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Onderwijs in 2032: Zelfsturing aub!
Hoe kun je nou iets vinden van de wereld
in 2032? Onmogelijk zou je zeggen! Alleen
wellicht bij het onderwijs is dit wel
mogelijk omdat de afgelopen 20 jaar er
niet veel veranderd is. In 1995 was er toch
niet iets fundamenteel anders? Toen hadden we ook al overal computers.
Toch krijgen we giga veranderingen. Over
20 jaar rijdt 80% van de auto’s elektrisch
en rijden ze bijna allemaal zelf. Gebruikers
van onderwijs zijn dan ook zelfsturend,
hun eigen tempo, wijze van leren, samenwerken & mate van vrijheid.
Nu heb ik het gevoel alsof we bij onze stevejobsschool deontplooiing.nu al aardig

met die toekomst bezig zijn. Onze kids
plannen ‘s ochtends hun dag, kiezen hun
tools en samenwerkingsvorm, zitten met
oudere en jongere kids in groepen afhankelijk van passie en niveau en komen happy thuis.
Vincent Everts Trendwachter Vader van Mariah (7) en Vinz (9)

Wel is er in mijn ogen een giga overgang
van papier naar digitaal nodig. En dat is
pas net begonnen. Bij de NOT tentoonstelling was er nog 80% papier en 20%
losse digitale leermaterialen. Overzicht
krijgen voor het kind zelf, de leraar en de
ouders is er niet en is supernoodzakelijk.
Dashboard!
Het is nu 1 voor allen en allen voor 1.

Behalve een dominante overheid (kennisnet?) of scholen die zich bij elkaar organiseren is er nauwelijks kans op een goede
spotify standaard voor leermaterialen.
Neelie Kroes zei ‘open het onderwijs’ maar
ik zeg ‘integreer de data uit dat digitale
onderwijs’ dan hebben we over 20 jaar
iets wat 10x zo goed werkt voor iedereen.
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Creatief leren bij OBS West
In een maatschappij waarin je bijna alle
informatie die beschikbaar is in een handomdraai op je telefoon tevoorschijn kunt
toveren, worden heel andere kwaliteiten
belangrijk. Bepaalde basisvakken blijven
altijd belangrijk, maar vooral het ontplooien van creativiteit wordt waardevol.
En dit is niet de maatschappij van de toekomst. Je telefoon is permanent verbonden met internet. Als je iets wil weten,
zoek je het gewoon op. Maar iets handigs
verzinnen om te doen met al die informatie vergt iets anders. Iets wat kinderen
maar in beperkte mate leren op school.
Gelukkig komt daar verandering in.
Er komt al veel aan: digitale leeromgevingen waar leerlingen op hun eigen niveau
kunnen leren. Methoden die altijd suc-

ceservaringen geven, maar ook iedereen
uitdagen, waardoor kinderen makkelijker
gemotiveerd raken. Het volgen van de
vorderingen van leerlingen wordt makkelijker, wat voor de docent meer tijd vrij
maakt om zich te focussen op die kinderen die wat extra aandacht nodig hebben.
Er wordt veel ontwikkeld, maar waarom
zouden we daarop wachten?
Bij OBS West in Capelle aan den IJssel zijn
ze al lang en breed begonnen. Al in 2009
hebben ze een klas voor de toekomst
gebouwd. Een ruim lokaal waar kinderen beschikking hebben over tientallen
leermiddelen, en zelf kunnen kiezen wat
ze gebruiken om aan hun opdrachten te
werken. Er is nieuwe technologie aanwezig, maar het speelt geen hoofdrol. Johan
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JOHAN HOF
Johan Hof is groepsleerkracht
groep 7 bij Openbare Basisschool
West. Hij is trendprofessional, onderwijskundig informatieadviseur,
ambassadeur van de klas voor de
toekomst en eerder was hij ambassadeur van digitaal schoolbordonderwijs.
Openbare Basisschool West
Jan de Geusrede 39e
2901CN Capelle aan den IJssel
mailto:johan.hof@opock.nl
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Hof, leraar groep 7 en initiatiefnemer
van de klas voor de toekomst, vindt dit
belangrijk: “De leraar moet iedere keer
switchen naar het beste leermiddel. Dat
verschilt per leerling en per moment.”
Maar kinderen wegwijs maken in de digitale wereld is een belangrijke doelstelling
van de klas voor de toekomst. In de klas
voor de toekomst van OBS West is een
computerwand, er zijn laptops en smartboards. Johan vindt dit een voorwaarde
voor goed onderwijs: “Onze leerlingen
groeien op in een globaliserende wereld.
Het is onze taak om ervoor te zorgen
dat ze mee kunnen komen. Als ze op
digitaal gebied achterlopen bij het buitenland, redden ze het straks niet in de
maatschappij.”

Constructies en techniek, robotica en programmeren, er komt van alles aan bod.
Maar wederom krijgt creativiteit een belangrijke rol. Al doende leert men, en bij
OBS West krijgen kinderen zo de ruimte
om zich te ontplooien en zich vaardigheden eigen te maken die ze nodig hebben
om succesvol te kunnen zijn in de digitale
maatschappij.

Wilt u zelf zien en ervaren hoe het is om
les te geven in de klas voor de toekomst
en de LEGO Education Innovation Studio bij OBS West? Maak dan een afspraak
met Johan (johan.hof@opock.nl) en kom
langs.
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Johan laat het niet bij de klas voor de
toekomst. Ook heeft hij initiatief genomen om een LEGO Education Innovation Studio op te richten. Johan heeft met
medewerkers van LEGO gewerkt aan de
integratie van LEGO in het onderwijs.
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Vergroot de ouderbetrokkenheid. Eenvoudig, mediawijs en mediarijk!
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Kardinaal Alfrinkschool
010 - 591 46 37

info@alfrinkschool.nl

Basisschool De Bron
035 - 602 13 76 | info@debronsoest.nl

De Groepen

|

SCHOLEN

Nieuws

Basisschool Guido de Brès
info@guidodebres.nl 035 - 541 54 97

Team

info@floreo.nl
010 - 591 92 14

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS
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Genimaio reiunt. Imus ium

Groepen
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Ons Team

WELKOM

Home

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor jezelf; denk
Scholen
Eenterug
pagina
maar
aan je vroegere schooltijd. Jarenlang is er de weg van huis naar school
en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwen ouders hun kind zo'n 8000 uur
Links
toe aan de zorg van de juﬀen en meesters van de school. Dat is een belangrijk deel
van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.
Inloggen
Er komt de laatste tijd veel op de scholen af. Het aantal vakken en leergebieden
Contact
dat in het basisonderwijs aan de orde moet komen, is uitgebreid en veranderd.
Leerlingen hebben individuele aandacht en maatwerk nodig. Van leerkrachten
wordt gevraagd hun didactische aanpak kritisch te onderzoeken en aan te passen.
Ouders stellen zich op als kritische consumenten, maar vragen ook om ondersteuning bij de opvoeding. Kortom, de scholen worden met zeer uiteenlopende eisen
en wensen geconfronteerd en vervullen een grote maatschappelijke rol.
Meegaan met de tijd en voorbereiden op de toekomst is heel belangrijk.
Ook automatisering is niet meer weg te denken. En wat er op het www staat, is
nauwelijks te bevatten. Fantastisch zo’n instrument voor communicatie en kennisoverdracht. We hopen dat U deze site met plezier raadpleegt en gebruikt voor uw
werk in de scholen.
Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, laat het ons
weten !
Laat elk schooljaar, een ﬁjn jaar worden voor u, voor al uw collega’s en niet in de
laatste plaats voor de kinderen!
De voorzitter van de SKOR

suntorestiur sum aliti niam
sum quatemp.
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Ouderportaal

Groepen
Contact

Welkom

Nog een pagina
Contact
Ouderbetrokkenheid... Wat is dat?

•
• Koningsspelen sucesvol verlopen
Mevakantie: even opletten...
• Contact
• Rapporten

Ons Team
Agenda

Contact

Meer nieuws... >>

Contact

Basisschool De Bron

info@debronsoest.nl

Opsomming 1
Opsomming nummer 2

Knopje

Contact

Ouderportaal

Contact
Contact
Contact

Agenda
Ouderportaal

DezeIntro is body bold Et odionem autat lictore sequunt ipsandem
quam sumqui volori beat acepedias voluptatum nam accusam, sam.

Contact

Contact

Contact

Bodytekst Roboto Regular 13 pt. Ugit dit is een link int anducid elestia speribus
harcias ad quatur? Over link, expernatint pliquaecto tet labo. Namus.
Opsomming 1
Opsomming nummer 2

Het laatste nieuws...

AGENDA

• Ouderbetrokkenheid... Wat is dat?
1 september
sucesvol verlopen
• Koningsspelen
Nieuwe
schooljaar
even
opletten... start
• Mevakantie:
1 september
• Rapporten

Contact

Pagina 1
Pagina 2
Contact

Nog een pagina

Contact

Contact

Schoolgids

Een pagina

Welkom op onze school!

Laatste nieuws

Ons Team

Schoolgids

Contact

School

Groepen

Agenda

Nog een pagina

Tel.: 035 - 602 13 76

School

Schoolgids

Intro is body bold Et odionem autat lictore sequunt ipsandem
quam sumqui volori beat acepedias voluptatum nam accusam, sam.

3766 ED Soest

Welkom

Groepen

Ouderportaal

WELKOM OP ONZE SCHOOL!
Bodytekst Calibri Regular 15 pt. Ugit dit is een link int anducid elestia speribus
harcias ad quatur? Over link, expernatint pliquaecto tet labo. Namus.
Genimaio reiunt. Imus ium atur re moloreseque arcipsa di tempori accustrum
fugitiis eicilit magni nimus et et quunto cullit, quia id que laboruptassi optatis
debit, odi doloration natur, opta doluptat re non repeles ipsam ad es suntotiur
sum sum aliti conseque niam sum quatemp ediciunt.

School

Ons Team

Nieuws

Nieuws

Welkom

Een pagina

Sweelinckstraat 2

Team
De Groepen

Groepen

Schoolgids
Een pagina

Nieuws

School

Welkom op onze school!

Kardinaal Alfrinkschool
Dr. Jan Schoutenlaan 3

Contact
Contact
Begoniastraat 2
Contact
Postbus 464

DezeIntro is body bold Et odionem autat lictore sequunt ipsandem

3145 SX Maassluis
quam sumqui volori beat acepedias voluptatum nam accusam, sam.
Tel.: 010 - 591 46 37
Bodytekst Roboto Regular 13 pt. Ugit dit is een link int anducid elestia speribus
info@alfrinkschool.nl
harcias ad quatur? Over link, expernatint pliquaecto tet labo. Namus. DezeIntro
is body bold Et odionem autat lictore sequunt ipsandem quam sumqui volori
beat acepedias voluptatum nam accusam, sam.

Kardinaal
Afrinkschool
Opsomming 1
Opsomming nummer 2
op Twitter
Opsomming nummer 3

• Twitterbericht nummer 1

Knopje
@hetschoolvorbeeld
Mooie

3740 AL Baarn
Tel: 035 - 541 54 97

Welkom op de website van basisschool de Toekomst
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet -clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
E-mail: info@guidodebres.nl

tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, conseGuido de
Bres
tetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
op Twitter
dolores et ea rebum. Over link, Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet.
Twitterbericht nummer
1
Opsomming
Opsomming
@hetschoolvorbeeld Mooie
website!

•

#Koppeling met twitter goed - 1
hour ago

Knopje

basisschool de Toekomst
Allebéplein 7
1062 AC Amsterdam
Telefoon 020-6152400
info@obsdetoekomst.nl

De Toekomst
op Twitter
• Twitterbericht nummer 1
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt.
• Twitterbericht nummer 2
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt.

-

website! #Koppeling met
twitter werkt goed - 1 hour
ago

• Nog een Twitterbericht Dit

is nummer 2 @dieterm Mooie
Nieuwe schooljaar start
website!
#Koppeling
met src="http://guidodebres.nl/uploads/rechts_sheet.png" /></div>
<div style="position: absolute; left: 948px; top: 0px; width:
235px; height:
1001px;"><img
1 september
<div style="position: absolute; left: -173px; top: 0px; width: 174px; height: 1012px;"><img src="http://guidodebres.nl/uploads/links_sheet.png" /></div>
twitter werkt - 2 days ago
Nieuwe schooljaar start

Meer nieuws...

Meer...
Knopje

NIEUWS

Meer...

Oﬀerte aanvragen

1 september
Nieuwe schooljaar start
1 september
Nieuwe schooljaar start
1 september
Nieuwe schooljaar start

Contact opnemen

Bekijk op onze website de vele voorbeelden:
www.hetschoolvoorbeeld.nl
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Hoe de docent uit het
onderwijs verdween
Als ik denk aan het onderwijs in 2030, dan
realiseer ik me dat mijn negenjarige dochter dan net klaar is met haar studie. Ik
hoop dat zij de ruimte heeft gekregen om
haar eerste dromen te verwezenlijken en
haar eigen talenten verder te ontwikkelen.
En dat ze mooie en inspirerende mensen
heeft ontmoet die haar hebben aangezet
tot de verkenning van nieuwe ideeën en
gedachten. En dat ze de ruimte heeft gekregen om zich te verdiepen in vraagstukken waar zij ‘aan’ van gaat.
Wat zou het mooi zijn als het onderwijs
kinderen niet beoordeelt of ze binnen
het vooraf bedachte plaatje passen, maar
ruimte geeft om te groeien en tot bloei te
komen. Minder meten, maar meer weten
door het gesprek aan te gaan over dro-

men en wensen. Weten we nog wel wat
het doel van onderwijs is? Onderwijs gaat
volgens Gert Biesta vooral over mensen
en dit houdt een risico in. Ieder mens is
uniek en kent zijn eigen dromen, wensen
en talenten. Zolang we daar in het onderwijs niet met elkaar over in gesprek gaan
komen we daar niet achter. De grote uitdaging voor de docent is om hetgeen hij
leerlingen wil leren af te stemmen op de
leerlingen zelf. Wat weten ze al, waar zijn
ze mee bezig, wat vinden ze belangrijk,
wat weten ze nog niet etc. En hier staat
“veel op het spel, omdat, in de woorden
van de dichter W.B. Yeats, onderwijs geven
niet het vullen is van een emmer, maar
het ontsteken van een vuur”. Biesta betoogt dat onderwijzen een proces is van
risico’s nemen. Door het weghalen van de
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ESTHER VAN POPTA
Esther van Popta studeerde
Bedrijfskundige Informatica en
Sociologie en heeft gewerkt bij het
Kenniscentrum BI, als business
consultant bij KLM en als
consultant bij Citowoz bv.
te Breda. Nu werkt zij als
beleidsadviseur Onderzoek,
Onderwijs & ICT bij de Service Unit
Onderwijs en Onderzoek van de
Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. In 2010 is zij gestart met
haar promotieonderzoek naar het
leren van het geven van online peer
feedback.
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risico’s beperken we ons tot emmers
vullen en halen we de essentie uit het
onderwijs. Het is toch raar, dat we juist in
tijden waarin we het met elkaar hebben
over ruimte voor diversiteit, toch lijken te
kiezen voor meer eenvormigheid met het
idee dat we hiermee de werkelijkheid en
de toekomst beter beheersen.
Geef het onderwijs terug aan de docent
en geef hem de ruimte om in gesprek met
zijn leerlingen invulling te geven aan het
onderwijs, zodat dit beter aansluit op hun
ontwikkeling en de actualiteit. Laat hem
zijn leerlingen stimuleren om vragen te
stellen en niet bang te zijn voor het
antwoord. Laat hem spelen met nieuwe
technologieën en geef de docent de
ruimte om ook zelf te leren en zijn
ervaringen te delen met leerlingen en
collega’s. Want “het gaat er in het
onderwijs niet om dat kinderen leren,
maar dat ze iets leren, dat ze met een
bepaald oogmerk leren en dat ze van
iemand leren”.
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HAN-Kenniskwartier - Esther van Popta

Een gesprek met Esther van Popta, promovenda en adviseur bij het Service Centrum
Onderwijs.
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21 mei 2015
Amsterdam

Festival

#onderwĳs2032
Met 18 t/m 20 mei de Nationale Ouderavonden!

ONDERWIJSFESTIVAL
Like to Share presenteert in de week van
#onderwijs2032 het Onderwijsfestival in
Amsterdam. Het Onderwijsfestival is een
bijzonder evenement voor onderwijsprofessionals. Het festival wil een bijdrage
leveren aan de maatschappelijke dialoog
over de toekomst van het onderwijs geïnitieerd door de staatssecretaris van OCW
Sander Dekker. Het festival wil inspireren, een podium bieden voor kennisuitwisseling en discussies faciliteren tussen
onderwijsprofessionals, publieke en semipublieke instellingen en het bedrijfsleven.
Het evenement vindt plaats op donderdag 21 mei 2015 in het Filmmuseum EYE
in Amsterdam.

ONDERWIJSFESTIVAL 2015
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Het Festival wordt geopend met een inspirerende keynote van Neelie Kroes over
startup mentality en de rol van Nederland in de wereld. Verder kunt u onder
andere sessies verwachten van Vincent
Evers over de technologie die eraan komt,
Willem Brandenburg (Universiteit Wageningen) vertelt over wat we eten in 2032
en Marcel van Galen van Qiy vertelt over
big data. Tijdens het Festival vindt tevens
de lancering plaats van CodePact. Tijdens
het Festival verzamelen we eye openers en
interessante aanbevelingen voor het
onderwijs van morgen in de vorm van
videoboodschappen, en deze bundelen
we in een speciale uitgave van Like to
Share magazine.
Aan het eind van het Festival wordt
deze speciale uitgave van Like to
Share aangeboden aan het platform
#onderwijs2032.

Meer informatie en aanmelden kan op
www.onderwijsfestival.nl.
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EXECUTIVE PROGRAM
Naast het programma voor reguliere bezoekers hebben wij ook een speciaal programma voor bestuurders en directeuren
van scholen. Tijdens het festival maakt
u deel uit van een homogene groep van
collega-bestuurders en directeuren uit de
sector, en gaat u samen verdiepen volgens
het principe van ‘design thinking’. Het
Executive Program heeft een eigen programma, maar u krijgt ook ruim de gelegenheid om het festival zelf bij te wonen.
Op donderdagavond is er een speciaal
private dinner, waarbij ook enkele ‘leaders
of industry’ aan zullen schuiven.
Klik hier voor meer informatie.
NATIONALE OUDERAVONDEN
De Nationale Ouderavond #onderwijs2032 is een avond die volgens eenzelfde programma op tal van plaatsen in heel
Nederland wordt gehouden op 18, 19 en
20 mei. Tijdens de ouderavond gaan ouders, tien leerlingen en de school samen
onder leiding van een professionele be
geleider in gesprek over de toekomst van

het onderwijs. In co-creatie bedenken ze
samen input om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Ze praten hierover in
brede zin, maar worden ook uitgedaagd de
vertaalslag naar de eigen school te maken.
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LEREN MET TABLETS 2015
De komende tijd zal het beeld in de klas
veranderen. Het onderwijs wil aansluiten
bij de belevingswereld van de leerling.
Tablets en andere personal devices maken
individuele leertrajecten makkelijker en
meer interactie wordt mogelijk. Maar er
zijn meerdere platformen en een veelvoud
aan leveranciers en merken. En dan
hebben we het nog niet gehad over de
digitale leermiddelen en allerlei
randvoorwaarden zoals uw lokale netwerk,
internettoegang en beveiliging.
Op de regiobijeenkomsten Leren met
Tablets ontmoet u alle aanbieders van
tablets, educatieve leermiddelen en
randvoorwaardelijke diensten en
apparatuur voor het onderwijsveld. Wij
geloven in een persoonlijke aanpak. Bij
aanmelden geeft u aan in welke
aanbieders u geïnteresseerd bent, en
vervolgens plannen wij persoonlijke
afspraken voor u in met deze aanbieders.
We plannen uw afspraken zo, dat u de

voor u meest relevante
presentaties niet hoeft te missen. Zo
maakt u optimaal gebruik van uw dag!
Vorig jaar vond de eerste editie van
Leren met Tablets plaats. Meer dan 600
onderwijsprofessionals bezochten de
bijeenkomsten in Den Haag, Utrecht,
Eindhoven, Enschede en Groningen.

PAGE
28
29
30
1
2

september
september
september
oktober
oktober

Rotterdam
Utrecht
Eindhoven
Apeldoorn
Groningen
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www.lerenmettablets.nl

Voor meer informatie of aanmelden gaat
u naar www.lerenmettablets.nl.

De bijeenkomsten
zijn als volgt:
Maandag 28 september

Rotterdam

Dinsdag 29 september

Utrecht

Woensdag 30 september Eindhoven
Donderdag 1 oktober

Apeldoorn

Vrijdag 2 oktober

Groningen
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MEDIA	 &	 EDUCATIE
WIE	 WIJ	 ZIJN:
MET14	 is	  gespecialiseerd	 in	  de	  productie	  van	  film.	  Hiermee	  bedoelen	  we	 
o.a:	  promotiefilms,	  webvideo’s,	  e-learning,	  animaties	  en	  instructievideo’s.	 
Wij	  zijn	  met	  name	  actief	  in	  de	  educatieve	  sector.	  MET14	  brengt	  uw	 
boodschap	 op	 een	 heldere	 manier	 over.	 Graag	 denken	 we	 met	 u	 mee	 om	 
een	 origineel	 en	 creatief	 product	 neer	 te	 zetten.	 
Dankzij	  ons	  uitgebreide	 netwerk	  van	 professionals	  op	  elk	  specifiek	  gebied,	 
zorgen	  wij	  bij	  elke	  productie	  voor	  een	  perfect	  team	  en	  een	  geweldig	 
eindresultaat!
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WAAR	 U	 MET14	 VOOR	 KUNT	 INHUREN:
-	 Promotiefilm	 van	 uw	 school.
-	 Impressiefilmpjes	 voor	 ouderavonden.
-	 E-learning:	 Een	 op	 maat	 gemaakte	 training	 voor	 ouders	 of	 leerlingen.	 
-	 Training	 in	 de	 klas:	 hoe	 maak	 ik	 een	 goed	 instructiefilmpje?
-	 Afscheidsfilmpjes	 “Groep	 8	 in	 de	 kast”.
	 
MET14	 	 |	 	 Bezoekadres:	 K.P.C.	 de	 Bazelstraat	 14	 |	 3822	 ES	 Amersfoort	 	 |	 033-8890235	 |	 	 info@met14.nl	 |	 	 www.met14.nl
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De toekomst van het mbo
…is al begonnen
Hoe moet het toekomstige onderwijs eruit zien? Deze vraag lijkt iedereen vandaag
de dag bezig te houden. Van Twitter campagne tot brainstorm sessies, er komen tal
van ideeën en plannen naar voren. Maar
de eigenlijke vraag is volgens mij wanneer
die toekomst dan begint? Waarom zou je
allerlei plannen maken voor de toekomst
en morgen gewoon weer hetzelfde doen
als altijd? Dat is toch zonde? Waar wachten we op? In het mbo is de toekomst wat
mij betreft al lang en breed begonnen.
Wellicht in het hele onderwijs al.
Er zijn tal van moderne manieren om
het leren digitaal te ondersteunen, daar
hoeven we niet voor te wachten. Die huidige middelen en mogelijkheden moeten alleen nog veel beter worden benut.

De eerste stappen zijn gezet maar anno
2015 zijn deze stappen nog heel voorzichtig. Het wordt tijd voor een boost
bij studenten en docenten. Daarvoor
zijn twee zaken nodig: mediawijsheid en
mediavaardigheid.
Mijn blog die ik daarover schreef kreeg
veel positieve reacties uit het hele land. Er
zijn veel collega’s die deze twee
thema’s wel zien zitten als (verplicht)
onderdeel van het onderwijs.
Wanneer we ICT en mediawijsheid serieus
nemen in het (mbo) onderwijs leren niet
alleen studenten hier de vruchten van te
plukken maar ook docenten! Je haalt er
de toekomst mee je school in. Wie wil dat
nou niet?
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ASHWIN BROUWER
Ashwin Brouwer (26 jaar) is docent,
coach en onderwijsontwikkelaar
bij het Friesland College. Daarnaast
is hij de initiatiefnemer van het
platform Social media in het mbo.
Een platform voor iedereen in het
(mbo) onderwijs die meer wil doen
met sociale media, mediawijsheid
en webtools.
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Het online zijn is iets wat we namelijk nu
al doen en het is ook iets wat we in de toekomst alleen maar meer gaan doen. Eerst
waren we alleen online om iets op te zoeken via Google of een mail te versturen.
Tegenwoordig zijn we online om TV te
kijken, onze belastingaangifte te doen of
om hypotheekadvies te krijgen via de webcam. Colleges volgen via internet is al een
welbekend fenomeen en met de nieuwste
streaming mogelijkheden via bijvoorbeeld
Twitter, toegankelijker dan ooit! In het mbo
zou het ‘digitale burgerschap’ een mooie
aanvulling zijn op het huidige burgerschap.
Al was het alleen maar om ICT en mediawijsheid een podium te geven binnen het
mbo waardoor iedereen, vandaag de dag,
zo de toekomst in kan stappen.
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Qiy. De sleutel tot
vertrouwen online
Onderwijs is een kwestie van vertrouwen.
Maar wie kan je vertrouwen op internet?
Digitale middelen en toepassingen zijn
cruciaal voor de Nederlandse economie
en voor de samenleving. Probleem voor
het individu is de steeds groter wordende
hoeveelheid gegevens en het gebrek aan
controle en overzicht. Online zijn wordt
steeds meer een ‘gedoe’: continu inloggen
om persoonlijke gegevens weg te brengen
of op te halen. Het resultaat is dat niemand meer weet waar al die data blijft en
wat ermee gebeurt. Online vertrouwen
neemt af en de roep om meer privacy
wordt sterker.
Op school vertrouwen kinderen en ouders
de leerkracht. En andersom vertrouwt de
leerkracht kind en ouder. Dat is cruciaal
voor het gevoel van veiligheid en daarmee
voor de ontplooiing van het kind.

In de digitale wereld is vertrouwen ver
te zoeken. Online pesten, inloggegevens
van anderen misbruiken, uitgevers die alles willen weten van de leerling. Iedereen
denkt 2 keer na voordat weer een formulier verrijkt wordt met een telefoonnummer, terwijl je alleen maar een boek wilde
kopen.
Aan de andere kant is er nog steeds een
enorme naïviteit t.a.v. het gebruik van
Facebook, Google, Whats App en al die
andere handige platformen. Slechts weinigen realiseren zich dat het gebruik van
deze diensten gratis is in termen van geld,
maar dat je ondertussen betaalt met je
eigen data. Jij bent niet de klant van Facebook, je bent het product. De echte klant
van Facebook is de adverteerder.
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Herstel van digitaal vertrouwen is noodzakelijk. Ieder jaar groeit de hoeveelheid
data die een mens veroorzaakt met 50%.
Met deze enorme groei wordt het steeds
noodzakelijker dat je de ander kunt vertrouwen. Anders wordt het heel lastig
om al die gegevens, de bronnen en de
bestemming van die gegevens te controleren. Dat is niet te doen. Dat is de reden
dat de Qiy Foundation samen met een
groot aantal publieke en private partijen
de afgelopen jaren gewerkt heeft aan een
nieuwe Europese standaard om individuen de regie over hun eigen gegevens op
internet terug te geven. Inmiddels is op
basis van deze Qiy Standaard een schaalbare en veilige infrastructuur beschikbaar,
waar zowel individuen als marktpartijen,
zoals uitgevers, onderwijsinstellingen en
de overheid zich op kunnen aansluiten.
Het individu bepaalt zelf welke gegevens
hij of zij met andere partijen wil delen op
het moment dat er persoonlijke gegevens
worden gevraagd, van woonadres tot betaalgegevens en van toetsresultaten tot
een diploma uit het diplomaregister bij

Qiy Foundation
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DUO. Daarbij kunnen organisaties zich
abonneren op gegevens van het individu, die rechtstreeks van een betrouwbare bron afkomen. Dit verlaagt kosten,
verhoogt het vertrouwen en biedt hele
nieuwe mogelijkheden. Qiy voegt feitelijk

een nieuwe laag toe aan het internet: een
trustlaag die borgt dat aangesloten partijen zich aan de regels houden voor de
omgang met per soonlijke gegevens. Deze
ontwikkeling sluit naadloos aan op ontwikkelingen in het onderwijs die gericht
zijn op het invoeren van generieke standaarden en architectuur met als doel ouder en kind meer zeggenschap te geven over
de omgang met schoolgegevens.
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Fotocollage Innovatief Lesmateriaal
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Innovatief Lesmateriaal
Alles over selectie en gebruik van digitale content
van 9 t|m 13 maart regiobijeenkomsten door het hele land
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Hoe betrokken zijn
de ouders in uw
school?
Betrokken ouders bieden samen met de school de ondersteuning
die nodig is om ieder kind optimaal te laten leren. Hierin is het
belangrijk dat ouders niet alleen participeren in de praktische
zaken, maar ook betrokken worden bij de inhoud van de lessen
en de rol die zij kunnen vervullen in het helpen oefenen van
en reflecteren op de lessen.
Met Social Schools willen we hieraan een bijdrage leveren,
Benieuwd hoe?

Zo betrekt u ouders

!
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Het Montessori College
kiest voor SOMtoday
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Het Montessori College is een scholengemeenschap voor VMBO, HAVO en VWO met locaties in Nijmegen en Groesbeek. De
school telt bijna 2.000 leerlingen. In oktober 2013 maakte het Montessori College de overstap van Magister naar SOMtoday. Sjef
Martens (directeur ICT), Erna Koopman (applicatiebeheerder), Lethie Schoenmakers (administratief medewerker) en Herman
Buurman (docent) delen hun ervaringen met SOMtoday.

De directeur ICT en de applicatiebeheerder aan het woord
De overstap van Magister naar SOMtoday
Sjef: “Acht geleden stapten wij van @VO,
destijds ons leerlingvolgsysteem, over
naar Magister. Alhoewel het onderwijskundig team tevreden met Magister leek,
bemerkte ik bij Erna als applicatiebeheerder en onze administratief medewerkers
steeds meer onvrede.” Erna: “De inrichting
was veel werk en Magister had vaak updates. Het doorvoeren van deze updates
leidde er vaak toe dat bepaalde stukken
inrichting omvielen. Op den duur vertrouwde ik het systeem niet meer.”

Sjef: “Al enkele jaren hielden wij de ontwikkeling van SOMtoday in de gaten. We
zagen dat SOMtoday zich sterk ontwikkelde en op een bepaald moment ‘volwassen’ was geworden. We zijn ons toen goed
gaan verdiepen in de mogelijkheden van
SOMtoday, want we wilden er zeker van
zijn dat alles wat we in Magister konden
ook in SOMtoday mogelijk zou zijn.”
Modern, gedegen en betrouwbaar
Erna: “We merkten dat SOMtoday een

heel gedegen en betrouwbaar leerlingvolgsysteem is. De referenties die we bezochten, konden dit bevestigen. Ook qua
techniek loopt SOMtoday voorop, omdat
het systeem voor alle gebruikers volledig
webbased is (HTML 5). Dat is in deze tijd
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eigenlijk vanzelfsprekend, maar in andere
leerlingvolgsystemen nog steeds niet mogelijk. Als je het vergelijkt met Magister
werkt SOMtoday ook veel sneller.”
Functionaliteit
Erna: “Ook functionaliteit is een belangrijk criterium geweest bij de overstap: we
wilden er zeker niet op achteruitgaan.
SOMtoday is echter een heel solide en
gedegen systeem met een doordachte
inrichting. Het biedt op sommige vlakken
ook meer functionaliteit dan we gewend
waren in Magister. Inmiddels kunnen we
ook zeggen dat onze schoolorganisatie
aan SOMtoday gewend is en we zijn blij
dat we de overstap gemaakt hebben.”

De administratief medewerker aan het woord
Efficiënt en snel
“Met SOMtoday kan ik efficiënt en snel werken”, aldus Lethie.
“De verschillende dashboards geven mij bijvoorbeeld inzicht en controle over belangrijke administratieve processen.
Mochten er problemen geconstateerd worden, dan kan ik
vanuit deze dashboards direct doorklikken naar het onderliggende probleem. Ook de vele rapportagemogelijkheden in
SOMtoday zijn een aanwinst. Ik ben erg blij dat wij de overstap naar SOMtoday gemaakt hebben en kan het iedereen
aanraden.”
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De docent aan het woord
Herman: “Als docent wil ik bezig zijn met lesgeven en het
leerlingvolgsysteem moet mij hier in ondersteunen. Na de
overstap naar SOMtoday ben ik direct aan de slag gegaan.
De navigatie van SOMtoday is logisch en eenvoudig en het
systeem doet wat het moet doen. SOMtoday werkt voor
mij dus prima.”
Heeft u vragen naar aanleiding van dit interview dan kunt u geheel vrijblijvend contact
opnemen met SOMtoday via (0318) 649210 of info@som.today Kijk voor meer
informatie op: www.som.today
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Waar moeten we heen
met het vo-onderwijs?!
Vrijwel alle vo-leerlingen hebben een
smartphone en steeds meer scholen
starten de 1:1-uitrol van devices voor de
leerlingen. Een klacht die ik tijdens mijn
schoolbezoeken vaak hoor van docenten
is: “Leuk hoor, zo’n smartphone, maar het
leidt zo af van het boek!” En daar hebben
ze gelijk in. Tegelijkertijd hoor ik diezelfde
docenten vaak zeggen: “Het is eigenlijk
zonde: als we de leerlingen uit het primair
onderwijs ontvangen, hebben ze geleerd
in groepjes opdrachten uit te voeren. Bij
ons leren ze dat weer af, dus moeten ze
dat in de vervolgopleiding weer opnieuw
aanleren!”
Het Nederlandse voortgezet onderwijs is
niet ingericht op een 1:1-uitrol van devi-

ces. Dat begint al met systeem van 50-minuten. Wat voor opdracht wil je daarin
uitwerken? Daarnaast past het opbouwen
van een docent-leerling relatie niet in dit
systeem, terwijl dit toch de beste basis is
voor goed onderwijs. Ik voelde me als docent de laatste jaren steeds meer een ‘lesfabriek’, met wekelijks 300 leerlingen die
lokalen in- en uitstroomden. Ook blijft de
docent nu meestal dicht bij zijn lesboek,
omdat dat de garantie biedt op het halen van de eindtermen, en slechts daarop
wordt hij afgerekend. Bovendien past dit
goed in het 50-minuten-systeem.
Een steeds groter wordende groep docenten
loopt tegen deze beperkingen aan. Leerlingen worden vaak aangewezen als oorzaak:
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MARC VAN MAASTRICHT
Marc is man van Mirjam, vader van
twee jongens, en biologiedocent.
Hij heeft onderwijs en technologie als passie. Combineer die twee
op de juiste manier, en je legt een
ijzersterk fundament in het leven
van een leerling! In 2011 startte hij,
na 10 jaar lesgeven en enkele jaren
bedrijfsleven Van Maastricht Onderwijs & ICT. Van daaruit traint en
begeleidt hij scholen in duurzame
vernieuwing van het onderwijs. ICT
is dan geen doel meer, maar een
van de gereedschappen.
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de spanningsboog zou korter geworden zijn,
er zouden vaker problemen thuis zijn, of ze
zouden beheerst worden door de (moderne) media. Toch ligt de basis veel meer in
de verandering van de maatschappij door
technologie, en het niet mee veranderde
onderwijs. De inrichting van het vo-onderwijs moet fundamenteel veranderen, en dat
zou wel eens makkelijker kunnen zijn dan we
denken! Waarom? Omdat deze veranderingen het vak leuker maken!
Wat veel docenten in Nederland gemeen
hebben is dat ze uit idealistische overwe-

gingen docent geworden zijn: ze willen
graag met jongeren omgaan. Je hebt twee
typen docenten: de “mensen-mens” en de
“content-mens”. In onderwijstermen: de
pedagogische docent en de vakinhoudelijke docent. In het huidige systeem doen
die twee typen docenten precies hetzelfde werk. Dat is vreemd, en een belangrijke
oorzaak van het verliezen van het idealisme waar veel docenten mee begonnen.
Het is beter om de pedagogische docent
leerlingen te laten begeleiden: kritisch
leren denken, mediawijs maken, begeleiden bij opdrachten, bijhouden van
vorderingen. De pedagogische docent
werkt met een of twee collega’s in grotere leerpleinen: een jaar lang met dezelfde
groep. Hij stuurt een leerling naar de vakinhoudelijke docent zodra de stof hem

PAGE

boven de pet gaat. In kleine theorielokaaltjes kan de vakinhoudelijke docent
dan effectiever lesgeven, met een meer
gemotiveerde groep. Ook voor de docent-leerling relatie is dit beter. De pedagogische docent begeleidt een kleiner
aantal leerlingen intensiever, de vakinhoudelijke docent concentreert zich op
de stof.
Er zijn al scholen die geheel of gedeeltelijk
op deze manier werken. Het IJburg College is een bekend voorbeeld en ook het
Montaigne Lyceum is ver gevorderd. En
moderne technologie? Het gebruik ervan
wordt natuurlijker: het vormt gewoon een
van de gereedschappen waarover leerlingen en docenten beschikken bij uitleg,
als middel om leerlingen te volgen en om
mooie dingen te maken.
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Specialist in Professionele Wireless (Wi-Fi) Netwerken
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Second Opinion

Uitslag diagnose Wi-Fi dokter: Verontrustend!
ICT in 80% VO scholen niet ‘fit’ genoeg.
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NO CURE?
NO PAY!
100% tevredenheidsgarantie

**Download de aanbieding:**
www.brite.nl/wifidokter

Second Opinion
Tijdelijke aanbieding
Ook een excellente digitale school worden?
Start nu met een Second Opinion in uw netwerk!

van € 2.450,-voor € 1.450,--
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Samenscholen
met PIM
PIM is een collectief van enthousiaste onderwijsondernemers met een passie voor
leren en een drive om met elkaar, met
docenten, met schoolleiders en met leerlingen onderwijs nóg beter te maken. We
bereiken dit door het geven van docenttrainingen, het adviseren bij visie- en implementatietrajecten, het begeleiden van
stuurgroepen en het coachen van docenten en schoolleiders. De nadruk ligt vooral
op het samen doen: met de mensen in de
school zorgen voor een traject of sessie
op maat en zorgen voor kennisdeling en
borging in de organisatie. We bieden inspiratiemiddagen, studiedagen, dagdelen
op diverse thema’s en grotere trajecten
als Kleppen Dicht! Innovatieve ideeën van
vandaag concretiseren we samen met de
onderwijsprofessionals binnen de school
door deze te vertalen naar de lespraktijk
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MARIEKE SIMONIS
Marieke Simonis verzorgt
trainingen op het gebied van
Leren en ICT en begeleidt
scholen en teams bij de
overgang naar het gebruik van
digitale middelen in de klas.

WILLEM DENIJS
Willem Denijs verzorgt als
zelfstandige trainingen op het
gebied van didactiek en ICT,
toetsen & beoordelen en onbewust leren. Daarnaast begeleidt
hij managementteams en stuurgroepen bij beleidsvorming.

Marieke@learnon.nl

Willemdenijs@gmail.com

van morgen. En als we zeggen morgen,
bedoelen we ook morgen: wat kun je binnen je les of in je organisatie nú doen om
grip en beeld te krijgen en te houden op
weg naar de toekomst. Om een beeld te
krijgen van hoe we dat doen bekijk je hier,

een review van een Kleppen Dicht! traject
door het Maaswaal College in Wijchen.
Ons motto is practice what you preach.
Wij richten onze trainingen zo in dat
deelnemers ervaren wat hun leerlingen
kunnen ervaren. Vervolgens gaan we met
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elkaar aan het werk om ervoor te zorgen
dat iedere individuele docent in de school
zichzelf kan ontwikkelen en meer waarde kan toevoegen aan het leerproces en
de leeruitkomsten van iedere individuele
leerling.
We onderschrijven het belang van een
leven lang leren en investeren daar als
collectief in door binnen PIM scholing,
intervisie en reflectie te organiseren op
een manier die recht doet aan onze overeenkomsten en verschillen. We scholen
letterlijk samen in trainingen en door
het samen ontwerpen van producten en
diensten die het onderwijs beter maken.
Ook figuurlijk scholen we samen doordat
we geloven dat we samen meer weten en
betere prestaties leveren doordat we elkaar aanvullen en versterken. We zijn vier
onafhankelijke, zelfstandige en zeer verschillende mensen die een gezamenlijke
passie hebben om mee te denken over en
bij te dragen aan beter onderwijs. Samen
vormen we een hecht team dat elkaar
aanvult, samen leert, werkt en ontwikkelt.
Benieuwd naar wat we voor jou en jouw
school kunnen betekenen? Get in touch!
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PATRICIA VAN SLOBBE
Patricia van Slobbe geeft (tool)
trainingen, ondersteunt bij
curriculum ontwerp en
adviseert management teams
bij het maken en implementeren van beleid en visie op het
gebied van efficiënt en zinvol
nieuwe media gebruik.
Patricia@kultiv8.nl

MICHEL VAN AST
Michel van Ast geeft lezingen
en workshops, adviseert en begeleidt onderwijsinstellingen en
traint en coacht docenten die
technologie willen inzetten in
hun eigen klas.
info@michelvanast.nl

Links:
De #MeisjevanPIM en de #MannenvanPIM
helpen je graag bij het vertalen van
innovatieve ideeën naar de praktijk van
morgen. Vind ons op metPIM.nl
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Met 18 t/m 20 mei de Nationale Ouderavonden!
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