Kader ict-bekwaamheid
van teammanagers mbo

Ontwikkeld door:

Inhoudsopgave
1

Inleiding

4

2

Ict-bekwaamheid voor teammanagers

6

3

Effectief ict-gebruik in de praktijk

9

4

Vaardigheden voor teammanagers

13

5

Verantwoording

14

Bronnen

15

N.B. Om de leesbaarheid van deze publicatie te vergroten is ervoor gekozen het woord
ict met kleine letters te schrijven. Daar waar het om eigennamen gaat zijn hoofdletters
gebruikt. En daar waar gesproken wordt over leraren worden ook docenten genoemd.
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1 Inleiding
Hoe kan ict de kwaliteit van het mbo-onderwijs

Kennisnet1, dat in 2012 tot stand kwam door een

verbeteren? Welke meerwaarde heeft de inzet van

samenwerking van landelijke partijen waaronder de

ict voor docenten? Hoe kan ict teammanagers helpen

ADEF, Onderwijscoöperatie en de MBO Raad. Het kader

bij het organiseren, sturen en verantwoorden van

beschrijft de ict -bekwaamheden die docenten nodig

het onderwijs?

hebben om ict op zo’n manier te integreren dat het
onderwijs aantrekkelijker, efficiënter en/of effectiever

Het kader ict-bekwaamheid van teammanagers

wordt. Daarnaast geeft het kader voor docenten een

beschrijft de ict-bekwaamheden die teammanagers

impuls aan de professionalisering van docenten.

nodig hebben in hun functie. Daarbij is de inzet

Maar er is meer nodig om ict te integreren in het

van ict een niet meer weg te denken randvoorwaarde

onderwijs. Om op een gestructureerde wijze met ict

voor goed onderwijs.

in het onderwijs aan de slag te gaan, hebben docenten
sturing, inspiratie en steun nodig vanuit teammanagers.

Ict-bekwame teammanagers zijn in staat te

Daarnaast kunnen teammanagers zelf ook profiteren

beoordelen wanneer en waar ict een meerwaarde

van de inzet van ict om hun eigen werk slimmer uit te

heeft voor de uitoefening van hun beroep.

voeren, efficiënter en effectiever te maken.

Een teammanager is verantwoordelijk voor
het faciliteren van het onderwijsteam en het
begeleiden, in beweging krijgen en bewaken
van de processen.”
De inzet van ict in het onderwijs is geen vraag meer,

Het kader voor teammanagers beschrijft wat je als

het gaat erom op welke wijze ict zo goed mogelijk

teammanager moet kennen en kunnen als het gaat om

kan worden benut. Dit vraagt iets van docenten,

ict en onderwijs. Het kader kan gebruikt worden voor

die het onderwijs verzorgen, en van teammanagers

teammanagers in het middelbaar beroepsonderwijs

zelf. De juiste mix van inhoud, vorm, tijdstip en

die direct leiding geven aan docenten(-teams). Waar

technologie maakt dat studenten aantrekkelijk en

gesproken wordt over ‘teammanagers’ worden ook

effectief onderwijs kan worden aangeboden.

schoolleiders, onderwijsleiders, opleidingsmanagers
in het mbo bedoeld.

Het kader voor teammanagers is een vervolg
op het kader ict-bekwaamheid van leraren van
1
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http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Ict-bekwaamheidseisen/ictbekwaamheid.pdf

Een ict-bekwame teammanager ondersteunt
docenten bij de inzet van ict, en zet ict zelf
in bij het organiseren, sturen en verantwoorden van het onderwijs.”

Ict binnen het beroep van de teammanager

In hoofdstuk 2 wordt het kader voor ict-bekwaamheid

Voorwaarde voor het effectief inzetten van ict in

omschreven met de vier kerntaken. Per kerntaak

het onderwijs is de evenwichtige en samenhangende

worden de benodigde ict-bekwaamheden beschreven.

inzet van de vier pijlers: visie, deskundigheid,

Om duidelijk te maken hoe teammanagers dit

inhoud en toepassingen en ict-infrastructuur.

kader kunnen gebruiken, beschrijft hoofdstuk

Een ict-bekwame teammanager is in staat om bij te

3 voorbeelden van effectief ict-gebruik en hoe

dragen aan deze vier pijlers. In dit document richten

teammanagers daarin hun ict-bekwaamheid kunnen

we ons op de bekwaamheid van teammanagers.

laten zien. Hoofdstuk 4 beschrijft de vaardigheden
die teammanagers nodig hebben om ict op een

Bij het beschrijven van de ict-bekwaamheid van

effectieve manier toe te passen binnen de kerntaken.

teammanagers onderscheiden we vier kerntaken:

Hoofdstuk 5 sluit af met een verantwoording.

1. De visie op onderwijs in relatie tot ict
2. Het professionaliseren van docenten
3. Het gebruik van ict bij het organiseren
van het onderwijs
4. Het gebruik van ict bij het sturen en
verantwoorden van het onderwijs
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2 Ict-bekwaamheid
voor teammanagers
De primaire doelstelling van scholen is het bieden

De verantwoordelijkheid van teammanagers ten

van kwalitatief goed onderwijs. Ict is noodzakelijk

aanzien van ict in het onderwijs staat centraal in

om die doelstelling te realiseren. Teammanagers

dit kader ict-bekwaamheid. Teammanagers hebben

hebben binnen de school een belangrijke positie,

hierin een leidende rol richting collega’s en

zowel als leidinggevende van docenten als op het

docententeam(s). Daarnaast draagt ict-bekwaamheid

gebied van de kwaliteit van het onderwijs.

in hun eigen rol bij aan tijdsbesparing en efficiency
voor teammanagers. Hoe zet je als teammanager ict

De teammanager is de spil in de realisatie
van onderwijsontwikkeling. En dus ook van
het benutten van ict daarin.”

Algemene verantwoordelijkheden van teammanagers:

zo goed mogelijk in en wat heb je nodig om die rol te

1. Het team stimuleren en faciliteren om goed

vervullen?

onderwijs te verzorgen, d.w.z. aantrekkelijk,
kwalitatief, innovatief en effectief onderwijs.
2. Communicatie onderhouden met de buitenwereld,

De vier kerntaken van teammanagers worden
beschreven in figuur 1. Per kerntaak wordt

d.w.z. ouders, de regio, stagebedrijven,

beschreven op welke manier ict teammanagers bij

andere scholen.

die taak kan ondersteunen.

3. Bijdragen aan de strategische doelstellingen
van de school.
4. Bewaken van financiële doelen, budget en inzet
van FTE’s in relatie tot het aantal studenten.

A

Visie op onderwijs

B

Professionaliseren
van docenten

Figuur 1. De vier kerntaken van teammanagers
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C

Gebruik van ict bij het
vormgeven en organiseren
van het onderwijs

D

Gebruik van ict bij
sturen en verantwoorden
van onderwijs

A – Visie op onderwijs in relatie tot ict

B – Professionaliseren van docenten

Teammanagers hebben een visie op onderwijs en de

Teammanagers creëren een omgeving waarbinnen

inzet van ict ten behoeve van het onderwijs.

(teams van) docenten kunnen werken, leren en

Ze hebben een initiërende en leidende rol, wat

innoveren op het gebied van en met gebruik van

inhoudt dat ze de meerwaarde van ict voor het

ict. Teammanagers hebben een helder beeld van de

onderwijs kunnen vertalen naar een koers voor

ict-bekwaamheden van docenten(-teams) en de wijze

de toekomst. Ze oefenen binnen de school invloed

waarop deze verder kunnen worden ontwikkeld. Ze

uit op dialoog, beeldvorming, keuzeprocessen en

(h)erkennen kansen en belemmeringen bij docenten

besluitvorming rond ict.

om ict in te zetten. De inzet van ict door docenten
in het onderwijs en de ict-bekwaamheid is een vast

Teammanagers kunnen daarbij:

bespreekpunt in gesprekken rond functioneren,

• een richtinggevende visie op onderwijs in relatie tot

beoordelen en ontwikkelen.

ict formuleren, op basis van input van teamleden en
in lijn met de strategische doelen van de school;
• de eigen professionaliteit op het gebied van ict in

Teammanagers kunnen daarbij:
• de meerwaarde uitdragen van een passende en

relatie tot onderwijs vernieuwen, onderhouden

vernieuwende ict-inzet, zowel in het primaire als

en delen;

in en het secundaire proces;

• ideeën voor onderwijsinnovatie inbrengen
in een dialoog in relatie tot ict-beleid en –
infrastructuur;

• docenten uitdagen om ict te integreren in het
onderwijs in lijn met de onderwijsdoelstellingen;
• de ambitie bepalen en een norm stellen ten

• urgentie en belang van een passende ict-inzet

aanzien van ict-bekwaamheid van docenten en die

bij het hogere management binnen de school

een duidelijke plek geven in (team-)overleg, de HR-

aangeven;

gesprekkencyclus en het jaarplan;

• het bewustzijn creëren dat ict om zorgvuldige
implementatie vraagt.

• faciliteren dat docenten kennis en expertise
rondom ict ontwikkelen, uitwisselen en toepassen.

Ict is waardevol voor het onderwijs,
maar de docent staat voor de taak ervoor
te zorgen dat ict effectief ingezet wordt.”
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C – ict gebruiken bij het vormgeven

ten behoeve van de Inspectie van het Onderwijs

en organiseren van het onderwijs

en naar de buitenwereld zoals ouders, studenten,

Teammanagers sturen het proces van het ontwerpen

toeleverend- of vervolg-onderwijs en bedrijfsleven.

en programmeren van het onderwijs en curriculum.
Hierbij staan ze voor de uitdaging om de balans te

Teammanagers kunnen daarbij:

vinden tussen didactiek, onderwijstijd, kwaliteit en

• de mogelijkheden van ict op het gebied van

efficiency. Teammanagers bevorderen het gebruik van
ict-toepassingen om te komen tot een flexibele en

(overzichten en) managementinformatie benutten;
• gebruikmaken van de ondersteuning en signalering

betaalbare onderwijsomgeving. Daarnaast gebruiken

door ict in het gehele traject van aanmelding,

ze ict bij het organiseren van het onderwijs, d.w.z. het

intake, begeleiding tot en met diplomering van

hele proces van aanmelding tot en met diplomering

studenten;

van studenten en netwerkcontacten met alumni.

• ict gebruiken bij het sturen op indicatoren als
verzuim, inzetbaarheid van personeel, tussentijdse

Teammanagers kunnen daarbij:

uitstroom, realisatie urennorm, beschikbaarheid

• zorgdragen dat ict adequaat wordt ingezet in

BPV-plaatsen en budgetten;

het proces van ontwerp en vormgeving van het
onderwijscurriculum (de inhoudelijke samenhang

indicatoren als cohortrendement, diploma- en

van het onderwijs);

jaarresultaat, productiviteit, tevredenheid van

• ict inzetten om de kerntaken en het
kwalificatiedossier te vertalen naar
een examenplan, inzetplanning en een
werkverdelingsmodel;
• de onderwijsprocessen zoals de intake,
begeleiding en communicatie met studenten
met behulp van ict vormgeven en organiseren.
D – sturen en verantwoorden met gebruik van ict
Teammanagers gebruiken ict bij het
operationeel sturen op en verantwoorden van de
onderwijsprocessen. In de operationele sturing
helpt ict hen om hun team in de dagelijkse praktijk
aan te kunnen sturen. Zij gebruiken ict om over hun
aanpak en opbrengsten te verantwoorden aan het
hogere management en het bestuur van de school,
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• ict gebruiken bij het verantwoorden van

deelnemers en bedrijven.

3 Effectief ict-gebruik
in de praktijk
In hoofdstuk 2 zijn de kerntaken van teammanagers

ervaringen die daarin worden opgedaan, kunnen

beschreven, met per kerntaak een omschrijving van

werken als een positieve olievlek binnen het team.

de manier waarop ict teammanagers bij die taak kan

Als teammanager ben ik lid van een ict-werkgroep.

ondersteunen. Dit derde hoofdstuk schetst een beeld

Deze werkgroep is benoemd door het CvB waarin een

van de praktijk. Waar lopen teammanagers tegen

delegatie van docenten en teammanagers is betrokken

aan in het onderwijs en hoe heeft ict hen geholpen

bij het formuleren van een programma van eisen bij

bij het realiseren van hun doelstelling? Hoe kunnen

nieuwe ict-voorstellen. Op die manier wordt de dialoog

teammanagers aan de slag met hun ict-bekwaamheid

tussen de ict-afdeling en gebruikers beter gevoerd.

en hoe kunnen ze deze zelf verder ontwikkelen?

Binnen de ict-werkgroep hebben we een business case
opgesteld. Hierin zetten we op een rij wat het beter

A

B

C

D

gebruik van de elo oplevert in termen van tijdbesparing
en efficiency, en brengen we in kaart wat er nodig is

A – Visie op onderwijs in relatie tot ict

vanuit investering en implementatie.

Vraag: hoe kunnen we binnen mijn school

We kregen een ‘go’ voor de voorgestelde acties en

interactief communiceren met studenten?

het resultaat is dat de elo nu beter wordt benut.

Veel scholen hebben als doelstelling om studenten

Docenten communiceren nu ook online met studenten,

proactief in hun leerproces te begeleiden, de regie

voortgangsrapportages zijn inzichtelijk voor alle

voor het leerproces bij de student te leggen maar

betrokkenen en docenten geven online feedback

hen wel structuur te bieden. Daarom willen ze graag

aan studenten. Hierdoor is de communicatie tussen

interactief met studenten kunnen communiceren.

docenten en studenten verbeterd. De elo werkt nu
als een hulpmiddel om ordening aan te brengen in

De aanpak van Ans de Bruin – teamleider

ons onderwijs. Ook heeft het ons team een enorme

mbo zorg en welzijn

tijdwinst opgeleverd sinds we zijn overgegaan op

“De school had al langere tijd een elektronische

digitaal toetsen.”

leeromgeving (elo), maar die wordt puur gebruikt
als een soort digitale archiefkast om opdrachten van
studenten op te slaan. Terwijl de elo op zoveel meer

A

B

C

D

fronten kan worden ingezet. Als teammanager pak ik

B – Professionaliseren van docenten

de rol van aanjager. Ik maak me er persoonlijk hard

Vraag: als school moeten we aansluiten bij de

voor dat de elo vaker en beter wordt ingezet binnen

dynamische ontwikkeling in het beroepenveld.

de school.

Hoe zorg ik dat docenten met moderne

Als eerste heb ik een proeftoets aangemaakt in de elo

technologie hun onderwijs vorm geven?

en gevraagd aan een paar docenten, die innovatief

De beroepspraktijk in de retail is sterk in

zijn ingesteld, om ermee te oefenen. De positieve

beweging, en de school moet continu aansluiten
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bij de actualiteit. Dat betekent meegaan in de

leertraject, en dan verwachten we dat ze het

ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ict.

ook toepassen. Anders ga ik het gesprek aan.

De faciliteiten zijn beschikbaar maar hoe krijg je nu

‘U belooft iets, maar u doet niets; hoe komt dat?’

de docenten zover dat ze aan de slag gaan met ict-

De opbrengst van deze aanpak is dat docenten

toepassingen?

enthousiast aan de slag zijn met ict en nieuwe media
in hun onderwijs. Papierloze teamvergaderingen

Het traject van Dominique Bakker –

zijn inmiddels een feit, alle vakinformatie wordt

onderwijsleider Handel bij een mbo-school

actueel gevolgd via internet en content voor nieuwe

‘Ons team bestaat uit praktijkmensen, die willen

leermiddelen wordt ruim gedeeld onder teamleden.

direct aan de slag kunnen met wat ze leren.

Docenten geven aan dat ze ontzettend veel leren.

We hebben een leertraject ontwikkeld, dat ingaat op

En we blijven doorgaan met vernieuwende

leren in kleine groepen van 4 docenten, met wekelijks

ict-toepassingen. The sky is the limit’.

sessies van 2 à 3 uur, onder begeleiding van een
coach. Het traject laat docenten eerst experimenteren

De visie van Anja de Horst –

met de ict-tools, kennismaken met de mogelijkheden

opleidingsmanager Zorg en Welzijn

en ermee oefenen. In de leergroepen wisselen de

‘De kunst is dat docenten meegaan met de nieuwe

docenten veel kennis en ervaringen uit. Ze leren van

ontwikkelingen. Dat vraagt dat ze leren, werken en

en met elkaar.

veranderen op het gebied van ict. Soms zien docenten
het nut niet direct in. Ik creëer een situatie waar

Voorbeelden?

docenten niet om de inzet van ict heen kunnen. Online

Ze experimenteren met sociale media, maken

communiceren met studenten is daar een voorbeeld

screencasts en filmpjes, en zetten smartphones in als

van. Onze studenten lezen berichten in de elo, maar

stemkastjes. We besteden ook ruim aandacht aan de

checken nauwelijks hun eigen mail. Dus docenten die

pedagogisch-didactische onderbouwing; niet alles kan

een roosterwijziging doorgeven via de mail, staan

en hoeft digitaal. Welke keuzes maak je, en waarom.

voor een lege klas omdat studenten de informatie

Het ontwikkelen van ict-bekwaamheid is niet

gemist hebben. Dat zijn leerzame ervaringen voor

vrijblijvend. Alle docenten doen mee aan het

docenten, het gebeurt één keer en daarna nooit meer!’

Het erkennen, herkennen en toepassen van de
mogelijkheden van onderwijs verrijkt met ict: dat is
waar professionalisering van docenten om draait.
De teamleider is de aanjager van dat proces.”
10

A

B

C

D

C – Gebruik van ict bij het vormgeven

tussen studenten. We leveren maatwerk doordat de elo

en organiseren van het onderwijs

inzichtelijk maakt waar studenten moeite mee hebben.’

Vraag: hoe kan ik als teammanager efficiënt
sturen op instroomprocessen?

Vraag: hoe kunnen wij als school leren van

Veel opleidingen kennen verschillende

informatie vanuit sociale media?

instroommomenten per jaar. Dat betekent

Veel studenten komen naar een open dag of intake,

verschillende intakemomenten per jaar en

en laten achteraf via Twitter aan de wereld weten wat

een variabele inzetplanning voor docenten.

ze ervan vonden. Herko Bragtsluis van de Vakschool

Daarnaast willen studenten continu inzicht in

Edelsmeden ziet webcare – het reageren op vragen,

hun studievoortgang. Hoe komt al die informatie

klachten of complimenten die klanten op het web

bij elkaar in een onderwijsomgeving, zodat een

plaatsen – als een kans voor de school om haar imago

teammanager erop kan sturen?

te versterken. ’Soms zijn studenten tevreden over
onze school, soms ook niet. In beide gevallen is het

De oplossing van André de Beer –

informatie waar we veel aan hebben. De school treedt

onderwijsmanager bij een vakopleiding

in contact met degene die twittert; zo komen we

‘De intake van nieuwe studenten gebeurt digitaal,

erachter wat hem of haar beweegt. Hierdoor kunnen

gekoppeld aan een taal- en rekentoets en een

we ons onderwijs verbeteren of eventuele missers van

gesprek. De digitale intake helpt de kandidaat-

onze kant herstellen. Omgekeerd, een tevreden student

student om een afgewogen keuze te maken,

die zich in de sociale media meldt levert ons ook veel

of de juiste opleiding te kiezen.

op. Sowieso gratis PR, en daarnaast inzicht in waar

Nieuwe studenten gaan bouwen aan een portfolio

we sterk in zijn. Dat houden we dan graag vast!’

en vinden in de elo hun roosters, opdrachten,
toetsen, links naar leermiddelen, cijfers, feedback op
werkstukken. De volgende stap die we willen zetten, is
het digitaal maken van de proeve van bekwaamheid.
Het resultaat?
De elo bespaart mij en mijn team veel tijd. De
communicatie tussen docenten en studenten bereikt
sneller het doel en kost minder tijd, zowel tijdens de
intake als tijdens de opleiding. Ook kunnen we als
docententeam veel beter inspelen op de verschillen
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A

B

C

D

D – Gebruik van ict bij sturen

aan- en afwezigheidsregistratie. Het dashboard

en verantwoorden van onderwijs

werkt met stoplichten: groen betekent ‘op orde’,

Vraag: hoe kan ik mijn teamleden inzicht geven

oranje ‘matig’ en rood ‘onvoldoende’. Hierdoor

in de prestaties van de opleiding?

worden afwijkingen rondom bijvoorbeeld jaar- en

Teammanagers zijn dagelijks bezig met het monitoren

diplomaresultaten automatisch gesignaleerd. Er is

van prestaties op diverse niveaus en in verschillende

een koppeling met de deelnemersadministratie en

processen. De uitdaging is om actuele informatie

zelfs studenttevredenheid wordt verwerkt in het

inzichtelijk te ontsluiten op teamniveau. En om die

dashboard. Je hoeft als docent geen analyticus te

informatie vervolgens te interpreteren en ernaar te

zijn om te begrijpen wat je ziet.

handelen.
We werken als team nu twee jaar met het dashboard.
De oplossing van Johan Hensweide –

Docenten geven aan dat ze zich veel meer betrokken

onderwijsleider Administratieve beroepen

voelen bij de opleiding. Logisch want ze zien heel

‘Er zijn ontzettend veel gegevens beschikbaar die

duidelijk het resultaat van hun inspanningen terug.’

te maken hebben met het sturen van onderwijs.
Met het gebruik van een dashboard kun je op
teamniveau inzichtelijk maken waar je staat ten
opzichte van de doelstellingen. Het mooie is dat zelfs
een docent die geen affiniteit heeft met grafieken
en cijfers, kan zien hoe het ervoor staat met de
instroom, uitstroom, voortijdig schoolverlaters (VSV),

De gegevens die ik op mijn dashboard zie,
helpen mij om gerichter interventies uit
te voeren.”
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4 Vaardigheden van teammanagers
Bij allevier de kerntaken geldt: als teammanagers ict

- onderwijsspecifieke toepassingen, zoals een

willen gebruiken/inzetten bij de uitvoering van hun

elo of digitale leer- en werkomgeving, een

onderwijstaken, dan hebben zij vaardigheden nodig.

leerlingvolgsysteem, digitale intake, digitale

Het gaat zowel om digitale basisvaardigheden als

toetsing en een onderwijscatalogus;

specifieke vaardigheden.

- de inzet van digitale communicatiemiddelen

Digitale basisvaardigheden zijn voor de gehele

ten behoeve van het onderwijs (bijv. mail- en

beroepsbevolking van Nederland van belang, zijn

agendaprogramma, Whatsapp, Skype).

niet onderwijs gebonden en zijn randvoorwaardelijk
voor teammanagers om ict effectief te kunnen

• Globale kennis hebben van de mogelijkheden van:
- apparaten, software en toepassingen die

inzetten. Een voorbeeld van een kader voor de

docenten gebruiken in de onderwijscontext

basisvaardigheden is het European Computer Driving

(beamer, digitaal schoolbord, digitale video/

Licence. Hierin zijn lerende modules opgenomen

audio apparatuur, digitaal maken van foto’s,

ten aanzien van internet gebruik, het omgaan met

video’s en audio) in relatie tot de didactiek;

apparatuur, applicaties en de belangrijkste basis
toepassingen. Teammanagers doen er verstandig aan
zich te realiseren dat het essentieel is dat zij deze
digitale basisvaardigheden beheersen.

- digitale leermiddelen, al dan niet interactief en/
of adaptief, open danwel gesloten;
- de wijze waarop examenprocessen binnen de
school met ict kunnen worden ondersteund.
• Het leerproces van docenten adequaat kunnen

Daarnaast gelden er specifieke vaardigheden die

sturen en organiseren:

teammanagers nodig hebben. Om de kerntaken te

- inzicht in het leer- en ontwikkelproces van

kunnen vervullen, vraagt van teammanagers dat zij:
• Reflecteren op de eigen professionaliteit ten
aanzien van de kerntaken:
- vaststellen in hoeverre zij de benodigde
vaardigheden beheersen;
- regie nemen voor de ontwikkeling van eigen
kennis en vaardigheden.
• Een voortrekkersrol kunnen vervullen richting
collega’s en docenten op het gebied van:
- trends en ontwikkelingen op het gebied van
technologie en ict in relatie tot het onderwijs;
- het formuleren van een functionele vraag aan de
ict-organisatie;

docenten op het gebied van ict;
- het kunnen verbinden van ambitie en norm ten
aanzien van ict;
- verantwoord implementeren van ict-toepassingen
binnen het onderwijsteam;
- methodieken kunnen benutten om docenten uit te
dagen tot effectief en efficiënt inzetten van ict in
het onderwijs (bijv. TPACK).
• Apparaten, software en toepassingen kunnen
gebruiken:
- om het gehele traject van de student, van intake
tot en met diploma, te monitoren;
- ten behoeve van de onderwijsorganisatie in een

- inzichten rondom mediawijsheid en webcare; zoals

rooster en (jaar-, inzet- en/of formatie) planning;

nut, noodzaak en risico’s van participatie in sociale

- om management-informatie vanuit bijv. dashboards

netwerken (bijv. LinkedIn-groepen, Facebook);

en spreadsheets te analyseren en interpreteren.
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5 Verantwoording
Het kader ict-bekwaamheid voor teammanagers is
tot stand gekomen in samenwerking met diverse
partijen. Er is een werkgroep samengebracht met
teammanagers en onderwijsleiders, die hun kennis,
kunde, ervaringen en inspiratie hebben gedeeld.
De werkgroep bestond uit managers van:
• Albeda college
• Hoornbeek College
• ROC Friese Poort
• ROC Mondriaan
• ROC Tilburg
• ROC TOP
• Vakschool NIMETO
Daarnaast is een klankbordgroep ingericht met een
brede samenstelling van bestuurders, beleidsmakers,
onderzoekers, managers, HR/HRD en docenten. Zij
hebben concepten van het kader ict-bekwaamheid
voor teammanagers van commentaar voorzien.
De klankbordgroep-leden zijn afgevaardigden van:
• Albeda college
• Da Vinci College
• Noorderpoort
• Nova college
• Rijn IJssel
• ROC de Leygraaf
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Bronnen
• Kader ict-bekwaamheid van leraren, Kennisnet 2012
http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/
Ict-bekwaamheidseisen/ictbekwaamheid.pdf
• Kennisbasis ICT 2013 – ADEF
http://www.leroweb.nl/cms/wp-content/
uploads/2013/07/130618_definitief_kbict_2013.pdf
• Het voorstel bekwaamheidseisen- versie 2012,
Onderwijs coöperatie

• HRM op orde en de professionaliseringslat omhoog, 2012
http://www.mbo15.nl/sites/default/files/HRM%20rapportage.pdf
• Rapportage ‘de basis op orde, de lat omhoog’
http://www.mbo15.nl/sites/default/files/MBO15_rapportage_
april2013_0.pdf
• Whitepaper 21st century skills
http://www.21stcenturyskills.nl/whitepaper/
• Zes voordelen van ICT voor het MBO. Kennisnet, 2011

http://www.bekwaamheidsdossier.nl/cms/bijlagen/Voorstel_

http://www.kennisnet.nl/uploads/tx_kncontentelements/Nr._32_

bekwaamheidseisen_2012.pdf

Zes_voordelen_van_ict_voor_het_mbo.pdf

• Het teamperspectief – informatie voor teams in het MBO.

• Feitelijk ict-gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs,

Uitgave van saMBO-ICT, MBO15 en Kennisnet

juli 2011. TNS Nipo

http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/

http://www.kennisnet.nl/uploads/tx_kncontentelements/10720_

mbo/Publicaties/Publicatie_Teamperspectief.pdf

DEF_rapport_ict_in_mbo_inclusief_bijlagen.pdf

• Professioneel statuut, MBO raad 2009
http://www.mboraad.nl/media/uploads/thema/goed%20bestuur/
professioneel%20statuut%20ovk%20getekend.pdf
• Bestuursakkoord MBO Raad en OC&W, 2011- 2015

• ICT monitor MBO 2013
http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/
Businesscase/ICT-monitor_2013.pdf
• Vier in balans monitor, 2013 Kennisnet

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/

http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/

convenanten/2011/11/23/bestuursakkoord-mbo-raad-en-

Over.kennisnet/Vier_in_balans/Vier_in_balans_monitor_2013.pdf

ministerie-ocw-2011-2015.html
• Actieplan ‘Focus op Vakmanschap’
http://www.mboraad.nl/?dossier/166312/Focus+op+Vakmanschap.aspx
• De basis op orde, sturingsindicatoren voor teamleiders in

• T-pack model, Kennisnet en SLO&Universiteit van Twente
http://www.tpack.nl/
http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/
Flipping_the_classroom/Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK.pdf

het MBO. IVA 2012
http://www.iva-onderwijs.nl/resources/js/tinymce/plugins/
imagemanager/files/Rapporten_2012/4704_eindrapport_Basis_
op_Orde.pdf
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