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Aantal geregistreerde deelnemers : 112 
Periode evaluatie : 10 maart 2017 t/m 14 april 2017 
Aantal evaluaties : 79 
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Aantal aangemelde deelnemers per bestuur
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29%
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niet ingevuld
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Op een andere manier, namelijk: 
• De bovenschoolse ICT-coördinator. 
• Door de bovenschoolse ict-er. 
• Via SKPOEL B-ICT overleggroep. 
• Via de mail. 
• Ik ben al een paar keer naar een Isomode-dag geweest, dus krijg de uitnodiging binnen. 
• Cursus 21st Century Skills. 
• Door een collega van een andere school. 

63%
37%

anoniem

niet anoniem

32%

13%29%

14%
4%
1%

7%

Door mijzelf. Ik was er vorig
jaar ook al bij.

Door een lid van Isomode/SD-
i-WB.

Door de ict-coördinator van
mijn school of stichting.

Door de directie van mijn
school.

Door de poster van de
Onderwijs & Ict-dag 2017.

Door de website van
Isomode/SD-i-WB.

Op een andere manier
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Opmerkingen: 
• In drie korte workshop maakte ik kennis met interessante onderwerpen. Goede opzet om in 3 

rondes kennis te maken met een onderwerp. (5) 
• Ga zo door. (4) 
• De workshops waren niet volledig beschreven, te summier. (3) 
• De uitnodiging met daarin de uitleg over het programma was nogal onduidelijk. Het was me niet 

duidelijk wat de tijden van de workshops waren en dat er pauzes tussendoor waren (er stond nl 
dat er geen pauzes zouden zijn, waardoor ik de eerste ronde niet heb ingevuld, zonde!). Ook 
had ik meer info over de inhoud van de workshops prettig gevonden, nu heb ik op de titels 
afgaan om een keuze te maken. (2) 

• Informatie was helder. Het zou alleen fijn zijn als er een mogelijkheid is tot een herinneringsmail 
vanaf wanneer je je kunt inschrijven. (4) 

• kan eerder beschikbaar zou fijn zijn. (3) 
• Het was duidelijk waar de lokalen waren. Goed verzorgd met hapjes en drankjes. Veel keuze 

voor workshops. (5) 
• Goede organisatie. (5) 
• Het was een leerzame dag. Veel nieuwe dingen geleerd en weer geïnspireerd. (5) 
• Inhoudelijk vond ik het niet veel meerwaarde hebben. Wel heb ik wat inspiratie opgedaan bij 

enkele workshops. (3) 
• Om iets te vinden moet je (voor sommige info) vaak klikken. (2) 

  

41%

50%

6% 3% 5 uitstekend

4

3

2

1 slecht

51%
40%

5%
3%

1%
5 uitstekend

4

3

2

1 slecht
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Opmerkingen: 
• Overzichtelijk en efficiënt. Met weinig klikken snel geregeld. (5) 
• Handig dat het digitaal kon. Lastig kiezen a.d.h.v. de korte beschrijving. Aanvangstijd niet 

duidelijk waardoor ik eerste ronde niet inschreef omdat ik dacht dat ik niet op tijd zou zijn maar 
dat bleek dus wel toen ik de uiteindelijke (persoonlijke) agenda ontving. Jammer! (3) 

• Volgend jaar moeten we misschien even een test uitvoeren op voorhand, zodat wij niet voor 
verrassingen komen te staan zoals dit jaar. (4) 

• Ik heb even moeten zoeken naar de aanmeldfunctie voor dit jaar. Toen ik dit gevonden had, 
verliep het prima. (3) 

• Gemakkelijk om aan te melden. (5) 
• Vraag me wel af of deelnemerslijst openbaar op website te plaatsen wel wenselijk is (privacy?). 

(4) 
• Laat bekend wanneer deze van start ging. (4) 
• Ik kreeg meteen bevestiging en ruim op tijd de rondetijden en workshops. (5) 
• Prima. (4) 

Opmerkingen: 
• Afstand is wel een probleem. 35 minuten met de auto. (5) 
• Hele prettige locatie! (5) 
• Altijd leuk om een ander onderwijs gebouw te zien. (5) 
• Mooie ruime hal. Genoeg lokalen. (5) 
• Locatie m.b.t. gebouw is prima. Beetje ver uit de buurt als je uit de omgeving Tilburg komt. (3) 
• Locatie was volgens mij goed. Parkeren was op deze locatie iets lastiger. (4) 
• Netjes. (5) 
• Fijne locatie, groot, ruimtelijk, vlakbij :-). (5) 
• Prima, duidelijk en overzichtelijk. (5) 
  

69%

28%
3% 5 uitstekend

4

3

2

1 slecht
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Opmerkingen: 
• Gelukkig waren er i.p.v. lunch wel ontzettend lekkere hapjes! (5) 
• Dit was voor mij de eerste keer maar vond de opzet prima. (4) 
• Was er vorig jaar niet bij. heb dus geen vergelijk. kon alleen niet verder naar de volgende vraag. 

daarom toch een keuze gemaakt. (4) 
• Super! Het was goed verzorgd. Complimenten. (5) 
• Ik vond het in eerste instantie jammer van de lunch maar de hapjes tussendoor maakte het 

meer dan goed! (5) 
• Geen vergelijkingsmateriaal, maar vond het prima zo. (5) 
• Klinkt goed! Ik was er de vorige keer niet bij dus ik kan niet vergelijken maar ik vind 3 workshops 

interessanter dan 2 (maar... zie vorige opmerking). (5) 
• Wat ik hoorde waren de mensen positief over de extra ronde. (4) 
• Keynote leuk! (3) 
• Veel beter! Alhoewel geen lunch... Nee, hoor, niet gemist. (5) 
• Neutraal. ik ben niet eerder geweest, dus ik heb geen vergelijk. (3) 
• De vorige opzet ken ik niet, dus ik kan er niet over oordelen wat beter is. Een extra ronde lijkt 

me prima. Je kunt er ook voor kiezen maar twee rondes iets te volgen. (3) 
• Voor beide manieren wel iets te zeggen. Denk toch dat ik neig naar de eerdere opzet. (3) 
• Was wel haasten, maar extra workshop was interessant. (4) 
• Ik vond het fijn om meteen te beginnen en er waren steeds heerlijke hapjes. (5) 
• Prima. (4) 
• Prima dat je zelf in de hand hebt of je 1, 2 of 3 workshops doet, afhankelijk van je beschikbare 

tijd. Keynotespreker en lunch is niet noodzakelijk. Hapjes tussendoor waren goed verzorgd. (5) 
• Geen vergelijkingsmateriaal, maar vond het prima zo. (5) 
• Liever een extra workshop inderdaad: daar heb je uiteindelijk veel meer aan! (5) 
• Dit was voor mij de eerste keer. (5) 
  

56%32%

12%
5 uitstekend

4

3

2

1 slecht
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Opmerkingen: 
• Buiten een handige die ik heb opgestoken, niet veel. (3) 
• Het was fijn om vanuit de marketing Edux een plekje te krijgen. dit heeft natuurlijk niet echt te 

maken met wat jullie als professionaliteitsbevordering beogen met deze dat maar toch .... het 
was voor mij een waardevolle ervaring. (5) 

• Het heeft me verder aan het denken gezet. Zeker workshop 2 en workshop 3. (4) 
• Het geeft een goede indruk in waar ik me verder in kan professionaliseren. (4) 
• Inspiratie opdoen en toepassen in de praktijk is helaas matig gelukt dit jaar. Alleen Prowise liet 

mogelijkheden zien en doen. (3) 
• Weer enthousiast geworden! (4) 
• Ik kan weer ontzettend veel gebruiken! (5) 
• Inhoudelijk erg weinig. Inspiratie heb ik wel opgedaan. (2) 
• Veel kennis en inzicht opgedaan. (4) 

 
Op een andere manier, namelijk: 
• Ja, vervolg cursus 21th Century Skills. Bespreken in onderbouw of en hoe we het digitaal 

planbord kunnen gebruiken. (4) 
• Ik wil me meer verdiepen in m.n. Thinking for learning alvorens ik mijn team meeneem hierin. Ik 

weet dat ik hiervoor bij Edux terecht kan. (5) 
• Ik ga met de medewerker van Edux verder brainstormen over Thinking for Learning binnen het 

onderwijs. Verder ga ik nadenken over nieuwe technologieën binnen het onderwijs en hoe laat 
je daar leerkrachten kennis mee maken. (5) 

12%

71%

16%
1%

5 zeer veel

4

3

2

1 zeer weinig

12%

42%34%

12% Ja, morgen al.

Ja, maar ik wil eerst mijn
collega's overleggen.

Ja, maar op een andere
manier, namelijk:

Misschien, ik moet er nog
even over nadenken.

Nee, want ik ben niets wijzer
geworden.
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• Ga het nog wel doen vond het erg leuk en leerzaam. (5) 
• Ik heb nieuwe ideeën opgedaan. Echter of deze bruikbaar zijn voor mijn praktijk hangt er vanaf 

of we budget krijgen e.e.a. aan te schaffen. (5) 
• Als beleidsmedewerker ga ik een aantal zaken onder de aandacht brengen van  

ICT-coördinatoren en directies. (5) 
• Dan zal er budget moeten zijn!!!! Om een Bee-Bot aan te schaffen ..... (5) 
• Niets alles is toepasbaar afhankelijk van aantal factoren. (5) 

 
Opmerkingen: 
• We zijn van plan deze middag voor het hele team van BS ‘t Carillon als studiemiddag in het 

jaarprogramma op te nemen. Moet nog worden vastgesteld i.o.m. de directie. (ja) 
• 14 maart ben ik jarig, dus daarom sla ik een jaartje over. (nee) 
• Ligt aan de datum en of er niets anders gepland staat. (misschien) 
• Ik heb in de tweede en derde ronde geen workshop gevolgd omdat ik er zelf twee heb gegeven. 

dat vond ik erg leuk! (ja) 
• We hebben hem al ingepland voor de nieuwe schoolkalender. (ja) 
• Ik zal dan deze middag ook promoten aan mijn team. (ja) 
• We hebben besloten er een studiedag voor het hele team van te maken! (ja) 
  

78%

21%
1%

Ja

Misschien

Nee
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Leiding: Anouk Vermaat-Diepstraten 
Aantal beoordelingen: 5 

 
Opmerkingen:   
• Jammer dat het voor scholen geld 

kost... Dat stond niet in info 
vermeld. Daardoor voor ons niet zo 
interessant. (3) 

  

 

Leiding: Elise van Dingenen 
Aantal beoordelingen: 20 

 
Opmerkingen:  Opmerkingen: 
• Ze heeft duidelijke informatie 

gegeven voor zowel onderbouw, 
middenbouw als bovenbouw. Erg 
waardevol! Enthousiaste 
workshopleider. Ze heeft kort 
uitgelegd en daarna zijn we vooral 
praktisch bezig geweest. Dat maakte 

 • De vorm was op zich goed, maar ik 
merkte dat de deelnemers eigenlijk 
ruim voor de eindtijd al klaar waren. 
Ik miste eigenlijk een afronding, 
waarin de ervaringen werden 
uitgewisseld. (4) 

  

60%

40%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

20%

80%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

INHOUD VORM 7 
 

25%

65%

10%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

INHOUD 

20%

60%

20%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

8 
 

VORM 
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het voor mij erg waardevol, want nu 
kan ik het meteen toepassen in mijn 
eigen praktijk. (4) 

• Leuke praktische ideeën. (4)  • Na een korte uitleg van haar mochten 
we zelf de dingen gaan uitproberen, 
erg fijn! (5) 

• Het verhaaltje vond ik niet heel 
sterk. Wel ontzettend leuk om eens 
uit te proberen en echt te zien hoe 
het werkt i.p.v. via internet. (4) 

  

 

Leiding: Eugène van Roij 
Aantal beoordelingen: 20 

Opmerkingen:  Opmerkingen: 
• Ik had gedacht dat er mogelijkheden 

aangereikt ouden worden om zelf 
meer spellen te kunnen “maken” of 
aan te passen aan een thema. (3) 

 • Actief. (4) 

• Ik vond het een erg leuke workshop 
en heb er zelf ook nog plezier aan 
beleefd. Wij hebben op school 
echter geen digibord die we als 
interactieve tafel kunnen gebruiken 
(niet plat), dus voor mijn gevoel heb 
ik er wat minder aan gehad. (4) 

  

• Had graag toch meer info gehad. (5)   
• Het was leuk om e.e.a. uit te 

proberen. Iets meer inhoud en 
voorbeelden, had meer diepgang 
gegeven aan het geheel. (3) 

  

• Ik bleek al bekend met de materie... 
Daardoor niet heel nieuw qua 
informatie voor mij. Wel leuk om ff 
te spelen :-). Tegenvaller dat het nog 
voornamelijk spellen voor de 
onderbouw zijn, maar daar kunnen 

  

15%

45%

40%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

INHOUD 

20%

50%

25%

5%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

VORM 7½ 
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jullie niks aan doen. Al met Henk van 
Gils over gehad. (3) 

• Prowise gerelateerd. (3)   

 

Leiding: Jos de Guijtenaere 
Aantal beoordelingen: 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opmerkingen:  Opmerkingen: 
• Zeker en workshop waar ik praktisch 

iets mee kan en waar ik verder naar 
ga kijken. (5) 

 Zorg een volgende keer ook voor een 
aantal prints van het rapport. Ik had graag 
meer uit de praktijk willen zien of horen. 
(4) 

• Interessant product van makers uit 
de praktijk. (4) 

  

• Heel praktisch. (5)   

 

Leiding: Jeroen Smits 
Aantal beoordelingen: 19 

Opmerkingen:  Opmerkingen: 
• Tijd was te kort om al het 

aangebodene te bekijken dat was 
wel wat jammer. Verder erg leuk! (4) 

 • Helaas wat weinig tijd om al het 
aangeboden redelijk te bekijken. (4) 

71%

29%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

INHOUD 

72%

14%
14%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

9½ 
 

VORM 

53%
47%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

INHOUD 

26%

69%

5%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

8½ 
 

VORM 
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• Een kant en klaar lesprogramma. 
Goed bruikbaar, inspirerend en erg 
leuk! (5) 

 • De robot die rondreed was een kleine 
beetje storend maar verder heel 
interessant en veel ideeën opgedaan! 
(4) 

• Leuke workshop. (4)   

 

Leiding: Ben Hagenberg 
Aantal beoordelingen: 11 

Opmerkingen:   
• Persoonlijk had ik er iets meer van 

verwacht. De informatie die ik 
kreeg, die overigens op een hele 
leuke en enthousiaste manier werd 
gegeven, wist ik al. (3) 

  

• Veel informatie over het concept en 
de inhoud. Een volgende keer zou 
het interessant zijn om een school 
aan het woord te laten dat met het 
Nationaal media Paspoort werkt. (4) 

  

 

Leiding: Baukje Sikma 
Aantal beoordelingen: 19 

  

37%

36%

18%

9%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

INHOUD 

18%

55%

27%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

8 
 

VORM 

21%

63%

11% 5%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

INHOUD 

53%42%

5%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

8½ 
 

VORM 
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Opmerkingen:  Opmerkingen: 
• Goed duidelijk gemaakt hoe het 

toepasbaar is. (4) 
 • Echte workshop, zelf ervaren en doen, 

leuk! (5) 
• Ik miste een korte uitleg wat stop 

motion nu eigenlijk is. We hebben 
een filmpje gezien en moesten 
meteen aan de slag. (4) 

 • Lekker aan de slag gegaan! (5) 

• Grappig om te zien hoe dit werkt. 
Was er nog niet bekend mee. App 
gelijk op mijn telefoon gezet. (4) 

 • Lekker praktisch. (5) 

• Ik vond dit een leuke workshop, 
maar deze duurde wat mij betreft te 
lang. Op een gegeven moment heb 
ik het wel weer gezien. (4) 

  

• Leuk om te zien wat je hiermee kan. 
De praktische opzet was leuk, want 
zo zag je meteen wat je ermee kon 
doen. Wederom ook weer hier; 
weinig wat ik ook niet zelf had uit 
kunnen zoeken. (4) 

  

 

Leiding: Sjoerd Hagen 
Aantal beoordelingen: 25 

 
Opmerkingen:  Opmerkingen: 
• Meteen de volgende dag met 

plickers begonnen. (4) 
 • Jammer dat er geen tijd meer was om 

wat meer uit te proberen. (4) 
• Een paar leuke ideeën, maar geen 

bijzondere inhoud. Het meeste had 
ik zelf ook op kunnen zoeken. Wel 
vond ik de workshop leuk gegeven. 
(3) 

 • Mocht wel wat meer variatie hebben, 
maar de tijd was maar kort. (5) 

• Veel nieuwe ideeën opgedaan; een 
aantal meteen de dag erna toe 
kunnen passen. (5) 

 • Het was veel kijken en luisteren. Erg 
leuk dat we ook mee konden doen op 
onze telefoon. (5) 

• Deze workshop was erg leuk, veel 
geleerd, enthousiaste docent. (5) 

 • Veel digitale tools /ICT voorbeelden 
gekregen. (5) 

40%

52%

8%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

INHOUD 

24%

64%

12%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

VORM 8½ 
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• Erg fijn om de verschillende 
werkvormen kort maar krachtig te 
zien. Je kunt meteen keuzes maken 
in wat je zelf wel of niet wil 
gebruiken. Enthousiaste man. Veel 
verschillende tools laten zien, in 
combinatie met kijken en zelf 
ervaren. Erg leuk en waardevol! (5) 

  

• Zeer gevarieerde inhoud. (5)   
• Inspiratie gekregen om direct mee 

aan de slag te gaan. (5) 
  

 

Leiding: Anita Kuijpers 
Aantal beoordelingen: 13 

 
Opmerkingen:  Opmerkingen: 
• Duidelijk verhaal. Ruimte voor 

vragen. (4) 
 • Vooral luisteren. (4) 

• Erg duidelijk. (5)  • Jammer dat het echt een 
commercieel product is. Je kunt er 
dus niet bij wijze van spreken de 
volgende dag mee aan de slag. (4) 

• Keurige presentatie. (4)  • Alleen luisteren. Had ook voor 
gekozen kunnen worden om de 
deelnemers er zelf mee aan de slag te 
laten gaan. (3) 

31%

61%

8%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

INHOUD 

16%

69%

15%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

8 
 

VORM 
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Leiding: Wendy Braat en Rens van Loenhout 
Aantal beoordelingen: 22 

   
Opmerkingen:  Opmerkingen: 
• Leuk om te zien dat ook dergelijke 

onderwerpen een plek krijgen. De 
workshop was een mooie 
wisselwerking tussen een 
onderwijsbegeleider en een leerkracht. 
(4) 

 • Actief. (3) 

• Hoewel dit goed binnen ons 
onderwijsconcept paste, was deze 
workshop voornamelijk georiënteerd 
op activerende werkvormen en niet op 
ICT. (2) 

 • Actief, maar weinig nieuws gehoord dat 
ik kon relateren aan het concept van 
T.f.L. (3) 

• We hebben kennis gemaakt met een 
aantal werkvormen, maar weinig over 
het onderwijsconcept gehoord. Ik had 
gehoopt op meer diepgang. Ik heb een 
aantal werkvormen gezien, maar 
nagenoeg geen inzicht in het concept 
gekregen. Dat had ik wel verwacht. (3) 

 • Geen voorbeelden op ICT-gebied. (3) 

• Thinking for Learning is een houding 
waarbij het denken en leren centraal 
staat. Heeft niet zo specifiek te maken 
met ICT. Veel aspecten waren 
herkenbaar, denk bijv. coöperatieve 
werkvormen. (4) 

 • Fijn actief en praktisch. (4) 

• Lekker praktisch ingevuld workshop. 
Op deze manier goed ervaren wat er 
bedoelt werd. Goed samenspel tussen 
de twee workshopleiders. (5) 

  

• Hier kreeg ik handvatten om in mijn les 
toe te passen, maar ook hier erg 
gering. (3) 

  

• Goed gebracht en goed doordacht. 
Wel wat minder ICT gerelateerd. (5) 

  

 

41%

32%

18%

9%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

INHOUD 

50%
32%

14%
4%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

8½ 
 

VORM 
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Leiding: Jeroen Nusselein 
Aantal beoordelingen: 12 

    
Opmerkingen:  Opmerkingen: 
• Geweldig! Heel erg praktisch! (5)  • Ik kan deze werkwijze gebruiken bij 

presentaties naar leerkrachten toe. Ik 
heb momenteel zelf geen groep. (5) 

• Het is een goed programma maar 
eigenlijk al na 10 minuten uitleg 
duidelijk hoe het werkt. (3) 

 • Ik vond het te lang duren, alleen 
luisteren en kijken. (3) 

• Niet interessant genoeg. Lijkt erg veel 
op een PowerPoint presentatie. (2) 

  

 

Leiding: Ivo Wouters 
Aantal beoordelingen: 16 

    
Opmerkingen:  Opmerkingen: 
• Leuk en inspirerend. (5)  • Te theoretisch, graag meer praktische 

voorbeelden gezien. (3) 
• Veel herhaling. Wij weten al wat 21ste 

eeuw vaardigheden zijn, we hadden 
verwacht meer te krijgen  hoe in te 
zetten in de klas wanneer het gaat om 
ICT. (3) 

 • Weinig actief. (3) 

42%

25%

25%

8%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

33%

17%
33%

17%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

INHOUD VORM 8 
 

31%

38%

25%
6%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

19%

56%

19%
6%

5 zeer goed 4 3 2 1 onvoldoende

INHOUD VORM 8 
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• Teveel theorie, niet motiverend om 
praktisch aan de slag te gaan. (3) 

  

• Veel wist ik al. (3)   
• Voldeed niet aan mijn verwachtingen. 

Werd vooral behandeld wat het nut is 
om 21-eeuws informatievaardig te 
worden. Ik had gehoopt om vooral 
handreikingen en ideeën te krijgen hoe 
we dit in school kunnen 
bereiken/toepassen. (2) 

  

• Wat open deuren maar overall 
• goede presentatie. (4) 

  

• Was presentatie, géén workshop. (4)   
• Was van veel zaken al op de hoogte, 
• weinig nieuwe informatie. (3) 
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Opmerkingen: 
• Prima locatie, voldoende ruimte, wifi in orde en goede verzorging drankje/hapje. (9) 
• Goed georganiseerd. Pauzes tussendoor was perfect verzorgd. Afsluiting, gezellig. Volgend jaar 

weer proberen de eerste te zijn qua inschrijving! (10) 
• Volgend jaar misschien even kijken naar de algemene presentatie. Iets meer aankleden. Ik miste 

ook wel een beetje de keynotespreker. Wellicht is dit te combineren met de gastspreker van de 
managementochtend. (8) 

• Goede organisatie! (9) 
• Volgens mij verliep het vlekkeloos. (9) 
• Er mag wat minder pauze tussendoor zijn, zodat we aan het einde van de middag eerder klaar 

zijn. (8) 

 
Opmerkingen: 
• Super verzorgd! Dank jullie wel. (9) 
• Alles prima verzorgd, ook aan de inwendige mens is goed gedacht. (9) 
• Eigenlijk niks op aan te merken. Goed verzorgd, goede inhoud etc. En dat ook nog gratis! Beste 

versie tot nu toe. (10) 
• Ik vind een evaluatievragenlijst van 20 vragen eerlijk gezegd veel te lang. Denk a.u.b. aan 

werkdruk in onderwijs, etc. Met vriendelijke groet. (7) 
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