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“Google Glass, de slimme 
van bril van zoekmachine -

mogol, is in feite maar een 
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worden.”
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proces dat mijn 
studenten  
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Disruptive 
technologies

Of het nu gaat om leren lezen of om academische  
scholing: de basis van onderwijs is tijdloos en  
onveranderlijk. Onderwijs moet zich niet laten  
beïnvloeden door de waan van de dag. Echter. Sommige 
innovaties hebben een grote impact. Mobiel internet, 
sociale media en tablets, we houden ze niet buiten de 
deur. Jonge mensen omarmen deze als eersten. Het is hun 
natuurlijke habitat. Over de spagaat tussen de waarde 
van het onveranderlijke en de impact van technologie 
op onderwijs gaat Like to Share. Onder deze vlag, kunt  
u initiatieven van ons verwachten:

-  het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media  
(20 t/m 23 mei, Amsterdam)

-  de beurs Leren met Tablets  
(1 en 2 oktober, Utrecht) 

-  the Educational Leadership Tour & Summit  
(maart 2015).

In dit nummer staat het NCOSM centraal. 
We hopen u daar te ontmoeten!

VOORWOORD | Disruptive technologies

INITIATIEFNEMERS LIKE TO SHARE:

Dieter Möckelmann, programmamanager NCOSM 
Hans Hoornstra, initiatiefnemer
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WE ZIEN U GRAAG OP HET 
NATIONAAL CONGRES 

ONDERWIJS & SOCIALE MEDIA 
IN AMSTERDAM

U kunt zich hier inschrijven.

Nationaal Congres
Onderwijs & Sociale Media
EYE AMSTERDAM 
20 t/m 23 mei 2014
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De Hond was dus in grote vorm. De 
sweeping statements vlogen door de 
zaal. De individuele belevenissen van zijn 
dochtertje van 6 werden afgezet tegen de 
herinnering aan de school van zijn 25 jaar 
oudere zonen en alles was niet alleen  
hetzelfde, het was ook veel slechter. Dat 
alles uiteraard generiek en overal.

De studenten-aspirant leraren luisterden 
en gingen vragen stellen. Rustig, sereen 
zelfs, maar vaak met veel poids en met 
zelfvertrouwen. Over de Ipad als mooi 
instrument in plaats van als indiscutabel 
Bildungspanacee, bijvoorbeeld. Over de 

DE WOLK 
VAN JOBS 

Het komt goed. Er zijn van die  
momenten dat je dat weer voluit  

beleeft. Onlangs mocht ik dat weer  
even meemaken.

Bij de Hogeschool van Amsterdam was 
het de jaarlijkse dag van de studenten en 
docenten in de lerarenopleiding maat-
schappijleer. Ze nodigen dan mensen van 
buiten uit voor ‘de diepte in’ samen. De 
samenleving is niet voor niks hun thema.

Dit keer waren onder andere Alexan-
der Rinnooy Kan, Tanja Jadnanansing en 
Maurice de Hond gevraagd en gekomen. 
De geest van Steve Jobs zweefde dan ook 
boven de wateren van de Amstel. De  
docent als coach-entertainer kwam  
gedurig langs. Zoals de politiek vooral de 
erupties van de burgers niet in de weg 
moet zitten, zo moet de leraar de  
verhipping van wat ouders eisen niet  
belemmeren, kortom.

COLUMN | De wolk van Jobs

PG KROEGER
hoofdredacteur van  
ScienceGuide.nl

“alles was niet alleen hetzelfde, 
het was ook veel slechter.  
Dat alles uiteraard generiek  
en overal.”

SPREKER
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betekenis van losse observaties voor de 
fundamentele doordenking van de  
professie van de leraar. Over de liefde 
voor het vak.

Deze leraren in spe hoefde je trouwens 
niks te vertellen over de nieuwste  
gadgets, de impact van social media en  
de maatwerk-concepten die hun vak  
aangereikt krijgt dankzij de nieuwe tech-
nologie. Toeterende bijles daarover boeit 
hen matig. Anekdotes zijn zij ook al snel 
weer vergeten.

De oren worden dan weer wel meteen 
gespitst als het gaat om nieuwe manie-
ren om hun vak en hun kinderen in de 
school weer te verbinden met de samen-
leving. Met zorgen en kansen, met wat 
werkt en wat realiteit is in 2020.

Het komt dus goed. Zulke jonge leraren, 
die middel en doel weten te onderschei-
den, zijn wat we zoeken. Hun mentali-
teit en ‘drive’ bieden meer, maar vragen 
ook meer. Technologisch moeten we hen 
meegeven wat elke scholier buiten de 
school sowieso al kon vinden, uploaden 
en delen. Inhoudelijk mogen we hen  
interdisciplinaire ‘helden’ maken: alfa, 
bèta en gamma in een. Zulke jonge  
leraren in spe, Steve Jobs zit op zijn wolk 
en wordt toch nog een beetje gelukkig. 
Ze lijken op hem, ondanks het betoog 
van Maurice.

PG Kroeger

“Steve Jobs zit op zijn wolk  
en wordt toch nog een beetje 
gelukkig.”

COLUMN | De wolk van Jobs
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Presenter ProConnect
is de trotse winnaar van de

IPON AWARD 
2014
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MARIT JANSSEN
Endia volupta tiandu
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JORICK SCHEERENS
projectleider van het Practoraat 
Sociale Media

Het innovatieproject Practoraat  
Sociale Media is in 2012 van start ge-
gaan als een samenwerking tussen het 
Mediacollege Amsterdam, Grafisch Ly-
ceum Utrecht, Hogeschool Inholland, 
Kenniscentrum GOC en het experti-
secentrum beroepsonderwijs (ecbo). 
Doel van dit project is om tot onder-
wijsverbetering te komen middels de 
inzet van sociale media. Dit gebeurt op 
vijf deelgebieden; 1. Ontwikkeling me-
diawijsheid studenten 2. Sociale media 
voor docenten 3. Sociale media bij 
stages 4. Sociale media bij doorstroom 
vmbo-mbo-hbo-beroepspraktijk  
5. Sociale media in het bedrijfsleven.

Onderwijs en  
hyperconnectiviteit
“Hyperconnectiviteit is voor de 21ste eeuw 
wat de verbrandingsmotor was voor de 20ste 

eeuw”, zegt Robert Greenhill in dit filmpje. 
Oftewel, we zijn onderdeel van een revolu-
tie die nog maar net gestart is. Onze onder-
linge verbondenheid en ons bereik kennen 
steeds minder grenzen. 

Maar wat zal de impact zijn op onze opvat-
tingen over onderwijs en wat zijn de  
specifieke kansen? Zoals in het filmpje  
gezegd wordt; alles wordt data, alle fysieke 
activiteiten worden data. Al deze data wordt 
opgeslagen in de cloud en vergeleken met 
bestaande data waardoor het systeem zich-
zelf steeds slimmer maakt. Geldt dat ook 
voor onderwijssystemen? 

Toen ik afgelopen januari het filmpje keek 
voelde ik mij direct uitgedaagd door de slot-

OUTSIDE THE BOX | hyperconnectiviteit

zin: Join the Conversation. Want tot, pak ‘m 
beet, 10 jaar geleden was het voor meer dan 
99,99% van de wereldbevolking niet mogelijk 
om überhaupt mee te doen aan ideevor-
ming - en daarmee indirect aan besluitvor-
ming - van het World Economic Forum. 

Maar in de afgelopen tien jaar is de mate 
van verbondenheid, met name door de op-
komst van nieuwe en sociale media, enorm 
toegenomen en daarmee ook het bereik. 
Het is dus nu voor ons mogelijk om wereld-
wijd onze kennis, vaardigheden en meningen 
op te doen en rond te strooien, ook op het 
World Economic Forum.

Bedenk je eens wat slimmere data kan  
betekenen voor het voorspellen van  
bijvoorbeeld studiesucces op basis van en-
treetoetsen, intaketoetsen, toelatingstests MENU 
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Terug naar de hedendaagse realiteit met 
deze ontwikkelingen in je achterhoofd. 
Mijn advies; durf te experimenteren, daag 
jezelf uit (een papiervrije week organi-
seren, beschouwen of een offline bijeen-
komst de meest zinvolle vorm is geweest), 

verdiep jezelf in termen als blended  
learning, 24/7 learning, 21st century skills 
en leg ze als een kritische meetlat langs je 
eigen onderwijspraktijk. Oh ja, en  
‘Join the conversation’…!

etc. Een verdere blik in de toekomst; het 
principe van learning analytics wordt een 
kwestie van een knop indrukken om tot 
gericht inzicht te komen. En dat inzicht 
krijg je als docent automatisch op jouw 
eigen (Google Glass-) lens geprojecteerd 
terwijl je de student aankijkt. Oh, en die 
student hoef je natuurlijk helemaal niet 
real-time in de ogen te kijken, want  
onderwijs is tegen die tijd nog minimaal 
afhankelijk van plaats en tijd. 

De veranderingen zullen per onderwijs-
soort verschillen. Neem bijvoorbeeld het 
beroepsonderwijs en het hoger onder-
wijs; arbeidsethos veranderen sterk onder 
invloed van hyperconnectiviteit en dit 
vraagt binnen onderwijs om snelle(re) 
innovaties. Zowel bedrijven als onder-
wijsinstellingen investeren steeds meer in 
kennisinfrastructuren en steeds minder in 
vierkante meters. Beide partijen komen 
nu al samen in trends als werkplekleren  
en e-learning based trainingen. Onder  
invloed van hyperconnectiviteit wordt dit 
meer en meer gemeengoed.

OUTSIDE THE BOX | hyperconnectiviteit

“De eerst volgende stap 
in hyperconnectiviteit is 
Google Glass.”

Bekijk hieronder een interview 
met Google Glass tester  
Daphne Channa Horn. SPREKER
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HANS HOORNSTRA

Hans Hoornstra is alumnus van  
Hogeschool Zuyd (kunstacademie) 
en oprichter van FORMEDIA. Hij is 
de initiatiefnemer van het Nationaal 
Congres Onderwijs & Sociale Media 
en samen met Dieter Möckelmann 
de kracht achter van de beurs Leren 
met Tablets. Sinds 1996 houdt hij 
zich professioneel bezig met alumni-
relaties en sinds enkele jaren ook met 
online communities. Hij publiceer-
de hierover diverse onderzoeken en 
schreef ondermeer samen met Geert 
Sanders het boek ‘Een band voor het 
Leven’, over de relatie tussen alumni 
en hun alma mater.

Bitcoins, MOOCs  
& Starbucks University
“Kijk. Hier kan je schrijven wat je aan het 
doen bent”.
“Ah. Het is een soort blog.”
“Nee man. Je kunt ook met elkaar praten.”
“Een chat dus?”

Mijn eerste kennismaking met Twitter. Ik 
snapte er geen bal van. 

“Kijk. Dit is dus digitaal geld.”
“Ah. Een soort van nepgeld, zoals Monopoly.”
“Nee. Je kunt er echt iets mee kopen.”
“Ah welk land geeft dit geld uit dan?”

Het intrigeert. Geld zonder tussenkomst van 
een centrale bank. Bedrijven die hun eigen 
munt lanceren. Directe uitwisseling van 
waarde tussen burgers. Het is een concept 
waarvan ik de implicaties moeilijk kan over-
zien, maar het is naar mijn idee een logisch 

gevolg van de democratiserende werking 
van het internet. 

Sommige technologische ontwikkelingen 
hebben zo’n ontwrichtende kracht dat ze 
een hele sector op zijn kop zetten. Wat de 
mp3 bijvoorbeeld gedaan heeft met de mu-
ziekindustrie. We luisteren meer muziek dan 
ooit. Maar betalen minder. De brokers van 
muziek, de platenmaatschappijen, hebben 
zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Muziek 
zal niet verdwijnen, maar we kopen het niet 
meer in de winkel.

Wie kan voorspellen wat de impact zal zijn 
van Bitcoins op de bankenwereld? Als con-
sument spreekt het idee van ‘geld zonder 
bank’ mij wel aan. Zeker in het licht van de 
bankencrisis. Als we geld opnieuw zouden 
uitvinden, zouden we dan waarde koppelen 
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aan goudklompen? “Kijk hier heb je een 
staaf geel blinkend metaal. Mooi he? Dat 
wil ik graag ruilen voor je huis”. Ik dacht 
het toch niet.

Het is mijn overtuiging dat de munt van 
de toekomst meer zal lijken op de Bitcoin 
dan op de Euro. Steeds meer bedrijven 
omarmen de munt. Het is niet voor niets 
dat banken naarstig onderzoek doen naar 
de gevaren van de Bitcoin. Toch zal het 
nog wel even duren voordat we en masse 
overstappen op de internetmunt en we 
de banken niet meer nodig hebben.

Heel anders is het in onderwijsland. Daar is 
een stille revolutie gaande. Met name in het 
hoger onderwijs. Net zoals banken brokers 
zijn van geld, zijn universiteiten brokers van 
kennis. Hogescholen en universiteiten kun-
nen als banken uit het niets waarde creëren. 
Dat het toekennen van waarde door de uit-
gifte van diploma’s niet altijd volgens de regels 
der kunst verloopt, is de afgelopen tijd meer 
dan eens duidelijk geworden…

OUTSIDE THE BOX | Bitcoins, MOOCs & Starbucks University

Klik hier om het hele artikel te lezen
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€50 groepskorting
Bent u van plan om met meerdere collega’s 
te komen, maakt u dan gebruik van onze 
groepskorting. Groepskorting geldt al 
vanaf twee aanmeldingen per instelling.

De eerste sprekers zijn bekend
Een greep uit de sprekers: Paul  
Rosenmöller (voorzitter VO-raad),  
Rinda den Besten (voorzitter PO-raad), 
Erik Scherder (DWDD), Daphne Channa 
Horn (Google Glass), Bamber Delver  
(KinderConsument), Bram van Montfoort 
(Een jaar offline), Remco Pijpers (Mijn Kind 
Online), Marco Derksen (Marketingfacts), 
Matthijs Leendertse (Ersamus  
Universiteit) en Pedro De Bruyckere  
(‘Jongens zijn slimmer dan meisjes…’).

Opbouw van het congres
Het congres is voor iedere onderwijs-
professional die zich wil verdiepen in de 
impact van technologie op onderwijs in 
het algemeen, en de kansen en bedreigin-
gen van sociale media in het bijzonder. De 
congresdagen zijn als volgt ingericht:

WOENSDAG 21 MEI   
congresdag voor het Primair Onderwijs
DONDERDAG 22 MEI   
congresdag voor het Voortgezet  
en Middelbaar Beroepsonderwijs
VRIJDAG 23 MEI   
congresdag voor het Hoger Onderwijs

NATIONAAL CONGRES  
ONDERWIJS & SOCIALE MEDIA 2014 

Van 20 tot en met 23 mei 2014 vindt het 
derde Nationaal Congres Onderwijs & 

Sociale Media plaats in EYE - het prachtige 
filmmuseum in Amsterdam.  
Het congres bedient de gehele onderwijs-
kolom van basisschool tot universiteit. Elk 
onderwijstype heeft een eigen congresdag. 
Er zijn ook preconferences voor  
bestuurders. Meer daarover vindt u  
verderop in het magazine.

CONGRES | Toelichting
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Erik Scherder
(bekend van DWDD)

Rinda den Besten
(voorzitter PO-raad)

Paul Rosenmöller 
(voorzitter VO-raad)

Pedro De Bruyckere
(De Jeugd is Tegenwoordig)

Tanja Jadnanansing
(PvdA woordvoerder  
Beroepsonderwijs en VO)

Daphne Channa Horn
(Google Glass tester)
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CONGRES | Programma PO, 21 mei

TIJD CINEMA 1 CINEMA 4 ROOM W/A VIEW WORKSHOPRUIMTE IJ-LOUNGE FOYER
8:30-9:30 Ontvangst, koffie
9:30-9:40 Opening: dagvoorzitter
9:40-10:20 Keynote: Erik Scherder
10:20-10:40 Pitches exposanten, 

spreektijd winnaar
10:40-11:00 Koffiepauze
11:00-11:50 Interactieve sessie Interactieve sessie Interactieve sessie Interactieve sessie Interactieve sessie

In gesprek met de keynote Debatten Rondetafelgesprekken Speeddate sessies Klas van de Toekomst
11:50-12:40 Lunchpauze
12:10-12:40 Lunchsessies exposanten Lunchpauze
12:40-12:50 Zaalwissel
12:50-13:30 De leerkracht in de klas Als het onderwijs achter 

loopt, waar had het nu 
moeten zijn?

“Doe ’s normaal man. 
Doe zelf normaal” 

Twitter in de klas, maar 
dan écht

Krimp

Nico Verbeij Annette Wijnen en  
Marielle van Rijn

Remco Pijpers Koen Steeman Jan Lepeltak

13:30-13:40 Zaalwissel
13:40-14:20 De leerkracht in de klas Als het onderwijs achter 

loopt, waar had het nu 
moeten zijn?

“Doe ’s normaal man. 
Doe zelf normaal” 

Twitter in de klas, maar 
dan écht

Krimp

Nico Verbeij Annette Wijnen en  
Marielle van Rijn

Remco Pijpers Koen Steeman Jan Lepeltak

14:20-14:40 Koffiepauze, zaalwissel
14:40-15:20 Onderwijs 2020 Mediawijsheid een vak 

apart, maar geen apart vak
Codekinderen Innovatie! Masterclass  

"Flip the Classroom"
Spreker volgt door Mediawijzer.net Pauline Maas Olaf de Groot EYE

15:30-15:30 Zaalwissel
15:30-16:10 Onderwijs 2020 Mediawijsheid een vak 

apart, maar geen apart vak
Codekinderen Innovatie! Masterclass

"Flip the Classroom"
Spreker volgt door Mediawijzer.net Pauline Maas Olaf de Groot EYE

16:10-16:20 Zaalwissel
16:20-17:00 Keynote: Rinda den Besten
17:00-17:10 Afsluiting, dankwoord
17:10-17:50 Netwerkborrel
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TIJD CINEMA 1 CINEMA 4 ROOM W/A VIEW WORKSHOPRUIMTE IJ-LOUNGE FOYER
8:30-9:30 Ontvangst, koffie
9:30-9:35 Opening: dagvoorzitter
9:35-10:05 Keynote: Pedro De Bruyckere
10:05-10:25 Keynote: Paul Rosenmöller
10:25-10:40 Pitches exposanten,  

spreektijd winnaar
10:40-11:00 Koffiepauze
11:00-11:50 Interactieve sessie Interactieve sessie Interactieve sessie Interactieve sessie Interactieve sessie

In gesprek met de keynote Debatten Klas van de Toekomst Speeddate sessies Klas van de Toekomst
11:50-12:40 Lunchpauze
12:10-12:40 Lunchsessies exposanten Lunchpauze
12:40-12:50 Zaalwissel
12:50-13:30 Van school naar baan Social media de klas in. 

En hoe?!
Social media in de 
school, help een olievlek!

Veilig – Bewust (discrimi-
neren van minderheden)?

Leren ontrafeld

Joric Scheerens Boris Berijn Ashwin Brouwer Bamber Delver Patrick Koning
13:30-13:40 Zaalwissel
13:40-14:20 Van school naar baan Social media de klas in. 

En hoe?!
Social media in de 
school, help een olievlek!

Veilig – Bewust (discrimi-
neren van minderheden)?

Leren ontrafeld

Joric Scheerens Boris Berijn Ashwin Brouwer Bamber Delver Patrick Koning
14:20-14:40 Koffiepauze, zaalwissel
14:40-15:20 SocialBesitas Themasessie Hoe om te gaan met 

social media
Mediawijsheid een vak 
apart, maar geen apart vak

Onderwijs 2020

Spreker volgt Michel van Ast Job Vos door Mediawijzer.net Spreker volgt
15:30-15:30 Zaalwissel
15:30-16:10 SocialBesitas Themasessie Hoe om te gaan met 

social media
Mediawijsheid een vak 
apart, maar geen apart vak

Onderwijs 2020

Spreker volgt Michel van Ast Job Vos door Mediawijzer.net Spreker volgt
16:10-16:20 Zaalwissel
16:20-17:00 Keynote: Tanja Jadnanansing
17:00-17:10 Afsluiting, dankwoord
17:10-17:50 Netwerkborrel
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8:30-9:30 Ontvangst, koffie
9:30-9:40 Opening: dagvoorzitter
9:40-10:20 Opening keynote, 

spreker volgt
10:20-10:40 Pitches exposanten, 

spreektijd winnaar
10:40-11:00 Koffiepauze
11:00-11:50 Interactieve sessie Interactieve sessie Interactieve sessie Interactieve sessie Interactieve sessie

In gesprek met de keynote Debatten Rondetafelgesprekken Speeddate sessies Klas van de Toekomst
11:50-12:40 Lunchpauze
12:10-12:40 Lunchsessies exposanten Lunchpauze
12:40-12:50 Zaalwissel
12:50-13:30 Open education Hoe om te gaan met 

social media
Sociale media in het 
hoger onderwijs

Beeld en geluid Een MOOC -  
Hoe doe je dat?

Matthijs Leendertse Job Vos Anne ten Ham Spreker volgt Rutger de Graaf
13:30-13:40 Zaalwissel
13:40-14:20 Open education Hoe om te gaan met 

social media
Sociale media in het 
hoger onderwijs

Beeld en geluid De eerste MOOC

Matthijs Leendertse Job Vos Anne ten Ham Spreker volgt Rutger de Graaf
14:20-14:40 Koffiepauze, zaalwissel
14:40-15:20 De do’s en don’ts van open 

en online onderwijs
Profilering en marketing We kunnen eigenlijk 

best zonder
Actualiteit Social Media Monitoring

door SURF Spreker volgt Bram van Montfoort Spreker volgt Arne Keuning
15:30-15:30 Zaalwissel
15:30-16:10 De do’s en don’ts van open 

en online onderwijs
Profilering en marketing We kunnen eigenlijk 

best zonder
Actualiteit Social Media Monitoring

door SURF Spreker volgt Bram van Montfoort Spreker volgt Marco Derksen
16:10-16:20 Zaalwissel
16:20-17:00 Afsluitende keynote: 

Daphne Channa Horn 
over Google Glass

17:00-17:10 Afsluiting, dankwoord
17:10-17:50 Netwerkborrel
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De data van de preconferences zijn:
DINSDAG 20 MEI 
preconference voor het Primair Onderwijs
WOENSDAG 21 MEI  
preconference voor het  
Voortgezet Onderwijs
DONDERDAG 22 MEI  
preconference voor het Hoger Onderwijs

Sprekers
Een greep uit de sprekers die actief zullen 
zijn op de preconferences: Peter de Vries 
(CPS), Michael van Wetering (Kennisnet), 
Paul Vermeulen (adviseur media & leren), 
Michel van Ast (expert didactiek & ICT), 
Marco Derksen (Marketingfacts) en Daphne 
Channa Horn (Google Glass tester).

EDUCATIONAL LEADERSHIP  
PRECONFERENCE 

Er zijn preconferences voor bestuurders uit 
de verschillende onderwijstypen. Deze pre-
conferences vinden plaats in het historische 
Theatrum Anatomicum in De Waag in  
Amsterdam. Het programma van deze  
preconferences spitst zich toe op het  
onderwijs van de toekomst. De impact van 
sociale media en nieuwe technologie op 
onderwijs wordt belicht vanuit  
bestuurderperspectief. De preconferences 
zijn invite only evenementen. Aan deel-
name zijn geen kosten verbonden.  
Bestuurders uit het PO en VO en managers 
uit het HO kunnen een verzoek indienen 
voor deelname via dit online formulier. 

PRECONFERENCE | Toelichting
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Als Nederland een antwoord wil hebben op de toekomstige 
uitdagingen op gebied van energievoorziening, mobiliteit, zorg, 
educatie en onze sociale voorzieningen dan is het gebruik van 
technologie een randvoorwaarde. Hoe zorgen we ervoor dat de 
nieuwe generatie Nederlanders klaar zijn voor de digitale  
kenniseconomie? Start vroeg met gebruik van technologie en  
profiteer van de kansen die het biedt in de schoolomgeving.

Haal het maximale uit uw onderwijs door uitgekiende technologieën  
te gebruiken en broodnodige variatie te bieden, hiermee zorg je voor  
interactivere docenten en krijg je meer betrokken studenten. Andere  
resultaten die te bereiken zijn met technologie zijn:
>  Vergroot de zelfredzaamheid door leerlingen zelf vraagstukken op  

te laten lossen.
>  Implementeer gepersonaliseerd onderwijs om een ieder op zijn  

eigen snelheid en niveau te laten werken.
>  Verbeter de communicatie en samenwerken binnen en buiten school.
>  Analyseer de data die wordt verkregen door gebruik van digitale  

technologie.
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BORIS BERLIJN

Boris Berlijn werkt op het Ashram 
College in Alphen aan den Rijn en 
geeft aardrijkskunde en mondo. 
Mondo is een verzameling van maat-
schappijvakken en kan simpelweg 
vertaald worden als wereldburger-
schap. Zowel bij mondo als bij de 
aardrijkskundelessen maakt  
Boris veel gebruik van internationali-
sering en heeft dan via verschillende 
tools contact met schoolklassen in 
het buitenland. Hier spelen ook  
social media als Twitter, Facebook en 
Skype een belangrijke rol. Daarnaast 
wordt er op het Ashram College 
aandacht besteed aan digiveiligheid.

SOCIAL MEDIA in  
het onderwijs!
“Mediawijsheid is trending. Helaas komt dat 
vooral door negatieve berichten: Project X te 
Haren, webcammisbruik door pedoseksuelen 
en zelfs gevallen van zelfdoding onder jonge-
ren, die slachtoffer waren van aanhoudend 
cyberpesten. Stuk voor stuk heftige voorbeel-
den van hoe ernstig het mis kan gaan in deze 
digitale cultuur, wanneer we niet over de juiste 
kennis en vaardigheden beschikken.” - S.M. 

Burgman!
Los van de ellende uit de voorbeelden hier-
boven genoemd, moeten we allemaal ook 
leren over de gevolgen van onze eigen digita-
le voetafdruk. Leerlingen van nu lijken vogel-
vrij verklaard voor allerlei narigheid en zullen 
moeten leren zichzelf te beschermen naast 
de ‘gewone’ netiquettes. Een kind wat voor 

BEST PRACTICES | Social media in het onderwijs!

het eerst het internet op gaat en een profiel 
aanmaakt op een willekeurig social media 
platform zal daarin begeleid moeten worden. 
En aangezien we door de nieuwigheid en de 
– met name door technologie – snel veran-
derende wereld om ons heen, dit allemaal 
eigenlijk niet bij kunnen houden en blijkbaar 
ook niet van ouders kunnen verwachten,  
is mijns inziens de school een uitstekend  
instituut waar kinderen kunnen leren over 
het internet en hun digitale voetafdruk!

Op het Ashram College in Alphen aan den 
Rijn gebruik ik al enkele jaren tijdens mijn 
reguliere lessen aardrijkskunde Twitter. Dat 
gebruik ik om ervoor te zorgen dat mijn 
leerlingen ook buiten de schaarse contact-
uren bezig zijn met mijn vak, wat dan vaak 

SPREKER

MENU 
PAGE

PREV 
PAGE

NEXT 
PAGE

http://www.ncosm.nl
https://twitter.com/BorisBerlijn
http://nl.linkedin.com/pub/boris-berlijn/18/939/464


CONGRESMAGAZINE | NCOSM21

College een project voor de tweedeklassers 
over mediawijsheid en digitale veiligheid. In 
de lessen mondo besteed ik aandacht aan 
de verschillende social media platformen 
die er zijn. Ik probeer de leerlingen te  
wijzen op de kansen en gevaren van deze 
tools bij de module mediawijsheid en  
digitale identiteit.

Boris Berlijn

Ook maak ik gebruik van de foto albumoptie 
van Facebook en Google+, zodat leerlingen  
foto’s openbaar kunnen zetten en delen met 
de rest van de wereld en we die vervolgens 
in de klas op het SMART Board weer  

kunnen bekijken!

 In het kader van de  
Gezonde School doen 

we op het Ashram  

gekoppeld wordt aan de echte wereld bui-
ten mijn klaslokaal. Ik stel dan vragen die 
gps- of actualiteitgebonden zijn en uiteraard 
te maken hebben met de lesstof. Ik heb dan 
voor elke klas een apart en afgeschermd  
account aangemaakt. En voor de mentorklas 
en hun ouders een speciaal account 
om de lijnen kort te houden en 
ervoor te zorgen dat de informa-
tiestroom de juiste kant op gaat. 

BEST PRACTICES | Social media in het onderwijs!
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social media, cyberpesten en schoolbeleid

BAMBER DELVER
Directeur Nationale Academie voor 
Media en Maatschappij. Oprichter 
stichting De Kinderconsument

In Nederland is Bamber Delver de 
eerste die jeugd en veilig internet op 
de kaart zette. Al in 2000 verdiepte 
hij zich in cyberpesten, toen via de 
website www.ikmagjouniet.nl kinde-
ren elkaar uitscholden en treiterden. 
In 2004 voerde hij met succes actie 
tegen de zogeheten Treiterlijnen. In 
2003 verscheen zijn eerste boek ‘Pan-
dora’s mailbox’, waarna titels volgden 
als: Slim en Safe Internetten, Vet Veilig 
Internet en Pesten Is Laf. In 2010 ver-
scheen het boek De WIFI Generatie. 
www.mediaenmaatschappij.nl 

Vluchten kan niet meer

5 TRENDS

1: Mobile Oxygen 
Jongeren zijn via social media wereldbur-
ger geworden. Het zijn de jongeren die met 
nieuwe ideeën komen en die in staat zullen 
zijn de wereld met een muisklik te beïnvloe-
den en te veranderen. Jongeren zijn 24/7 
online. Ook slachtoffers van pesten. 
> Mobiel leven betekent dat slachtoffers een 
bewegende prooi zijn. Vluchten voor pesten 
kan niet meer.
 
2: Praxis Leren 
Jongeren zijn niet langer afhankelijk van hun 
poortwachters, zoals docenten. Hun onli-
ne platformen zullen voor poortwachters 
steeds meer onzichtbaar én ontoegankelijk 
zijn. Poortwachters zullen tevergeefs probe-

JURIDISCH KADER & VEILIGHEID | Pesten

ren met oude hulpmiddelen zoals  
regulering, blokkering en filtering de situatie 
weer onder controle te krijgen. Oplossing: 
Peer education, o.a. vertrouwensleerlingen. 
> Peergroup educatie hoort het uitgangspunt 
voor beleid tegen pesten te zijn: positive peer-
group pressure - ook via social media.

3: Access-soires 
De koelkasten van morgen zijn de gadgets 
van nu. Apparaten zullen worden geïnte-
greerd in ons dagelijks leven waar het van 
belang is dat een apparaat niet meegeno-
men moet worden of kwijt kan worden ge-
raakt. Mobiele media ontwikkelen zich tot 
o.a. kleding en fietsen. Wie vandaag de dag 
veiligheidsprotocollen instelt en zich niet 
bewust is van deze 3e mediatrend, loopt 
constant hopeloos achter.  Wie in zo’n pro-
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> Geen veiligheidsbeleid zonder discussie 
over mediaethiek. Nieuwe gedragsprotocol-
len zijn nodig.   

5: Offline 
Rust en stilte worden schaarse goederen. 
De eerste tekenen van social media moe-
heid zijn er al. In het voorjaar van 2012 
publiceerden de Nationale Academie voor 
Media en Maatschappij het onderzoek  
‘Social Media Stress onder jongeren’.  
Collega-initiatieven volgden. Het creëren 
van offline momenten is een wezenlijk on-
derdeel om jongeren ‘weer’ met elkaar te 
leren om te gaan. De preventie van vooral 
online pesten gaat hand in hand met een 
persoonlijke sfeer waar er ook weer offline 
met elkaar gecommuniceerd wordt. 
> Bied aandacht aan offline momenten (ook 
binnen schoolmuren) en bevorder persoonlij-
ke aandacht en omgangsvormen als bouw-
steen voor up to date veiligheidsbeleid. 

www.mediaenmaatschappij.nl
www.ikbenoffline.nl 
www.bamberdelver.nl 

tocol louter mobieltjes wil verbieden, mag 
zich de vraag stellen of de school in de toe-
komst knopen, armbanden, en ringen zal 
verbieden? Beleid hoort niet alleen peer 
proof (zie #2) maar ook futureproof te zijn.  
> Creëer futureproof veiligheidsbeleid – door 
uw doelgroep mede-bedacht en uitgevoerd. 

4: Asociale media 
Naast social media bestaan er asociale 
media die de maatschappij vergiftigen. 
Het zijn de haat-en scheld-blogs die ver-
momd als vrije meningsuiting en onder-
broekenlol anderen belachelijk maken en 
rucksichtslos belasteren. Onderzoek is 
nodig om na te gaan of de grens inmid-
dels is verschoven van de scheld- en pest-
blogs naar schoolkantine en schoolplein. 
Wie beseft dat media van grote invloed 
zijn kan er niet omheen dat een discussie 
over mediaethiek onontkoombaar is. De 
Belgische campagne ‘Vies Wijf’ geeft een 
voorzet: http://goo.gl/4GctHs. Scholen 
behoren social media gedragsprotocollen 
te ontwikkelen, ook voor personeel. 

JURIDISCH KADER & VEILIGHEID | Pesten23 CONGRESMAGAZINE | NCOSM

MENU 
PAGE
MENU 
PAGE

PREV 
PAGE

NEXT 
PAGE

http://www.mediaenmaatschappij.nl
http://www.ikbenoffline.nl
http://www.bamberdelver.nl
http://goo.gl/4GctHs
http://www.ncosm.nl


 
MARIT JANSSEN
Endia volupta tiandu

MENU 
PAGE

CONGRESMAGAZINE | NCOSM24

JOHN LEEK
@johnwmleek

John Leek (1958) studeerde aan VL-VU, 
HvA (opleidingstechnologie) en UvA 
(mediadidactiek / onderwijskunde). 
Hij werkte als mentor/onderwijsont-
wikkelaar op het Psychologisch Pe-
dagogisch Instituut Amsterdam en 
werd gevraagd het onderwijsconcept 
te schrijven voor het Science Center 
newMetropolis (nu NEMO), waar hij 
prompt een baan kreeg. In 2000 werd 
hij ontwikkelaar van het educatieve 
concept voor de Beeld en Geluid ex-
perience. Hij schreef lesmateriaal voor 
ThiemeMeulenhoff.  Hij werkt nu aan 
innovatie van onderwijsdiensten van 
Beeld en Geluid en ontwikkeling van 
Hilversum Media Campus.

De Hilversum MEDIA CAMPUS

Innovatie van leren in de media- en ict  
sector (maar ook daarbuiten!) is pure nood-
zaak. Internationaal en Nederlands beleid, 
zowel economisch als voor onderwijs, is door-
drongen van de noodzaak tot innovatie en 
talentontwikkeling. Leren leren, levenslang, 
staat hoog in het vaandel. Zie ook het Neder-
lands Topsectorenbeleid.

Binnen de Topsector Creatieve Industrie zijn 
er echter zorgen. Aansluiting tussen vraag en 
aanbod van de juiste media en ict-kwaliteiten 
en -competenties is in de hele sector zorge-
lijk, en dus ook binnen het domein Media 
en ICT. Dit terwijl goed gekwalificeerd perso-
neel vestigingsfactor nummer 1 is! Uit recent 
onderzoek, in opdracht van Beeld en Geluid 
verricht, kwamen 4 groepen ontbrekende 
vaardigheden naar voren: technisch- en tech-
nologisch, 21st century skills, adviesvaardig-
heden, ondernemende houding.

INNOVATIE | Kennisnet

Het in 2012 door Beeld en Geluid gestarte 
initiatief Hilversum Media Campus beoogt 
de aansluiting vraag en aanbod te verbete-
ren. Samen met iMMovator en gemeente 
Hilversum is een netwerk gevormd met alle 
betrokken partijen. Samenwerking binnen dit 
meerjarige initiatief strekt zich uit van Utrecht 
tot Amsterdam en heeft een (inter-)nationale 
uitstraling.
Eerste focus was MBO en HBO-opleidingen, 
maar inmiddels vormen zich initiatieven bin-
nen PO en VO-onderwijs. Op dit moment 
wordt gewerkt aan eerste pilots gericht op 
flexibele leermodules en topmasterclasses, 
curriculuminnovatie alsmede professionalise-
ring. Eerste resultaten worden verwacht in de 
loop van 2014.

www.beeldengeluid.nl/
hilversummediacampus
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MICHAEL VAN WETERING
Manager Innovatie

Michael (1965) is Manager  
Innovatie bij Kennisnet en auteur 
van het ‘Kennisnet Trendrapport, 
technologiekompas voor het  
onderwijs’. Na zijn studie Informati-
ca aan de VU werkte hij achtereen-
volgens als ICT-manager bij de  
Erasmus Universiteit, als senior 
consultant Verdonck, Klooster & As-
sociates en als CTO bij Kennisnet. 
Michael is geboeid door ICT en door 
de vraag welke impact deze heeft op 
onze maatschappij. Verder is hij altijd 
bezig met het bedenken en uitwer-
ken van nieuwe concepten waarbij 
ICT innovatief wordt toegepast. 

INNOVEREN KUN JE LEREN;  
valkuilen en succesfactoren  
bij innovaties
Het onderwijs bereidt onze toekomstige be-
roepsbevolking voor op de samenleving van 
morgen. Maar niemand weet hoe die er pre-
cies uit ziet. Daarom kunnen onderwijsinstel-
lingen baat hebben bij het versterken van hun 
eigen innovatiekracht, zodat zij altijd in staat 
zijn tijdig in te spelen op veranderingen die 
zich voordoen en mogelijkheden die zich aan-
dienen. Maar innoveren brengt veel onzeker-
heden met zich mee die weerstand kunnen 
oproepen. Begrijpelijk want het is bij de start 
van een innovatietraject nog niet duidelijk of 
de innovatie ook daadwerkelijk waardevol zal 
zijn of niet. 

De zekerheid van innoveren
Maar innoveren bevat ook zekerheid. Die 

INNOVATIE | Kennisnet

zekerheid zit in het doel van innoveren. 
Het expliciet maken van dat doel – ‘waar-
toe innoveer je?’ - is essentieel om weer-
stand te overwinnen. Dit kan het verschil 
maken tussen slagen of falen van innova-
tie. Niet alleen de trekkers van het inno-
vatietraject moeten bekend zijn met het 
doel ervan, maar iedereen. Trap niet in de 
valkuil waarbij het grootste deel van de 
mensen in de organisatie enkel betrok-
ken wordt bij ‘wat’ er gebeurt en ‘hoe’ dat 
gebeurt tijdens het innovatietraject. Dan 
stappen zij op een rijdende trein waarvan 
de bestemming voor hen onbekend is. 
Neem hen mee naar het ‘waarom’. Als ie-
dereen in de organisatie helder voor  
ogen heeft waarom een innovatietraject 
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initieel is gestart verschuift de aandacht 
van ‘wat gaan we nu weer voor iets nieuws 
doen’ naar het achterliggende doel en het 
vraagstuk of probleem dat hopelijk opge-
lost wordt met de innovatie. Waarmee het 
waarschijnlijker wordt dat de innovatie op 
een breed draagvlak kan rekenen. 

Willen, kunnen en mogen
Innovatiekracht bestaat uit een combina-
tie van willen innoveren, kunnen innove-
ren en mogen innoveren. 

Onder willen innoveren vallen succesfac-
toren die met name te maken hebben 
met de houding van degene die innoveert 
zoals motivatie om te innoveren, verant-
woordelijkheid willen nemen, gebruik 
willen maken van geboden autonomie en 
een gedeelde visie, zie ook hierboven. 
Bij kunnen innoveren gaat het om kennis 
en ervaring, zoals de ervaring en vaardig-
heid om informatie te kunnen verwerken, 
ict-kennis en – vaardigheden en de vaar-
digheid om samen te kunnen werken. 

Bij mogen innoveren gaat het om organi-
satiekenmerken als bijvoorbeeld ruimte 
krijgen om te experimenteren.  
Kennisnet onderzoekt de ervaringen met 
innovatieprojecten bij onderwijsinstellin-
gen, bijvoorbeeld bij Pabo Iselinge. Op de 
Kennisnet Innovatieportal zijn ervaringen, 
tips en het onderzoeksrapport van het pro-
ject bij Iselinge te vinden:
Kn.nu/onderzoekinnovatiekracht 

Michael van Wetering

  INNOVATIE | Kennisnet CONGRESMAGAZINE | NCOSM
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STEVEN DEN BOER 
socialmediaredacteur

Steven den Boer is socialmedia-
redacteur bij de Radboud Universi-
teit Nijmegen. Behalve het beheren 
van sociale netwerken, geeft hij ad-
vies, presentaties en workshops over 
social media. Hij heeft werkervaring 
op het gebied van online commu-
nicatie bij onder andere CJP en De 
Wereld Draait Door en is in 2006 
afgestudeerd als Master of Arts in 
Nieuwe Media & Digitale Cultuur 
aan de Universiteit Utrecht. Steven 
heeft geen iPhone, gebruikt geen 
Instagram en zijn laatste blogpost is 
van een half jaar geleden.

Socialmediapersoon

Enkele jaren geleden kregen veel organisa-
ties een socialmediapersoon. Die persoon 
kon dan alle socialmediadingetjes doen en 
dat was waardevol. Het was ook handig, 
want zodra het woord social media viel, kon 
je naar het einde van de gang wijzen waar 
die socialmediapersoon zat. Zo hoefde de 
rest van de organisatie ook niks met social 
media te doen, want daar was hij voor. Die 
tijd is voorbij.
Dat geldt voor bedrijven, maar ook in het 
onderwijs is dit te merken. Waar eerder 
een communicatieafdeling zich met online 
communicatie bezig hield, willen nu  
opeens opleidingen, faculteiten, studenten-
balies en ict-afdelingen zelf de touwtjes in 
handen hebben. Onderzoekers, docenten, 
studenten en medewerkers doen individu-

MARKETING & COMMUNICATIE | Socialmediapersoon

eel hetzelfde en dragen daarmee gewenst 
of ongewenst ook bij aan het imago van de 
organisatie.
Die integratie van social media vereist een 
herziene gestructureerde aanpak. Een ma-
nier waarin niet een socialmediastrategie  
en -budget worden bepaald, maar een  
communicatiestrategie waarin  gekeken 
wordt welke online communicatie van  
belang is. Het management moet hiervoor 
niet alleen beslissingen nemen, maar ook 
het goede voorbeeld geven. En die social-
mediapersoon? Die moet elke dag bijleren, 
naar congressen gaan en zich heroriënteren 
zodat hij advies kan geven voor de hele  
organisatie. Ik zie jullie graag in mei.

Steven den Boer
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MATTHIJS LEENDERTSE

Matthijs Leendertse is de oprich-
ter van ELMconcepts, een advies-
bureau dat zich bezig houdt met 
innovatie in media en onderwijs. 
Daarvoor werkte hij bij TNO als 
senior scientist. Daarnaast is hij 
verbonden aan de Erasmus  
Universiteit Rotterdam als  
docent Media & Business.  
Matthijs spreekt op veel confe-
renties als TEDxAmsterdamED, 
NCOSM en eLearning Africa en  
is auteur van verscheidene  
publicaties binnen het domein 
media en onderwijsinnovatie.

Zou het niet fijn zijn wanneer ik als docent 
net zoveel over mijn studenten zou weten 
als Google of Facebook? Wanneer ik op ba-
sis van data kan achterhalen hoeveel kennis 
ze hebben van de materie of welke onder-
werpen en leerstijlen het beste bij ze passen? 
Er wordt de laatste tijd veel geschreven over 
big data en de mogelijkheden en bedrei-
gingen die het biedt voor het onderwijs. 
Wanneer goed toegepast, kunnen data het 
hoger onderwijs enorm verrijken. Met meer 
informatie over achtergrond en voortgang 
van studenten kunnen we veel persoonlijker 
begeleiden en studenten op andere manie-
ren toetsen. 

Een jaar geleden heb ik voor het eerst  
Facebookgroepen gebruikt om mijn studen-
ten te volgen. Het was een openbaring. Ik 

ONDERWIJSPRAKTIJK | Data

had continu inzicht in het proces dat mijn 
studenten doormaakten en kon tussentijds 
veel meer bijsturen. Kijkend naar de toe-
komst, zal data analytics op platformen  
zoals iVersity en Knewton het mogelijk  
maken om real time het leerproces en 
voortgang van studenten te monitoren.  
Dat dit het hoger onderwijs gaat veranderen 
staat buiten kijf. 

Hoewel er veel kanttekeningen zijn te plaat-
sen rond privacy, didactiek en commerciali-
sering van onderwijs, kunnen data fungeren 
als kompas voor het onderwijs; een richting-
gevend instrument dat student en docent 
helpt om onderwijs persoonlijker, interac-
tiever en effectiever te maken. Het hoger 
onderwijs zou hierin de agenda moeten 
bepalen.

Data: het nieuwe kompas
SPREKER BEKIJK HIER HET INTERVIEW
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HAROLD RIMMELZWAAN

Harold Rimmelzwaan is algemeen 
directeur van uitgeverij Malmberg 
en voorzitter van de Groep  
Educatieve Uitgeverijen (GEU), de 
brancheorganisatie voor educatieve 
uitgeverijen in Nederland. De GEU 
heeft 37 leden, die gezamenlijk het 
grootste deel van de leermiddelen 
leveren aan scholen in Nederland. 

Leermiddelen  
vernieuw je samen
Het onderwijs in ons land staat midden in 
een belangrijk veranderingsproces. De ver-
wachtingen die ouders, leerlingen en de 
overheid van het onderwijs hebben worden 
steeds groter. Scholen staan meer dan ooit 
voor de uitdaging het beste uit elke leerling 
te halen, ongeacht niveau, talent en leerstijl. 
Om deze steeds verdergaande differentiatie 
voor leraren praktisch mogelijk te maken 
biedt digitalisering een belangrijke kans. De 
belofte is groot, maar wat kunnen we nu 
écht van digitale leermiddelen verwachten? 
Typisch een vraag voor Harold Rimmel-
zwaan, voorzitter van de Groep Educatieve 
Uitgeverijen (GEU).

“Digitale leermiddelen kunnen een grote 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van het on-
derwijs. Met adaptieve leersystemen kunnen 

ONDERWIJSPRAKTIJK | Leermiddelen

leraren efficiënt hun leerlingen een indivi-
dueel leerproces aanbieden dat optimaal op 
hun talenten is afgestemd. Uit onderzoek 
blijkt duidelijk dat digitale leermiddelen het 
onderwijs op onderdelen leuker, efficiënter 
en doelgerichter kunnen maken. Wij zien dat 
ook in de praktijk met onze digitale produc-
ten. Maar uit ervaring weten we ook dat het 
gebruik op scholen niet vanzelf gaat. Daar-
voor is nodig dat een school digitale leer-
middelen inzet binnen een samenhangende 
visie, met deskundigheid in digitale didactiek 
en met goede infrastructuur. We zien veel 
scholen nog zoeken naar de juiste invulling 
van al die aspecten.”

“Scholen werken allemaal vanuit hun eigen 
visie en in hun eigen tempo aan digitalise-
ring. Voor ons uitgevers betekent het dat 
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de leerling. Dialoog en samenwerking met 
scholen zijn de beste manieren om tot 
resultaten te komen.”

Meer weten?
>  Verslag GEU-conferentie Leermiddelen 

in de 21e eeuw
>  Informatiekaart en denkhulp 

leermiddelenbeleid
> GEU betrokkenheid bij LeerKRACHT

voor het succes. En we zijn voortdurend 
in contact met de leraren en het manage-
ment op scholen om optimaal aan te blij-
ven sluiten bij hun concrete behoeften.”

“Dit tijdperk van snelle technologische 
ontwikkelingen en veranderende behoef-
te geeft onzekerheid. Niemand weet wat 
uiteindelijk de ideale mix van leerpro-
cessen, leermiddelen en leersystemen zal 
blijken te zijn die écht verschil maakt voor 

we onze producten en diensten op een 
steeds pluriformere doelgroep moeten af-
stemmen. Dat is niet eenvoudig. De uitge-
verijen kiezen hier elk hun eigen tempo en 
richting. Dat is goed voor de keuzevrijheid 
van scholen. Daarbij delen we de visie dat 
digitalisering een onmisbaar instrument is 
in onderwijsinnovatie. We bieden scholen 
meer dan alleen slimme leermiddelen om-
dat we weten dat hulp en advies bij de in-
zet van die middelen van groot belang zijn 

ONDERWIJSPRAKTIJK | Leermiddelen CONGRESMAGAZINE | NCOSM
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en zorgt er voor dat mensen beter kunnen 
horen. Met cochleaire implantaten gaat 
dit een stuk verder en ondertussen wordt 
er hard gewerkt aan gelijkaardige tech-
nologie om mensen terug te laten zien. 
Die wearables zullen in het onderwijs mis-
schien eerst en vooral een belangrijke rol 
kunnen spelen om het leven van zorgleer-
lingen te verbeteren. Een armband die ge-
barentaal vertaalt naar gesproken woorden 
is geen verre toekomstmuziek meer. 
En ondertussen voor de leerkracht? Ik 
hoop dat die bril met gezichtsherkenning 
toch  snel vrijgegeven wordt. Dan is mijn 
kleine handicap ook weggewerkt.

DE TECHNOLOGIE VAN MORGEN

Als we denken over technologische 
trends in het onderwijs, blijven we 

vaak hangen in websites, platformen en 
andere app’s. Dit is niet onlogisch, maar 
nieuwe technologie gaat vandaag een pak 
verder. Google Glass, de slimme van bril 
van zoekmachine-mogol, is in feite maar 
een van de vele wearables die op de markt 
geïntroduceerd worden. Denk bijvoorbeeld 
ook aan de Nike-fuelband, de armband die 
bijhoudt welke afstanden je aflegt. 
Terwijl het misschien heel gek lijkt om 
technologie op je lichaam te dragen, doen 
we het in de praktijk al langer. Horloges 
liggen voor de hand, maar bijvoorbeeld 
een hoorapparaat gaat al veel langer mee 

TRENDS | technologie

PEDRO DE BRUYCKERE
Pedagoog, lerarenopleider en 
onderzoeker aan de  
Arteveldehogeschool in Gent
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JAN LEPELTAK

Jan Lepeltak was lector ICT en ver-
anderende didactiek aan de lera-
renopleiding van de Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden (NHL).  Bij 
de NHL deed hij met zijn kennis-
kring (o.a. collega’s en studenten) 
aan onderzoek en ontwikkeling. Hij 
werkte samen met (kleine) Friese PO 
en VO-scholen (o.a. op de Wadden-
eilanden) waarbij sociale media en 
e-learning een belangrijke rol speel-
den. Met zijn bedrijf LearningFocus 
helpt hij nu scholen en gemeenten 
met hun plannen. Ook adviseert hij 
Samsung bij hun Smart Education 
Hub programma 2014.

Kleine scholen,  
ICT en krimpbestendigheid
De komende jaren worden ca. 2400 kleine 
scholen door krimp in hun voortbestaan be-
dreigd.1 Dat leidt in kleine kernen en gemeen-
schappen tot veel onrust. De school heeft 
in een kleine gemeenschap een belangrijke 
sociale functie. Een kleine school handhaven 
is zeker mogelijk, maar het gaat niet vanzelf. 
Financiële, juridische en onderwijskundige 
factoren spelen een rol. 

De kwaliteit van het onderwijs hoeft niet in 
het geding te zijn. Uit onderzoek blijkt dat er 
geen verband bestaat tussen schoolgrootte 
en cognitieve ontwikkeling van de leerling. 
Kijken we naar het pedagogisch klimaat op 
de kleine school dan doen kleine basisscho-

1. Onderwijsraad. Grenzen aan kleine scholen. Sterk en pluriform onderwijs in tijden van krimp. Den Haag, 2013
2.  Dr. Hans Luyten (2013). Schoolsize effects revisited.  A qualitive and quantative review of the research  

evidence of primary and secondary education. NWO, Den Haag, 2013.

KRIMP | Kleine scholen, ICT en krimpbestendigheid

len het beter dan de grotere scholen.2 Hoe-
wel er specifieke problemen zijn, kunnen die 
met Smartinzet van ICT overwonnen wor-
den, in veel landen gebeurt dat ook.
In mijn presentatie op het NCOSM zal ik  
nader ingaan op de verschillende aspecten 
en doe ik suggesties hoe de kleine school te 
behouden. De focus zal liggen op onderwijs 
en de rol van ICT daarbij.

Jan Lepeltak (LearningFocus)
LearningFocus werkt samen met Jurion,  
gespecialiseerd in onderwijsrecht in Utrecht. 
We geven o.m. juridische en onderwijsadvie-
zen aan MR’s, schoolbesturen en gemeenten.
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DR. RUTGER DE GRAAF

Rutger de Graaf werkt als docent 
en onderzoeker aan de afdeling 
Communicatiewetenschap van de 
Universiteit van Amsterdam. De 
Graaf specialiseert zich in de acade-
mische wereld en daarbuiten in het 
samenspel tussen maatschappelijke 
verantwoording, externe commu-
nicatie en duurzaam beleid. Hij stu-
deerde Geschiedenis en Communi-
catiewetenschap en promoveerde 
in 2009 aan de Universiteit Utrecht 
op het snijvlak van deze disciplines. 
Hij was projectleider en docent 
van de eerste Nederlandse Massive 
Open Online Course.

MOOCs: 
omarmen of ontwijken
Online colleges zijn in het hoger onderwijs 
natuurlijk nauwelijks nieuw te noemen. Toch 
is het onderwijslandschap sinds de opkomst 
van Massive Open Online Courses in 2011 
hevig in beroering. Miljoenen studenten van 
over de hele wereld doen mee met groot-
schalige gratis online colleges. Ook al doen 
veel elementen van MOOCs denken aan 
dingen die we al lang deden, niet eerder za-
gen we dit enthousiasme voor online leren 
onder studenten, docenten en onderwijsin-
stellingen. Allemaal doken zij op de nieuwe 
MOOC trend. Platforms die de verschillende 
initiatieven onder de aandacht van studen-
ten brachten sprongen als paddenstoelen uit 
de grond, zoals Coursera, Udacity, en edX.
Critici wijzen echter op het lage slagingsper-
centage bij MOOCs, het gebrek aan kwali-
teitscriteria en noemen het een verarming 
van het hoger onderwijs. Sommige docen-

DISRUPTIVE TECHNOLOGIES | MOOCs: omarmen of ontwijken

ten zijn bang dat studenten de weg naar de 
collegezalen niet meer zullen vinden en wij 
als beroepsgroep meewerken aan de uithol-
ling van het vak.

In februari 2013 ging de eerste Nederlandse 
Massive Open Online Course (MOOC) van 
start. De afdeling Communicatiewetenschap 
van de UvA was een klein jaar eerder begon-
nen met de productie van Introduction to 
Communication Science. Vooral de formule 
van de circa zestig korte colleges waarin  
animatie werd afgewisseld door de docent in 
beeld, was een succes volgens de ruim 60.000 
studenten die sindsdien het vak volgden. 
Die studenten waren vaak al lang de college-
banken ontgroeid. Het blijken hoofdzakelijk 
25-plussers die meedoen. Concurrentie voor 
het reguliere onderwijs zullen MOOCs niet 
vormen, eerder een nuttige aanvulling.  
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Afstand en budget hoeven niet langer grote 
obstakels te zijn voor studenten om kennis 
tot zich te nemen.

Het geven en maken van deze online  
cursus heeft mijn offline lessen verbeterd: 
voorbeelden waar ik al lang niet meer bij 
stilstond zijn kritisch bekeken en becom-
mentarieerd door duizenden mensen met 
verschillende professionele en culturele 
achtergronden. De vele beroepsprofessio-
nals vulden op het actieve forum de theo-
retische inhoud van mijn colleges aan met 
concrete ervaringen uit hun beroepsprak-
tijk. Ook zochten studenten informatie 
buiten de cursus en gingen met elkaar het 
(academisch) debat aan.
Van een verarming was mijns inziens geen 
sprake, eerder een verrijking. 
Tijdens het congres in mei zal ik de do’s  
en don’ts die ik ben tegengekomen als  
projectleider en docent van deze cursus 
met jullie delen. 

Rutger de Graaf

DISRUPTIVE TECHNOLOGIES | MOOCs: omarmen of ontwijken35
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