
1

voor onderwijspioniers en -managers

jaargang 1 | editie 2 | 8 mei 2014 | NCOSM

Nationaal Congres
Onderwijs & Sociale Media
EYE AMSTERDAM 
20 t/m 23 mei 2014

PREV 
PAGE

NEXT 
PAGE

NEXT 
PAGE

MENU 
PAGE

Schrijf je  HIER in voor het CONGRES

Open het 
onderwijs!
Lees het voorwoord 
van Neelie Kroes

Bekijk het definitieve 
programma vanaf pag.16

Programma bekend!

Nu voor
€ 150,-

http://www.ncosm.nl/
http://www.ncosm.nl/aanmelden


2 CONGRESMAGAZINE | NCOSM

>P.19

>
SOCIAL MEDIA
IN HET MBO P.9

Inhoud

>
DE WERELD  
IS MAAKBAAR P.6

SOCIAL MEDIA  
GEBRUIKEN BIJ  
EXAMENTRAINING

>

Een succesvolle  
toekomst van  
Europa ligt besloten 
in haar innovatieve 
kracht.

VOORWOORD >P.13

>P.14-18

NATIONAAL CONGRES Onderwijs & Sociale Media 2014

>P.20

Privacy en  
internet op school 
Niet bang maar bewust!

VERPLICHT LEREN 
PROGRAMMEREN  

OF NIET?

>P.22

PRECONFERENCE
EDUCATIONAL 

LEADERSHIP 

PREV 
PAGE

NEXT 
PAGE

http://www.ncosm.nl


3 CONGRESMAGAZINE | NCOSM

>

Geef ze  
de tijd!

P.44

“Is Google Glass 
wel disruptive  

genoeg”

>P.40

>

MOBIELTJES
MOETEN
MOGEN!

P.42>
ICT ALS KRACHTIG 
LEERGEREEDSCHAP P.38>

‘Gôh,
 hoe zou het zijn  

als ik met een Google 
Glass door de school 

zou lopen en wat  
kunnen / moeten /  

willen / mogen  
leerlingen daar  

nu mee.’

P.37

>P.27>

Ouder-
betrokken- 
heid 3.0

P.25 

Inhoud vervolg

>
Amber Walraven

P.24

Waarom ‘digitaal onderwijs  
werkt niet’ een  

onhoudbare stelling is.

PG KROEGER

>P.31

Eén met honderd: een  
moeilijke vraag graag!

>P.32

Like to share  
@ZUYD

PREV 
PAGE

NEXT 
PAGE

http://www.ncosm.nl


4 CONGRESMAGAZINE | NCOSM

De digitale revolutie heeft een grotere im-
pact dan de uitvinding van de boekdruk-
kunst en de industriële revolutie samen. 
De digitale ontwikkeling biedt enorme 
kansen voor Europa, voor ons concurren-
tievermogen en als antwoord op maat-
schappelijke uitdagingen. De voordelen 
moeten voor iedereen beschikbaar zijn. 
De jongere generatie speelt hierin een be-
langrijke rol. Zij passen zich het eerste aan 

VOORWOORD | Disruptive technologies

Voorwoord
de nieuwe technologie aan. Jongeren willen 
digitale technologie toepassen en hebben 
behoefte aan digitale vaardigheden in hun 
dagelijks leven en later op de arbeidsmarkt. 
Scholen dienen digitale vaardigheden en in-
novatie te bevorderen. 

Maar hoewel digitale technologie vrijwel  
ieder aspect van ons leven heeft veranderd, 
ziet het klaslokaal er vaak nog hetzelfde uit als 
50 jaar geleden. Het onderwijs moet zich aan-
passen aan de realiteit. We hebben behoefte 
aan leraren die de kansen van het internet 
en nieuwe technologie omarmen. Het is de 
taak van het onderwijs om de nieuwe genera-
tie klaar te stomen voor de toekomst en het 
open internet optimaal te benutten.

Een succesvolle toekomst van Europa en van 
Nederland in het bijzonder ligt besloten in 
haar innovatieve kracht. Open het onderwijs 
zodat mensen creatief worden en nieuwe 
ideeën met elkaar delen.

NEELIE KROES
Vice-President of  
the European Commission
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WE ZIEN U GRAAG OP HET 
NATIONAAL CONGRES 

ONDERWIJS & SOCIALE MEDIA 
IN AMSTERDAM

U kunt zich hier inschrijven.
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DE WERELD IS MAAKBAAR 

Met deze uitspraak gaf Confucius 2.500 
jaar geleden weer wat we nu soms verge-
ten: we begrijpen de wereld beter als we 
er actief mee aan de slag gaan, niet als we 
er alleen over praten. In het maken ont-
moeten we de wereld, krijgen we nieuwe 
ervaringen en leren we over wat werkt en 
wat niet. Maken leidt tot nieuwe kennis, in-
zichten en mogelijkheden. Er ontstaat een 
besef, dat je zelf invloed kunt hebben op de 
wereld. 

Deze makerspedagogiek is een eeuwenou-
de onderwijstheorie, maar zoals dat gaat in 

MARIEKE HOCHSTENBACH
Marieke Hochstenbach is manager 
diensten en trainingen bij Waag Soci-
ety. Zij is opgeleid als docente en on-
derwijskundige, stond vier jaar voor de 
klas en werkte daarna als webmaster/
onderwijskundige bij Teleac NOT. Bij 
Waag Society begon zij als onderwijs-
ontwikkelaar in het Creative Learn-
ing Lab. Marieke wilde altijd al graag 
bijdragen aan vernieuwing in diverse 
sectoren zoals het onderwijs, de zorg 
en de culturele sector. Zij vertaalt nu 
de expertise die Waag Society opdoet 
in projecten en onderzoeksactiviteiten 
naar een dienstenaanbod. Zo organi-
seerde zij inspiratiesessies, concept-
ontwikkeling en gebruikerstesten voor 
onder meer Philips, Alliander, HAN, 
Rabobank en Gemeente Amsterdam.

het onderwijs komen oude theorieën weer 
bovendrijven als de maatschappij er om 
vraagt. Ze worden in de toekomst geplaatst 
en gekoppeld aan nieuwe vaardigheden. Zo 
ook het ‘leren door te maken’, waar van de 
student gevraagd wordt om creatieve op-
lossingen te bedenken voor ogenschijnlijk 
grote problemen. Bijvoorbeeld om proble-
men te zien vanuit sociaal, creatief, econo-
misch en technisch perspectief. Ze leren 
over deze problemen door ze om te vor-
men tot maakbare ideeën. 

De behoefte om lerenden via deze theorie 
te laten leren, heeft te maken met de be-
hoefte aan nieuwe vaardigheden voor de 
21ste eeuw. Met kennis alleen kom je er 
niet meer. Je moet je kunnen onderschei-
den in creativiteit, oplossend vermogen of 
goed kunnen samenwerken. Zo heeft ook 
Benjamin Bloom zijn Taxonomie herzien, 

“What I hear I forget, what  
I see I remember, what I do  
I understand.”

Kom NU  voor €150 naar het  CONGRES!

SPREKER

http://www.ncosm.nl
https://www.linkedin.com/pub/marieke-hochstenbach/28/50b/3ba
http://www.ncosm.nl/aanmelden
http://fablab.waag.org/
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waarbij hij vaardigheden heeft geordend 
in een opklimmende moeilijkheidsgraad. 
In 1956 was de hoogste mate van beheer-
singsniveau ‘evaluatie’. In 2001/2007 heeft 
Andrew Churches in een herziene versie 
(Revised and Digital Taxonomies) de hoog-
ste mate van beheersingsniveau vervangen 
door ‘creëren’. 

Naast een maatschappij die vraagt om 
nieuwe of herziende vaardigheden, worden 
ook technologieën steeds toegankelijker. 
Door de komst van ‘maker spaces’ bijvoor-
beeld, er ontstaan tal van plekken in de 
wereld waar technologie en creativiteit en 
hand- en hoofdwerk samenkomen. Het 
FabLab is zo’n maakplek, een open, vrij toe-
gankelijke faciliteit die bedoeld is om men-
sen te stimuleren hun ideeën te vertalen in 
fysieke producten en om kennis en ontwer-
pen met elkaar te delen.

Fabschool is een project van Waag Society-
’s Creative Learning Lab waar jongeren dit 
maakproces zelf doorlopen. Ze leren hoe 
‘dingen’ en ‘systemen’ in elkaar zitten. Ook 
leren jongeren begrijpen hoe technologie 

     Meer      weten?    Klik   HIER

in elkaar zit, welke processen daar achter 
zitten en welke mogelijkheden technologie 
hen biedt om die processen te begrijpen en 
te beheersen. Met deze kennis worden ze 
in staat gesteld om ideeën daadwerkelijk te 
realiseren, inclusief het in de markt zetten 
daarvan. Dit laatste is een waardevolle stap: 
doen en maken biedt andere leerervarin-
gen, ook over de maakbaarheid van onze 
wereld.

OUTSIDE THE BOX | De wereld is maakbaar

http://www.ncosm.nl
http://fablab.waag.org/
http://waag.org/nl/project/fabschool
http://www.ncosm.nl
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WILLEM KARSSENBERG

Adviseur bij saMBO-ICT en 
Edublogger. Op trendmatcher.nl leg 
ik verbanden tussen trends die ik 
tegenkom op internet en hun mogelijk 
gebruik in het onderwijs. Ik ben 
gefascineerd door de mogelijkheden 
die ICT biedt om het onderwijs leuker 
en beter te maken. Daarbij kijk ik niet 
als trendwatcher vooruit naar wat er 
straks misschien allemaal zal kunnen, 
maar richt ik me op wat er mogelijk 
is met de dingen die nu al binnen 
handbereik zijn. Door anderen tips 
aan te reiken via mijn weblog en via 
Twitter probeer ik de 
match te maken tussen 
wat kan en wat zinvol en 
bruikbaar is.

Hakzander of voorloper
Op verplichte scholingsdagen zitten ze 
meestal op de achterste rij, met de armen 
over elkaar en in een duidelijk afwachten-
de houding: de hakzanders. Op het ge-
zicht een uitdrukking van Het is dat ik hier 
zijn moet, maar an-
ders…. Ik zie het altijd 
als een mooie uitda-
ging om juist hen aan 
het praten te krijgen 
en ze te laten vertellen 
over hun ervaringen 
in de klas. Want vaak 
is dat een perfect op-
stapje naar een prak-
tijkvoorbeeld waarbij 
juist de inzet van social media die les an-
ders had kunnen laten verlopen. Daarmee 
zeg ik natuurlijk niet dat alle docenten nu 
al hun lessen maar moeten gaan volhan-
gen met de nieuwste tooltjes als Kahoot, 
Socrative, Mentimeter en ga zo maar 
door. 

Afwisseling maakt lessen aantrekkelijker 
De kracht van een goede les zit hem juist 
in de afwisseling! Door de ene keer be-
wust een smartphone te laten gebruiken 
kun je het volgende moment vragen om 

“alle kleppen dicht” te doen 
en de mobieltjes op te bergen. 
De ervaring leert dat wanneer 
docenten eenmaal ervaren 
hebben hoe spontaan en an-
ders leerlingen reageren op het 
moment dat ze bijvoorbeeld 
digitaal hun stem mogen uit-
brengen, ze alleen maar meer 
mogelijkheden gaan zien om 
dergelijke tools op een leuke 

en verantwoorde manier in te zetten.
“Meneer, gaan we dit de volgende keer 
weer zo doen?” Het zijn dit soort reacties 
die het lesgeven weer tot een feest maken! 

lees verder
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BEST PRACTICES | social media in het mbo

ASHWIN BROUWER

Ashwin Brouwer is 2010 afgestudeerd 
aan de lerarenopleiding als leraar 
maatschappijleer en nu docent/
coach bij ROC Friesland College in 
Leeuwarden en Heerenveen voor 
de opleidingen binnen de Zakelijke 
Dienstverlening. Hij heeft altijd al 
een grote interesse gehad in ICT, en 
daarom heeft hij het platform Social 
media in het mbo gestart om zoveel 
mogelijk docenten te laten zien wat 
je met sociale media, webtools en 
mediawijsheid kunt doen in het (mbo) 
onderwijs.

 Makkelijk om  
het moeilijk te maken
In maart 2012 was ik als docent aanwezig 
bij een congres voor alle ROC’s uit Neder-
land dat als thema sociale netwerken had. 
Omdat ik altijd al interesse had in ICT maar 
eigenlijk nog niet zoveel deed met sociale 
netwerken, leek het mij zeer interessant. Tij-
dens het congres en de verschillende work-
shops waarbij ik aanwezig was viel mij echter 
iets anders op wat ik zeer interessant vond: 

‘Hoe krijg ik mijn docenten op Facebook?’
‘Hoe laat ik mijn teams zien dat het meer-
waarde heeft?’ 
‘Hoe krijg ik ze zover…’ 
Het zijn uitspraken van de vele teamleiders, 
managers en directeuren die daar volop 

aanwezig waren. Blijkbaar hadden ze daar 
moeite mee. Ze wilden het graag, maar kre-
gen het niet van de grond. Ik ben dan geen 
teamleider of directeur, maar ik herkende 
wel waar ze mee worstelden. Want om col-
lega’s mee te krijgen in het gebruik van ICT 
en sociale netwerken moet je soms een lan-
ge adem hebben. Zodra het technisch wordt 
haken namelijk veel mensen af. 

Nog geen maand later bedacht ik de  
Facebook pagina ‘Social media in het mbo’ 
waarop ik iedere week een sociaal netwerk 
zou kiezen waarvan ik dan in het heel kort 
de praktische toepassing ervan in het mbo 
zou beschrijven. Ik hoopte hiermee om iets 

SPREKER

http://www.ncosm.nl
https://www.facebook.com/socialmediainhetmbo
https://www.facebook.com/socialmediainhetmbo
https://twitter.com/ashwinbrouwer
https://www.linkedin.com/in/ashwinbrouwer
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Het werkte! 
We zijn in het onderwijs er goed in om iets 
wat makkelijk is soms razend moeilijk te 
maken. Maar juist door deze makkelijke 
beschrijvingen kwam er een groot bereik 
en gingen mensen het ook echt proberen 
in de les! Want in feite is het werken met 
sociale netwerken tijdens de lessen erg ge-
makkelijk. Je moet het alleen even doen, 

uittesten en uitproberen! Door de drempel 
zo laag mogelijk te houden, was het niet al-
leen makkelijk maar ook zeer toegankelijk, 
waardoor de Facebook pagina alleen maar 
populairder is geworden in de afgelopen 
twee jaar. Mijn advies: maak iets wat mak-
kelijk is vooral niet moeilijk, dat maakt het 
veel toegankelijker. 

wat blijkbaar heel moeilijk was makkelijker 
te maken. Voor iedereen! Docenten, direc-
teuren, enthousiastelingen en andere men-
sen die hiermee te maken hebben. Ik had 
specifiek voor Facebook gekozen omdat als 
iemand dan de tip ‘leuk’ zou vinden dit dan 
een groot bereik zou krijgen bij andere Fa-
cebookgebruikers, en zo een lopend vuur-
tje zou kunnen ontstaan.

CONGRESMAGAZINE | NCOSM10 BEST PRACTICES | social media in het mbo

     Meer      weten?    Klik   HIER

http://www.ncosm.nl
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De wereld van  
morgen begint bij  
goed onderwijs.
Het onderwijs begeleidt de kinderen van vandaag naar de 
wereldburger van morgen. Vanuit die taak staat het onderwijs 
midden in de samenleving. Als integraal onderdeel van 
die samenleving heeft de digitale wereld een plek in het 
onderwijs.

social media  
platform voor  
het onderwijs
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Delen, Leren, Communiceren.
social Schools

Kijk voor meer informatie op       www.socialschools.nl      of volg ons op twitter        @socialschools

JONATHAN STOLK
oprichter Social Schools

BEKIJK HIER ONZE INTRODUCTIEFILM
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Betrokken ouders
Betrokkenheid van ouders gaat verder dan 
het schoolplein. Daarom maken wij het 
voor ouders mogelijk om in het klaslo-
kaal mee te kijken en mee te denken. Dit 
maakt ouders deelgenoot van de dage-
lijkse gang van zaken in de klas. Inspiratie 
voor al onze oplossingen vormt betekenis-
volle communicatie tussen ouder, school 
en kind.

De mogelijkheden van technologie
Moderne online technologie biedt veel 
mogelijkheiden voor educatieve doelein-
den. Technologie verbindt over grenzen 
en taalbarrières heen. Een mooi voorbeeld 
is de verbinding met een basisschool in 
India.

Wij willen bijdragen aan de vorming van kinderen. Voor dat doel hebben wij een social media platform speciaal voor het primair on-
derwijs ontwikkeld. Het, gesloten, platform biedt een veilige totaal oplossing voor de communicatie tussen school-ouder-kind. Een 
moderne website waar je makkelijk berichten vanuit het platform publicieert. En een smartphone app om eenvoudig en snel berich-
ten te delen. Wie wij zijn? Wij zijn Social Schools. Ga naar www.socialschools.nl voor meer informatie.

Veilig opgroeien
Het is van groot belang dat kinderen leren 
wat je wel, en niet kunt doen in de digi-
tale wereld. Wij bieden een veilige en ge-
controleerde omgeving voor kinderen. Zo 
leren ze omgaan met Social Media en hun 
online belevingswereld. 
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ANTOINE VAN DINTER

Ik ben Antoine van Dinter, 38 jaar, 
woonachtig in Deurne, docent Frans 
op het Varendonck College in Asten. 
Verder ben ik contentmanager Frans 
voor Levende Talen en webredacteur 
van deze vereniging. Tevens ben ik 
beheerder van de Community Frans 
van Digischool.
Ik ben in alles geïnteresseerd wat te 
maken heeft met Frans en ICT.  
 
Verder ben ik geïnteresseerd in 
Lifehacking en Getting Things Done 
(GTD). Tenslotte ben ik co-auteur 
van boektweepuntnul, 
waaraan ik twee 
bijdragen heb geleverd.

EDUBLOG | Antoine van Dinter

Social media gebruiken  
     bij examentraining

Ook dit jaar verzorg ik voor onze leerlin-
gen van havo 5 weer een examentraining. 
Omdat deze twee lesuren duurt (2 x 50 
minuten) is het belangrijk om voor de 
nodige afwisseling te zorgen. Eerst zal ik 
de examentraining zo precies mogelijk be-
schrijven en welke tools ik daarbij gebruik. 
Daarna zal ik beschrijven  tegen welke za-
ken ik ben aangelopen bij het geven van 
de examentraining. Als basis heb ik  het 
eindexamen Frans 2013 tijdvak 2 geno-
men. In deze examentraining gebruik ik 
verschillende werkvormen. Per werkvorm 
gebruik ik de onderstaande tools.

1. Brainstorming: Answergarden en Linoit 
2. Voting-tools: Plickers en Socrative 
3. Backchannel: TodaysMeet 
4. Exit ticket: Google Docs formulier.

Hoe ik de verschillende tools inzet leest u 
hieronder.
Ik start deze examentraining met het to-
nen van een afbeelding van het Château 
de Versailles en de vraag aan de leer-
lingen luidt: Wat zie je hier. Als brain-
stormingstool maak ik gebruik van 
Answergarden. Leerlingen gaan naar Ans-
wergarden en geven in één woord ant-
woord. Van de antwoorden maak ik een 
wordcloud om hierover vervolgens met 
de leerlingen in discussie te gaan.  

lees verder
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Nu slechts €150
Dankzij onze congrespartners en spon-
soren hebben we de prijs voor deelname 
aanzienlijk kunnen verlagen. Deelname 
kost nu nog slechts €150 per congresdag.

Een greep uit de sprekers
Paul Rosenmöller (voorzitter VO-raad), 
Rinda den Besten (voorzitter PO-raad), 
(Erik Scherder (DWDD), Daphne Chan-
na Horn (Google Glass), Bamber Delver 
(KinderConsument), Bram van Montfoort 
(Een jaar offline), Remco Pijpers (Mijn 
Kind Online), Marco Derksen ((Marke-
tingfacts), Matthijs Leendertse (ersamus 
Universiteit) en Pedro De Bruyckere (‘Jon-
gens 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 & So-
ciale 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 congres-
dag. 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

10:40-11:00 Koffiepauze

11:00-11:50 Interactieve sessie Interactieve sessie Interactieve sessie Interactieve sessie Interactieve sessie

In gesprek met de keynote Debat: Albert Schot vs.  
Fons van den Berg

Klas van de Toekomst Speeddate sessies Rondetafelgesprekken

11:50-12:40 Lunchpauze

12:10-12:40 Lunchsessie De Waag:  
the makers movement

Lunchpauze

12:40-12:50 Zaalwissel

12:50-13:30 De leerkracht in de klas Wat een geluksvogel dat ik 
hier mag meedoen!

Twitter in de klas, maar dan 
écht

Krimp?! “Doe ’s normaal man. 
Doe zelf normaal”

Nico Verbeij & Margreeth 
Alta

Annete Wijnen & Marielle van 
Rijn

Koen Steeman Jan Lepeltak Remco Pijpers

13:30-13:40 Zaalwissel

13:40-14:20 De leerkracht in de klas Wat een geluksvogel dat ik 
hier mag meedoen!

Twitter in de klas, maar dan 
écht

Krimp?! “Doe ’s normaal man. 
Doe zelf normaal”

Nico Verbeij & Margreeth 
Alta

Annete Wijnen & Marielle van 
Rijn

Koen Steeman Jan Lepeltak Remco Pijpers

14:20-14:40 Koffiepauze, zaalwissel

14:40-15:20 Mediawijsheid een vak 
apart, maar geen apart vak

Innovatie! Flipping the classroom: aan de 
slag met film

e-Devices Codekinderen 

Mediawijzer.net Olaf de Groot Dylan & Laszlo Tonk i.s.m. EYE Louis Hilgers Pauline Maas

15:20-15:30 Zaalwissel

15:30-16:10 Mediawijsheid een vak 
apart, maar geen apart vak

Innovatie! Flipping the classroom: aan de 
slag met film

e-Devices Codekinderen 

Mediawijzer.net Olaf de Groot Dylan & Laszlo Tonk i.s.m. EYE Louis Hilgers Pauline Maas

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

10:40-11:00 Koffiepauze

11:00-11:50 Interactieve sessie Interactieve sessie Interactieve sessie Interactieve sessie Interactieve sessie

In gesprek met de keynote  
(Paul Rosenmöller)

Debat: Sjoerd Poelstra vs. 
Aad van der Drift

Klas van de Toekomst Speeddate sessies Rondetafelgesprekken

11:50-12:40 Lunchpauze

12:10-12:40 Lunchsessie exposant Lunchpauze

12:40-12:50 Zaalwissel

12:50-13:30 Van school naar baan SocialBesitas Social media in de school, 
help een olievlek!

Veilig – Bewust (discrimineren 
van minderheden)?

Leren ontrafeld

Joric Scheerens Mayke Calis Ashwin Brouwer Bamber Delver Patrick Koning

13:30-13:40 Zaalwissel

13:40-14:20 Van school naar baan SocialBesitas Social media in de school, 
help een olievlek!

Veilig – Bewust (discrimine-
ren van minderheden)?

Leren ontrafeld

Joric Scheerens Mayke Calis Ashwin Brouwer Bamber Delver Patrick Koning

14:20-14:40 Koffiepauze, zaalwissel

14:40-15:20 Social media de klas in. En 
hoe?!

Wat mag wel, wat mag 
niet?

Flipping the classroom: 
aan de slag met film

e-Devices Mediawijsheid een vak 
apart, maar geen apart vak

Boris Berijn Job Vos Dylan & Laszlo Tonk i.s.m. 
EYE

Remco Bron & Louis Hilgers Mediawijzer.net

15:20-15:30 Zaalwissel

15:30-16:10 Social media de klas in. En 
hoe?!

Wat mag wel, wat mag 
niet?

Flipping the classroom: 
aan de slag met film

e-Devices Mediawijsheid een vak 
apart, maar geen apart vak

Boris Berijn Job Vos Dylan & Laszlo Tonk i.s.m. 
EYE

Remco Bron & Louis Hilgers Mediawijzer.net

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 Keynote: Helen Keegan
10:20-10:40 Pitches exposanten

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

In gesprek met de keynote Debat: Amber Walraven vs. 
Daniel Janssen

Klas van de Toekomst Speeddate sessies Rondetafelgesprekken

11:50-12:40 Lunchpauze
12:10-12:40 Lunchsessie exposant Lunchpauze
12:40-12:50 Zaalwissel
12:50-13:30 Open education Privacy en internet op 

school: niet bang maar 
bewust

Een MOOC - Hoe doe je 
dat?

Beeld en Geluid Sociale media in het hoger 
onderwijs

Matthijs Leendertse Job Vos Rutger de Graaf Academia / R&D Anne ten Ham
13:30-13:40 Zaalwissel
13:40-14:20 Open education Privacy en internet op 

school: niet bang maar 
bewust

Een MOOC - Hoe doe je 
dat?

Beeld en Geluid Sociale media in het hoger 
onderwijs

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

online onderwijs
Sociale media en dienst-
verlening op de hogeschool

Social Media Monitoring Betrokken studenten met 
Facebook 

We kunnen eigenlijk best 
zonder

Hester Jelgerhuis en Marja 
Verstelle

 Ilse Duijn (HvA) Arne Keuning Joost van Wijchen Bram van Montfoort

15:20-15:30 Zaalwissel
15:30-16:10 De do’s en don’ts van open en 

online onderwijs
Sociale media en dienst-
verlening op de hogeschool

Social Media Monitoring Betrokken studenten met 
Facebook 

We kunnen eigenlijk best 
zonder

Hester Jelgerhuis en Marja 
Verstelle

 Ilse Duijn (HvA) Arne Keuning Joost van Wijchen Bram van Montfoort

16:10-16:20 Zaalwissel
16:20-17:00 Keynote: Daphne Channa 

Horn
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: Tineke Nete-
lenbos (voorzitter Platform voor de Infor-
matiesamenleving), Peter de Vries (CPS), 
Michael van Wetering (Kennisnet), Paul 
Vermeulen (adviseur media & leren),  
Michel van Ast (expert didactiek & ICT), 
Marco Derksen (Marketingfacts) en Daph-
ne 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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JURIDISCH KADER & VEILIGHEID | privacy

Privacy en internet op school: 
niet bang maar bewust
E-mailberichten die worden onderschept 
door geheime diensten, een afgeluisterde 
president of gelekte wachtwoorden: priva-
cy staat volop in de belangstelling. Maar 
wat hebben scholen eigenlijk geregeld 
rondom de gegevens van leerlingen? We 
lezen eigenlijk weinig over privacy in het 
onderwijs. Moeten scholen bang zijn voor 
vragen van ouders over privacy van kun 
kind? Is privacy (g)een issue?    

Gelukkig horen we niet vaak dat er iets mis 
gaat op scholen als het gaat om privacy. 
Er wordt meestal gehandeld op basis van 
het ‘gezond verstand’ van de bestuurders 
of docenten. Toch blijkt het lastig om pre-
cies de instructies van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) op te volgen. De 
behoefte ontstaat om de gegevenshuishou-
ding op orde te krijgen. Kennisnet heeft 
in april rondom het thema ‘privacy en in-
ternet’ een aantal publicaties gemaakt, 
waaronder een brochure over kinderen en 
online privacy en flyers voor scholen. Op 
eenvoudige wijze wordt uitgelegd wat pri-
vacy is, en wat de vijf vuistregels zijn voor 
een rechtmatige omgang met persoonsge-
gevens: er moet een doel zijn, doelbinding 
bij de verzameling van persoonsgegevens, 
een in de Wbp genoemde grondslag, data-
minimalisatie en als laatste transparantie. 
Door de snelle technologische ontwikkelin-
gen zoals big data, learning analytics maar 
bijvoorbeeld ook Google Glass, ontstaan 

JOB VOS

Job Vos (38) is jurist bij Kennisnet. 
Hij is gespecialiseerd in privacy en 
vraagstukken rondom uitwisseling en 
digitalisering van persoonsgegevens 
in het onderwijs. Als expert is hij 
betrokken bij verschillende (juridische) 
projecten van onder andere het 
Samenwerkingsplatform Informatie 
Onderwijs (SION). Hij adviseert en 
schrijft mee aan beleidsadviezen en 
publicaties (zoals Hoe?Zo! ICT en 
recht).  

SPREKER

Kom NU  voor €150 naar het  CONGRES!

http://www.ncosm.nl
http://nl.linkedin.com/in/jobavos
http://twitter.com/jobavos
http://www.kennisnet.nl/privacy
http://www.kennisnet.nl/themas/privacy-en-internet/laatste-berichten/nieuwe-brochure-kinderen-en-online-privacy/
http://www.kennisnet.nl/themas/privacy-en-internet/laatste-berichten/nieuwe-brochure-kinderen-en-online-privacy/
http://www.sionderwijs.nl
https://www.kennisnet.nl/themas/informatiemanagement/ict-en-recht/
https://www.kennisnet.nl/themas/informatiemanagement/ict-en-recht/
http://www.sionderwijs.nl
http://www.ncosm.nl/aanmelden
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nieuwe uitdagingen voor de bescherming 
van persoonsgegevens. Analyses en toepas-
singen van grote hoeveelheden data staan 
eigenlijk nog in kinderschoenen. Datage-
stuurd onderwijs biedt veel kansen, denk 
maar aan individuele begeleiding voor ie-
dere leerling. Maar dat toenemend (her)
gebruik van data roept ook vragen op. Als 
het mogelijk is om gegevens te verzame-
len, wil dat niet zeggen dat die uitwisseling 
toegestaan of wenselijk is. Een kritische 
opstelling is nodig om na te gaan welke 

informatie nuttig en noodzakelijk is voor 
het leren en begeleiden van leerlingen. Mis-
schien zijn de onderwijskundige doelen 
met minder informatieverzameling ook te 
behalen. Het zelfde gaat op bij gebruik van 
sociale media tijdens de les, of het gebruik 
van biometrische gegevens (bijvoorbeeld 
irisscans) in het onderwijs: een onderwijsin-
stelling moet zich steeds afvragen wat het 
doel is van dat gebruik en of dat gebruik 
redelijk is. Vooraf nadenken over maatrege-
len om de privacy te waarborgen (‘privacy 

JURIDISCH KADER & VEILIGHEID | privacy

by design’ genoemd), voorkomt vaak ach-
teraf een hoop onnodig gedoe. Informatie-
technologie kan absoluut een verrijking en 
lastenverlichting zijn voor het onderwijs en 
(gepersonaliseerd) leren een boost geven. 
Maar niet ten koste van alles. Door op tijd 
over privacy na te denken, hoeven bestuur-
ders niet bang te zijn voor privacywetge-
ving, maar kunnen zij praktisch en bewust 
omgaan met persoonsgegevens!

     Meer      weten?    Klik   HIER

http://www.ncosm.nl
http://www.ncosm.nl
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INNOVATIE | programmeren

Moeten we in de huidige digitale samen-
leving leerlingen leren programmeren? 
De basisprincipes van logisch redeneren 
bijbrengen of zelfs een programmeertaal? 
Zodat zij voorbereid zijn op een technolo-
gische arbeidsmarkt en meer begrijpen van 
de digitale wereld om hen heen? 
Groot-Brittannië vindt van wel; alle leer-
lingen moeten daar verplicht leren pro-
grammeren en zij krijgen onderwijs in het 
gebruik van onder andere  3D printers. De 
Finnen vinden programmeren ook belang-
rijk maar integreren de benodigde stof in 
bestaande vakken. 

Wat vinden we in Nederland? 
Kennisnet zette een online peiling op over 

de vraag of leren programmeren in het on-
derwijs moet worden opgenomen. De pei-
ling is niet representatief (62 deelnemers)  
maar geeft interessante meningen uit het 
onderwijs weer. 

Stelling: Leerlingen moeten verplicht  
leren programmeren 
‘Programmeren’ vatten we hier ruim op; 
van het begrijpen van de principes van 
programmeren tot het leren van visueel 
programmeren met codeblokjes tot het 
leren schrijven van een programma. Een 
voorstander: “Leren programmeren dwingt 
tot analytisch denken, programmeren is 
een creatief proces dat het brein op ande-
re manieren traint dan bestaande leerme-

Moeten leerlingen verplicht  
leren programmeren of niet? 

WIETSE VAN BRUGGEN

Wietse is projectmanager bij de unit 
Innovatie van Kennisnet. Hij heeft 
een achtergrond in nieuwe media 
en digitale cultuur en houdt zich bij 
Kennisnet onder andere bezig met 
onderwerpen als de Maker Movement 
en programmeren in het onderwijs en 
met de impact van digitalisering op de 
onderwijsmarkt. 

http://www.ncosm.nl
https://www.linkedin.com/pub/wietse-van-bruggen/5/296/b93
https://twitter.com/densy
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aan en een aantal ondervraagden ziet ver-
plicht leren programmeren vooral op een 
basisniveau. Daarna zou de keuze aan de 
leerling moeten zijn. 
“Leren programmeren moet een toeganke-
lijk onderdeel worden, moet gefaciliteerd 
en begeleid worden.” Iemand anders geeft 
aan: “Iemand die het heel leuk vindt om 
een ziek persoon te verzorgen doe je geen 
plezier met het leren van een programma 
schrijven.”

thoden.” Iemand anders reageert: “Klinkt 
aardig maar gaat volledig voorbij aan ge-
personaliseerd leren.” 
Ruim driekwart  van de respondenten is 
het eens met de stelling. 

Stelling: Leraren moeten leren program-
meren 
58% is het hier mee eens, 42%  is tegen. 
Respondenten vinden dat leraren over een 
basiskennis qua programmeren en de prin-
cipes hiervan zouden moeten beschikken, 
om leerlingen te kunnen begeleiden. Ook 
wordt gezegd dat het er vooral om gaat 
hoe je dit in je school organiseert. “Niet 
iedereen hoeft het te kunnen, wel moet 
je ervoor zorgen dat op elke school één of 
meerdere leraren of ondersteuners zijn.” 

Stelling:  Leren programmeren moet een 
verplicht onderdeel van het curriculum 
worden 
Hiermee is 71% het eens, 29 % ziet dit niet 
zitten. Het verplichte karakter spreekt niet 

INNOVATIE | programmeren

     Meer      weten?    Klik   HIER

Vraag en oproep 
Zijn er scholen die programmeren aan-
bieden? Kennisnet is benieuwd naar hoe  
zij tegen het wel of niet verplicht stellen 
hiervan aankijken. Hoe hebben zij de be-
nodigde kennis en begeleiding intern geor-
ganiseerd? Reacties zijn welkom via Twitter 
@KN_Innovatie.

http://www.ncosm.nl
http://www.ncosm.nl
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AMBER WALRAVEN

Amber Walraven (1980) is expert op 
het terrein van ICT in het onderwijs. 
Enkele topics zijn: informatievaardig-
heden, mediawijsheid, mobiel leren, 
Ipads, 21st century skills. ICT integre-
ren in het onderwijs, en wat dat be-
tekent voor docenten, leerlingen, en 
organisatie vormen de hoofdmoot van 
haar onderzoek.
Amber studeerde Toegepaste Onder-
wijskunde aan de Universiteit Twente, 
promoveerde aan de  Open Universi-
teit Nederland en is sinds september 
2012 als senior onderzoeker verbon-
den aan het ITS, Rad-
boud  
Universiteit Nijmegen.

EDUBLOG | Amber Walraven

Waarom ‘digitaal onderwijs werkt niet’  
  een onhoudbare stelling is.
Zijn opiniestuk in het Noord-Hollands 
dagblad in april 2014 eindigt Daniel 
Janssen met de woorden dat digitale 
leermiddelen leerlingen vooral op ach-
terstand zetten. Hij begint zijn betoog 
met ‘Modern onderwijs is boven al-
les digitaal. Opvallend genoeg wordt 
één vraag erg weinig gesteld: Werkt het 
ook? Is dat onderwijs meer dan gewoon 
‘leuk’?’ Vervolgens komt hij met een aan-
tal onderzoeken waarin die vraag (waar-
schijnlijk?) wél gesteld werd, en waar het 
antwoord in het nadeel van de ICT is. 
Probleem is dat hij geen bronnen noemt, 
terwijl hij wel stellige uitspraken doet over 
dat onderzoek: ‘Een laptop hindert bo-
vendien niet alleen de eigenaar, maar ook 
andere studenten die het beeldscherm 
kunnen zien. Ook dat heeft onderzoek 
overtuigend uitgewezen.’ Noem man en 

paard denk ik dan. Uit welk onderzoek 
bleek dat en in welke context? Welke me-
thode werd gebruikt, welke instrumenten, 
wie waren respondenten? 

Onderzoek naar effectiviteit van ICT is 
nu eenmaal niet eenvoudig, en maar al te 
vaak worden de conclusies vertaald naar 
een algemene waarheid, die vooral lekker 
zwart-wit is (werkt wel-werkt niet). Nuan-
ces die onderzoekers wel aanbrengen wor-
den aan de kant gegooid, en tegelijkertijd 
worden die onderzoekers neergezet als 
ideologen die alles digitaal willen, liefst 
zonder docenten, want die zijn niet nodig. 
Geen enkele van de onderwijs-ICT onder-
zoekers die ik ken denkt echter zo.

lees verder
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Leraren die co-creëren met de ouders… 
daar presteren leerlingen beter van! En dat 
niet alleen, ook functioneren zij beter in 
sociale omgang en voelen zij zich beter. En 
natuurlijk, daarbij neemt ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid, de leraar op school, 
de ouders vooral thuis…. 

Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat over het sa-
menwerken met ouders om tot (nieuwe) 
inzichten te komen ten behoeve van de 
schoolontwikkeling van het kind/de leer-
ling. Maar wat is Ouderbetrokkenheid 3.0? 
Kort gezegd staat het voor de manier waar-
op we met elkaar omgaan, het is een kwa-
lificatie van gedrag en afspraken. En als er 
Ouderbetrokkenheid 3.0 bestaat, dan be-

staat er dus ook Ouderbetrokkenheid 1.0 
en 2.0. 

Ouderbetrokkenheid 1.0 – De school 
zendt informatie naar de ouders. Het gaat 
hier om eenzijdige communicatie waarbij 
de school het moment, de vorm en de in-
houd van de informatie eenzijdig bepaalt. 
Ouderbetrokkenheid 2.0 – De school 
zendt informatie naar de ouders en de 
ouders kunnen informatie terugzenden, 
waarbij er geen sprake hoeft te zijn van 
werkelijk contact. Het gaat hierom twee-
zijdig zenden van informatie. De inhoud 
van de informatie komt niet tot stand door 
interactie maar is een verzameling van ‘ge-
zonden’ informatie. 

Ouderbetrokkenheid 3.0

MARKETING & COMMUNICATIE | Ouderbetrokkenheid 3.0

PETER DE VRIES

Peter de Vries (1965) was bijna 
tien jaar leerkracht in het basis- en 
speciaal basisonderwijs. Daarna 
werkte hij als locatiemanager op 
een orthopedagogisch dagcentrum 
voor kinderen met een verstandelijke 
en een lichamelijke beperking. 
Tegelijkertijd had hij zijn eigen praktijk 
als bemiddelaar tussen ouders en 
scholen in het primair en voortgezet 
onderwijs. Sinds 2003 werkt De 
Vries als principal-adviseur en trainer 
bij CPS Onderwijsontwikkeling en 
advies. Hij schreef onder andere 
het Handboek ouders in de school  
en  Ouderbetrokkenheid 3.0 van 
informeren naar samenwerken.

SPREKER

http://www.ncosm.nl
https://twitter.com/OnderwijsOuders
https://www.linkedin.com/in/vriesdepeter
http://ncosm.nl/peter-de-vries-0
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Ouderbetrokkenheid 3.0 – School en  
ouders samen creëren samen nieuwe infor-
matie met het oog op een voor beide par-
tijen helder doel: de ontwikkeling van het 
kind, de leerling. 

Eenzijdige informatiestromen vanuit school 
leiden vaak niet tot verhoogde betrokken-
heid van de ouders. Zeker niet in de huidi-
ge wereld waarin we elke dag gedwongen 
worden te kiezen welke informatie we wel 
en niet tot ons nemen. Daarnaast raken 
we door het toenemend gebruik van so-
ciale media meer en meer gewend aan in-
teractief communiceren, snel en effectief. 
Toch blijven veel scholen zenden op de 
traditionele manieren zoals nieuwsbrieven 
en e-mails. Er is sprake van vaak veel infor-
matie in veel te korte tijd op een manier 
die geen ruimte geeft aan interactie met 
ouders. Ouderbetrokkenheid 1.0 dus. Maar 
enkel een ‘reageerknop’ in de communi-

catie inbouwen is niet voldoende. Dat is 
ouderbetrokkenheid 2.0 waarbij er ook dan 
nog steeds geen sprake is van ontmoeting 
en echt contact. Gevolg kan ook zijn dat 
ouders soms heftig reageren met bijvoor-
beeld emotiemails. Ouderbetrokkenheid 
3.0 vraagt dus om nog een stap verder te 
gaan. 

Echt samenwerken tussen leraren en ouders 
kent andere vormen van contact. Weg met 
de traditionele tienminuten-gesprekken, 
waarin om 1.0 informatie wordt gezonden. 
Stoppen met de 1.0 informatie-avonden 
aan het begin van het jaar. Hoe wel? Down-
load gratis het eBook Ouderbetrokkenheid 
3.0 op www.cps.nl/ouderbetrokkenheid.

MARKETING & COMMUNICATIE | Ouderbetrokkenheid 3.0

BEKIJK HIER EEN FILMPJE VAN MARCO 
DERKSEN VAN MARKETINGFACTS.

     Meer      weten?    Klik   HIER

http://www.ncosm.nl
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PG KROEGER
hoofdredacteur van ScienceGuide.nl

BLOG | PG Kroeger

Een Romeins feest
Het aardigste van social media in het hoger 
onderwijs is wel, dat zij een ‘Umwertung 
aller Werten’ weten te bewerkstelligen. Zij 
zorgen voor een Saturnalia van kennis. Dat 
zit namelijk zo.
In het oude Rome werd eens per jaar, tij-
dens de zonnewende in december, een 
groot feest gehouden ter ere van de god 
Saturnus. Tijdens deze Saturnalia werden de 
maatschappelijke verhoudingen eenmalig 
op hun kop gezet. De heren bedienden hun 
slaven en de gewone man mocht de baas 
spelen. Ook was het een feest waarbij men 
zich graag verkleedde en de jeugd niet naar 
school hoefde. Juist door dit als een uitzon-
derlijke ‘sociale time out’ te vieren, als een 
ongrijpbare ingreep van de grillige goden, 
cementeerde dit feest de sociale patronen 
van macht, eer en ‘goede zeden’.
Veel van de kenmerken van de Saturnalia 
zijn uit de Romeinse oudheid via de ker-
stening door de Latijnse cultuur van de 
Rooms Katholieke kerk doorgegeven naar 

onze tijden en levenssfeer in het Carnaval. 
Het verkleden, de spot op de machtigen, 
de omkering van het dagelijkse leven en de 
religieus geladen, tijdelijke ‘omwenteling’ zijn 
daarin nog helemaal aanwezig.
Er komt nog meer. Social media doen iets 
vergelijkbaars in het HO. De gezagsdragers 
van de kennis - docent, professor, decaan 
- zijn hier meestal minder alert, bedreven 
of in de voorhoede van de benutting en 
betekenis ervan. De student is de voortrek-
ker en vaak ook de inspirator van nuttige 
toepassingen. 

Zo organiseren jongeren rond opdrachten, 
werkcolleges,  stages en dergelijke hun eigen 
feedbackmechanismen, waarin zij elkaar 
soms meer scherp houden dan volgens de 
formele middelen gebruikelijk en mogelijk is.  
Rond MOOCs en andere vormen van open 
education is het zelfde in aantocht, nu veel-
al wereldwijd. ‘You ain’t seen nothing yet’, 
kortom.

Overigens leiden deze ontwikkelingen ook 
tot ‘urban legends’ en broodjes aap. En dat is 
dan weer echt in lijn met de spotternij tij-
dens de Saturnalia. Recent ging het verhaal 
weer rond over IT-studenten die inbraken in 
de examendata bij docenten en zo jarenlang 
konden sjoemelen met behulp van social 
media. De Haagse Hogeschool trad alert 
en helder op en na extern onderzoek bleek 
het de zoveelste editie van deze eigentijdse 
mythe.
We moeten al met al gewoon leren wennen 
aan de permanente ‘Umwertung’, waarin de 
student voorop loopt en het onderwijspro-
ces leert van haar en zijn gedrag. Doe als het 
oude Rome! Maak daar een feest van.  
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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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De opvallendste resultaten van het onder-
zoek zijn de volgende:
• 88% van de respondenten geeft aan bin-

nen nu en 5 jaar tablets in te voeren.
•  Meer dan 75% geeft aan dat binnen nu 

en 5 jaar tablets de standaard zullen zijn 
binnen het onderwijs.

•  Opvallend genoeg is er geen consen-
sus over de verwachting welke leef-
tijdscategorie het meeste baat heeft bij 
tabletonderwijs.

In aanloop naar de beurs Leren met 
Tablets op 1 en 2 oktober heeft Like to 
Share onderzoek gedaan naar de stand 
van zaken van het tabletonderwijs 
in het PO en VO. In totaal deden 505 
scholen mee met dit onderzoek. De res-
pondenten bestonden voor 51% uit di-
recteuren, 17 % ICT coördinatoren, 13% 
leraren en 7% bestuurders. Driekwart 
van de respondenten was PO.

 Onderzoek:  
Leren met Tablets 

ONDERZOEK | Tablets

•  44% van de respondenten geeft aan 
onvoldoende expertise te hebben bin-
nen de organisatie om een weloverwo-
gen keuze te maken ten aanzien van 
tabletoplossingen.

•  De houding van educatieve uitgeverijen 
wordt als vertragende factor ervaren.

•  Belangrijkste uitdagingen bij de imple-
mentatie van tablets zijn: de expertise 
van de leraar en het budget voor de 
aanschaf van hardware.

BEKIJK HIER EEN FILMPJE VAN  
REMCO PIJPERS  VAN MIJN KIND ONLINE.
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De beurs Leren met tablets wordt op  
1 en 2 oktober gehouden in de Jaarbeurs in 
Utrecht. De beurs is een initiatief van Like 
to Share.

LEES EEN UITGEBREIDE VERSIE VAN 
HET ONDERZOEK HIER

MEER INFO VOOR DEELNEMERS OVER 
DEZE BEURS KLIK HIER
 

MEER INFO VOOR EXPOSANTEN OVER 
DEZE BEURS KLIK HIER

Leren met Tablets
dé onderwijsbeurs over tabletselectie en -gebruik

1 & 2 oktober 2014
Jaarbeurs Utrecht

9. Op welke termijn denkt u dat uw school tablets zal gaan 
implementeren in de klas?

10. Wanneer denkt u dat het gebruik van tablets in de klas in 
Nederland de standaard zal zijn?

Nooit 3 1%

Wellicht in de verre toekomst 57 11%

Binnen nu en vijf jaar  128 25%

Binnen nu en twee jaar 75 15%

Komend schooljaar 49 10%

Wij gebruiken al tablets 193 38%

Nooit 17 3%

Wellicht in de verre toekomst 101 20%

Binnen nu en vijf jaar  349 69%

Binnen nu en twee jaar 35 7%

Komend schooljaar 3 1%

Wij gebruik [193]

Binnen nu en [35]
Komend school [3]
Nooit [17]

Wellicht in [101]

Nooit [3]

Wellicht in [57]

Binnen nu o [128]

Binnen nu en [75]

Binnen nu e [349]

Komend schoo [49]
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ERNO MIJLAND

Erno Mijland (1966) is opgeleid als 
docent. Hij werkte voor Fontys Hoge-
scholen als communicatie-adviseur, 
bedrijfsjournalist en docent Taal & 
Communicatie en is sinds 2007 zelf-
standig ondernemer. Hij is onderwijs-
journalist, schrijft boeken over onder 
andere het opvoeden van gamende 
kinderen, creatief denken, onderwijs, 
technologie en loopbaan. Zijn laatste 
boek - Smihopedia - gaat over sociale 
media in het onderwijs. Erno verzorgt 
regelmatig lezingen, presentaties en 
workshops over de impact van nieuwe 
technologie op leven en 
leren en adviseert onder-
wijsinstellingen op dit 
thema.

EDUBLOG | Erno Mijland

Eén met honderd:  
een moeilijke vraag graag!

“Technologie maakt het makkelijker om 
makkelijke dingen te doen, maar moeilij-
ker om moeilijke dingen te doen.” (Neil 
Gerschenfeld in 153 x cafeïne voor de 
geest) 
Een computer maakt het gemakkelijker 
om snel de betekenis van een woord te 
vinden of een rekensom te maken. Maar 
technologie kan ook erg afleiden als je 
met iets moeilijks bezig bent, zoals het 
maken van je huiswerk of het schrijven 
van een blog. En als je altijd voor al je vra-
gen naar Google bent gegaan, wordt het 
misschien heel lastig om een vraag be-
antwoord te krijgen waarop Google het 

antwoord niet weet. Zoals: wat betekent 
technologie voor leren en voor onderwijs?
Technologie heeft altijd een grote impact 
gehad op hoe we leren, op hoe we nieu-
we kennis genereren en op de vraag wat 
belangrijk is om te leren. Dat geldt voor 
technologieën met een duidelijke link 
naar leermiddelen, zoals de boekdruk-
kunst, de cassetterecorder en de iPad, 
maar ook voor technologieën als een 
MRI-scanner of een 3D-printer.

lees verder
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we vooral via sociale media kennen ook 
live te zien en te spreken. We worden echt 
niet asociaal door sociale media maar 
juist steeds socialer.

Kennis delen is leuk! Als tweeps en edu-
bloggers, maar ook als I-adviseur en on-
derwijscoördinator is dat één van onze 
drijfveren. Het levert veel op, is onze er-
varing. In onderwijsland wordt veel over 
kennisdelen gesproken, maar vanzelfspre-
kend is het nog steeds niet. 

Vandaag de dag, in onze netwerksamenle-
ving, werken lerenden ook samen in open 
online leeromgevingen zoals sociale net-
werken en leernetwerken. Samenwerkend 
leren is niet iets van de laatste decennia 

Op 20 t/m 23 mei vindt alweer de derde 
editie plaats van het het NCOSM. De eer-
ste keer in 2012 was het nog bescheiden 
van opzet en op een bescheiden locatie. 
In Diemen heeft Judith van Hooijdonk 
samen met Margreet van Berg (SURFnet) 
en collega Chris Kockelkoren (senior do-
cent faculteit ICT) een presentatie over 21 
eDingen verzorgd. Net zoals vorig jaar is 
de opzet dit jaar ook weer ambitieus: qua 
locatie en het aantal dagen. Elk onderwijs-
type heeft een eigen congresdag. Helaas 
is het daardoor niet mogelijk de collega’s 
van andere onderwijstypen ontmoeten. 
We kunnen zoveel van elkaar leren. Een 
bezoek aan een congres gaat ons ook om 
de f2f ontmoetingen met tweeps en edu-
bloggers. Het is zo leuk om mensen die 

BLOG | Marcel Schmits & Judith van Hooijdonk

MARCEL SCHMITZ

Marcel Schmitz is onderwijscoör-
dinator van de faculteit ICT Zuyd, 
betrokken bij diverse innovatiepro-
jecten rondom communitybuilding 
en gaming, onlangs gestart met zijn 
promotieonderzoek naar game-
technieken uit collaborative en al-
ternate reality gaming ten behoeve 
van stimulering beweeggedrag van 
zorgbehoefenden. 

JUDITH VAN HOOIJDONK

Judith van Hooijdonk is I-adviseur 
bij Zuyd, heeft social media als aan-
dachtsgebied, is mede-projectleider 
van innovatieproject rondom inzet-
ten van MOOCs voor faculteit ICT. 
Voor haar Master Leren en Innove-
ren onderzoekt zij de kennisdeelat-
titude van docenten.

Samen bloggen zij al bijna 5 jaar op 
2beJAMmed over ICT en onderwijs 
in de breedste zin van het woord.

Like to share @ZUYD
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In samenwerking tussen faculteit ICT en 
de Nieuwste Pabo is de minor Digicoach 
the Game ontwikkeld. Deze minor laat 
studenten de 21st century skills ervaren 
en vertalen naar hun eigen rol als aan-
komend leerkracht basisonderwijs. Deze 
minor is in een spelvorm opgezet. Met be-
hulp van quest gaan studenten battlen en 
wordt een ranking bijgehouden. Met deze 
minor Digicoach the Game is de 2e plaats 
behaald bij de Fontys Onderwijsprijs 2013.  
De Nieuwste Pabo is onlangs ook gestart 
met een digitaal portfolio via Simulise. 
Het Leerplein van de Nieuwste Pabo is 
een digitaal portfolio omgeving waarin 
studenten bloggend hun ontwikkelingen 
bij houden en op een Facebook manier 
elkaar van feedback kunnen voorzien.
Bij de opleiding People and Business 
Management is een collega in het diepe 
gesprongen. Voor de minor Human Re-
source Development heeft zij een training 
Web2.0 tools opgezet. Ze heeft hiervoor 
gebruik gemaakt van Dingen@Zuyd. Deze 

jaren met hun on- en offline community 
DoIT@Zuyd. Deze online ontmoetings-
plek is ingericht voor ICT-studenten, 
potentiële studenten, alumni en het 
ICT-werkveld om elkaar beter te leren 
kennen en om contacten te leggen. De 
organisatie van deze community bestaat 
uit enthousiaste werkstudenten van de 
verschillende ICT-profielen die het leuk 
vinden om het Zuyd ICT verhaal te ver-
spreiden. Zij houden zich bezig met de or-
ganisatie van activiteiten ten behoeve van 
promotie, kennisontwikkeling en voor-
lichting. De contacten worden voorname-
lijk gelegd en onderhouden via de sociale 
netwerkplatforms: Facebook, Twitter en 
LinkedIn. Elke werkdag tussen 19u00 en 
22u00 zijn zij ‘on air’. Het verbonden voe-
len met de opleiding is een belangrijke 
voorwaarde om tot leren te komen. 
Binnen Zuyd zijn diverse pioniers be-
zig met het inzetten van andere didac-
tische onderwijsvormen en digitale 
innovatieprojecten. 

maar door de opkomst van internettech-
nologie wel sterk onder de aandacht ge-
komen. Dankzij internet kunnen mensen 
tijd- en plaatsonafhankelijk kennis delen 
en met elkaar communiceren. Deze mo-
gelijkheden sluiten aan bij de onderwijs-
kundige opvattingen van de afgelopen 
20 jaar dat leren vooral plaatsvindt via 
sociale interactie. Een term die je in dit 
verband vaker hoort is social learning, het 
samenwerkend en zelfgestuurd leren in 
open online netwerken met behulp van 
sociale media. Sociale netwerken appelle-
ren sterk aan de gevoelens van sociale ver-
bondenheid. Verbondenheid is één van de 
psychologische basisbehoefte die volgens 
de Zelf-Determinatie Theorie van Ryan & 
Deci van belang zijn voor de intrinsieke 
motivatie om tot leren te komen. 

Sociale media zijn bij uitstek tools die 
netwerken en daardoor de sociale ver-
bondenheid kunnen ondersteunen. De 
faculteit ICT van Zuyd ervaart dit al enige 

BLOG | Marcel Schmits & Judith van Hooijdonk
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zelfstudie-omgeving is gebaseerd op de 
21eDingen van SURF en is geactualiseerd 
en aangepast naar de Zuyd-context. In 
principe bedoeld voor docenten maar 
bleek ook voor een training van studenten 
heel geschikt.

Faculteit Social Work transformeert naar 
Social Work2.0 door sociale media en 
web2.0 tools in hun onderwijs te integre-
ren om op deze manier aan te sluiten bij 
de ontwikkelingen in de maatschappij die 
ook het welzijnswerk beïnvloeden.
Op vele plaatsen in onze organisatie star-
ten innovatieprojecten. Docenten ontwik-
kelen interactieve eBooks, experimenteren 
met wiki-omgevingen, starten Facebook-
pagina’s, zetten blogtools in bij stage, 
onderzoeken open en online samenwer-
kingsomgevingen, maken of gebruiken 
video’s zoals weblectures en kennisclips en 
zetten deze al dan niet ‘geflipt’ in.
Vele initiatieven starten bottum-up. Dat is 
prima. Echter niet alle docenten ontwik-

kelen, door een diversiteit aan oorzaken, 
hun ICT-bekwaamheid. Daarom staat do-
centprofessionalisering en aandacht voor 
digitale didactiek ook hoog op onze agen-
da. Het Docentenberaad van Zuyd heeft 
onlangs bij het College van Bestuur een 
notities ingediend waarin aandacht wordt 
gevraagd voor digitale didactiek in het 
onderwijs. Naar aanleiding hiervan wordt 
de docentencursus voor nieuwe Zuyd 
docenten vanaf volgend jaar ingrijpend 
aangepast. 

Gestructureerde ICT-trainingen is een ma-
nier om docenten competenter te maken. 
Het just in time ondersteunen en advise-
ren van docenten blijkt uit onze ervaring 
beter aan te sluiten bij werkdruk van de 
gemiddelde docent. Dat betekent echter 
wel dat door het management gemoni-
tord moet worden hoe het staat met het 
ICT-competentie niveau van de docenten.
Echter, vertellen wat de meerwaarde is 
van kennis delen, voorbeeldgedrag door 

leidinggevenden, het weghalen van tech-
nische drempels kunnen bijdrage tot een 
kennisdeelcultuur. De Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsadvies benadrukt 
in haar rapport Naar een lerende econo-
mie (2013 het belang van kenniscirculatie 
in de breedste zin van het woord.

“De lerende economie richt de aandacht 
op de noodzaak om na te gaan welke 
type kennis zich kunnen ontwikkelen, hoe 
die kennis wordt uitgewisseld en hoe er in 
brede zin kan worden geleerd (leren van 
consumenten, analytisch leren, technisch 
leren, vaardigheden leren, leren binnen een 
organisatie, institutioneel leren, beleidsleren, 
enzovoorts). En iedereen, van hoog tot laag, 
moet om kunnen gaan met nieuwe ideeën 
en veranderende omstandigheden.”

Like to share? Let’s meet  
online or at NCOSM!

BLOG | Like to Share @ZUYD
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Onze ervaring leert dat, als je iets maakt 
voor het onderwijs, het snel omarmt 
wordt. Met medewerkers die veelal uit 
het onderwijs komen, is het eenvoudiger 
schakelen. Het blijkt dat het onderwijs 
wereldje maar klein is. Tevreden docen-
ten zorgen voor een positieve tam tam. In 
record tempo was marktleiderschap het 
logische gevolg.

De wensen en ideeën van het onderwijs, 
zijn voor Prowise continue een uitdaging. 
Ontwikkelingen staan nooit stil. 
Inmiddels biedt Prowise een comple-
te 360 oplossing. Het mooie is dat de 
mogelijkheden alsmaar groeien. En dat 
zonder dat het complexer wordt. Om 
scholen hiervan te overtuigen kan een 
school gratis gebruik maken van de Pro-

Als onderwijzer ben je steeds op zoek naar 
de beste leermiddelen om je onderwijs te 
verbeteren. Helaas ontbreekt vaak, door 
de hectiek van de dag, de tijd om dit ge-
degen aan te pakken. Je zou graag iets 
willen doorbreken. Ergens tijd besparen. 
Maar hoe?
De problematieke die de beamer oplos-
sing met zich mee bracht hoeven we niet 
meer te benadrukken. Prowise bracht als 
eerste een betaalbare oplossing op de 
markt. Als sneeuw voor de zon verdwenen 
veel voorkomende problemen en bleek 
de geboden oplossing meer dan een alter-
natief. De prijsstelling was zo onderschei-
dend dat sommige scholen het gewoon 
niet vertrouwde. Het gebruiksgemak is 
zo hoog dat het daadwerkelijk gebruikt 
wordt. 

ADVERTORIAL

MARTIN DE FOCKERT

Bijna 20 jaar was Martin de Fockert 
actief in het onderwijs. Als voormalig 
docent geschiedenis en ICT 
coördinator, is Martin in 2007 de de 
slag gegaan als productmanager bij 
SMART. Martin is gespecialiseerd in 
Onderwijs 2.0, BYOD/BYOT en change 
management. Als key-note speaker 
heeft Martin zijn sporen verdiend. 
Met zijn overstap naar Prowise heeft 
Martin veel losgemaakt. (Inter)
nationaal een argument om aan de 
slag te gaan met “the next level”.
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wise Presenter. Hierbij maakt het niet uit 
welk merk digitaal schoolbord wordt ge-
bruikt, waar u de presenter opstart (thuis 
of op school), hoeveel devices u gebruikt 
(desktop, notebook, tablet en/of gsm), 
ongeacht het besturingssysteem, onge-
achte het kennisniveau van de gebruiker 
en zonder moeilijke licentie verhalen.
Maak een account aan! Binnen enkele mi-
nuten staat een schat aan tools en kant 

en klare lessen ter beschikking. De Prowi-
se Presenter met ProConnect is blijvend 
gratis. Gebruik je het zo intensief dat je 
meer dan 5 lessen op wilt slaan, dan ga je 
voor de opslag betalen. Een bedrag van 
maximaal 30 euro per jaar, is dan laag te 
noemen.
Bent u met een tablet aan het experi-
menteren? Dan is ProConnect een must 
om uit te proberen. Verzamel informatie, 

verstuur je scherm of neem een oefening 
af en laat deze automatisch nakijken. Met 
een investering van 1,5 uur kent de Pro-
wise Presenter geen geheimen meer.  Dat 
maakt u les niet alleen interactiever, het 
levert u veel tijd op. Dat beloven we u.

Prowise BV
Luchthavenweg 1b, 6021 PT Budel, 
0495-497110
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Glas door de school zou lopen en wat kun-
nen / moeten / willen / mogen leerlingen 
daar nu mee. Leerlingen via virtual reality 
met de Oculus Rift laten ervaren hoe het 
echt is piloot te zijn, of in een machine-
kamer te werken of achter het stuur te 
zitten, of …. vul maar in. Bizarre muziek 
maken met The Beamz! Met de Leap Mo-
tion niet eens meer een toetsenbord aan-
raken. Of tijdens de gymlessen springen 
met touwloze digitale springtouw. Vliegen 
met de AR Drone om zelf de impact van 
drones te ervaren.  Met het Astro Eye Pla-
netarium het heelal in je klaslokaal oproe-
pen. Bekijk dit overzicht van meer dan 60 
gadgets met de e van educatie.

Huizinga schreef ooit over de Homo Lu-
dens, de spelende mens, over het belang 
van het spe(e)lelement van cultuur en sa-
menleving. Dat geldt tegenwoordig meer 
dan ooit in onze gegamificeerde wereld. 
Net als tijdens de practica in de natuur- en 
scheikundelessen worden leerlingen ge-
boeid door gadgets in dit digitale tijdperk. 
Speelse technische devices en wat kunnen 
we ermee in ons dagelijkse onderwijspro-
ces? e-Gadgets met de e-factor van educa-
tie kunnen de lessen in elk geval een heel 
stuk cooler maken.  Gadgets appelleren 
niet alleen aan de niet aflatende  nieuws-
gierigheid van leerlingen, maar kunnen 
leerstof meer inzichtelijk maken. 
Gôh hoe zou het zijn als ik met een Google 

Hands-on lessen  
  met e-gadgets LOUIS HILGERS

Louis Hilgers is meer dan 40 jaar werk-
zaam in het onderwijs op Curaçao en 
Nederland in PO en VO. Sinds 10 jaar 
onafhankelijk ondernemer op het ge-
bied van ICT en onderwijs (Educos). 
Initiatiefnemer / hoofdredacteur van de 
nieuwssite ICTnieuws.nl. Samensteller 
van het Internetwoordenboek (boek + 
website) en het SMS-taal zakwoorden-
boek. Daarnaast uitgever, meer dan 10 
jaar werkzaam voor Kennisnet (nieuws-
brieven en dossiers) – projectleider 
Mediawijzer 2013 (opdracht Beeld & 
Geluid). In 2011 initiatiefnemer (samen 
met Tessa van Zadelhoff) van BoekT-
weePuntNul en winnaar SIDN Awards 
– categorie de Kracht van het Netwerk. 
Projectleider Grassroots Curaçao 2008-
2012. (Ere)lid docentenvakvereniging 
ICT – Informatica i&i. Zes jaar voorzit-
ter van de IPON Awards.
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 ICT als krachtig  
  leergereedschap
Kennisnet maakt onder andere in haar 
publicatie Vier in balans monitor 2013 on-
derscheid tussen de inzet van ict in het 
primaire en in het secundaire proces. Over 
de inzet van ict in het primaire proces staat 
vervolgens geschreven:

De juiste inzet van ict in het primaire pro-
ces zorgt ervoor dat:
• de motivatie toeneemt;
• de leerprestaties verbeteren;
• het leerproces efficiënter wordt.

Ik kan mij vinden in het genoemde onder-
scheid, het geeft ‘taal’ aan mijn denken, 
en zou over bovenstaande citaat willen 
opmerken dat de kern zit in het woordje 
“juiste”. 

Er valt mij iets op. Een groot aantal scho-
len in Nederland dat streeft naar ict-rijker 
onderwijs kiest voor een bezuiniging op 
‘boeken’, meestal werkboeken, om op die 
manier apparaten voor leerlingen te kun-
nen bekostigen. Een keuze die vaak verant-
woord wordt met een in mijn ogen smalle 
visie op onderwijs en ict. Een visie waarin 
ict wordt gezien als een medium om leer-
stof bij leerlingen te brengen. 

Als je kijkt naar wat er op dit moment be-
schikbaar is aan digitale content, zowel in 
het commerciële als in het open domein, 
dan kun je stellen dat veel van dat leer-
materiaal nog niet gebruik maakt van de 
mogelijkheden die ict biedt. Op scholen 
die kiezen voor ‘boeken eruit, ict erin’ leidt 

MICHEL VAN AST

Michel van Ast heeft van leren zijn 
werk gemaakt. Hij is als trainer, adviseur 
en spreker vooral actief op het thema 
‘didactiek en ICT’. Hij geeft lezingen 
en workshops, adviseert en begeleidt 
onderwijsinstellingen en traint en 
coacht docenten die technologie 
willen inzetten in hun eigen klas. 
Daarnaast schrijft hij regelmatig voor 
diverse onderwijsbladen en blogs.

SPREKER

Kom NU  voor €150 naar het  CONGRES!

http://www.ncosm.nl
https://www.linkedin.com/in/michelvanast
https://twitter.com/mvanast
http://www.ncosm.nl/aanmelden
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dat tot teleurstelling en frustratie. Maar 
veronderstel dat veel van dat materiaal wél 
volledig adaptief, multimediaal, interactief, 
enzovoorts zou zijn. En dat iets als ‘learning 
analytics’ volledig geïntegreerd was. En dat 
een fenomeen als ‘gepersonaliseerd leren’ 
daarmee binnen handbereik was. Dan zou 
ik vragen: waarom zitten leerlingen in tijd 
en plaats dan nog bij elkaar?

Ik zou de inzet van ict in het primaire pro-
ces nog willen opsplitsen in ‘onderwijzen 
met ict’ en ‘leren met ict’. En als we dan 
even inzoomen op ‘leren’ dan denk ik dat 
we ict veel meer moeten zien als krach-
tig leergereedschap. Leerlingen die hun 
apparaat gebruiken om in plaats van een 
geschreven verslag een digitaal verhaal te 
maken. Docenten die met leerlingen voor-
kennis activeren via hun eigen apparaat. 
Leerlingen die na een instructie een klein 
aantal controlevragen beantwoorden. Leer-
lingen die zelf instructiefilmpjes maken. 
Activerend onderwijs dat volop gebruik 
maakt van de mogelijkheden van ict. Naast 
een methode. Maar of die methode digitaal 
is, of op papier, dat maakt niet het verschil.

     Meer      weten?    Klik   HIER
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DISRUPTIVE TECHNOLOGIES | Google Glass

De eerste vorm van wearable computing 
was in de Qing Dynasty in 1600 in de vorm 
van een werkende abacus die gemonteerd 
was op een ring. Dat was nog niet echt 
disruptive technology te noemen, maar 
wel duidelijk een roep om een stukje tech-
nologie van die tijd altijd bij je te kunnen 
dragen.

‘Ok, glass’
Wat dat betreft is het vergelijkbaar met de 
Google Glass. In principe kan een Google 
Glass niet zo heel veel meer - en in sommi-
ge gevallen zelfs minder - dan een moderne 
smartphone. Toch is het een revolutionair 
product te noemen, vooral omdat je het 
op je hoofd draagt en het de hele dag con-

stant paraat is en je attendeert op dingen 
die gebeuren. Ieder moment dat je Google 
Glass op hebt kan je roepen ‘ok Glass’ en 
vervolgens wat je wil weten, op wil zoeken 
of een notitie van wil maken. De eerste 
paar keer is dit een vreemde ervaring, maar 
het went bijzonder snel en werkt bijna 
verslavend.

‘Maak je een foto van me?’
Doorlopend krijg ik de vraag ‘neem je me 
nu op?’ want er is immers veel ophef ge-
weest over de camera waarmee je stiekem 
foto’s en video’s zou kunnen maken. Ja, ik 
kan een foto nemen zonder dat je het in 
de gaten hebt (met een knipoog...). Nee, 
waarschijnlijk doe ik dat niet, waarom zou 

Is Google Glass wel  
   disruptive genoeg?

REMCO BRON

Ik ben ondernemer, spreker, retailer 
en Google Glass Explorer. Ik ben 
gefascineerd hoe internet, mobiel, 
wearable computing en alles wat 
daartussen ligt impact heeft op de 
mens, het bedrijfsleven, het onderwijs 
en onze maatschappij. Ik spreek erover, 
schrijf erover, denk erover na en beleef 
het dagelijks in de praktijk.

Schrijf je  HIER in voor het CONGRES

http://www.ncosm.nl
https://twitter.com/remcobron
https://www.linkedin.com/in/remcobron
http://www.ncosm.nl/aanmelden
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DISRUPTIVE TECHNOLOGIES | Google Glass

ik? Bovendien kan ik met mijn smartphone 
onopvallender een foto nemen dan met 
Google Glass; want onopvallend rondlopen 
met een Google Glass op je hoofd is er niet 
bij. Wat dat betreft is een Google Glass al 
aardig disruptive vanwege alle aanspraak!

Is Glass disruptive genoeg?
Ja, maar wat het precies disrupt is nog de 
vraag. Ik verwacht dat Google Glass-ach-
tige apparaten de smartphone groten-
deels gaan vervangen. We gebruiken dan 
de smartphone nog wel voor complexe 
dingen, maar voor eenvoudige taken zo-
als het lezen van een e-mail, maken van 
een notitie of een foto of een eenvoudige 
zoekopdracht gaan we wearable technolo-
gie gebruiken zoals Google Glass of smart 
watches.

‘Mag ik hem op?’
Ja natuurlijk! Ik vind het zelf dragen van 
Google Glass net zo leuk als het laten 
uitproberen door anderen die er nieuws-

gierig naar zijn (en uiteraard een selfie te 
maken...). Vind je het leuk om het zelf een 
keer uit te proberen kom dan zeker naar de 
e-Devices parallelsessie tijdens de NCOSM!

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

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

CONGRESMAGAZINE | NCOSM
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FRANS DROOG

Frans Droog werkt als docent  
Mens & Natuur en Biologie op het 
Wolfert Lyceum in Bergschenhoek. 
Frans is bestuurslid van The Crowd, 
een vereniging voor iedereen werk-
zaam in het onderwijs die zelf de 
regie over zijn professionalisering 
wil hebben. Frans organiseerde  
edcampNL, de eerste Nederlandse 
‘unconferentie’ voor het onderwijs.
Frans is continu op zoek naar verbe-
tering en verbinding en leert graag 
via zijn PLN. Hij schrijft daarom zijn 
blog Droog’s leren delen en is actief 
op Twitter, LinkedIn en 
Facebook. Zijn drive: 
autonomie, zingeving, 
meesterschap.

EDUBLOG | Frans Droog

Mobieltjes  
 moeten mogen!
Leerlingen nemen vrijwillig iets mee 
naar de klas, waarmee ze kunnen leren. 
Het staat niet op de boekenlijst of de 
lijst van “verplicht-elke-dag-bij-je-te-
hebben” items. En toch, ze vergeten het 
nooit! Hun mobieltje. Hun manier om te 
communiceren. 
Prachtig toch!

Technologie in het onderwijs is onont-
koombaar. Het is  de taak van de docent 
zich te bekwamen in het gebruiken van 
technologie, niet óm de technologie, maar 
om het te kunnen inzetten om te com-
municeren en informeren. Het is de taak 
van scholen om hiervoor tijd en ruimte 
beschikbaar te stellen, als een investering, 
niet als iets ten koste van. 

Wat is er aan de kant van de docent voor 
technologische kennis nodig om het ge-
bruik van mobieltjes in zijn klas toe te 
staan? Geen!

Toestaan van mobieltje is dus een prima 
start voor het gebruiken van technolo-
gie in de klas. En er kan zoveel moois met 
mobieltjes: informatie zoeken, aanteke-
ningen maken, woordjes oefenen, (voor)
kennis testen. Direct en snel, daardoor 
effectief en soms zelfs leuk.

Ik wil graag mijn ervaringen delen aan de 
hand van een aantal voorbeelden uit de 
praktijk.

lees verder
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MARIËLLE VAN RIJN

Mariëlle Van Rijn is zelfstandig pro-
fessional , de eigenaar van Leernet-
werk.  Haar grote passie ligt bij het 
(in)richten en trainen van mensen 
van een persoonlijk leernetwerk. 
Deze netwerken richten zich op 
leren, innoveren en samen plezier 
hebben.  Ze is ontwikkelaar en trai-
ner van de opleiding Mediapro(o)f , 
een opleiding die zich richt op ont-
wikkeling van mediavaardigheden 
van leraren in PO,VO en MBO van 
de 21e eeuw.  Ze woont in Maas-
tricht waar ze ook geniet van het 
bourgondische leven samen met 
haar gezin. 

Mijn werk spitst zich steeds meer toe op 
‘het veranderen’. Mensen in organisaties 
en scholen die moeten of willen verande-
ren. Het lijkt aan de voorkant zo eenvou-
dig. Na teamsessies of workshops zie je 
dat het team eenstemmig is en ook samen 
herkennen en erkennen ze dat verande-
ren noodzakelijk is: “we zetten samen de 
schouders eronder”. Mijn overtuiging is 
ook dat iedereen van goede wil is en men 
dit op die momenten ook zo voelt.  Dit is 
het podium waar het toneel zich afspeelt 
en je als coach of consultant in eerste in-
stantie waarneemt.  Achter de schermen 
is de transparantie een stuk vager en daar 
moet het nieuwe gedrag langzaam indrin-
gen, inslijpen en omarmd worden met het 
hart.  Vooral het omarmen met het hart is 

noodzakelijk om niet terug te vallen naar 
oud gedrag. Ondanks die goede wil zie je 
dat veel mensen weer terug gaan verlangen 
naar “het oude vertrouwde”. 
Achter de coulisse kom ik twee soorten 
mensen tegen. De leraar of werknemer met 
een positieve mindset. Deze mensen her-
kennen hun tekorten, reflecteren hierop 
en zoeken naar oplossingen. Deze mensen 
willen leren en bekijken hun tekortkomin-
gen vaak met een groot portie humor.  De 
mensen met de negatieve mindset zoeken 
altijd naar situaties of redenaties waar-
door ze hun oude gedrag weer kunnen 
bevestigen.  Zij plaatsen alles wat mis 
gaat buiten zichzelf en zeggen bijna al-
tijd: “maar dat doe ik al” (die vind ik de 
hardnekkigste….)

Geef ze de tijd!
SPREKER

http://www.ri-management.nl/boeken/kotter.html
http://www.ncosm.nl
https://www.linkedin.com/in/mariellevanrijn
https://twitter.com/JelvanRijn
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ren zijn hierbij essentieel : zie, voel en 
verander.  
Krijgen deze scholen maar vooral de leer-
krachten de tijd om deze compliceerde 
veranderingen langzaam te inbedden en 
uiteindelijk te borgen? Ik merk dat de 
tijdsdruk opgelegd door besturen en in-
spectie het moeilijk maakt om “het de 
tijd te geven”.  De lummeltijd, de droom-

Als ik kijk naar het veranderingsproces 
van de  basisschool ’t Spoor naar “de ge-
luksvogel” zijn de succesfactoren van 
John P. Kotter te ontdekken. Terugkij-
kend op het eerste jaar zijn we onbewust 
door dit proces heen gewandeld. Het was 
zo krachtig en vol energie.  Het venijn 
zit echter in de staart: “don’t let go” en 
“make change stick”.  De emotiefacto-

tijd, de reflecterende tijd, even kunnen 
stilstaan om jezelf weer op te peppen… 
het is zo hard nodig. 

Wilt u meer weten over  
dit boeiende proces?  
Kom naar de presentatie  
op #NCOSM

     Meer      weten?    Klik   HIER
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Nieuwe Post-HBO Opleiding: 

Specialist 21e eeuws leren
 
21e eeuws leren: wat betekent dat eigenlijk? 

• Wat zijn 21-century skills precies? 

• Welke vaardigheden heb je nodig om in deze tijd les te geven en te krijgen? 

• Wat zijn de verschillen met het ‘traditionele lesgeven’? 

• Welke impact heeft dit voor mij en mijn school?
 

Zijn dit vragen die jou triggeren en wil je hierop graag de juiste antwoorden vinden? 
Dan is de nieuwe geaccrediteerde Post-HBO Opleiding Specialist 21e eeuws leren iets voor jou!

Deze  opleiding is door O21 in samenwerking met het Marnix Onderwijscentrum in Utrecht ontwikkeld.  
Het betreft een eenjarige Post-HBO opleiding, die in oktober 2014 van start gaat. 

 

O21 Onderwijs 
in de 21e eeuw

Tel:  06 - 57 57 65 05

Mail: info@O21.nu

www.O21.nu

Onderwijs 
in de 21e 
eeuw

Een mooi 
voorbeeld van 
21e eeuws leren 
vind je hier!
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STEPHAN DE VALK

Stephan de Valk is Directeur Stra-
tegie en Innovatie bij Noordhoff 
Uitgevers en portefeuillehouder VO 
binnen de GEU. In het verleden was 
Stephan uitgever, uitgeefmanager 
en businessunitmanager Voortgezet 
Onderwijs en stond hij voor de klas 
als docent wiskunde in het voortge-
zet onderwijs en het volwassenen-
onderwijs en als lerarenopleider aan 
de Hogeschool Utrecht.

Ons onderwijs is goed in het 
ondersteunen van leerlingen die het 
risico lopen achter te blijven. Vrijwel 
elke leerling verlaat de school met een 
diploma. Dat is een verworvenheid waar 
de scholen trots op mogen zijn. Het 
is inmiddels echter ook duidelijk dat 
grote groepen leerlingen zich op onze 
scholen onvoldoende uitgedaagd voelen. 
Staatssecretaris Dekker meldde de 

Kamer in zijn Plan van aanpak toptalenten 
2014 - 2018 dat meer dan de helft van de 
20% beste leerlingen in het voortgezet 
onderwijs zich vaak verveelt. Op dit punt 
moet en kan het onderwijs beter, daar 
is iedereen wel van doordrongen. Aan 
Stephan de Valk, portefeuillehouder VO 
binnen de Groep Educatieve Uitgeverijen 
(GEU) de vraag hoe we daar verbetering 
in kunnen bereiken.

Aantrekkelijk voortgezet 
onderwijs met adaptieve en  
multimediale leermiddelen 
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verbeteren van het leermiddelenbeleid 
op school en participeren we actief in 
het LeerKRACHT initiatief. Omdat we de 
ambities van scholen om het onderwijs 
voor alle leerlingen aantrekkelijker te 
maken van harte delen.”

Meer weten?
• Denkhulp leermiddelenbeleid
• GEU betrokkenheid bij LeerKRACHT

in de gaten, passen zich hierop aan 
en ondersteunen de docent in het 
bepalen van de beste leerroute voor de 
leerling. Het helpt veel als scholen naast 
dergelijke adaptieve leermiddelen een 
structuur en cultuur hebben waarin 
de principes van massamaatwerk goed 
tot hun recht kunnen komen. Hoe dat 
precies moet is niet eenduidig. Ook 
daarin is maatwerk nodig: oplossingen 
die passen bij de aard van de school en 
hun visie op onderwijs.”

“Dat is geen opdracht voor de scholen 
alleen. Dat moeten we met elkaar 
doen. Uitgeverijen zijn volop aan de 
slag om scholen te ondersteunen met 
dienstverlening rondom de inzet en 
het gebruik van digitale leermiddelen. 
En vanuit de GEU dragen we bij met 
bijvoorbeeld een Denkhulp voor het 

“Er is maar één manier om recht te 
doen aan de talenten van élke leerling: 
maatwerk. De leerling die buiten de 
boot dreigt te vallen heeft heel ander 
onderwijs nodig dan het toptalent dat 
uitgedaagd wil worden. We moeten het 
onderwijs zo inrichten dat we beide 
groepen leerlingen kunnen bieden wat ze 
nodig hebben. Paul Rosenmöller van de 
VO-raad noemt dat treffend: het centraal 
stellen van het talent van de leerling.”

“Om dit maatwerk kosteneffectief te 
kunnen bereiken, moet het onderwijs 
werken volgens de principes van 
massamaatwerk: onderwijs op maat 
met algemeen inzetbare mechanismen. 
Adaptieve en multimediale leermiddelen 
zijn hiervoor een geweldig instrument. 
Adaptieve leersystemen houden het 
leergedrag en resultaten van de leerling 
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