
Professioneel werken met ICT en sociale media 
pedagogisch werk en onderwijsassistenten 

Aansluiten met de opleidingen pedagogisch werk en onderwijsassistenten bij het toekomstig werkveld van de cursist  

voelen de cursisten zich na het volgen van de leerlijn professioneel werken met ICT en sociale media voldoende 
voorbereid om ICT en sociale media in het toekomstige werkveld professioneel te kunnen gebruiken? 

 

Competentie gevoel cursist om 
professioneel te kunnen werken met 
ICT en sociale media voor en na het 
volgen van de lessenserie. 
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Voelt de cursist beter voorbereid om professioneel 
te kunnen werken met ICT en sociale media in de 
kinderopvang en het basisonderwijs na het volgen 
van de leerlijn? 
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Voelt de cursist voldoende voorbereid om 
professioneel te kunnen werken met ICT en 
sociale media in de kinderopvang en het 
basisonderwijs na het volgen van de leerlijn? 
  

Diagnose: cursisten moeten door de opleiding voldoende voorbereid worden om professioneel te kunnen 
werken met ICT en sociale media in de kinderopvang en het basisonderwijs. 
Interventie:  lessenserie professioneel werken met ICT en sociale media. Bestaande uit: theorie en praktijk. 
Doel: cursisten voelen zich bekwaam genoeg om  ICT en sociale media professioneel te gebruiken in het 
toekomstige werkveld. 
Mechanisme:  lessenserie gebaseerd op de vijf dimensies van Marzano. Door de betekenis van de nieuwe, 
verbanden, begrippen, feiten, principes te onderzoeken kan je nieuwe kennis opnemen en laten aansluiten bij 
het bekende kennissysteem en zo ontstaat er een nieuw kennissysteem. (Marzano & Miedema, 2011).  
Uitkomst:  De cursisten hebben nieuwe kennis over  professioneel gebruik van ICT  en sociale media gekoppeld 
aan de reeds bestaande kennis op het gebied van ICT en sociale media.  Cursisten kunnen ICT en sociale media 
op een professionele manier gebruiken in het toekomstige werkveld.  
Meten: middels een enquête worden de cursisten gevraagd of  ze zich  voldoende competent voelen om  
professioneel te werken met  ICT en sociale media in het toekomstige werkveld. De uitkomst van de enquête 
wordt vergeleken  met de beginsituatie. Het learner report (groot, de, 1980) wordt  ingezet om de 
leeropbrengsten van de lessenserie te meten. 

De cursisten voelen zich onvoldoende voorbereid na het volgen van de leerlijn professioneel werken met ICT en 
sociale media om  ICT en sociale media professioneel te gebruiken in het  toekomstige werkveld. 
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Bewust bekwaam 

•  ICT lessen:  
Eigen ICT vaardigheden 
ICT en sociale media gebruik in het werkveld 
Kinderen begeleiden bij het gebruik van ICT en sociale media 

 
•Docenten moeten ICT en sociale media in de eigen lessen gebruiken. 
 
•Scholingen docenten op het gebied van ICT en sociale media gebruik. 
 
•Praktijkopdrachten op het gebied van ICT en sociale media opnemen. 
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