
PRODUCT VISION BOARD: ICTO COACHES 
 

 

VISION 

 
Met welk doel voeren we dit initiatief uit? 
 

 
⇒ Het faciliteren en professionaliseren van docenten bij het didactisch verantwoord inzetten 

van onderwijsleertechnologie en het ontwerpen van blended onderwijs.  
Welke positieve verandering brengt dit 
initiatief? 
 

⇒ Handelingsbekwame docenten in hun rol van uitvoerder, coach én ontwerper. 

 
TARGET GROUP 

 
NEEDS 

 
PRODUCT 

 
BUSINESS GOALS 

• Welke academies/diensten zijn 
betrokken bij het resultaat?  

• Wie zijn de belangrijkste klanten en 
gebruikers? 

 

• Welk probleem lost het eindproduct 
op?  

• Welke meerwaarde/opbrengst wordt 
voorzien?  

 

• Wat is het specifieke resultaat? 
• Waardoor onderscheidt zich dit 

resultaat?  
• Is het eindproduct op te delen in 

deelproducten/deelresultaten? 
 

• Wat levert het eindproduct Avans op? 
• Op welke wijze draagt het 

eindproduct bij aan de Avans-
doelstellingen? 

 

Strategisch:  
o CvB, RIV, Themacirkel Onderwijs, 

Themacirkel ICT & Facilitair, 
directeuren, Team ICTO Beleid, 
Ontwikkelen@avans.nl 

 
Tactisch:  
o Curriculumcommissies  
o ICTO Coaches 
o Onderwijskundigen 

 
Operationeel: 
o Docentontwikkelteams 
o Docentontwikkelteams 

 

o Docenten zijn handelingsverlegen, 
hebben een smal ICT- profiel, maken 
oppervlakkig/traditioneel gebruik van 
ICT en melden zich niet spontaan 
voor hulp.  
• De voorlopers worden niet 

opgevolgd. 
• Het scholingsaanbod is 

traditioneel. 
 
o Handelingsbekwame docenten die de 

inzet van onderwijsleertechnologie 
didactisch kunnen verantwoorden 
binnen een blended 
onderwijsontwerp om de kwaliteit 
van het leerproces van studenten te 
verbeteren. 

o Blended leerarrangementen die zijn 
afgeleid van de onderwijsvisie en 
Ambitie 2025, ontwikkeld door 
docenten die wendbaar zijn in het 
gebruik van onderwijsleertechnologie 
in hun onderwijs.  

o We kiezen voor een integrale aanpak, 
inclusief aandacht voor leiderschap, 
HR-beleid, visievorming, 
professionalisering, techniek, etc. 

o Een verbeterplan ahv 
bewegingssensor, een profiel en 
scholingsprogramma voor managers en 
ondersteuners, een overzicht van 
goede onderwijsinnovaties met ICT, 
bouwstenen van effectieve 
professionaliseringsvormen die passen 
bij de vragen, behoeften en de 
onderwijspraktijk van docenten.  

o Onderwijsleertechnologie wordt gezien 
als ‘Must have’ ipv ‘Nice to have’. 

o Toekomstbestendig en flexibel 
onderwijs voor een nieuwe generatie 
studenten in lijn met de visie en 
ambitie van Avans. 
 

o “Zonder docentontwikkeling geen 
onderwijs-ontwikkeling. Laat staan 
toekomstbestendig onderwijs.” 

 


