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Elementen voor 
evidence-informed 

onderwijsvernieuwing 
met ICT

Uitgangspunten en 
doelen bij evidence-
informed onderwijs-
ontwerp

Netwerk

Doelen

Media ter ondersteuning van evidence-
informed onderwijsontwerp in de praktijk

Diversiteit aan rollen 
van betrokkenen in 
het kennisnetwerk 

Tijd, budget 
en ontwerp-
ondersteuning

Bij wie
 vind ik de 

kennis?

Waar
 vind ik de 

kennis?

Hoe werk 
ik met, of 
aan deze 
kennis?

Gebruik kennis

=> Structuur/
 Samenhang

1. Bijvoorbeeld: Onderzoeker, 
Onderwijskundige (adviseurs), 
ICT&O, Informatie specialist , 
Docenten, Studenten, Beleids-
medewerkers, Communicatie 
medewerkers, EdTech partners, 
ICT'ers, Inkoper, Trainers, 
Mediathecaris etc..., en hun 
positionering in de organisatie. 

6. Denk na over de samen-
hang die resulteert in een 
goede kennisinfrastructuur.

2. Bijvoorbeeld: Professio-
naliseringstijd & budget, 
voucher traject, werkplek-
training en toolkits voor 
evidence-informed onder-
wijsontwerp [Bronnen, 
Cursus, Helpdesk, Onder-
zoeksmethode, Tool (Box), 
Workshop]

3. Bijvoorbeeld: Professio-
nele standaarden, verbete-
ren kwaliteit van het onder-
wijs-leerproces Legenda bij 
'Manieren van werken of 
samenwerken aan evidence-
informed onderwijsont-
werp'

4. Bijvoorbeeld: Binnen een 
LAB, HUB, Kenniscentrum of 
ICT&O Werkplaats. Evidence-
informed onderwijsontwerp 
met ADDIE methode, lande-
lijke participatie in professio-
nele leergemeenschappen 
en samenwerken aan prak-
tijkonderzoek.

5. Bijvoorbeeld: Interne 
sociale media, digitale 
collecties, landelijk digitaal 
platform, [Digitale Nieuws-
brief, Site Mediatheek, 
Projecten pagina]

Welke 
kennis is bruik-

baar voor de 
praktijk?

Creatie kennis

D
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Manieren van werken of samenwerken aan 
evidence-informed onderwijsontwerp

Middelen

Legenda

Kennisinfrastructuur
Evidence-informed 
onderwijsinnovatie 
met ICT

Zie bij punt 1 t/m 6 de legenda op de achterzijde.



Versterken kennisinfrastructuur
Evidence-informed onderwijsinnovatie 
met ICT

1. Bijvoorbeeld: Onderzoekers, 
Onderwijskundige (adviseurs), 
ICT&O, Informatiespecialisten, 
Docenten, Studenten, Beleids-
medewerkers, Communicatie- 
medewerkers, EdTech partners, 
ICT’ers, Inkopers, Trainers, Media-
thecarissen etc. en hun positio-
nering in de organisatie. 

2. Bijvoorbeeld: Professiona-
liseringstijd & budget, Voucher 
traject, Werkplektraining  
en Toolkits voor evidence- 
informed onderwijsontwerp. 
Bronnen, Cursus, Helpdesk, 
Onderzoeksmethode, Tool 
(box), Workshop.

3. Bijvoorbeeld: Professionele 
standaarden, verbeteren  
kwaliteit van het onderwijs- 
leerproces.  

4. Bijvoorbeeld: Binnen een LAB, 
HUB, Kenniscentrum of ICT&O 
Werkplaats. Evidence-informed 
onderwijsontwerp met ADDIE 
methode, landelijke participatie 
in professionele leergemeen-
schappen en samenwerken aan 
praktijkonderzoek. 

5. Bijvoorbeeld: Interne sociale 
media, Digitale collecties, lande-
lijk Digitaal Platform, Digitale 
Nieuwsbrief, Site Mediatheek, 
Projectenpagina.

6. Denk na over de samenhang 
die resulteert in een goede 
kennisinfrastructuur.

Legenda

... voor het vernieuwen van didactische 
processen en leerprocessen met inzet van technologie

Gebruiken 
van bestaande kennis 
bij onderwijsinnovatie 

met ICT… 

Creëren van 
(HO-relevante) kennis 

door flankerend praktijk-
onderzoek bij onderwijs-

innovatie  met ICT… 

Delen van 
kennis voortkomend 

uit praktijkonderzoek bij 
onderwijsinnovatie met ICT … 


