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FRANS SCHOUWENBURG
Kennisnet

Die rare knip in het jaar, die we de zomervakantie noemen, heeft zijn werk weer
gedaan. Iedere dag die ik zat te genieten in
de Portugese zon lokte me verder weg bij
wat ik vóór de vakantie aan het doen was.
Na drie weken is het luierfeestje over en
alsof je na een droom wakker schrikt, bedacht ik me: wat waren we aan het doen,
waar zag ik ook alweer naar uit? Na één
dag wist ik het weer: Net voor de vakantie mocht ik het boek ‘Scholen om van
te leren’ presenteren. Acht inspirerende
schoolportretten in een prachtig vormgegeven boek. U kunt het gratis downloaden vanaf de gloednieuwe Kennisnetsite.
Ook net voor de vakantie verscheen de
Vier in Balans monitor. Die liet dit jaar
niets aan duidelijkheid over: Het gebruik
van ict in alle onderwijssectoren stijgt flink,
maar de kracht van ict in het primaire
proces wordt nog veel te weinig benut.

Dat is jammer. Waarom? Het bewijs dat
het automatiseren van instructie en oefenstof leidt tot betere leerprestaties is
overtuigend. Juist in situaties die door de
leraar worden gestuurd, die met kennisoverdracht te maken hebben en waar instructie, oefening en directe feedback het
leerproces bepalen, blijkt automatiseren
een krachtig alternatief. De onderzoeksresultaten liggen er. Laten we de komende
gebeurtenissen, zoals Leren met Tablets
on Tour en de Onderwijsdagen benutten
om te ontdekken hoe we meer rendement uit ict kunnen halen! Ik wens u een
heel productief schooljaar!
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Ik geef het praktijkvak detailhandel. Daar
werken we met afdelingen, net als in de
winkel. Een groep van 7 à 8 leerlingen, verdeeld over gemiddeld 5 afdelingen.
Op elke afdeling doet de leerling een andere praktijkhandeling, zoals werken met
de kassa, met kleding of het inpakken
van een cadeautje. Natuurlijk kan ik alle

praktijkopdrachten voordoen. Maar als
ik dat bij de eerste leerling doe, staan er 7
te wachten. Stel je voor dat je dan leerling
8 bent! Dan is de halve les voorbij voor je
aan het werk bent. En iedereen weet wat
leerlingen doen als ze moeten wachten.
Inderdaad, ze gaan zich vervelen! En daar
wordt het niet gezelliger op.
Daarom heb ik speciaal voor mijn praktijkles iBooks gemaakt. Leerlingen kijken
op de iPad wat ze moeten doen en afhankelijk van de afdeling krijgen ze instructie
middels filmpjes, foto’s en/of tekst. Ze kijken en lezen in hun eigen tempo en als ze
het niet snappen? Dan kijken en lezen ze
nog een keer! Natuurlijk zijn er leerlingen
die mijn hulp nog nodig hebben, maar ik
assisteer alleen de leerlingen die het écht
nodig hebben. Met andere woorden:
optimaal rendement door gebruik van
de iPad!

NIELS WIJNHOUD
Docent Praktijkonderwijs
Ik ben Niels Wijnhoud en geef les op het
Praktijkonderwijs van het Elde College in
Schijndel. Ik vind het zeer interessant
om te zoeken naar manieren om mijn
lessen leuker, interessanter en effectiever
te maken. Werken met de iPad past hier
goed bij! In schooljaar 2014-2015 was ik
Onderwijspionier en sinds 2015 ben ik
Apple Distinguished Educator.
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Leren met Tablets:
5 bijeenkomsten in het land
Leren met Tablets is een serie van vijf regiobijeenkomsten voor beslissers uit het
primair en voortgezet onderwijs. Zij kunnen zich in één dag volledig laten voorlichten over de selectie en het gebruik
van tablets in het onderwijs. Leren met
Tablets vindt dit jaar voor de tweede maal
plaats, ditmaal van maandag 28 september tot en met vrijdag 2 oktober.
Hoe zien de regiobijeenkomsten eruit?
Tijdens de regiobijeenkomsten Leren met
Tablets presenteren de belangrijkste leveranciers zich met hun tabletoplossingen.
Maar niet alleen hardware komt aan bod.
Educatieve uitgeverijen demonstreren het
meest recente digitale onderwijsleermateriaal. Adviesbureaus die implementatie
van tabletonderwijs begeleiden staan er

ook. Verder vindt u op de regiobijeenkomsten aanbieders van diensten die
randvoorwaardelijk zijn voor een goede
implementatie.
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Tijdens de bijeenkomsten kunt u inhoudelijke presentaties en workshops bijwonen
en op de beursvloer in gesprek gaan met
voor u interessante aanbieders, maar we
matchen ook actief vraag en aanbod. Bij

MENU

PAGE

7

LIKE TO SHARE | LEREN MET TABLETS 2015

PREV

aanmelding voor een bijeenkomst geeft u
aan in welke producten, diensten en specifieke aanbieders u geïnteresseerd bent.
Wij plannen vervolgens enkele persoonlijke
afspraken voor u in met aanbieders die u
verder kunnen helpen. De partijen in kwestie bereiden zich voor, zodat u tijdens deze
afspraken ruim de tijd heeft om te bespreken wat voor uw school de beste oplossing
is. Zo haalt u het maximale uit uw bezoek.
Voordelen voor de bezoeker
• Advies op maat van professionals die uw
situatie kennen
• In één dag alle aanbieders vergelijken
• Inhoudelijk programma met presentaties en workshops
• Bij de school in de buurt
Per regiobijeenkomst geldt een beperkt
aantal plaatsen. Deelname kost €75 (incl.
lunch, koffie en thee).
Meer info
Voor meer informatie of om u aan te
melden kunt u terecht op de website:
www.lerenmettablets.nl
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Seats2Meet Delftse Poort Rotterdam
Dinsdag 29 september
Seats2Meet Utrecht CS
Woensdag 30 september
Seats2Meet Strijp-S Eindhoven
Donderdag 1 oktober
Bilderberg De Keizerskroon Apeldoorn
Vrijdag 2 oktober
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mogelijk maken van de tweede editie van Leren met Tablets.
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TABLETS IN DE KLAS
Bij de inzet van tablets in de klas is het
van belang dat het gebruik ervan wordt
gekoppeld aan leerdoelen. Op deze manier is een tablet meer dan een digitaal
‘speeltje’. We maken hiervoor bij de kleuters gebruik van een document waarin alle apps staan vermeld waarvan wij
hebben besloten dat ze geschikt zijn. Dit
document is voor iedereen beschikbaar.
Voor ieder thema worden diverse passende apps gezocht. Onze apps voor de thema’s vind je hier.
In de middenbouw worden de tablets
voornamelijk gebruikt bij het verbeteren
van de verschillende basisvaardigheden.
De groepen 3 oefenen bijvoorbeeld met
het flitsen van woorden en letters. In

groep 4 worden de tablets onder andere ingezet om tafels te oefenen. Dit kan
met diverse apps, wij gebruiken deze.
Daarnaast worden apps gebruikt om kinderen te leren klokkijken. Ook worden de
apps gebruikt die horen bij de door ons
gebruikte methodes, taal actief en wereld
in getallen.
Ideaal aan het werken met tablets is het
feit dat je als leerkracht de mogelijkheid
hebt om kinderen op hun eigen niveau
te laten werken. Veel apps zijn hiervoor
uitermate geschikt. Voor de ontwikkeling
van het individuele kind is dit erg belangrijk en daarnaast werkt het motiverend.

EVELINE KALEVELD
Docente
Mijn naam is Eveline Kaleveld, leerkracht
op de Villa Nova in Utrecht. Ook ben ik
daar iCoach. Naast dat ik leerkracht ben,
heb ik mijn eigen website:
www.kleutersdigitaal.nl. Hier schrijf ik
over allerlei digitale middelen die je in
de (kleuter)klas kunt gebruiken. Je kunt
het nieuws rondom mijn website volgen
via twitter.
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KANSEN benutten
Scholen gebruiken steeds meer laptops
en tablets. Dat laat de Vier in balans-
monitor 2015 zien. Gebruik van apps
biedt kansen voor het automatiseren van
kennisoverdracht, waardoor betere resultaten kunnen worden behaald, maar
de leraar ook meer tijd heeft voor andere
leeractiviteiten.

leerlingen. Een goed ontwikkelde app kan
dit preciezer dan dat een leraar dit ooit
kan doen. Tegelijkertijd maakt het voor de
leraar tijd en mogelijkheden vrij voor activiteiten gericht op kennisconstructie. Bij
kennisconstructie hebben zowel de leraar
als ict een andere rol en is de ondersteuning van de leraar essentieel.

Onderzoek wijst uit dat het automatiseren van gestructureerde feedback kansen
biedt. Computertoepassingen die feedback geven op basis van eerdere antwoorden van de leerling kunnen de effectiviteit
van de gemiddelde leraar overtreffen.
In de praktijk slagen leraren erin om het
onderwijs en de feedback voor een zeer
kleine groep effectief af te stemmen op de

Het benutten van deze kans is een uitdagingen voor veel scholen. Kennisnet
nodigt je uit om mee te denken hoe de
inzichten uit de Vier in balans-monitor
gebruikt kunnen worden. Wat is er nodig
om optimaal gebruik te maken van de
kansen van automatiseren? Laat van je
horen op kn.nu/aanbevelingen.
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MARGREET VERMEER
Adviseur bij Kennisnet
Margreet is adviseur bij Kennisnet. Ze
houdt zich bezig met vraagstukken
rondom leermiddelen en inkoop. Zij
adviseert het onderwijs over manieren
waarop zij de leermiddelen kunnen
verkrijgen waar zij behoefte aan hebben.
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Leren met, van of
door tablets?
Tijdens de afgelopen decennia is door onderwijsinstellingen in toenemende mate
geprobeerd om computers of laptops te
integreren binnen het onderwijsaanbod.
De intrede van de tablet heeft dit proces
nog eens extra versneld. Goede en minder
goede resultaten wisselen elkaar hierbij
af, waardoor de actieve en vaak innovatieve scholen een schat aan ervaringen
opbouwen, die zeer de moeite waard zijn.
Om deze ervaringen, kennis en expertise vast te kunnen leggen en met elkaar
te delen, hebben een tiental voorloper
scholen, zich verenigd in het initiatief
“Schoolkringen”, van EduTactiek.
De deelnemers aan “Schoolkringen”
wordt de mogelijkheid geboden om intensief en in vertrouwen, de uitdagingen,

ervaringen en oplossingen, die zich bij
het inzetten van tablets in het onderwijs
aandienen, voor te leggen aan collega
schoolleiders, die in zich een vergelijkbare
fase van onderwijsontwikkeling bevinden. Met het inbrengen van casuïstiek
blijkt maar al te vaak dat wat voor de ene
school een uitdaging is, al is opgelost door
een andere school. Aanwezige schoolleiders worden binnen “Schoolkringen”
dan ook gestimuleerd om met elkaar na
te gaan of het “lenen” van elkaars experts
tot de gewenste oplossingen kan leiden.
Schoolkringen faciliteert hierbij de uitwisseling, waardoor men, als onderwijsinstelling, daadwerkelijk kan leren met, van én
door tablets.
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JOHN VAN DONGEN
Zelfstandig adviseur, projectleider en
interim manager
John van Dongen is zelfstandig adviseur,
projectleider innovaties en interim
manager onder de bedrijfsnaam Edu
Tactiek. Voor opdrachtgevers uit het
PO- en VO-onderwijs, werkt hij, als organisatie- en veranderkundige, regelmatig
aan het in beweging brengen en houden
van docenten- en managementteams bij
innovatieve- onderwijskundige trajecten. Daarnaast is John extern relatiemanager Zuid-Nederland voor de stichting
VO-Content.
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Lesgeven met behulp van technologie:
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Al 20 jaar lang is Netop een vertrouwde leverancier voor docenten die lesgeven
met behulp van technologie. Wij gaan samen met docenten de uitdagingen aan die
gepaard gaan met de introductie van de nieuwste technologie in elk soort klaslokaal;
van traditionele computerlokalen tot 1:1 smart device-initiatieven en flipped classrooms.
Onze wereldwijd gebruikte classroom management-technologie is ontwikkeld voor de
leraar en levert een breed scala aan krachtige features.
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Meer weten? Ga naar www.netop.com/nl/
Nu verkrijgbaar bij SLBdiensten.nl
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DELEN IS HET
NIEUWE LEREN
Als iPad coördinator train en begeleid
ik de docenten op het Niftarlake als het
gaat om het lesgeven met de iPad. Ik zie
het delen bij ons op school steeds meer
gebeuren. Door het gebruik van de iPad
is het natuurlijk veel makkelijker om je
lesmateriaal te delen met collega’s en
leerlingen. Toch is dit niet de hoofdreden
waarom er nu veel meer wordt gedeeld.
Door het gebruik van de iPad als hulpmiddel in je lessen, word je weer aan
het denken gezet over hoe je in het
onderwijs staat.

Naast het papieren boek kun je opeens
de hele wereld in je klaslokaal halen. Het
is ook een stuk eenvoudiger om een deel
van jezelf in je lessen te stoppen. Dat
maakt het lesgeven leuker en dat heeft
natuurlijk zijn positieve weerslag op de
leerlingen.
Het delen beperkt zich niet alleen tot de
school zelf. Vol trots delen docenten in
heel Nederland het lesmateriaal dat ze
hebben gemaakt op social media en andere platforms, en ze zijn des te trotser
als andere docenten hun materiaal ook
gaan gebruiken. Hoe gaaf is dat!
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JENNIFER DE LAET
Docent Engels, iPad coördinator
Ik ben Jennifer de Laet, 37 jaar. Ik ben
iPad coördinator en docent Engels en
mediawijsheid op het Niftarlake College
in Maarssen. Daarnaast ben ik sinds april
dit jaar Apple Distinguished Educator.
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LEREN MET TABLETS
leren arrangeren

Tablets zijn handige flexibele digitale
werkplekken. Maar net zoals bij de twee
PC’s achterin in de klas loopt het vaak
vast op de organisatie. En meteen 30
tablets aanschaffen is vaak ook geen reële
situatie. De vraag is of je dat ook meteen
al zou moeten willen. Juist omdat een
tablet ‘handig’ is, geeft dit jou als leraar
heel veel mogelijkheden: je hebt immers
iets veelzijdigs in handen! Het spreekt de
vaardigheid en creativiteit aan van jou als
leerkracht. Creativiteit die ook de kinderen weer uitdaagt. 30 kinderen tegelijkertijd met Pluspunt Digitaal laten werken
gaat niet lukken. Tenzij je alle tablets van
school inroostert met je collega’s, zoals je
dat vroeger ook deed met de televisiekar.
En dat wil je niet. Echt niet.

Zie de tablet niet als leermiddel, maar
denk vanuit de leerdoelen die je voor de
kinderen stelt: welke (nieuwe) dingen zijn
er dan mogelijk tijdens de instructie, de
verwerking en evaluatie. Ga daarvoor niet
direct op zoek naar allerlei educatieve
apps maar start met een aantal vakonafhankelijke basis webapps (op elk device
te gebruiken) die je goed kent en maak
gebruik van jouw methodegebonden content. Zo houd jij de regie en gebruik je je
creativiteit optimaal, en zul je kinderen
op een gegeven moment automatisch
op een andere manier bij de les gaan
betrekken!

MICHIEL MASSELINK
Onderwijsadviseur ICT

© Nationale Academie voor Media en Maatschappij
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Michiel Masselink is werkzaam als
onderwijsadviseur ICT bij Timpaan
Onderwijs. Na enkele jaren voor de klas
gestaan te hebben richt Michiel zich
sinds 2002 op de ondersteuning van het
onderwijsveld rond nieuwe media.
Michiel houdt zich graag bezig met wat
in de toekomst mogelijk wordt zonder
de dagelijkse praktijk te vergeten. Zijn
doel is om scholen te helpen met de integratie van nieuwe media, social media,
blended learning, 21e eeuwse vaardig
heden en leren 3.0
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De mooiste websites voor het onderwijs

Vergroot de ouderbetrokkenheid. Eenvoudig, mediawijs en mediarijk!
Door
en voor
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Kardinaal Alfrinkschool
010 - 591 46 37

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

Agenda

NIEUWS

Contact

Ouderportaal

Groepen
Contact

Welkom

Nog een pagina
Ouderbetrokkenheid... Wat is dat?
• Contact
• Koningsspelen sucesvol verlopen
Mevakantie: even opletten...
• Contact
• Rapporten

Contact

School

Ons Team

Ons Team

Schoolgids

Ouderportaal

Meer nieuws... >>

Contact

Nog een pagina
Contact
Basisschool De Bron
Sweelinckstraat 2
3766 ED Soest
Tel.: 035 - 602 13 76
info@debronsoest.nl

Opsomming 1
Opsomming nummer 2

Knopje

Contact
Contact

Ons Team
Agenda
Ouderportaal

Pagina 2

Nog een pagina

Contact

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

Contact

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

Welkom op onze school!

Kardinaal Alfrinkschool
Dr. Jan Schoutenlaan 3

Het laatste

Meer nieuws...

Meer...

Contact
Begoniastraat 2
Contact
Postbus 464

DezeIntro is body bold Et odionem autat lictore sequunt ipsandem

Tel.: 010 - 591 46 37

3740 AL Baarn
Tel: 035 - 541 54 97

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

• Twitterbericht nummer 1

Knopje
@hetschoolvorbeeld
Mooie

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, conse-

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
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Guido de
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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
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dolores et ea rebum. Over link, Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt.
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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
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
<div style="position: absolute; left: -173px; top: 0px; width: 174px; height: 1012px;"><img src="http://guidodebres.nl/uploads/links_sheet.png" /></div>

NIEUWS

Knopje

Contact

3145 SX Maassluis
quam sumqui volori beat acepedias voluptatum nam accusam, sam.

AGENDA

1 september
nieuws... Nieuwe schooljaar start
1 september
Nieuwe schooljaar
Wat isstart
dat?
• Ouderbetrokkenheid...
1 september
sucesvol verlopen
• Koningsspelen
Nieuwe
schooljaar
start
Mevakantie:
even
opletten...
•
Meer...

Contact

Pagina 1

Een pagina

Contact

Contact

Schoolgids

Schoolgids
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Intro is body bold Et odionem autat lictore sequunt ipsandem
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Agenda
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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
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twitter werkt - 2 days ago
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Nieuwe schooljaar start
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Contact opnemen

Bekijk op onze website de vele voorbeelden:
www.hetschoolvoorbeeld.nl
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FLIPPING the Studiedagen
Like to Share organiseerde in het
voorjaar 2014 een tweetal succesvolle
studiedagen. Alle ingrediënten waren
ruim voldoende en de bezoekers waren
tevreden, maar oprichters Hans Hoornstra
en Dieter Möckelmann waren zelf toch
niet tevreden.
“Wat we eigenlijk doen met de studiedag
is een traditionele klassituatie creëren. We
laten onze bezoekers een dag lang met
hun mond dicht op een stoel zitten om een
stortvloed aan informatie over zich heen te
krijgen. Aan het eind van de dag is iedereen
uitgeblust.”
Flipping the Classroom
toegepast op Studiedagen
Vanaf nu gaan we dat anders doen.
Net zoals als je de ‘classroom kunt flippen’
gaan we dit ook doen met onze studie-

NEXT
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dagen. Wanneer u zich inschrijft voor een
van onze studiedagen, krijgt u toegang
tot exclusief videomateriaal. Deze presentaties kunt u bekijken op een moment
dat het u schikt. Op de studiedag zelf is
daardoor veel ruimte voor verwerking en
verdieping, interactieve werkvormen en
netwerken.
U moet rekening houden met een studiebelasting van 12 uur: 6 uur voorbereidingstijd en 6 uur voor de studiedag zelf.
U krijgt na inschrijving toegang tot enkele
uitgebreide videopresentaties waarmee
u zich voorbereidt op de bijeenkomst.
Op de studiedag zelf maakt u kennis met
de sprekers en vindt de verdiepingsslag
plaats. Bovendien kunt u een waardevol
netwerk opbouwen van collega’s van
andere scholen die met vergelijkbare
uitdagingen schermen als u.

MENU

PAGE

18

LIKE TO SHARE | LEREN MET TABLETS 2015

PREV

PAGE

19 November

Studiedag Alumnirelaties

26 November

Studiedag Big Data & Privacy

Op donderdag 19 november 2015 vindt de Studiedag
Alumnirelaties voor het MBO en HBO plaats in Utrecht. Uw
alumni gaan na hun opleiding doorstuderen of zij stromen het
werkveld in. Als u na hun afstuderen actief een relatie met hen
onderhoudt, heeft dat vele voordelen.

Welke sporen laat u achter als u in de cloud werkt? Wat moet u
weten als het om de veiligheid van leerlinggegevens gaat? Waar
staan uw documenten als u in de cloud gaat werken? En vooral:
welke vaardigheden moet een leerkracht hebben om deze data
effectief in het onderwijs in te zetten?

Het programma van deze studiedag is ingericht voor
organisaties die hun alumnibeleid willen professionaliseren.
U krijgt de juiste tools van ervaren professionals die het
klappen van de zweep kennen. Meer informatie vindt u
op www.alumnirelaties.nl.

Op donderdag 26 november 2015 organiseert Like to Share
de Studiedag Big data & Privacy voor het PO en VO in Utrecht.
Het programma van deze studiedag is ingericht voor scholen die
hun onderwijs op dit punt willen professionaliseren. U
krijgt de juiste tools van ervaren professionals die het
klappen van de zweep kennen. Meer informatie vindt u op
www.bigdataenprivacy.nl.
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OnderwijsAdvies levert maatwerk!
OnderwijsAdvies biedt een aantal diensten en producten aan die gerelateerd zijn
aan leren met tablets. Het klinkt wat eigenwijs, maar het gaat niet om de tablet.
Het gaat om het leren, waarbij het device
ondersteuning biedt, mits het educatieve
meerwaarde heeft.
Draaiboek: Tablets op school?
Moet je van tevoren niet eerst goed nadenken voordat je aan tablets begint?
Ondergetekende schreef mee aan het
Draaiboek: Tablets op School, wat tijdens de bijeenkomsten in Utrecht en
Rotterdam verkrijgbaar is. We bieden ook
een workshop waarin je kunt verdiepen
en oriënteren, zodat je niet onbezonnen
overgaat tot aanschaf.

De opleiding Tabletcoach:
Uniek in Nederland!
We leiden tabletcoaches op die in staat
zijn binnen de school krachten te mobiliseren om een pedagogisch en didactisch
verantwoord tabletproject te realiseren.
De rode draad is ‘wat is de pedagogische/
didactische meerwaarde van de inzet van
tablets?’ Je werkt gedurende de opleiding
je eigen tabletproject verder uit.
Apps kiezen?: Passend bij
de visie van de school
Apps kiezen is niet eenvoudig aanbod
er op de markt is en komt. De visie van
de school moet voorop staan. Wat is de
werkwijze van de school? Wat wil je bereiken? Op basis hiervan kiezen we Apps, die
de school gericht gaat uitproberen. Eerst
ervaring opdoen, dan pas aanschaffen!
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BERT BOSHOVEN
Onderwijskundige
Bert Boshoven is onderwijskundige
(RUL). Hij startte als leerkracht in het
VO en PO (1976). Daarna werd hij hoofd
automatiseringsopleidingen bij de KM
in Amsterdam. Begin jaren 90 werkte hij
bij Stichting EXIN (toetsing) en later als
opleidingsmanager MBO en programmamanager HBO. De laatste 14 jaren
is hij projectmanager ICT-onderwijs bij
gemeente Zoetermeer (SIZO-project).
In 2009 richtte hij onderwijskundig
adviesbureau BOAB op (educatieve
reizen). Sinds maart 2012 is hij werkzaam voor OnderwijsAdvies.
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Persoonlijk onderwijs
via een online leerplatform

“Het VO is toe aan de slag van massaproduktie
naar maatwerk; kijken wat kinderen kunnen en
aansluiten bij hun talenten”
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- PAUL ROSENMÖLLER, voorzitter VO-Raad, BNR 17-08-2015

• Zelf lesmateriaal verrijken
• Differentiëren tussen leerlingen
• Inzicht in leerprocessen
Sinds het schooljaar 2014-2015 werken onder andere het Alfrink
College (Zoetermeer) en het Isendoorn College (Warnsveld) met
Elerna. Deze pilot is zo goed bevallen dat besloten is om er dit
schooljaar volledig op in te zetten.
Elerna biedt docenten de mogelijkheid om te differentiëren
en inzicht te krijgen in de leerprocessen van leerlingen. Zo
kunnen zij hen beter begeleiden en komen talenten van
leerlingen meer tot hun recht.
Werken met Elerna betekent dat leerlingen hun leerboeken
behouden, maar opdrachten op hun tablet of laptop maken.
Binnen Elerna is voor negen vakken kwalitatief lesmateriaal beschikbaar. Dit lesmateriaal vervangt traditionele werkboeken.
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Via een eenvoudige editor kunnen docenten zelf snel en makkelijk aanpassingen of aanvullingen doen aan het lesmateriaal. Voor
iedere klas, of zelfs voor iedere individuele leerling op maat.
“Digitaal lesmateriaal biedt meer mogelijkheden tot differentiëren waardoor er ook meer maatwerk mogelijk is,” zegt Steven
Koelewijn van het Alfrink College. “Dit schooljaar starten we met
digitaal lesmateriaal in Elerna voor vijf vakken. Onze leerlingen
kunnen de lesstof online maken. Op een grafische heldere wijze
kan ik als docent de vorderingen van leerlingen volgen.”

LIKE TO SHARE | LEREN MET TABLETS 2015
Steven Koelewijn
Docent biologie

Sabeth de Bode
Docent biologie
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“Leerlingen vinden het maken van opdrachten met de iPad
een leuke manier om de opgedane kennis te verwerken,” voegt
Sabeth de Bode van het Isendoorn College toe. “We zijn Elerna
gaan gebruiken om lesstof op interactieve wijze aan te bieden,
omdat het de mogelijkheid biedt om te differentiëren tussen
leerlingen in de klas.”
Via het nakijk- en analysedeel van Elerna krijgen docenten meer
inzicht in de leerprocessen van leerlingen. Wie lopen er achter,
wie hebben meer uitdaging nodig? Welke leerlingen doen hun
best maar kunnen meer begeleiding gebruiken, welke maken zich
er gemakkelijk vanaf?
“Als docent kan ik het proces monitoren. Ik kan leerlingen beter
bedienen omdat ik door helder inzicht beter kan inspelen op
hun individuele behoeften,” legt Steven uit. “Daarnaast is Elerna
een jong bedrijf dat laat zien dat ze de input van docenten belangrijk vinden. We hebben veel overleg met de makers, dat
biedt mogelijkheden om wensen kenbaar te maken.”

Wil jij een demo of
pilot op jouw school?

Neem

HIE
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op
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voor onderwijspioniers en -managers

COLOFON
Like to Share Magazine is een uitgave van Like to Share, een joint venture
van FORMEDIA B.V. en Dieter.nl.
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