
Docenten aan
zet!

Jolanda van Til
Deltion College / Windesheim

Astrid de Witte
MBO Amersfoort



Weten professionals voldoende van technologie om deze 
verantwoord in te kunnen zetten?

Maken studenten voldoende kennis met technologische 
innovaties in het werkveld?

Heeft de school een effectieve visie op het borgen van 
technologie in de didactiek, het curriculum 
en examinering?



Zijn docenten en studenten, 
vaardig genoeg om met 
technologische toepassingen
aan de slag te gaan?

Wat als je niet beschikt over 
basale ICT-vaardigheden? Ga 
je het dan redden?

Zijn docenten voldoende
innovatievaardig om in de 
snelheid van de 
ontwikkelingen van 
technologie in zorg en welzijn
mee te gaan?





Programma

Cadeautjes uitpakken

Welke vaardigheden hebben 
docenten nodig om de 
uitdagingen aan te kunnen?



Cadeautjes 
uitpakken



Cadeautjes 
uitpakken

WAT IS HET? VOOR WIE IS HET? WAT KUN JE 
ERMEE?

WAAROM ZOU HET 
KUNNEN WERKEN?

WAAROM ZOU HET 
NIET KUNNEN 

WERKEN?

WAT VRAAGT DIT 
VAN JOU?



Wat waren de 
cadeautjes?

Interactieve knuffel

Kardia

Slimme pleister

Geheugenknop

Saturatiemeter

Uit bed stap alarm

Activity tracker

IHealth edge

Beelbellen

Maaltijdbox

Leermiddelen



Werkgroep 
Onderwijs







ONZE WENS!

Landelijke werkgroep
onderwijs

(MBO en HBO)

In gezamenlijkheid de 
uitdagingen aan gaan



Wat doet de 
Werkgroep 
Onderwijs?

• Vertegenwoordiging vanuit het 
MBO / Practoraten / HBO / 
Lectoraten / ECP|Platform voor
de informatiesamenleving

• Samenwerken aan
gemeenschappelijke
vraagstukken

• Tools voor
curriculumontwikkeling

• Landingsplek voor leraren

• Bieden van open 
leermaterialen



Wat doet de 
Werkgroep 
Onderwijs?

• Delen van leermaterialen

• Verbinden, makelen, schakelen

• Community: marktplaats voor
vraag/aanbod

• Zelftest voor leraren

• Nieuwsbrief

• Bijeenkomsten

• …...........





Meld je aan 
voor de 
landelijke 
werkgroep 
onderwijs

Er zijn nu 12 leden (vanuit MBO/HBO)

4 keer per jaar een bijeenkomst

Vormgeven aan de eerder genoemde acties

Inspiratie opdoen :-)

Omdat we dit samen beter kunnen!



Computer Self 
Efficacy



Silent wall
Wat hebben docenten binnen de sector 
Gezondheidszorg en Welzijn nodig aan

digitale vaardigheden?



Vragen?



Meer informatie?

Jolanda van Til 
jtil@deltion.nl

Astrid de Witte
adwe@mboamersfoort.nl

www.digivaardigindezorg.nl

www.coalitiedigivaardigindezorg.nl

mailto:jtil@deltion.nl
mailto:adwe@mboamersfoort.nl
http://www.digivaardigindezorg.nl
http://www.coalitiedigivaardigindezorg.nl

