beschikbare tijd die i-coaches hebben
om hun werkzaamheden uit te voeren en de hiërarchische en
functionele plek van de i-coach die in sommige gevallen diffuus is.
Tevredenheid trainingen Bruggen Bouwen
Het programma Bruggen Bouwen wordt door alle brughoofden
aangemerkt als zeer nuttig en waardevol. Met name de netwerkfunctie van het programma wordt goed gewaardeerd. De meningen
over de professionaliseringsactiviteiten variëren van ‘niet passend
vanwege de gekozen onderwijskundige insteek van de instelling’,
‘niet voldoende diepgang’ en ‘te weinig interactie’ tot ‘zeer positief’,
‘de mensen zijn hier enthousiast over’ en ‘het programma is het
fundament waarop je verder kunt bouwen’. De mate waarin
i-coaches de professionaliseringsactiviteiten volgen, loopt ook uiteen.
In de meeste gevallen worden de activiteiten geheel of gedeeltelijk
gevolgd. Bij een van de instellingen hebben de i-coaches de

trainingen van Bruggen Bouwen niet gevolgd, wel hebben zij
een interne training gevolgd.
Naast de trainingen benadrukken de brughoofden het belang van
het netwerk dat het programma Bruggen Bouwen biedt. Brughoofden zijn tevreden over het contact met de andere mbo-scholen en
geven aan regelmatig kennis uit te wisselen.
Zes rollen Bruggen Bouwen
De belangrijkste rollen voor een i-coach die door de brughoofden
worden genoemd zijn: coach, adviseur en onderwijskundige. Het
belangrijkste is dat de verschillende rollen belegd zijn binnen de
groep van i-coaches van een instelling. Alle i-coaches hebben hun
eigen kwaliteiten, het is fijn als ze elkaar aanvullen wat betreft de
verschillende rollen.

5.1.4 Perspectief van het management
Werkzaamheden van de i-coach
De werkzaamheden van i-coaches verschillen per instelling en
binnen de instelling per college, locatie, opleiding en team. In grote
lijnen bestaan de werkzaamheden van de i-coach uit het bieden van
een-op-een ondersteuning, het enthousiasmeren van docenten bij het
gebruik van ict binnen het onderwijs, het geven en ontwikkelen van
trainingen en workshops, het promoten van digitale mogelijkheden
binnen het onderwijs en het inbrengen van onderwijskundige
kennis. Er is echter een verschuiving zichtbaar in de werkzaam
heden van de i-coach. Steeds vaker wordt de i-coach integraal en
thematisch ingezet en betrokken bij beleid als adviseur. Vanaf de
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start van het nieuwe schooljaar richten i-coaches zich steeds meer
op de didactiek van online lessen en het organiseren van hybride
onderwijs. Werkzaamheden in het kader van online onderwijs
hebben momenteel prioriteit.
Tevredenheid over de i-coach
De gesproken leidinggevenden zijn zeer positief over de werkzaamheden van de i-coaches. Zij geven aan dat de i-coach een belangrijke
en serieuze rol is binnen de instellingen. De rol (en de verwachtingen
van leidinggevenden) van i-coach verandert; mede door corona is de
i-coach zichtbaarder en belangrijker. Leidinggevenden verwachten
steeds meer een helicopterview, proactief handelen en vinden
contact zoeken met collega’s door de i-coach belangrijk. Niet iedere
i-coach kan zich in deze rol vinden. Het is daarom van belang telkens
de situatie te bekijken en te bezien of mensen nog op de juiste plek
zitten. Een ander belangrijk aandachtspunt is volgens leidinggevenden de functionele- en hiërarchische plek van i-coaches binnen de
organisatie. De hiërarchische- en functionele plek van de i-coach
hangt in veel instellingen af van de directe leidinggevenden, dit
verschilt per instelling en binnen een instelling vaak ook nog per
college, opleiding en team. Hierdoor is de positie van de i-coach
onduidelijk. Tot slot benoemen veel leidinggevenden dat er te weinig
i-coaches zijn vanwege financiële overwegingen. Wel geven zij aan
dat de coronacrisis het belang en de noodzaak van i-coaches zichtbaar heeft gemaakt. Bij een aantal instellingen heeft dat ertoe geleid
dat er meer financiën vrijkomen voor de inzet van i-coaches.
Tevredenheid trainingen Bruggen Bouwen
De peergangen van Bruggen Bouwen zijn niet gericht op leiding
gevenden. Er zijn echter wel enkele leidinggevenden die de training

wel gevolgd hebben, zij waren hier positief over. Daarnaast geven
leidinggevenden aan positieve signalen over de trainingen te horen
van de i-coaches binnen hun instelling. Voor de doelgroep leiding
gevenden biedt Bruggen Bouwen masterclasses aan.
Een belangrijk voordeel van het programma Bruggen Bouwen is
voor leidinggevenden het sterke netwerk van mbo’s omtrent ict-
bekwaamheid. De samenwerking en kennisuitwisseling die door
het programma is ontstaan, wordt als zeer nuttig ervaren.
Zes rollen Bruggen Bouwen
Leidinggevenden verwachten niet dat de i-coach alle rollen volledig
in zich heeft. Wel vinden zij het belangrijk dat iedere rol vertegenwoordigd is binnen het team van i-coaches. In hoeverre de zes
rollen van Bruggen Bouwen terugkomen, verschilt sterk per instelling. De rol van onderwijskundige, adviseur en coach/trainer worden
het meest benoemd. Hierbij wordt de rol van onderwijskundige
doorgaans het belangrijkst gevonden. Daarmee doelen de geïnterviewden op dat i-coaches onderwijskundige expertise inbrengen om
met ict het pedagogisch-didactische handelen met behulp van ict
verder te verbreden.
Op de vraag of er naast de zes rollen, nog aanvullende rollen zijn
die i-coaches vervullen, benoemden geïnterviewden de rol van
sparringpartner voor de opleidingsmanager en de rol deskundigheidsbevorderaar. Een kleine nuancering van de onderzoekers bij
deze aanvulling: we zien deze rollen terug binnen de zes rollen
namelijk als trainer/coach (deskundigheidsbevorderaar) en adviseur
(sparringpartner). Bij de meeste instellingen is de rol van i-coach
voornamelijk operationeel, in sommige gevallen tactisch.
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5.2 De manier waarop docenten
		 omgaan met ict
Onderstaande vragen hebben wij tijdens de interviews aan de orde
gehad. De uitkomsten beschrijven wij vervolgens per perspectief.
► Vragen docenten zich af wat de rol van ict zou kunnen zijn in hun
onderwijs? (Bewustzijn)
► Zouden docenten ict willen gebruiken in hun onderwijs?
(Intentie)
► Zijn docenten in staat om ict te gebruiken in hun onderwijs?
(Bekwaamheid)
► Gebruiken docenten ict in hun onderwijs, en zo ja hoe doen
ze dat? (Gedrag)

5.2.1 Perspectief van docenten
Vanwege de coronapandemie en de daarmee samenhangende
sluiting van de scholen voor fysiek onderwijs, lijkt het erop dat de
ict-intentie en het ict-bewustzijn van docenten als vanzelfsprekend
is geworden, omdat het gebruik van ict om het onderwijs vorm te
geven noodzaak zijn geworden.
Het algemene beeld is dat docenten meer vertrouwen hebben
gekregen om ict in te zetten in het onderwijs en dat de ict-bekwaamheid is verbeterd door de ondersteuning van de i-coach. Met de
kanttekening dat docenten die nieuwsgierig zijn vaak een grotere
ontwikkeling hebben doorgemaakt dan docenten die minder affiniteit met ict hebben (intentie). Docenten geven aan dat het gebruik
(gedrag) van digitale middelen in het onderwijs afhankelijk is van

verschillende zaken, o.a. welk vak een docent geeft en aan welk
niveau studenten les gegeven wordt, maar ook of de lessen online
of fysiek worden gegeven. Daarnaast speelt de intrinsieke motivatie
een belangrijke rol in de mate waarin docenten ict tijdens hun lessen
gebruiken (intentie). In alle gesprekken is aangegeven dat het gebruik
van ict en de ict-bekwaamheid bij docenten is toegenomen vanwege
de sluiting van de scholen vanwege de coronapandemie, en dat de
i-coach een positieve rol heeft gespeeld bij het verbeteren van de
bekwaamheid en het gebruik.

5.2.2 Perspectief van i-coaches
Er is de afgelopen periode een slag geslagen als het gaat om de
ict-bekwaamheid van docenten. Met de sluiting van de scholen
vanwege de coronapandemie zetten docenten steeds vaker
(gedwongen) digitale middelen in voor hun lessen (gedrag) en is er
behoefte ontstaan om nieuwe dingen te leren en daarin stappen te
zetten (bewustzijn). De mate van ict-bekwaamheid verschilt natuurlijk per docent. De i-coaches zien een ontwikkeling dat docenten die
eerder niet graag met digitale middelen werkten, de afgelopen
periode de knop hebben omgezet (intentie). De meerwaarde en het
effect van ict moeten nog wel verder inslijten (intentie). Het is de
uitdaging om de vooruitgang die het afgelopen jaar is geboekt vast
te houden en verder te uit te bouwen. De komende jaren zal moeten
blijken of er naast de ontwikkeling in ict-bekwaamheid van docenten
er ook een positieve ontwikkeling is waar te nemen wanneer het
gaat om de intentie en het bewustzijn van ict-gebruik binnen het
onderwijs van docenten.
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5.2.3 Perspectief van het brughoofd

5.2.4 Perspectief van het management

De brughoofden die wij hebben gesproken geven aan dat de ictbekwaamheid van docenten door de sluiting van de scholen zeker
een boost heeft gekregen, maar dat er nog wel werk aan de winkel
is om alle docenten op het gewenste niveau te brengen. Als voorbeeld wordt gegeven dat de meeste docenten Word of PowerPoint
in hun (online) lessen gebruiken en zich daarmee net aan redden
op digitaal gebied. Verder gevorderde vaardigheden beheersen
docenten nog niet. De mate van mediawijsheid van docenten is
daardoor in het algemeen nog beperkt. Een ander voorbeeld
hiervan is dat docenten de fysieke lesmethodiek een-op-een over
nemen voor de online lessen, terwijl dit juist een andere manier
van lesgeven behoeft.

De meningen van de gesproken leidinggevenden lopen uiteen.
Bij een aantal instellingen wordt aangegeven dat zij een positieve
ontwikkeling zien in de ict-bekwaamheid van docenten. Wel met de
kanttekening dat vanwege de sluiting van de scholen vanwege
corona de ict-intentie en het ict-bewustzijn van docenten als vanzelfsprekend wordt ervaren, omdat het gebruik van ict om het onderwijs
vorm te geven noodzaak zijn geworden.

Er wordt aangegeven dat docenten de toegevoegde waarde van
de i-coaches in het onderwijs zien. De i-coach wordt steeds meer
gewaardeerd en krijgt een duidelijkere positie. Daarom is dit nu het
moment om verder te bouwen aan de didactische vormgeving met
behulp van digitale middelen, met name op het gebied van ‘blended’
en simultaan onderwijs. De i-coaches kunnen hier een belangrijke
rol in spelen.

Bij een aantal andere instellingen zijn de leidinggevenden minder
positief over de ict-bekwaamheid van docenten. Vooral op het
gebied van didactische vormgeving van de lessen met behulp van
digitale middelen is er ruimte voor verbetering en is de basis over
het algemeen genomen nog niet op het gewenste niveau. Als
voorbeeld wordt genoemd dat de offline les een-op-een wordt
vertaald naar een online variant waarbij dus nog niet ict wordt
gebruikt om het onderwijs te verbeteren. De uitdaging is (volgens
managers) om i-coaches vanuit onderwijskundige vraagstukken
te betrekken en zodoende de ict-bekwaamheid van de docenten
verder te ontwikkelen.

Bij die instellingen was het daarom relatief makkelijk om de omslag
naar volledig online lesgeven vanaf maart 2020 te maken (gedrag).
De studenten van deze instellingen hebben aangegeven blij te zijn
met de verbeterde vaardigheden van hun docenten (bekwaamheid).
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5.3 De manier waarop succesfactoren
		 een rol spelen
Onderstaande vragen hebben wij tijdens de interviews aan de orde
gehad. Eerder onderzoek naar i-coaches heeft zes succesfactoren
opgeleverd. De uitkomsten beschrijven wij vervolgens per perspectief.
► Wordt er in de instelling voldaan aan de zes geformuleerde
succesfactoren?
► Zijn er, naast deze zes succesfactoren, nog andere succesfactoren
te onderscheiden?

Gedurende de interviews werd echter duidelijk dat de rol die de
docenten de i-coach toeschrijven, niet altijd de rol is die i-coaches of
brughoofden zelf benoemen. Bij de meeste instellingen krijgen de
i-coaches uren voor hun taken. Docenten geven aan dat er enkele
instellingen zijn die geen uren voor de i-coach beschikbaar stellen.
Docenten geven aan dat werkelijke uren voor de taken wenselijk
zijn. Docenten vinden nabijheid de zevende succesfactor, omdat dit
zorgt voor laagdrempeligheid.

5.3.2 Perspectief van i-coaches

Bij de zes succesfactoren gaat het om:
► de inzet van i-coaches koppelen aan onderwijskundige doelen
► aandacht voor selectie en het profiel van de i-coach
► i-coaches hebben een structurele positie
► centrale kennisdeling en aanpak

De werkzaamheden en de invulling van de rol zijn duidelijk voor
management, bruggenhoofd en i-coaches, maar minder voor
docenten. Door de ondersteunende opstelling doen ze vaak meer
dan ‘officieel’ de bedoeling is.

► transparantie over rollen en eigenaarschap
► facilitering met tijd en middelen

I-coaches geven over het algemeen aan dat ze op onderwijskundig
niveau werken en in hun werk beredeneren vanuit de onderwijsdoelen. I-coaches zijn actief op operationeel niveau en in veel
gevallen op tactisch niveau, er is een wens om ook op strategisch
niveau te werken. Hiertegenover staat dat dit goed gefaciliteerd
moet worden.

5.3.1 Perspectief van docenten
Het perspectief van docenten op de zes succesfactoren van het
programma Bruggen Bouwen verschilt sterk per instelling. Bij de
meeste instellingen is de inzet van de i-coach op een zekere manier
gekoppeld aan onderwijskundige doelen. Er zijn enkele instellingen
die dit helemaal niet doen, of waarbij de inzet van het brughoofd
gekoppeld wordt aan onderwijskundige doelen. Volgens docenten
heeft de i-coach een operationele positie, in enkele gevallen ook een
tactische positie. De rol van de i-coach is duidelijk voor docenten.

I-coaches geven aan dat ze voor de officiële taken die bij hun rol
horen goed gefaciliteerd worden, maar dat dit voor extra werk
nog niet voldoende is. Zij geven aan hier onvoldoende tijd voor te
hebben. Per instelling verschilt de taakomschrijving. Een van de
i-coaches gaf aan dat er van haar verwacht werd dat ze mee ging
schrijven aan beleid, terwijl ze daar eigenlijk te weinig uren voor had.
Een andere i-coach gaf aan dat er verwacht wordt dat i-coaches
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docenten actief benaderen, terwijl in de taakomschrijving staat dat
er op basis van hulpvraag gewerkt wordt.
Bij de meeste instellingen wordt er een vorm van kennisdeling
gefaciliteerd. Daarnaast geven i-coaches aan informeel veel contact
te maken. Het verschilt per instelling hoeveel tijd de i-coach krijgt
voor de werkzaamheden. Bij veel instellingen hangt dit af van de
leidinggevende van de desbetreffende i-coach.

5.3.3 Perspectief van het brughoofd
De rol van i-coach wordt bij de meeste instellingen intern belegd.
Brughoofden geven aan dat dit wenselijk is, omdat eigen werk
nemers kennis hebben van de instelling en het onderwijs en hierdoor weten wat er speelt. Hoe de i-coach wordt aangenomen,
verschilt per instelling. Het varieert van een sollicitatieprocedure
tot het aanwijzen van een docent die deze rol op zich moet nemen.
De rol van i-coach wordt binnen iedere instelling anders ingevuld.
Veel instellingen hebben wel een rolomschrijving voor de i-coach.
De zes rollen zijn niet allemaal terug te zien bij de i-coaches. Dat
wordt niet als essentieel gezien, het is wel fijn als alle rollen binnen
een team van i-coaches vertegenwoordigd zijn.
De positie van de i-coach verschilt per instelling. De meeste i-coaches
werken op operationeel niveau, in sommige gevallen ook op tactisch
niveau. Er is vanuit de brughoofden de wens om de i-coaches meer
op strategisch niveau in te zetten. Bij de meeste instellingen worden
onderwijskundige doelen op een zekere manier gekoppeld aan de
werkzaamheden van de i-coach. Er zijn enkele instellingen waarbij
dit helemaal niet gebeurt. Brughoofden benadrukken het belang

van de onderwijskundige rol voor de i-coach. I-coaches hebben
onderling contact en er is sprake van kennisuitwisseling binnen de
instellingen. Kennisuitwisseling tussen i-coaches van verschillende
scholen binnen dezelfde instellingen zou volgens de brughoofden
meer mogen gebeuren.
De meeste brughoofden geven aan dat de i-coach te weinig tijd
heeft om de rol goed in te vullen. Buiten het aantal uren om wordt
de i-coach volgens de brughoofden voldoende gefaciliteerd. Hierbij
kan gedacht worden aan trainingen en kennisdeling. De meeste
instellingen laten op decentraal niveau bepalen hoe ze de rol van
de i-coach invullen, waardoor het aantal uren dat de i-coach krijgt
afhangt van de desbetreffende instelling.
De brughoofden stellen dat zichtbaarheid en nabijheid belangrijke
succesfactoren zijn als het gaat om de positionering van de i-coaches.
Daarnaast stellen zij dat een proactieve i-coach een succesfactor is.
Tot slot geven veel brughoofden aan dat het succes van de i-coach
afhangt van de manier waarop de opleidingsmanager tegenover het
concept van i-coaches aankijkt. Wanneer een opleidingsmanager
positief is over het concept en zich wil inzetten voor ict binnen het
onderwijs, zien brughoofden dat i-coaches meer ruimte en mogelijkheden krijgen om hun taken goed uit te voeren.
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5.3.4 Perspectief van het management
Managers geven aan dat de werkzaamheden en de invulling van
de rol duidelijk zijn voor het management, bruggenhoofden en
i-coaches, maar minder voor docenten. Het is volgens managers
van belang dat er goede afspraken gemaakt worden over het type
werkzaamheden en de tijd die hieraan besteed wordt. Wanneer dit
het geval is, dan is de rol van i-coach in de meeste gevallen goed
gefaciliteerd. I-coaches worden voornamelijk op operationeel en
tactisch gebied ingezet, minder op strategisch niveau.
Managers geven aan dat de rol van i-coach geprofessionaliseerd
moet worden. Hierbij is de wisselwerking tussen centraal en decentraal niveau, de directe lijn met de directie van de instelling en het
monitoren van acties belangrijk. De i-coaches worden minder goed
gesteund en ondersteund door hun management in de vorm van
erkenning, meedenken in MT’s en plannen maken. Ook dit is volgens
managers een belangrijk focuspunt.
Succesfactoren zijn volgens managers dat de i-coach zichtbaar en
bereikbaar is, een-op-een kan helpen en integraal werkt. Managers
gaan ervan uit dat docenten op een gegeven moment voldoende
ict-bekwaam zijn. De ict-wereld ontwikkelt zich echter snel, waardoor
expertise altijd nodig blijft. Zij zien op den duur dan ook een andere
rol voor de i-coach dan hoe de rol op dit moment ingestoken is.
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5.4 Indicatiematrix
Met behulp van de zes succesfactoren van het programma Bruggen
Bouwen heeft Berenschot aan de hand van de deep dives een
inschatting gemaakt waar de instellingen die hebben deelgenomen
aan het onderzoek staan, wat betreft de inzet van i-coaches. Onderstaand overzicht laat zien in hoeverre de succesfactoren geïmplementeerd zijn binnen de instellingen en hoeveel procent van de
instellingen op een bepaald niveau is. Vrijwel alle instellingen zijn er
geheel of gedeeltelijk in geslaagd om de succesfactoren een plek te
geven in de manier waarop het ‘instrument’ i-coach binnen de
organisatie wordt vormgegeven.

De inzet van i-coaches koppelen aan onderwijskundige doelen
Door de functionele plek (vaak op team- of locatieniveau) van de
i-coach binnen de instellingen worden zij vooral voor operationele
(technische) en tactische vraagstukken benaderd. Vanwege de
sluiting van de scholen en het geven van online onderwijs hebben
de vragen die nu bij de coaches worden neergelegd steeds meer
betrekking op onderwijskundige en didactische aspecten, aldus de
geïnterviewden. Nuancering hierbij vanuit de onderzoekers is dat
het meer onderwijskundig inzetten van ict nog wat anders is dan het
koppelen aan onderwijskundige doelen. Met dat laatste wordt meer
een strategische activiteit bedoeld.

Succesfactoren

Gestart

In progress

Behaald

De inzet van i-coaches koppelen aan onderwijskundige doelen

14%

57%

29%

Aandacht voor selectie en het profiel van de i-coach

14%

86%

0%

I-coaches hebben een structurele positie in verbinding tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau

14%

71%

14%

Centrale kennisdeling en aanpak

14%

29%

57%

Transparantie over rollen en eigenaarschap

14%

71%

14%

Facilitering met genoegd tijd en middelen

0%

100%

0%
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Aandacht voor selectie en het profiel van de i-coach
Over het algemeen is er binnen de instellingen een functieomschrijving voor de rol van i-coach, maar die is niet altijd formeel vastgelegd
en/of bekend bij iedereen. Dit profiel wordt bij de selectie van
i-coaches soms wel en soms niet gebruikt. Bij een aantal instellingen
is er sprake van een duidelijke selectieprocedure om in aanmerking

Over het algemeen is er binnen de instellingen een functieomschrijving voor de rol van i-coach, maar die is niet altijd formeel vastgelegd
en/of bekend bij iedereen. Hierdoor bestaat de kans dat mensen
de rol op hun eigen manier invullen en dat het voor collega’s onvoldoende duidelijk is waarvoor wel en niet bij de i-coach kan worden
aangeklopt.

te komen voor de rol van i-coach, bij andere instellingen worden
mensen op basis van ingeschatte geschiktheid gevraagd om de rol
op zich te nemen.
I-coaches hebben een structurele positie in verbinding tussen
operationeel, tactisch en strategisch niveau
Of de i-coaches een structurele positie hebben in verbinding tussen
operationeel, tactisch en strategisch niveau is afhankelijk van de
functionele plek en de invulling van de rol binnen de instellingen.
Over het algemeen zien we dat de i-coaches een structurele positie
in verbinding tussen operationeel en tactisch niveau hebben.
In mindere mate hebben we alleen een operationele (technische)
insteek van de i-coaches gezien binnen het onderzoek.

Facilitering met genoeg tijd en middelen
Over het algemeen vindt men dat de i-coaches nog niet voldoende
worden gefaciliteerd in tijd en middelen om hun rol goed uit te
voeren. Zeker nu er veel vraag is vanuit de onderwijsteams, komen
de i-coaches tijd en middelen tekort om alle vragen te beantwoorden en benodigde ondersteuning te bieden.
Ook lijkt er niet altijd sprake te zijn van uniform beleid, afhankelijk
van de betreffende opleidingsmanager, teammanager en/of
directeur en wordt er meer of minder in tijd en middelen gefaciliteerd. Als voorbeeld werd gegeven dat bepaalde i-coaches wel in tijd
worden gefaciliteerd terwijl andere i-coaches de werkzaamheden
‘erbij doen’ zonder facilitering in tijd.

Centrale kennisdeling en aanpak
Bij vrijwel alle instellingen is kennisdeling tussen i-coaches geborgd.
Over het algemeen is er ook sprake van centrale kennisdeling en
aanpak die goed wordt gefaciliteerd. Bij een instelling was sprake
van een decentrale aanpak. Dit werd niet perse als negatief beoordeeld, er werd aangegeven dat dit minder van belang was aangezien er teveel verschillen waren tussen locaties waardoor centrale
kennisdeling als niet-efficiënt werd gezien.
Transparantie over rollen en eigenaarschap
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6

Conclusies en
aanbevelingen

6.1 Inleiding
De hoofdvraag van dit onderzoek was:
Wat is de invloed van de ondersteuning van de i-coach op het
bewustzijn, de bekwaamheid en het gebruik van ict door docenten
in hun onderwijs en hoe kan dit proces geoptimaliseerd worden?

Daarbij was deze de hoofdvraag in een drietal onderzoeksthema’s
uitgesplitst:
► Rol van de i-coach: het handelen van de i-coach, de professionele
ontwikkeling van i-coaches en de mate waarin ze de zes rollen
van de i-coach herkennen en uitvoeren.
► De manier waarop docenten omgaan met ict. Hierbij gaat het
om intentie, bewustzijn, bekwaamheid en gedrag.
► De manier waarop succesfactoren een rol spelen.
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In het vorige hoofdstuk zijn de bevindingen gepresenteerd op deze
vragen. Hierbij hebben we telkens de verschillende perspectieven
op deze vragen beschreven. In dit hoofdstuk gaan we de onderzoeksvragen beantwoorden en trekken we conclusies, in totaal
elf stuks. We beginnen eerst met een stukje duiding van de onderzoeksresultaten, vervolgens gaan we in op de onderzoeksthema’s
(negen conclusies) om vervolgens als laatste de hoofdvraag
te beantwoorden (twee conclusies). Vervolgens zullen we deze
conclusies nog vertalen naar handelingsperspectief voor de
betrokken stakeholders in paragraaf 6.7.

6.2 Duiding onderzoeksresultaten
Voordat we overgaan tot de conclusies van het onderzoek, is enige
nuancering op zijn plaats.
Impact onderzoeksmethodiek
De resultaten die in deze rapportage worden weergegeven zijn tot
stand gekomen op basis van 23 interviews met 43 medewerkers
en een analyse van relevante documentatie (indien aanwezig) van
zeven instellingen. 
De informatie verkregen uit de interviews is een weergave van de
zienswijze van de interne medewerkers van de zeven instellingen als
resultaat. Berenschot heeft deze uitspraken geverifieerd en gebruikt
als basis voor deze rapportage.

Impact corona
Corona heeft niet alleen een stevige impact gehad op de wereld,
maar ook op het onderwijs. Scholen moesten vanwege lock-downs
(noodgedwongen) versneld overschakelen naar het gebruik van ict
om les te kunnen geven. We zien dat dit ook de opbrengsten van dit
onderzoek beïnvloeden. Zo was het ingewikkeld om uitspraken te
kunnen doen over de ict-intentie en het ict-bewustzijn van docenten,
omdat er simpelweg gewoon sprake was van het “moeten”. De
coronacrisis heeft uiteraard ook impact op de rol van de i-coach
gehad; in het begin van de omschakeling was de i-coach vooral van
hulp bij het zo snel mogelijk overschakelen naar online-onderwijs
(het digitaliseren van wat men al deed), terwijl in de periode daarna
de i-coach ook op pedagogisch-didactisch vlak kon zorgen dat het
online onderwijs verbeterde. De spontaan aanwezige noodzaak van
online onderwijs, heeft derhalve een rol gespeeld bij de verschillende
factoren uit het onderzoekskader.

6.3 De rol van i-coach
Bij het onderzoeksthema de rol van de i-coach gaat het over het
handelen van de i-coach (conclusie 1), de professionele ontwikkeling
van i-coaches (conclusie 2) en de mate waarin ze de zes rollen van
de i-coach herkennen en uitvoeren (conclusie 3).
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Conclusie 1: De i-coach helpt collega’s bij actuele vraagstukken
► I-coaches zijn over het algemeen operationeel en tactisch bezig
met vraagstukken op het gebied van digitale middelen om het
onderwijs mogelijk te maken of vorm te geven. Ze zijn in mindere
mate betrokken bij strategische beleidsvorming.
► De inzet van i-coaches wordt bij alle instellingen zeer gewaardeerd.
► I-coach werken voornamelijk vraaggericht. Ze bieden niet zo snel
iets zelf aan, omdat de overtuiging heerst dat dit een negatief
effect heeft op de bereidheid van docenten om ict te gebruiken.
Als het ict zaken vergemakkelijkt of het docenten tijd bespaart,
zijn i-coaches eerder geneigd dit proactief onder de aandacht te
brengen.
Conclusie 2: Professionele ontwikkeling I-coach wordt gezien als
maatwerk
► Iedere i-coach heeft andere professionaliseringsbehoeften.
Dat komt door persoonlijksheidskenmerken, de rollen die er zijn
en afstemming met collega’s. De verscheidenheid in de manier
waarop de i-coach en de instelling met professionalisering (en
professionaliseringsactiviteiten) bezig is, is groot.
► Het programma dat Bruggen Bouwen aanbiedt aan de i-coaches
(de peergangen) wordt over het algemeen als een goede basis
gezien voor de professionele ontwikkeling. Naarmate de rol van
i-coach zich ontwikkelt van meer (technisch) trainer en adviseur
voor docenten naar de onderwijskundige die collega’s helpt om
het onderwijs naar een hoger niveau te tillen met behulp van ict,
verandert de professionaliseringsbehoefte van de i-coach ook.
Er is dan vaak meer behoefte aan het leren kennen van nieuwe
toepassingen en manieren om dat in te zetten in het onderwijs.

We zien dan ook dat meer gevorderde i-coaches hun eigen leerroutes volgen en ervoor zorgen dat ze ruimte krijgen trajecten te
volgen die bij hen passen. Hier ligt een kans voor het programma
Bruggen Bouwen om met de peergangen aan te sluiten op de
leerbehoefte die de i-coaches hebben.
► Over het algemeen geldt dat de professionele ontwikkeling van
de i-coach meer in de praktijk plaatsvindt, dan tijdens gerichte
cursussen of trainingen waar alleen informatie overgedragen
wordt. Collega’s delen met elkaar hun werkwijzen en reflecteren
hierop in georganiseerd verband. Het wordt als prettig ervaren
dat er tijd is om hierbij stil te staan. Ook hier ligt een kans voor
het programma Bruggen Bouwen om met hun peergangen aan
te sluiten op de praktische leermethoden van de i-coach.
Conclusie 3: De rollen van de i-coach zijn herkenbaar maar verschuift
van technische ondersteuner naar onderwijskundige facilitator
► Alle zes de rollen (trainer, coach, adviseur, onderwijskundige, veranderkundige, technovator) worden door de betrokkenen herkend
en vallen in de praktijk ook onder de rollen die i-coaches uitvoeren.
► We zien nuanceverschillen tussen instellingen in hoe de i-coach
ingezet wordt. Dit zien we ook terug in de benaming van de rol.
► De rol van i-coach is aan het veranderen. De afgelopen jaren is
de focus meer verschoven van de technische adviseur (knoppenhulp) naar de onderwijskundige rol van de i-coach. Er is behoefte
aan een duidelijke omschrijving van invulling van de rol die nu
gewenst is.
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6.4 De manier waarop docenten
		 omgaan met ict
De doelstelling van de inzet van i-coaches is het positief beïnvloeden
van het ict-gedrag van docenten (gebruiken docenten ict in hun
onderwijs, en zo ja, hoe doen ze dat?). Het conceptuele model waar
dit onderzoek op gebaseerd is, gaat uit van de stelling dat de mate
waarin (en de manier waarop) docenten ict gebruiken (ict-gedrag)
om hun lessen te verrijken afhankelijk is van drie factoren:
► ict-bewustzijn: vragen docenten zich af wat de rol van ict zou
kunnen zijn in hun onderwijs? (conclusie 4)
► ict-intentie: zouden docenten ict willen gebruiken in hun
onderwijs? (conclusie 5)
► ict-bekwaamheid: zijn docenten in staat om ict te gebruiken
in hun onderwijs? (conclusie 6)
De combinatie van deze drie factoren zorgen voor een hoger
en beter gebruik van ict in het onderwijs (conclusie 7)
Conclusie 4 en conclusie 5: aanwezigheid van ict-bewustzijn en
ict-intentie is sinds de coronacrisis vanzelfsprekend
► Docenten staan positief tegenover de i-coaches en snappen
waarvoor ze een i-coach kunnen inzetten (bewustzijn).
► Vanwege de coronapandemie en de daarmee samenhangende
sluiting van de scholen voor fysiek onderwijs worden de ictintentie en het ict-bewustzijn van docenten als vanzelfsprekend
ervaren, omdat het gebruik van ict om het onderwijs vorm te
geven noodzaak zijn geworden.

► Met bovenstaande conclusie komt ook direct een uitdaging voor
de mbo-instellingen het programma Bruggen Bouwen naar
voren. De meeste docenten gebruiken namelijk alleen ict in hun
onderwijs als daar naar eigen inzicht de noodzaak toe is. In veel
interviews is de wens uitgesproken om de geleerde lessen vanuit
de coronaperiode te behouden en niet volledig terug te keren
naar de situatie vóór corona. Het is zaak dat docenten ook na de
coronapandemie het ict-bewustzijn en de ict-intentie die er nu is
behouden en niet terugvallen naar de oude gewoonten. Daarvoor
is de inzet van de i-coach noodzakelijk.
Conclusie 6: Ict-bekwaamheid van docenten is verbeterd, maar is
nog niet in de breedte
► Het lijkt dat de inzet van de i-coaches de ict-bekwaamheid van
docenten verbetert. Dat komt uiteraard mede doordat ze het wel
moesten toepassen de afgelopen periode. De i-coaches hebben
docenten goed ondersteund bij het versneld en kwalitatief beter
leren inzetten van ict.
► Docenten staan verschillend tegenover de i-coaches. Het gros
van de docenten ervaart de i-coach als nuttig. Voor veel van de
docenten die de i-coach als niet nuttig ervaren, zien we ook dat
de zichtbaarheid en de rol van hun i-coach niet duidelijk is. In
veel interviews werd zichtbaarheid dan ook als zevende succesfactor genoemd. Er zijn nog te weinig i-coaches en voor de
i-coaches die er zijn, zijn er in veel gevallen te weinig uren. Om
daadwerkelijk een duurzame verbetering in de ict-bekwaamheid
van docenten teweeg te brengen, zullen instellingen kritisch
moeten kijken naar hun bezetting.
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Conclusie 7: Ict gebruik (gedrag) van docenten neemt substantieel toe
► Deze conclusie is een logisch gevolg van de toename van ictintentie, ict-bewustzijn en ict-bekwaamheid. We zien dat het
gebruik van ict in het onderwijs substantieel is toegenomen
(kwantiteit), maar ook dat de kwaliteit van het gebruik vooruit
is gegaan.
► Ook docenten die voorheen weinig tot geen gebruik maakten van
ict geven aan dat zij een steile leercurve hebben doorgemaakt
wat betreft digitale middelen om onderwijs te verzorgen.
► De rol van de i-coach hierbij was voor de instellingen cruciaal,
deze zorgde ervoor dat docenten sneller konden schakelen op
het moment dat ze moesten overschakelen door corona, en
daarna gerichter konden bijschaven (want de expertise was nabij).

6.5 De manier waarop succesfactoren
		 een rol spelen
Het derde onderzoeksthema heeft betrekking op de zes succes
factoren zoals ze uit eerder onderzoek zijn gedefinieerd. Hebben
de deelnemende mbo-instellingen aan deze succesfactoren voldaan
(conclusie 8), en zijn er daarnaast eventuele aanvullende succes
factoren (conclusie 9)?
De zes succesfactoren zijn:
► de inzet van i-coaches koppelen aan onderwijskundige doelen
► aandacht voor selectie en het profiel van de i-coach
► i-coaches hebben een structurele positie in de organisatie
► centrale kennisdeling en aanpak zijn geborgd
► transparantie over rollen en eigenaarschap binnen de organisatie
► facilitering met voldoende tijd en middelen van de i-coaches

Conclusie 8: de instellingen passen de zes succesfactoren toe op
hun eigen manier
► Instellingen werken planmatig aan de inzet van i-coaches en
maken daarbij gebruik van de instrumenten uit het programma,
zoals de masterclasses. Instellingen verschillen van elkaar in
aanpak en uitvoering van het ‘instrument’ i-coach. En ook binnen
instellingen zijn er soms per locatie, opleiding of team verschillen
hierin te zien. Hier lijken de volgende redenen voor te zijn:
► Iedere locatie, opleiding of ieder team kan naar eigen inzicht de
rol van i-coach vormgeven.
► Het ligt eraan of de leidinggevende de mogelijkheden inziet en of
hij/zij gemotiveerd is om met digitalisering binnen het onderwijs
aan de slag te gaan.
► Alle instellingen hebben een eigen insteek wat betreft de inzet
van i-coaches op het gebied van aandachtsgebied(en), uren
investering en plaats binnen de organisatie. Er is veel diversiteit
over hoe instellingen dit inrichten, maar wel is overal sprake van
de succesfactoren ‘i-coaches hebben een structurele positie in de
organisatie’, ‘transparantie over rollen en eigenaarschap binnen
de organisatie’ en ‘facilitering met voldoende tijd en middelen
van de i-coaches’.
► Over de succesfactor ‘de inzet van i-coaches koppelen aan
onderwijskundige doelen’, geven de geïnterviewden aan dat ze
het toepassen, waarbij vaker het voorbeeld wordt gebruikt van
de verschuiving van de rol van de i-coach; van technische ondersteuner naar onderwijskundige facilitator. Dit is een andere
invulling van de succesfactor ‘de inzet van i-coaches koppelen aan
onderwijskundige doelen’, welke meer op strategisch niveau is
bedoeld.
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► Voor veel instellingen geldt dat de aanpak binnen de instellingen
differentieert en de rol en inzet van de i-coach decentraal
bepaald wordt. Er is geen planmatige aanpak. Hierin ligt een
belangrijke taak voor leidinggevenden. Een planmatige aanpak
(in grote lijnen) voor de hele instelling bleek in het geval van twee
van de gesproken instellingen succesvol te zijn. Hierin kunnen de
masterclasses van het programma Bruggen Bouwen ondersteuning bieden. Bij een planmatige aanpak wordt er meer op lange
termijn gewerkt.
Conclusie 9: nabijheid kan worden aangemerkt als 7e succesfactor
Nabijheid wordt vaak als zevende succesfactor van de inzet van
i-coaches genoemd. Waarbij de definitie van nabijheid wel verschillend wordt geïnterpreteerd. Voor de een betekent nabijheid dat
iemand er makkelijk kan langslopen, voor een ander is nabijheid
een teamlid, en voor weer een ander betekent het dat iemand
makkelijk te bereiken is. Met nabijheid doelen we dan ook op de
gepercipieerde afstand tussen de i-coach en het team of de mate
waarin de i-coach drempelloos benaderbaar is. Alle geïnterviewden
vinden dat nabijheid cruciaal is voor de inzet van de i-coach; het
werkt beter als iemand makkelijk benaderbaar is.

Wat is de invloed van de ondersteuning van de i-coach op het
bewustzijn, de bekwaamheid en het gebruik van ict door docenten
in hun onderwijs (conclusie 10) en hoe kan dit proces geoptimaliseerd worden (conclusie 11)?
Feitelijk bestaat de hoofdvraag uit twee vragen, dus deze knippen
we voor de beantwoording op in twee conclusies (10 en 11)
Eerst nog even de negen voorgaande conclusies op een rij:
Conclusie 1

De i-coach helpt collega’s bij actuele vraagstukken

Conclusie 2

Professionele ontwikkeling I-coach wordt gezien als
maatwerk

Conclusie 3

De rollen van de i-coach zijn herkenbaar maar
verschuift van technische ondersteuner naar
onderwijskundige facilitator

Conclusie 4
Aanwezigheid van ict-bewustzijn en ict-intentie is
en conclusie 5 sinds de coronacrisis vanzelfsprekend
Conclusie 6

6.6 Hoofdvraag: invloed van i-coach

Ict-bekwaamheid van docenten is verbeterd, maar
is nog niet in de breedte

Conclusie 7

Op de drie deelthema’s hebben we negen conclusies getrokken.
Met deze negen conclusies zijn we in staat om ook de hoofdvraag
te beantwoorden. De hoofdvraag van het onderzoek was:

Ict gebruik (gedrag) van docenten neemt substantieel toe

Conclusie 8

De instellingen passen de zes succesfactoren toe
op hun eigen manier

Conclusie 9

Nabijheid kan worden aangemerkt als 7e succesfactor
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Conclusie 10: de i-coach zorgt voor hogere bekwaamheid en beter
kwalitatief gebruik van ict door docenten in hun onderwijs
► De rol van de i-coach wordt over het algemeen als positief
ervaren. De verschillende perspectieven (management, bruggenhoofd, i-coaches en docenten) denken hier in het algemeen
hetzelfde over. We zijn weinig met elkaar conflicterende opvattingen tegengekomen.
► Bij alle instellingen is aangegeven dat de sluiting van de scholen
in maart 2020 heeft bijgedragen aan het (noodgedwongen)
versneld en vermeerderd gebruik van digitale middelen om het
onderwijs aan de studenten mogelijk te maken. Hierdoor is het
lastig uitspraken te doen over de invloed van de i-coach op het
ict-bewustzijn en de ict-intentie van docenten.
► We zien dat (mede gedwongen door corona) de bekwaamheid
van docenten is verbeterd (in de perceptie van de geïnterviewden). De rol van de i-coach hierbij wordt als belangrijk gezien.
We denken ook dat de ontwikkeling van de bekwaamheid terug
te zien is in de veranderende rol van i-coach: de invulling van de
rol of functie van i-coach is in de loop van de tijd veranderd. Zo
waren veel i-coaches in het begin betrokken bij de implementatie
en de uitleg van de werking van o.a. MS Office 365 en nieuwe
ELO’s. De afgelopen tijd zijn i-coaches meer betrokken bij onderwijskundige vraagstukken met betrekking tot de inzet van
digitale middelen. Dit geeft wat ons betreft een indicatie van (a)
de werking van de i-coach en (b) de toename van bekwaamheid
van docenten. Doordat docenten bekwamer zijn geworden
verandert ook de vraag die ze hebben.

Conclusie 11: ondersteuningsbehoefte van i-coaches wordt diverser
► Deze conclusie gaat over het onderdeel van de hoofdvraag “en
hoe kan dit proces geoptimaliseerd worden? De conclusie spitst
zich met name toe op de rol van het programma Bruggen Bouwen
hierbij. Het programma wordt door Kennisnet en saMBO-ICT
aangeboden ter ondersteuning van instellingen voor het optimaal
inzetten van de i-coach. De aanname bij deze conclusie is dat
instellingen met een goed werkend programma beter in staat
zijn het proces rondom de i-coach te faciliteren.
► “Leren’’ (rondom het thema i-coach) vindt in meerdere contexten
plaats: in het landelijke netwerk, in de verschillende trainingen
die door het programma worden aangeboden, binnen georchestreerde settings in de instelling en uiteraard ‘on the job’.
► Het landelijk netwerk wordt als prettig ervaren en sluit goed aan
bij verwachtingen;
► Trainingen vanuit het Bruggen Bouwen worden wisselend
ontvangen en niet door iedere i-coach gevolgd. Hiervoor zien
we twee oorzaken. Ten eerste logistiek (tijdstip etc.) dit is voor
verschillende i-coaches reden om niet deel te nemen. Ten tweede
inhoud en onderwerp. Dit heeft onder andere te maken met hoe
ver instellingen zijn met de implementatie van de inzet van
i-coaches.
► Het programma Bruggen Bouwen wordt gezien als een goede
start voor mbo-instellingen die beginnen met i-coaches. Er is
behoefte aan een programma voor instellingen die al verder
zijn om door te kunnen ontwikkelen. Hierbij zou meer nadruk
kunnen liggen op de onderwijskundige inbedding.
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6.7 Handelingsperspectief
Op basis van de elf hoofdconclusies van het onderzoek kunnen de
onderzoekers een aantal aanbevelingen doen voor de verschillende
betrokkenen:
I-coach
► I-coaches zijn vaak reactief op operationeel en tactisch niveau
actief. De i-coach zou meer effect kunnen bewerkstelligen als
deze meer proactief te werk zou kunnen gaan. Door de inzet van
de i-coach aan de onderwijskundige doelstellingen van de
instelling of het team te koppelen, daar ook op te gaan sturen,
verwachten we dat de i-coach meer proactief en meer strategisch zal worden ingezet.
Instellingen
► Het (op instellingsniveau) planmatig benaderen van de inzet
van de i-coach blijft cruciaal voor de effectiviteit van de i-coach.
Wanneer de rol wordt gekoppeld aan onderwijskundige doelen
van de instelling, wordt het instrument van de i-coach veel
gerichter ingezet, en is het makkelijker om de middelen die
hiervoor nodig zijn vrij te maken.
► Commitment van leidinggevenden is daarbij cruciaal. Zij moeten
er voor zorgen dat de i-coach geen los instrument is, maar juist
bijdraagt aan de realisatie van de eigen onderwijsambities. Pas
als je weet waar je naar toe wilt, ga je daar op sturen. In dat kader
is het aan te bevelen dat leidinggevenden deelnemen aan de
masterclasses van het programma Bruggen Bouwen.

► De opbrengsten van de coronacrisis (hogere ict-bekwaamheid en
hoger/beter gebruik van ict in het onderwijs) zijn mede tot stand
gekomen door de hoge noodzaak. Het zou zonde zijn als deze
opbrengsten door het verdwijnen van de noodzaak verloren gaan.
Instellingen zouden daarom pro-actief kunnen kijken hoe zij deze
opbrengsten kunnen borgen voor het onderwijs in het post-coronatijdperk. Het is aan te bevelen om dit planmatig aan te pakken.
Programma Bruggen Bouwen
► We zien dat er verschillende doelgroepen ontstaan onder de
deelnemers van het programma. Er is behoefte aan een doorontwikkeling van het programma, waarin ook de behoeften van
de gevorderde instellingen worden meegenomen. Uit de interviews kwam naar voren dat deze instellingen steeds meer
focussen op de onderwijskundige inzet van ict, dat lijkt daarmee
een belangrijk speerpunt van Bruggen Bouwen 2.0 te kunnen
zijn. Al is het natuurlijk altijd aan te bevelen om deze behoeften
uitvoeriger te inventariseren.
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