
ICT & DIDACTIEK
PORTFOLIO 

Tijden open inloop InnovationLab

Leeuwarden, Rengerslaan 10 - D1.020
Maandag  13:00 - 17:00
Dinsdag  14:00 - 18:00 
Woensdag  14:00 - 18:00  
Donderdag  14:00 - 18:00 
Vrijdagochtend op afspraak via 
InnovationLab@nhl.nl

Groningen, Zernikepark 10  - 2.13-B
Maandag  13:00 - 17:00

InnovationLab@nhl.nl 
Kennisbasisict.iminor.nl

THEMA KALENDER CONTACT

Iedere maand staat een thema van de 
ICT Kennisbasis centraal en worden er 
onder andere workshops en demonstraties 
rond dit thema georganiseerd.

MAAND THEMA 

September Attitude ICT & Didactiek 

Oktober Basisvaardigheden

November Media- & Informatie-
geletterdheid

December Didactisch Handelen 

Januari Didactisch Handelen

Februari Attitude ICT & Didactiek

Maart Basisvaardigheden

April Media- & Informatie-
geletterdheid

Mei Didactisch Handelen 

Juni Didactisch Handelen 
Dit programma wordt nader ingevuld; 
zie hiervoor de website. Kennisbasisict.iminor.nl
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ICT & DIDACTIEK IN HET CURICULUM 

Als (toekomstig) docent moet je aantonen 
dat je bekwaam bent op het gebied van ICT 
en de didactische toepassingen daarvan. 
De landelijke ICT Kennisbasis 
(www.10voordeleraar.nl) ligt ten grondslag 
aan dit toetsonderdeel.

Het portfolio 
Om op de NHL Hogeschool je 
E-didactische bekwaamheid  aan te tonen 
maak je een online portfolio waarin de  
ICT-competenties van de Kennisbasis 
opgenomen zijn, elk voorzien van relevant 
en authentiek bewijsmateriaal. Dit 
bewijsmateriaal verzamel je o.a. tijdens 
het werkplekleren. In het InnovationLab 
(D1.020) kun je ondersteuning krijgen bij het 
samenstellen van je online portfolio.

Wanneer je denkt dat het portfolio 
klaar is kun je het via de ICT & Didactiek 
website ter beoordeling aanbieden. Je 
portfolio wordt dan door één van de 
ICT-experts beoordeeld op basis van 
de ICT & Didactiek rubric. Wanneer het 
portfolio aan de eisen voldoet, word je 
uitgenodigd voor het afsluitende interview. 
Wanneer het nog niet voldoende is krijg je 
concrete feedback op de punten die nog 
verbeterd of aangevuld moeten worden.

Het interview
Tijdens het interview geef je een 
presentatie van maximaal 15 minuten 
waarin je de beoordelaar door de 
highlights van je portfolio leidt. Vervolgens 
is er ruimte voor een criteriumgericht 
interview. Het geheel neemt 30 minuten in 
beslag.

ONDERSTEUNING

Het InnovationLab - D1.020
De opleiding hecht er waarde aan dat je 
de kans krijgt je eigen stijl te ontwikkelen 
op het gebied van ICT in je onderwijs. 
De ondersteuning is daarom in hoge 
mate vraaggestuurd en op maat. In het 
InnovationLab kun je van maandag tot 
en met vrijdag terecht. De tijden waarop 
er een expert aanwezig is om je te helpen 
kun je op de achterzijde van deze folder 
vinden.

De ondersteunende website 
Hier kun je alle informatie vinden die 
je nodig hebt om je portfolio optimaal 
samen te stellen. Zo vind je daar o.a. de 
volledige tekst van de ICT Kennisbasis, 
de Kennisbasisrubric, handige tools, links, 
deadlines en informatie over 
ondersteuning op afstand zoals Skype.

Kennisbasisict.iminor.nl


