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In het Tabor College in Hoorn is 
het onderwijs in computerlokalen 
persoonlijker en effectiever 
geworden met Vision Pro classroom 
management software.
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CodePact is een samen
werkingsverband tussen  

overheid en bedrijfsleven, dat 
de ambitie heeft om 400.000 

Nederlandse kinderen te 
leren programmeren.

Zelfs alleskunners  
hebben hulp nodig….

INTERVIEW  
met Rinda den Besten

JONGE HONDEN  
MET EEN IMPACT  
OP ONDERWIJS

WERKELIJK. 
Ik heb de mooiste baan 
van Nederland.

TERUGBLIK Leren 
met Tablets 2015

www.start-up-award.nl

We hebben een passie voor de impact van technologie op onderwijs. Is jouw bedrijf de beste 
onderwijsstartup van 2016? Meld je dan aan via onderstaande website en ding mee naar de 
Like to Share Startup Award.

Een onafhankelijke jury selecteert 3 startups. Deze drie bedrijven reizen een week mee van 3 tot 
en met 7 oktober 2016 met Like to Share ON TOUR. Tijdens deze tour stellen we je voor aan 
750 scholen door het hele land.

• Trek een week door het land en ontmoet meer dan 750 potentiële klanten
• Genereer persaandacht van onschatbare waarde
• Maak indruk op investeerders
• Netwerk met collega-ondernemers
• Werk aan je naamsbekendheid

Like to Share is mede-ondertekenaar van het CodePact. 

5 regiobijeenkomsten over de impact van technologie op onderwijs
het vervolg op de succesvolle Leren met Tablets bijeenkomsten

save the date!
3 t|m 7 oktober 2016

www.start-up-award.nl

We hebben een passie voor de impact van technologie op onderwijs. Is jouw bedrijf de beste 
onderwijsstartup van 2016? Meld je dan aan via onderstaande website en ding mee naar de 
Like to Share Startup Award.

Een onafhankelijke jury selecteert 3 startups. Deze drie bedrijven reizen een week mee van 3 tot 
en met 7 oktober 2016 met Like to Share ON TOUR. Tijdens deze tour stellen we je voor aan 
750 scholen door het hele land.

• Trek een week door het land en ontmoet meer dan 750 potentiële klanten
• Genereer persaandacht van onschatbare waarde
• Maak indruk op investeerders
• Netwerk met collega-ondernemers
• Werk aan je naamsbekendheid

Like to Share is mede-ondertekenaar van het CodePact. 

Vooraankondiging
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We kijken ook vooruit naar onze 
aankomende events: de Studiedag 
Alumnirelaties, onze studiereis naar de 
BETT en de Studiedag Big Data & Privacy. 
Daarnaast kunt u de nieuwe ‘tour’ ook 
alvast in de agenda zetten: van 3 t/m 7 
oktober gaan we wederom door het land. 
Het thema is nu breder: de impact van 
technologie op onderwijs.

Zoals u van Like to Share mag verwachten, 
zijn de studiedagen ook nét weer anders 
dan u gewend bent: we doen het Flipped! 
Wie weet tot ziens op een van deze events, 
maar sowieso veel inspiratie toegewenst 
met nummer #9 van ons magazine!

Dieter Möckelmann en Hans Hoornstra
Oprichters Like to Share

Voorwoord De impact van technologie op onderwijs 
is enorm, en bijna dagelijks in het nieuws. 
Gaat het niet over online pesten via 
whatsapp en andere sociale media, dan 
gaat het wel over Code in het onderwijs of 
big data en privacy.

Samen met verschillende auteurs heb
ben wij wederom stil gestaan bij deze 
actualiteiten. 
Daarnaast kijken wij terug naar ons event 
‘Leren met Tablets’. Met een groot aantal 
experts zijn wij vijf dagen door het land 
getrokken om stil te staan bij dit thema, 
zowel bij de didactische als ook de infra
structurele kant. Ruim 600 leraren uit het 
PO en VO hebben in persoonlijke afspra
ken kennis opgedaan gedeeld. 

MENU 
PAGE

DIETER  
MÖCKELMANN

HANS
HOORNSTRA

PREV 
PAGE

NEXT 
PAGE

MENU 
PAGE



5

MENU 
PAGE

LIKE TO SHARE |  DE IMPACT VAN TECHNOLOGIE OP ONDERWIJS

DOUG CLOW
Onderzoeker aan de Open University, UK

Doug Clow is onderzoeker aan het  
Institute of Educational Technology aan 
de Open University in het Verenigd  
Koninkrijk. Hij heeft 20 jaar leiding
gevende ervaring bij technische ontwik
kelingen van onderwijsapplicaties en 
bij het onderzoeken van de waarde van 
innovaties op het gebied van learning 
analytics.  Hij is vooraanstaand lid van 
de learning analyticsgemeenschap sinds 
de eerste internationale Learning  
Analytics Knowledgde Conference in 
2011. Bekijk hier de presentatie van 
Doug op De Onderwijsdagen.

Doug Clow, learning analyticsdeskundige 
(Open University, GrootBrittannië), sprak 
tijdens Dé Onderwijsdagen. Op kennisnet.nl 
vertelde hij al dat learning analytics de rela
tie tussen leraar en leerling kan verbeteren. 
“Doordat je als leraar beter weet waar elke 
leerling wat aan heeft, kun je ook beter een 
brug slaan. De angst dat je als leerling voor
al wordt bekritiseerd, waar nu soms spra
ke van is bij de inzet van big data, maakt 
plaats voor een gevoel van begrepen wor
den. En hoe beter de relatie is, hoe beter je 
als leraar iets kan overbrengen.”
 
Learning analytics maakt het volgens Clow 
voor leraren makkelijker om leerlingen 
daadwerkelijk dáár tegemoet te komen 
waar nodig. “De data die je kunt verzame

len geeft zoveel informatie over een leer
ling. Van de kennis tot de strategieën die 
worden gekozen en het werktempo;  
je weet preciezer wat goed gaat en wat 
niet. En kunt daar dus beter op inspelen. 
Zo wordt het onderwijs efficiënter en  
kwalitatief beter.”
 
“Maar”, waarschuwde Clow, “essentieel 
is wat je doet met de data, en hoe je die 
terugkoppelt.” Wordt de methode goed 
ingezet, dan ontlast deze de leraar en ont
staat meer ruimte voor terugkoppeling en 
leraarleerling contact. “Het is geen manier 
om leraren te vervangen, maar een sys
teem dat de leraar ondersteunt zodat hij 
zijn educatieve bijdrage kan vergroten en 
verbeteren.”

‘Learning analytics  
verbetert relatie tussen  
leraar en leerling’ 

http://www.deonderwijsdagen.nl/
https://www.kennisnet.nl/artikel/doug-clow-learning-analytics-verbetert-relatie-tussen-leraar-en-leerling/
https://www.linkedin.com/in/dougclow
https://twitter.com/dougclow
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hét Apple Onderwijsevent
25 november Burgers Zoo

Uitnodiging
Graag willen wij je uitnodigen voor hét Apple Onderwijsevent:
Joeno. Wij heten je welkom op woensdag 25 november in Burgers Zoo.

Tijdens deze inspiratievolle dag ontmoet je de keynote sprekers 
Bas Haring en Pedro de Bruyckere.

Onder leiding van zeven experts onderzoek je op basis van het 
vier-in-balans-model van Kennisnet, hoe technologie verbonden 
wordt aan het primaire en secondaire proces bij jou op school.

• schooldirecties
• teamleiders
• ICT-ers
• leraren

Meer info of aanmelden: www.joeno.nu

 

Bas Haring Pedro de Bruyckere

Burgers Zoo, een groot klaslokaal
Ontdek samen met leerlingen aan de hand van praktische opdrachten welke leerervaringen 
de iPad mogelijk maakt om het het onderwijs te ondersteunen en effectief te veranderen.

http://www.joeno.nu
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TANJA JADNANANSING 
Tweede Kamerlid PvdA

Tanja Jadnanansing is sinds 17 juni 2010 
lid van de Tweede Kamerfractie van de 
PvdA. Zij houdt zich als Kamerlid bezig 
met onderwijs en wetenschapsbeleid. 
Tanja is zeer betrokken als woordvoerder 
beroepsonderwijs. Graag gaat ze graag 
in gesprek met studenten en bedrijfs
leven om ideeën op te doen hoe  
onderwijs en arbeidsmarkt nog beter op 
elkaar kunnen worden aangesloten.

Hogescholen en ROC’s, 
en hun oud-studenten
Zo’n twintig jaar geleden begonnen de 
eerste Nederlandse universiteiten met het 
inrichten van strategisch alumnibeleid. Ze 
deden dit in navolging van Amerikaanse 
universiteiten. In de Verenigde Staten bleek 
het aanboren van het sociaal kapitaal een 
gouden greep en werden er serieuze geld
stromen gegenereerd via het structureel 
onderhouden van contacten met de alum
ni. Zou dat ook werken in Nederland? 

Twintig jaar later heeft vrijwel iedere uni
versiteit in Nederland een professionele 
afdeling alumnirelaties en fondsenwer
ving. Naast succesvolle fondsenwerving 
zijn de banden met alumni ook inhoude
lijk versterkt. Dit heeft een positieve im
pact op de kwaliteit van het onderwijs.

Vanzelfsprekend is iedere onderwijsin
stelling gebaat bij goede relaties met het 
bedrijfsleven en de samenleving. De ver
ankering in de regio en profilering op 
basis van de economische bedrijvigheid 
komt de kwaliteit van onderwijs in brede 
zin ten goede. Dat dit nog sterker geldt 
voor beroepsopleidingen dan voor het 
wetenschappelijk onderwijs lijkt een open 
deur. Het intensiveren van de relatie met 
het regionale bedrijfsleven en het aanha
len van relaties met alumni gaan hand in 
hand. Want het is een gegeven dat alumni 
veelal neerstrijken in de regio.

Hoewel het belang van alumnirelaties 
voor het HBO en MBO in drie korte ali
nea’s uit te leggen is, is het alumnibeleid 
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https://www.linkedin.com/pub/tanja-jadnanansing/5/42/941
https://twitter.com/tanjajad
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binnen deze sectoren nog altijd onont
gonnen terrein. Binnen het HBO zien 
we vaak dat er enthousiast een alumni
project wordt opgestart, maar dat het 
doodbloedt bij wisseling van de wacht, 
of al snel weer wordt wegbezuinigd. 
Uitzonderingen daargelaten. In het MBO 
is het oorverdovend stil, met ook weer en
kele pareltjes als uitzondering op de regel.

Alumnirelaties zijn vaak onderhevig aan 
incidentpolitiek. “De provincie luidt de 
noodklok: er is een tekort aan proces
operators. Waar zijn de onze afgestudeer
de procesoperators van de afgelopen vier 
jaar gebleven?” of “Onze opleiding wordt 
binnenkort gevisiteerd. We moeten  
aantonen een band met alumni te  
onderhouden”. Het zijn voorbeelden  
die u wellicht herkent.

Om in kaart te brengen wat de stand van 
zaken is van het alumnibeleid in het MBO 
en HBO heeft Like to Share (FORMEDIA) 

samen met AcademyS en Markteffect 
een onderzoek gedaan onder alle hoge
scholen en ROC’s. Het compacte rapport 
kunt u downloaden via de website www.
alumnirelaties.nl. 

De belangrijkste conclusie uit het on
derzoek is dat hoewel 90% van de be
vraagden aangeeft dat alumni kunnen 
bijdragen aan de verbetering van on
derwijskwaliteit en de aansluiting op de 
beroepspraktijk, er structureel te lage 
budgetten aan worden toegekend en te 
weinig FTE wordt vrijgemaakt.

Het is tijd dat opleidingen hun studenten 
niet langer gaan zien als passanten met 
een doorlooptijd van circa vier jaar, maar 
zich inzetten voor het bouwen van een 
band voor het leven. Wanneer een ROC 
van een gemiddelde grootte tien jaar lang 
haar alumni zou volgen, kan zij daarna 
beschikken over een sociaal kapitaal van 
tienduizenden welwillenden, professionals 

die klaar staan wanneer er een beroep op 
hen wordt gedaan. 
Het is mijn stelling en vurige wens dat 
hogescholen en ROC’s zich nadrukkelijk 
en voor lange termijn verbinden met hun 
alumni. Vanuit de gedachte van een leven 
lang leren, maar ook om zich te verbinden 
met het lokale bedrijfsleven zou dit meer 
prioriteit moeten krijgen.
Vanzelfsprekend draag ik graag mijn 
steentje bij. Op 19 november aanstaan
de organiseert Like to Share een speci
ale studiedag over Wetmatigheden van 
Succesvolle Alumnirelaties. Op deze dag 
zal ik een presentatie verzorgen.

Dit artikel verscheen eerder op  
www.scienceguide.nl.
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http://liketoshare.education/wp-content/uploads/2014/09/een_band_voor_het_leven_high_res_1.1.pdf
http://www.scienceguide.nl/
www.scienceguide.nl
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Als je bent uitgeroepen 
tot één van de meest innovatieve scholen ter wereld, 

dan wil je het geheim met iedereen delen. 

Interesse in ons concept? We helpen u graag!

Steve JobsSchool | Zwaansvliet 5 1081 AP Amsterdam | 020 - 810 09 85 | www.stevejobsschool.nl | info@stevejobsschool.nl

https://youtu.be/JSRM5Fs62Ew
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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

dagen. Wanneer u zich inschrijft voor een 
van onze studiedagen, krijgt u toegang 
tot exclusief videomateriaal. Deze presen
taties 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 stu
diebelasting van 12 uur: 6 uur voorberei
dingstijd 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.
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19 November 
Studiedag Alumnirelaties

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.

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.

14 Januari 
Studiedag Big Data & Privacy

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?

Op donderdag 14 januari 2016 organiseert Like to Share de 
Studiedag Big data & Privacy voor het PO en VO in Utrecht. In 
de volgende twee pagina’s van dit magazine lichten we het pro
gramma van de studiedag toe. Aanmelden kan via onze website:
 www.bigdataenprivacy.nl. 

http://www.alumnirelaties.nl/
http://www.bigdataenprivacy.nl/
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Leer de kracht en risico’s van big data  
en privacy voor PO/VO kennen. Meld u 
nu aan voor deze praktische studiedag.

Op donderdag 14 januari 2016 vindt in 
Utrecht een bijzondere studiedag plaats 
over een thema dat volop in de schijn
werpers staat: Big data & privacy. Deze 
studiedag organiseert Like to share voor 
iedereen in het PO en VO die over dit 
onderwerp zijn licht wil opsteken. Het 
belooft geen saaie studiedag te wor
den waarop u achterover leunt en de 
informatie tot u laat komen. In plaats 
daarvan bekijkt vooraf de presentaties 
van de sprekers en bereidt u voor aan 
de hand van een huiswerkopdracht. 
Tijdens interactieve sessies, onder lei

ding van topsprekers, gaat u actief aan 
de slag met het verwerken en vertalen 
van de informatie en tips naar uw eigen 
schoolsituatie. 

Cyber security
Scholen hebben steeds regelmatiger te 
maken met hackers. Het gaat hierbij bij
na altijd om hun eigen leerlingen. Omdat 
scholen steeds meer data verzamelen en 
verwerken over hun leerlingen, docenten 
en processen, wordt het beschermen van 
deze data ook steeds belangrijker. Marko 
van Zwam en Carl Mattern van Deloitte 
Cyber Risk Services lichten toe hoe u sys
tematisch naar uw primaire processen 
kunt kijken en nemen mogelijke oplossin
gen met u door. Uit ervaring weten zij dat 

Studiedag Big data en Privacy:  
14 januari 2016

er in het onderwijs nog een uitdaging ligt 
op het gebied van cyber security. 

Online privacy 
Scholen slaan in steeds meer verschillen
de systemen persoonsgegevens van onze 
leerlingen op en bewerken deze. De vraag 
naar producten die het gepersonaliseerd 
leren ondersteunen neemt toe, deze toe

http://www.bigdataenprivacy.nl
http://www.bigdataenprivacy.nl
https://youtu.be/9LwZyc6mDSM


13 LIKE TO SHARE |  DE IMPACT VAN TECHNOLOGIE OP ONDERWIJS

Vanuit een beleidskader
Wat hebben big data en privacy met  
elkaar te maken? Waar moet u rekening 
mee houden als u een big data project 
gaat starten of daar breder binnen de 
onderwijsinstelling mee aan de slag wilt? 
Peter de Haas van Breinwave adviseert 
u vanuit zijn jarenlange ervaring met 
big data projecten onder andere in het 
onderwijs. Door te werken vanuit be
leidskaders kunt u als schoolorganisa
tie zorgen dat op het juiste moment de 
juiste personen worden betrokken en/
of geïnformeerd. Door daarnaast goede 
projectdoelstellingen te formuleren en 
helder te krijgen wat u als organisatie 
met de uitkomsten en nieuwe inzichten 
van een project wilt doen, komen  
mogelijk ook vragen rondom privacy 
aan de orde. 

name versnelt het big data effect. Om u 
als school maar uiteindelijk ook ouders in 
staat te stellen om inzicht en regie te krijgen 
over de verspreiding van deze gevoelige ge
gevens, zijn er duidelijke afspraken nodig. 
HP Köhler van Kennisnet geeft u inzicht in 
de huidige situatie en wat u kunt doen om 
deze bij u op school te verbeteren. 

Learning analytics
Met de komst van educatieve software 
met uitgebreide dashboards voor leerlin
gen en docenten, elektronische leerom
gevingen, leerlingvolgsystemen, krijgen 
docenten een veelheid aan informatie 
over leerlingen gepresenteerd. Aan deze 
‘learning analytics’ hangt de prachtige 

belofte van gepersonaliseerd leren. Hoe 
meer u weet over uw leerlingen, hoe een
voudiger het is om hen op maat te laten 
werken. In de praktijk is het minder een
voudig dan het klinkt. Want hoe interpre
teert u deze data eigenlijk? Wat kunt u er 
in uw (volle) klassen mee? Janneke Plaisier 
van LessonUp neemt u mee in de wereld 
van de learning analytics voor het VO, 
Rob van der Staaij van ThiemeMeulenhoff 
doet dat voor de POgroep. 
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Onderwijs Tabor College persoonlijker  
en effectiever met Vision Pro

CASE STUDY: TABOR COLLEGE TABOR COLLEGE

Tabor College is een roomskatholieke 
scholengemeenschap in Hoorn, die in 
totaal drie middelbare scholen omvat. 
Tegenwoordig is de school een locatie 
voor havo , atheneum en gymnasium.
Op zowel het havo als vwo kan twee
talig onderwijs (TTO) gevolgd worden, 
waarbij ongeveer 50% van de lessen in 
het Engels wordt gegeven. In totaal heeft 
Tabor College ongeveer 4800 studenten.

Peter Harmsen, ICTcoördinator van  
het Tabor College in Hoorn:
“Op onze HAVOVWO locatie gebruiken 
wij Netop Vision Pro al bijna 10 jaar met 
grote regelmaat. De software wordt bij 
ons gebruikt in twee computerlokalen 
met elk 30 PC’s, waar zo’n 500 leerlingen 
gebruik van maken. De functie die wij het 
meeste gebruiken is het delen van het 

scherm van de docent met de klas. De 
leerling ziet  dit nu op zijn eigen scherm; 
algemeen gebruik van een beamer is nu 
niet meer nodig. Door de vele opties om 
bepaalde gebieden te markeren of te 
vergroten is het lesgeven hierdoor veel 
persoonlijker en daarmee effectiever 
geworden. Daarnaast zetten wij Netop 
Vision Pro in als pedagogisch didactisch 
instrument, waarbij veel afleidingen wor
den weggenomen bij leerlingen, bijvoor
beeld door het internet te blokkeren. 
Aan de andere kant neemt de software 
angsten bij leraren weg, doordat zij de 
activiteiten op alle PC’s realtime kunnen 
monitoren. Wanneer er hulp nodig is bij 
een bepaalde leerling kan deze individu
eel benaderd worden, bijvoorbeeld via de 

ingebouwde chatfunctie. De persoonlijke 
benadering werkt erg goed, waarbij Netop 
Vision Pro ons helpt om de lessen in com
puterlokalen veel effectiever te maken!”

“Docenten kunnen gemakkelijk hun 
scherm delen met de klas, waardoor 
Netop Vision Pro de lessen in onze 
computerlokalen persoonlijker en 
daarmee effectiever maakt!” 

Meer weten? Ga naar

www.netop.com/nl/vision

ADVERTORIAL

http://www.netop.com/nl/classroom-management.htm?campaign_id=701w0000000bgKX
http://www.netop.com/nl/classroom-management.htm?campaign_id=701w0000000bgKX
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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.

Lesgeven met behulp van 
technologie: wij maken het 
gemakkelijker en efficiënter

MOTIVEER EN 
STIMULEER

BEGELEID 
LEREN

ÉÉN OP ÉÉN MET 
LEERLINGEN

FOCUS 
AANDACHT

FLEXIBELE 
PRIJZEN

VERBETER 
PRESTATIES

Meer weten? Ga naar www.netop.com/nl/                    Nu verkrijgbaar bij SLBdiensten.nl

http://www.netop.com/nl/
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Gaat u met me mee naar Londen? Van 20 tot 23  
januari 2016 vindt daar een van de grootste  
onderwijsbeurzen van Europa plaats. De BETT in 
Londen is een van de grootste beurzen in Europa op 
het gebied van onderwijs met ICT. Een bezoek aan 
deze beurs is een ware belevenis. Veel trends die op 
de BETT worden geïntroduceerd zijn later ook in het 
Nederlandse onderwijs te zien. Like to Share  
organiseert wederom een studiereis naar deze beurs.

WANNEER GAAN WE? 

21 en 22 januari 2016
Voor wie? 
Onderwijsprofessionals die goed beslagen ten ijs willen komen op de 
BETT 2016 en het maximale uit hun bezoek willen halen.
Wat? 
Like to Share ondersteunt u op drie momenten:
1. met een voorbereidende bijeenkomst (9 december),
2. met deskundige begeleiding tijdens de beurs zelf, en
3. met een afrondende bijeenkomst na afloop van BETT (27 januari).
Resultaat? 
Doordat u het bezoek aan BETT 2016 goed voorbereidt en afsluit, 
haalt u optimaal rendement uit deze studiereis; u weet na afloop hoe 
de opgedane kennis een plek kan vinden op uw school.

Meld u aan via www.ontbijtopbett.nl.

Volledig verzorgde  
studiereis naar de BETT

MENU 
PAGE

http://ontbijtopbett.nl
http://ontbijtopbett.nl
https://youtu.be/su8K5uDVx3U
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NIELS BAAS
Communicatiewetenschapper

Niels Baas is oprichter van Cyberpesten 
de Baas en communicatiewetenschap
per. Hij reist door het land om ouders en 
scholen voor te lichten. Daarnaast  
adviseert hij partijen als politie,  
overheid, media en de Verenigde Naties. 
Zijn motto is: ‘kinderen zijn de experts 
en ik ben er om van ze te leren’. Zie ook 
www.facebook.com/cyberpestendebaas. 
Lees hier een recensie van zijn boek.

Wanneer je naar een vreemd land op  
vakantie gaat met je kinderen; hoe bereid 
je je dan voor? Waarschijnlijk lees je een of 
enkele boek(en) erover, je praat er met an
deren over, zoekt het internet af en ervaart 
de voorpret. Daarna is het een kwestie van 
gaan en beleven. Je leert onderweg, pakt 
zo nu en dan de kaart erbij en vraagt aan 
locals de nodige informatie. Je kinderen 
liggen al in het zwembad voordat je de tent 
hebt staan en hebben al vriendjes en er
varingen voor je er erg in hebt. Oftewel, zij 
kennen de omgeving al veel eerder. Vinden 
we dat erg? Nee, natuurlijk niet.

Wat nou als we de online wereld ook eens 
als een vakantieland gaan zien? Je verdiept 

je, leest je in, leert van experts, maar deels 
leer je ook door te ervaren. En nog be
langrijker, deels mag je ook van je kinde
ren leren. Zij kennen de omgeving al, jij de 
gedragsregels. In ‘Samen de online wereld 
verkennen: een reisgids voor in de klas en 
thuis’ neem ik u mee in het koninkrijk in

ternet. Het boek staat 
boordevol praktische 
tips en oefeningen en 
kent vele reisleiders 
uit de praktijk die je 
helpen. Goede reis 
gewenst!

SAMEN DE ONLINE  
WERELD VERKENNEN

ADVERTORIAL

http://www.cyberpestendebaas.nl/
http://www.cyberpestendebaas.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=h37E9miUdKg
https://srsg.violenceagainstchildren.org/story/2015-09-17_1380
http://www.facebook.com/cyberpestendebaas
http://www.mediawijzer.net/boek-review-samen-de-online-wereld-verkennen/
http://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/samen-de-online-wereld-verkennen-pica
http://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/samen-de-online-wereld-verkennen-pica
http://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/samen-de-online-wereld-verkennen-pica
http://www.facebook.com/cyberpestendebaas
https://twitter.com/nielsbaas
http://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/samen-de-online-wereld-verkennen-pica
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De mooiste websites voor het onderwijs
Vergroot de ouderbetrokkenheid. Eenvoudig, mediawijs en mediarijk!

Bekijk op onze website de vele voorbeelden:
www.hetschoolvoorbeeld.nl

Contact

Contact

Contact

Welkom

School

Groepen

Ons Team

Agenda

Ouderportaal

Schoolgids

Pagina 1

Pagina 2

Contact

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 
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-
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 
dolores et ea rebum. Over link, Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. 
    Opsomming
    Opsomming

 

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.

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

 

Laatste nieuws

Contact

Knopje

De Groepen Nieuws School

Home

Scholen

Links

Inloggen

Contact

Een pagina

• Ouderbetrokkenheid... Wat is dat?

• Koningsspelen sucesvol verlopen

• Mevakantie: even opletten...

• Rapporten

 Meer nieuws... >>

NIEUWSWELKOM

|  HOME  |  SCHOLEN  |  LINKS  |  INLOGGEN  |  CONTACT     |

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor jezelf; denk 
maar terug 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 
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. 
Er komt de laatste tijd veel op de scholen af. Het aantal vakken en leergebieden 
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 onderste-
uning 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 kennis-
overdracht. 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

 

 

info@�oreo.nl
010 - 591 92 14

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS

Welkom

School

Groepen

Ons Team

Agenda

Ouderportaal

Schoolgids

Een pagina

Nog een pagina

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

 

Guido de Bres 
op Twitter

• Twitterbericht nummer 1 

@hetschoolvorbeeld Mooie  website! 

#Koppeling met twitter goed - 1 

hour ago

Begoniastraat 2 

Postbus 464 

3740 AL Baarn

Tel: 035 - 541 54 97 

E-mail: info@guidodebres.nl

 

Nieuws

Welkom op onze school!

Knopje

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

Bodytekst Roboto Regular 13 pt. Ugit dit is een link int anducid elestia speribus 
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.

 Opsomming 1
 Opsomming nummer 2
 Opsomming nummer 3

Groepen Nieuws Team

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

<div style="position: absolute; left: 948px; top: 0px; width: 235px; height: 1001px;"><img src="http://guidodebres.nl/uploads/rechts_sheet.png" /></div>
<div style="position: absolute; left: -173px; top: 0px; width: 174px; height: 1012px;"><img src="http://guidodebres.nl/uploads/links_sheet.png" /></div>

  

Welkom

School

Groepen

Ons Team

Agenda

Ouderportaal

Schoolgids

Een pagina

Nog een pagina

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

 

Genimaio reiunt. Imus ium 

atur re muia id que laboru 

ptassi optatis debit, odi 

doloration natur,m ad es 

suntorestiur sum aliti niam 

sum quatemp.

Basisschool De Bron

Sweelinckstraat 2

3766 ED Soest

Tel.: 035 - 602 13 76

info@debronsoest.nl

 

Laatste nieuws

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

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.

 Opsomming 1
 Opsomming nummer 2

Knopje

GROEPEN NIEUWS AGENDA

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

Welkom

School

Groepen

Ons Team

Agenda

Ouderportaal

Schoolgids

Een pagina

Nog een pagina

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact

 

Kardinaal 
Afrinkschool 
op Twitter

• Twitterbericht nummer 1 

@hetschoolvorbeeld Mooie  

website! #Koppeling met 

twitter werkt goed - 1 hour 

ago

• Nog een Twitterbericht Dit 

is nummer 2 @dieterm Mooie  

website! #Koppeling met 

twitter werkt - 2 days ago

Kardinaal Alfrinkschool

Dr. Jan Schoutenlaan 3

3145 SX Maassluis

Tel.: 010 - 591 46 37

info@alfrinkschool.nl

 

Contact

Welkom op onze school!

Het laatste nieuws...

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

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

Knopje

• Ouderbetrokkenheid... Wat is dat?

• Koningsspelen sucesvol verlopen

• Mevakantie: even opletten...

• Rapporten

Meer nieuws...

De Groepen Nieuws Team

Kardinaal Alfrinkschool
info@alfrinkschool.nl    010 - 591 46 37

Door  
en voor

onderwijs-
kundigen

Vraag  
ook eens naar  
het bestuurs- 

voordeel

Meer...

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

Meer...

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

ADVERTENTIE
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http://www.hetschoolvoorbeeld.nl
http://hetschoolvoorbeeld.nl
http://www.hetschoolvoorbeeld.nl/formulieren/offerte/
http://www.hetschoolvoorbeeld.nl/contact/
http://hetschoolvoorbeeld.nl
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Op 28 september tot en met 2 oktober  
vond de tweede editie van Leren 
met Tablets plaats in achtereenvol
gens Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, 
Apeldoorn en Groningen. Ongeveer 600 
onderwijsprofessionals dompelden zich 
onder in de mogelijkheden omtrent  
tablets en andere ICTmiddelen in de klas. 
Het inhoudelijk programma bestond uit 
plenaire presentaties en workshops over 
de verschillende aspecten van digitaal 
leren. Er was een beursvloer waar aan
bieders hun oplossingen presenteerden  
en elke bezoeker had een persoonlijk  
programma met daarin enkele persoon
lijke afspraken met aanbieders in wiens 
producten en diensten zij van tevoren 
interesse hadden getoond.

Als organisatie kijken we met trots terug 
op een zeer positief verlopen evenement. 
Zowel de bezoekers als de exposanten 

waren over het algemeen zeer tevreden, 
en waardeerden het evenement met een 
7,5. Met name de afwisselende inhoude
lijk programma en het persoonlijke aspect 
met de afsprakenarrangementen en de 
wat kleinere, intiemere bijeenkomsten 
werden als prettig ervaren.

Like to Share bedankt alle partners 
die dit evenement mede mogelijk 
hebben gemaakt: 
Kennisnet, BMx Computers, Prowise, 
Apple Benelux, Steve Jobs School, 
Timpaan, Snappet, LessonUp, De Rolf 
Groep, Oefenweb, OVD, Mediabegrip.nl, 
Blink Educatie, Elerna, APS, aMac, iCentre, 
Xando, iVizi, Infotheek, Switch, Van Dijk 
Educatie, SKOOL, Heutink ICT, Vitasys, 
Cloudwise, Vanerum, VOcontent, 
Bookwidgets, Brightcenter, Taal&Digitaal, 
Muiswerk Educatief, ISO Groep en 
Hulshof Business Cases.

TERUGBLIK  
Leren met Tablets 2015

MENU 
PAGE
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FOTOCOLLAGE LEREN MET TABLETS 2015

Leren met Tablets

FOTO’S DOOR WIJNAND VAN LIESHOUT

https://twitter.com/boshoven2909
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VOORBEELD van
een hoofdtitel

www.start-up-award.nl

We hebben een passie voor de impact van technologie op onderwijs. Is jouw bedrijf de beste 
onderwijsstartup van 2016? Meld je dan aan via onderstaande website en ding mee naar de 
Like to Share Startup Award.

Een onafhankelijke jury selecteert 3 startups. Deze drie bedrijven reizen een week mee van 3 tot 
en met 7 oktober 2016 met Like to Share ON TOUR. Tijdens deze tour stellen we je voor aan 
750 scholen door het hele land.

• Trek een week door het land en ontmoet meer dan 750 potentiële klanten
• Genereer persaandacht van onschatbare waarde
• Maak indruk op investeerders
• Netwerk met collega-ondernemers
• Werk aan je naamsbekendheid

Like to Share is mede-ondertekenaar van het CodePact. 

5 regiobijeenkomsten over de impact van technologie op onderwijs
het vervolg op de succesvolle Leren met Tablets bijeenkomsten

save the date!
3 t|m 7 oktober 2016

MENU 
PAGE
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Display 
11.6” Full HD  1920x1080 IPS
10-Point Touch 
G-sensor 
Light sensor 
 
 

Processor 
- Model 836:  Intel® Quad Core Z3735F   
  1.8 Ghz—2Mb cache  
 
 

Memory 
- 2 Gb DDR3L  

 
Storage 
64 Gb EMMC  

  

 
- 802.11 ac + Bluetooth 4.0

  

 

Audio 
Built-  
2x Built-in Speaker (1.5W)  
1x Mic 
 
Webcam 
5.0 MP back / 2.0 MP front  

 
1x micro-USB 
1x Combo Audio in/out 
1x micro-HDMI 
1x micro-SDHC slot  
1x DC-in / USB host  
 

 
Embedded Lithium-ion (8400mAh) 
(8 hours autonomy) 
 
AC/DC Adapter 

Dimensions (WxDxH):
299 x 180 x 9 mm
 
Weight 
740 g 

 
Windows 10 Home 
included

 
 

 
- Docking Keyboard for MT-836 Azerty BE (with 2 USB) 
- Docking Keyboard for MT-836 Qwerty US (with 2 USB) 

Warranty 
-2 Year standard 
- Accidental dammage 
- Warranty upgrades on demand 
- Warranty extensions on demand 

BMxPad

[ www.BMxPad.com ] 

11.6” Windows 10 Tablet
BMxPad MT -836 

 
BRO-MT836-UK01-220915 

BMx Computers N.V./S.A.  
Av. J. De Ridderlaan 55, 1780 Wemmel (Belgium) 
www.bmx.be 
T +32 (0)2 461 11 87 / bmx@bmx.be 

293,12 euro incl. BTW, Windows 10 en keyboard
onderwijsprijs!

www.bmxpad.com
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SASKIA VELDHUIS
Docente Geschiedenis

Saskia Veldhuis (29) werkt op het Titus 
Brandsma Lyceum in Oss als docente 
geschiedenis, projectmanager BYOD en 
is teamleider in opleiding. Binnen  
scholengemeenschap Het Hooghuis is 
zij overstijgend projectmanager  
educatieve digitalisering. Daarnaast 
runt zij het succesvolle huiswerk  
en coaching instituut Echt Lef  
(www.echtlef.nl) in Uden/Veghel.

Werkelijk. Ik heb de mooiste  
baan van Nederland.
Jeugd meenemen op een reis door onze 
en hun eigen geschiedenis. Pubers mee
geven hoe zij in de samenleving kunnen 
staan en het beste uit zichzelf en anderen 
kunnen halen. Tieners meekrijgen, zodat 
zij met een andere blik naar de wereld om 
hen heen kunnen en willen kijken. Ik kan 
ze soms achter het behang plakken, maar 
veel vaker houd ik van ze. 

Die wereld in de klas halen en die klas in 
de wereld zetten, wordt mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van technologie. 
Of dat nou tablets, laptops, smartphones 
of digitale schoolborden zijn, maakt deze 
juf niet zoveel uit. Het gaat om het ver
breden, verdiepen en intensiveren van het 
beeld; van hún beeld. Het muffe klaslokaal 
wordt een ruimte van kennis, ervaring en 

uitwisseling. Via Google komt informa
tie binnen, via Skype vindt intervisie en 
uitwisseling plaats, via software maken 
leerlingen op hun eigen wijze presenta
ties, werkstukken of reflectieverslagen. 
Motivatie, bij eenieder, is daar waar je 
goed in bent: gebruik dat om te onder
steunen waar je ontwikkelkansen liggen. 

Het weren van technologie in de school, 
is het weren van de wereld om ons heen. 
Omarm technologie, kijk bij collega’s, 
bevraag je leerlingen en groei samen. 
Technologie is alleen een bedreiging als 
de docent, de schoolleider of de ouder er 
krampachtig de ogen voor sluit.

Werkelijk. Wij hebben de mooiste banen 
van Nederland!

https://nl.linkedin.com/in/saskiaveldhuis
http://www.echtlef.nl 
http://www.echtlef.nl 
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Aantal CodePact partners verdubbeld
Op het Onderwijsfestival in mei 2015 
werd het CodePact gelanceerd. Onder 
leiding van de programmamanager 
Ronilla Snellen van StartupDelta wer
den 16 partijen gepresenteerd, die het 
CodePact hebben ondertekend.

Begin oktober kwamen er zestien nieu
we bedrijven bij. Hiermee staat de teller 
van het aantal partners op 32. Op 10 ok
tober 2015 sloten 3Dkanjers, Accenture, 

Bol.com, CEDgroep, Codeavengers, 
CodeCult, Connectis, Cubiss, Girls love 
to Code, IT Randsteden, Kabelnoord, 
Makerschool, Quest, SIDN, Squla en 
Ziggo zich aan bij dit initiatief. De  
uitbreiding van CodePact viel samen  
met de start van de door de EU  
geïnitieerde Codeweek.

CodePact is een samenwerkingsverband 
tussen overheid en bedrijfsleven, dat de 

ambitie heeft om 400.000 Nederlandse 
kinderen te leren programmeren. Bij de 
lancering verbonden de volgende in
stellingen zich reeds aan het  CodePact: 
Bomberbot, Codeforsu, CodeUur, ECP, 
Gemeente Amsterdam, Google, IBM, 
Inspiring Fifty, Like to Share, Malmberg, 
Microsoft, NederlandICT, Oracle, Q42, 
Randstand en VHTO.

Girls Love To Code

de winkel van ons allemaal

MENU 
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http://codepact.org/
https://www.accenture.com/nl-nl/
https://www.it-randsteden.nl/
https://www.codeavengers.com/
http://www.quest.nl/
http://www.codecult.nl/
https://www.sidnfonds.nl/
https://www.connectis.nl/
http://www.squla.nl/
http://www.cubiss.nl/
https://www.ziggo.nl/
http://3dkanjers.nl/
http://www.girlslovetocode.com/
https://www.kabelnoord.nl/
http://www.cedgroep.nl/
http://www.rotslab.nl
http://www.bol.com
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Kan niet?
Mooi wel. Hulshof

Onderwijs 2.0 en trainingen op locatie
Laptop en tablet zijn niet meer weg te denken in het hedendaagse onderwijs. Ook bij 

cursussen en trainingen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze apparatuur, vaak 

in combinatie met een beamer. Maar hoe zorg je ervoor dat de apparatuur eenvoudig in 

het klaslokaal terecht komt? Dat de accu’s bij het begin van de les weer geladen zijn? En 

hoe zorg je ervoor dat alle programma’s waarmee wordt gewerkt actueel zijn en blijven? 

Het werken met laptop en tablet vraagt om nieuwe oplossingen.

De stevige ko�ers van Hulshof bieden optimale bescherming voor uw apparatuur, 

waarbij het formaat van de ko�er kan worden afgestemd op het aantal laptops of 

tablets dat u wilt opbergen. En indien de apparatuur in de ko�er geladen moet worden 

of gesynchroniseerd, dan hebben wij een oplossing paraat. Kan niet? Mooi wel!

Onderwijs
• Voorschoolse educatie

• Basisonderwijs

• Voortgezet onderwijs

• Middelbaar beroepsonderwijs

• Speciaal onderwijs

Hulshof business cases B.V.
Telefoon  0544-376 596

E-mail   service@hulshofcases.nl

Internet  www.hulshofcases.nl

Hulshof transport & charge concept
Tabletko�er voor 10 tablets

Meer 
over tablet 

cases

http://www.hulshofcases.nl/product-categorie/onderwijs-training-nl
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VOORBEELD van
een hoofdtitel

www.start-up-award.nl

We hebben een passie voor de impact van technologie op onderwijs. Is jouw bedrijf de beste 
onderwijsstartup van 2016? Meld je dan aan via onderstaande website en ding mee naar de 
Like to Share Startup Award.

Een onafhankelijke jury selecteert 3 startups. Deze drie bedrijven reizen een week mee van 3 tot 
en met 7 oktober 2016 met Like to Share ON TOUR. Tijdens deze tour stellen we je voor aan 
750 scholen door het hele land.

• Trek een week door het land en ontmoet meer dan 750 potentiële klanten
• Genereer persaandacht van onschatbare waarde
• Maak indruk op investeerders
• Netwerk met collega-ondernemers
• Werk aan je naamsbekendheid

Like to Share is mede-ondertekenaar van het CodePact. 

Vooraankondiging

MENU 
PAGE

http://www.start-up-award.nl
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JEROEN BORGSTEEDE
Algemeen directeur SLBdiensten en Slim.nl

Mijn naam is Jeroen Borgsteede. Sinds 
2012 ben ik Algemeen Directeur van 
SLBdiensten en Slim.nl  Daarvoor heb ik 
tien jaar gewerkt bij Stichting Kennisnet. 
Bij SLBdiensten en Slim.nl helpen we 
scholen om ICT betaalbaar te maken en 
te houden. Dat doen we bijvoorbeeld 
door afspraken te maken met software
leveranciers. Daarnaast ondersteunen 
we scholen met kennis en expertise rond 
de inzet van ICT.

Zelfs alleskunners  
hebben hulp nodig….

Daarom ondersteunen wij scholen steeds 
meer met kennis en expertise. Dat de
den we al in de vorm van trainingen en 
informatiesessies, en daar komt nu de 
Kenniskring ICT & Onderwijs bij. Daarin 
brengen we scholen bij elkaar om hen te 
helpen kennis uit te wisselen en voegen 
we gericht en onafhankelijk expertise toe. 
Dat scheelt kosten, biedt een snellere leer
curve en geeft meer nachtrust. Als u mij 
of mijn collega’s tegenkomt vertellen we 
graag meer over de Kenniskring. Uw men
sen kunnen tenslotte veel, soms zelfs alles, 
maar zelfs zij kunnen een sparringpartner 
of hulp gebruiken.

SLBdiensten levert al ruim 20 jaar soft
warelicenties aan het voortgezet onder
wijs. Veel van de thema’s in deze Like to 
Share zien wij dagelijks in de praktijk. 
Het wordt steeds complexer voor ICT
verantwoordelijken én bestuurders om 
het overzicht te houden en hun verant
woordelijkheid waar te maken, merken  
we. Het is tenslotte veel gevraagd om 
verstand te hebben van infrastructuur, 
devices en software, maar ook alle ont
wikkelingen op het gebied van security 
en cloud bij te houden. Als toetje moet 
je daarnaast goed snappen welke do’s en 
don’ts er gelden op privacygebied. Dat is 
nogal veel, zelfs voor de alleskunners bin
nen uw school.

http://nl.linkedin.com/in/jeroenborgsteede
http://www.slbdiensten.nl/slb/
http://slim.nl/shop/default.aspx
http://nl.linkedin.com/in/jeroenborgsteede
https://twitter.com/slbdiensten
http://www.slbdiensten.nl/slb/training-advies/wat-is-training-advies
http://www.slbdiensten.nl/slb/service-en-contact/agenda/
http://www.slbdiensten.nl/kenniskring
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Dieter Möckelmann interviewde Rinda 
den Besten, voorzitter van de PO-raad, 
over de toename van ICT-middelen in 
de klas, en de daarbij behorende pro-
fessionalisering van de leraar. 

‘Het kind centraal’, een schier onmogelijke 
missie met volle klassen en met de metho
de als leidraad. Hoe zou de methode min
der centraal worden gezet?

“Digitale leermiddelen maken het moge
lijk dat, op den duur, scholen niet meer 
één methode hoeven af te nemen maar 
dat ze bij wijze van spreken voor iedere 
les en zelfs voor iedere leerling een an
der digitaal leermiddel kunnen inzetten. 
Iedere leerling kan zo zijn eigen leerproces 
doorlopen. 

Dat is zeker geen schier onmogelijke  
missie. Er bestaan bijvoorbeeld al SlimFit
scholen waar het onderwijs zich meer 
om de leerlingen organiseert. Er zijn daar 
geen reguliere klassen maar grotere groe
pen van leerlingen van diverse leeftijden. 
Naast leraren geven ook specialisten, on
derwijsassistenten en vrijwilligers instruc
tie. Daardoor wordt in één groep of unit 
op diverse niveaus les gegeven ICT neemt, 
als middel, er een belangrijke plek in.” 

Tot slot, wilt u deze zin afmaken:  
Over 5 jaar…

“Over 5 jaar zie je in ieder schoolplan hoe 
alle leerlingen maximaal leren en welke rol 
ICT daar in speelt. ICT als hulpmiddel om 
leerlingen te laten leren en het onderwijs 
te blijven verbeteren, is vanzelfsprekend.”

Interview met Rinda den Besten
Klik hier om het  

gehele interview te lezen

http://liketoshare.education/interview-met-rinda-den-besten/
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voor onderwijspioniers en -managers

Advertenties
Antoinette Hofman
Email:  
sales@liketoshare.education
Telefoon:  
06  22 23 76 87

Copyright
Niets van deze uitgave mag worden gereproduceerd via welke media dan ook zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Ondanks dat er met de grootste 
zorg is gewerkt aan deze uitgave, kunnen gegevens onjuist zijn weergegeven. De uitgever 
aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. ©2015

COLOFON
Like to Share Magazine is een uitgave van Like to Share, een joint venture van 
FORMEDIA B.V. en Dieter.nl. Like to Share organiseert events en studiedagen met als 
rode draad de impact van technologie op onderwijs. Daarnaast ondersteunt Like to 
Share events van derden wanneer deze bijdragen aan de professionalisering van het 
onderwijs op het gebied van technologie.

Redactie
Dieter Möckelmann (hoofdredacteur)
Reinier Overtoom (redacteur)
Hans Hoornstra (redacteur)
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Email: dieter@liketoshare.education
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LIKE TO SHARE
Postbus 5038
6202 WD Maastricht
Email: info@liketoshare.education
Telefoon: 043  362 6288

Fotograaf
Alle foto’s van de evenementen van Like 
to Share zijn gemaakt door Wijnand van 
Lieshout.

LIKE TO SHARE | LEREN MET TABLETS 2015

www.liketoshare.education
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