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• Erasmus+ KA2 project 2017 - 2020

• Transnationaal netwerk van lerarenopleidingen + 
partnerscholen in het werkveld

• Kennisontwikkeling over innovatieve didactische inzet van 
mobiele technologie

• Testen en ontwerpen van leermiddelen die leerkrachten 
ondersteunen in het ontwerpen van leerpraktijken met 
innovatieve inzet van mobiele technologie

• www.deimpeu.co
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• Verkennend onderzoek werkveldpartners Pabo Den Haag

• Hoe wordt mobiele technologie op de school ingezet voor leren en lesgeven?

• Wat zijn de doelstellingen die de school wil bereiken met de inzet van de mobiele technologie?

• Wat zijn belemmerende en stimulerende factoren bij de inzet van mobiele technologie volgens de school?

• Welke ondersteuningsbehoefte ervaart de school bij de inzet van de mobiele technologie?

• https://www.inholland.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/deimp/
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Opbrengsten – verkennend onderzoek



• Systematic literature review

• 57 papers

• 21 principes van innovatieve inzet van mobiele technologie

• 5 clusters
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Opbrengsten – scoping study

https://www.learntechlib.org/p/209934/
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https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11528-019-00415-0
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https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11528-019-00415-0


• Geïntegreerde aanpak van app en online course

• Pilot online course lente 2019

• App in beta-versie gereedka

• Ervaringsdeskundige Katinka Koster
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Opbrengsten – online course & app



• Case-studies

• Aanpak online course & app – start 4 oktober 2019 (ongeveer 12 weken)

• Koppeling maken met scoping study

• Resultaten project vertalen naar handreikingen voor docenten, lerarenopleiders, 

leraren-in-opleiding, en leidinggevenden

• Training event in Cyprus, 2020
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Opbrengsten – 2019 - 2020
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Aan de slag!

• Meer info:

→ www.deimpeu.com

→ www.inholland.nl/tlt

→ jeroen.bottema@inholland.nl

→ marjan.faber@inholland.nl

→ gerton.cazemier@inholland.nl
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