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OMO ICTO (OMO ICT & Onderwijs) is een werkgroep met als doel het
delen van kennis, van ervaringen en van projectresultaten op het
raakvlak ict en onderwijs binnen de OMO scholen. OMO staat voor Ons
Middelbaar Onderwijs. Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is
een vereniging van scholen voor voortgezet ondèrwijs in voornamelij k
Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs,
ontwikkelen de talenten van iedere leerling door •goed onderwijs' te
bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. rnRoN oMo.Nu

Even voorste

Ik jaar organiseert de werkgroep in
november de OMO-ICT&Onderwijsdag,
beter bekend als de OMO ICTOdag. De
ICTOdag is een studiemiddag voor alle
medewerkers van de OMO-scholen en heeft als
kernonderwerp ict en onderwijs.
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Prikkelend en uitdagend
De uitdaging is om ontwikkelingen buiten
de scholen te signaleren en deze vervolgens
via workshops of lezingen binnen de ICTOdag
te halen. De middagen worden doorgaans
gestart met een keynote verzorgd door een
spreker die de deelnemers prikkelt en uitdaagt.
Bijvoorbeeld met een rollercoaster-verhaal
over het gebruik van social media door de
jeugd (Astrid Poot), een verhaal over het
overwinnen van obstakels dat gamen populair
maakt, door WillemJan Renger, die vindt dat er
meer elementen van gaming in het onderwijs
zijn weg .zouden moeten gaan vinden of
een ontnuchterende analyse door Pedro de
Buyckere die deelnemers op scherp zet door
te vragen wat nu de noodzaak is van ict in het
onderwijs, en wat zijn mythes als het gaat om
het gebruik van ict.
In verwarring, vol ideeën of nadenkend over
wat er gezegd is, gaat iedereen op zoek naar
de ruimte waar workshops worden gegeven.

. Teach the Teacher
Vanwege het grote aantal OMO-scholen
wordt binnen de vereniging op verschillende
manieren gewerkt met ict en Onderwijs. Het
doel van de ICTOdag is deze diversiteit aan
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ervaring via workshops en lezingen binnen
de OMO vereniging bekendheid te geven. Elk
jaar worden docenten, schoolleiding en ict-ers
gevraagd om op de ICTOdag een workshop of
lezing te verzorgen over de inzet van ict in de
klas. Reacties op een verzoek om een workshop of lezing te presenteren zijn overwegend
positief. Scholen laten graag zien waar zij mee
bezig zijn.
"Als m ede-workshopgever wilde ik j e nog even
laten weten da t ik maar zelden mee m aak dat
een congres zo strak en goed georganiseerd
is. Ook de belangstelling tijdens de workshop
en d e interactie met de deelnemers was erg
positief."

In 2014 werd 30% van de workshops en
lezingen verzorgd door docenten.
Hans van Ballegooij , Projectleider digitalisering/docent wiskunde van Maaslandcollege
gaf bijvoorbeeld een workshop aan zijn OMO
collega's over hun ervaringen bij de invoering
van iPads op school, waarbij hij inzicht gaf over
de motieven achter de keuzes, voorbeelden
liet zien van de manier waarop de iPad werd
ingezet en do's en dont's deelde bij invoering
van iPads op school.
Collega's leren van collega docenten door deel
te nemen aan de workshops en lezingen.
Docenten die hebben deelgenomen aan de
ICTOdag waarderen de workshops en lezingen
vanuit de praktijk, gegeven voor docenten
of management, meer dan de workshops en

lezingen gegeven door bedrijven. De inschrijving bij workshops en lezingen gegeven vanuit
de praktijk zijn altijd als eerste vol. Het gevolg
is dat bedrijven de workshops en lezingen
vaker vanuit de praktijk, in samenwerking met
een school of docenten, gaan geven.
Marc Mantz, docent aardrijkskunde van het
Sondervick College gaf bijvoorbeeld samen
met Roy Eysbach, medeoprichter Snapput een
workshop over het gebruik van uitlegvideo's
waarin ze met deelnemers hun ervaringen
deelden.
"Ja, deze p eer-to-p eer sessie hebben m.i. veel
meerwaarde. Vooral de p assievolle betrokkenheid van de sprekers werkt voor mij erg goed"
"Een b evlogen presentatie door een enthousiaste docent aardrij kskunde. Ik heb mij n
ict-coördinator de gegevens van de p resentator doorgespeeld."
"Heel h andig. Behoeft uitbreiding in de vorm
van doecursussen op schoof"

Een succes?
Het succes van de ICTOdag ligt in de invu lling
van de workshops en lezingen. Gedurende het
jaar is de ICTO-coördinator, Carla Upperman,
alert op wat er speelt binnen de OMO-scholen
als het gaat om ict en onderwijs. Zij is teven s
bezig om, in samenwerking met de ICTO-groep
school overstijgend kennisdeling te stimuleren
en te organiseren. Van belang hierbij is de

samenstelling van de ICTO-groep, deze bestaat
uit deelnemers van het OMO-bureau en rectoren. Hiermee is er een direct contact mogelijk
met rectoren van de verschillende OMO scholen. ,J
Carla: "In 2015 wordt de ICTOdag voor de 9de
. keer georganiseerd. De ICTOdagen worden
goed bezocht (gemiddeld 250 deelnemers) zijn
tot nu toe met een 8 gewaardeerd en de feedback op de dag is overwegend positief. Wat er
precies in de scholen gebeurt met het geleerde
op de ICTOdag wordt niet gevolgd. Wat wel
te zien is, is dat steeds meer scholen ict niet
meer als een drempel ervaren maar ermee aan
de slag gaan."

Een kennisnetwerk?
Het doel van de ICTO-groep is het leren ook
te laten doorgaan na de ICTOdag. Een van de
manieren is het OMO kennisnetwerk. Leden
van een kennisnetwerk kunnen elkaar online
vinden en elkaar vragen stellen. Hiernaast zijn
er bijeenkomsten in kleiner gezelschap over
bepaalde thema's zoals flipping the classroom,
gamification en rekenen. Vaak leidt dit tot
een community zoals Video Ondersteunend
Leren http://bit.ly/1bnGyXQ en Gamification
http://bit.ly/1Gpwuew
"Het online delen van kennis gebeurt mondjesmaat en vaak door dezelfde deelnemers. Het is
lastig om deelnemers via online platforms blijvend actief te houden. Fysieke bijeenkomsten
zijn hiervoor nodig. Vooralsnog ligt hét accent
bij de ICTO-groep op de fysieke bijeenkom-

sten." aldus Carla. De ICTOdag is gevalideerd
door het leraren register.

Uitdagingen en ambities
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Dit jaar zal ict als vak onder de aandacht
worden gebracht, hiervoor wordt samengewerkt met oa Fontys Hogeschool ICT. "Wat
momenteel ook erg leeft is het leren coderen
aan jongeren, niet alleen vanwege het coderen
maar ook vanwege het logische denken wat
ten grondslag ligt aan coderen. De zoektocht
naar docenten op scholen en ook naar bedrijven
die hierover een workshop of lezing willen

van Cambreur College die voor hun profielwerkstuk op verbluffende wijze een 'rolstoel'
besturen door middel van hersensignalen.
Dat is typisch iets wat ik graag meer wil delen
binnen alle OMO scholen."
De ambitie van ICTO-groep is dat de ICTOdag
voor 70% gevuld zal worden met workshops
en lezingen door docenten/directie. En de
uitdaging van de ICT-groep is om nog meer
scholen zover te krijgen dat ze hun ervaringen
gaan delen, niet alleen via de ICTOdag maar
ook via de online platforms zoals het kennis-
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verzorgen is in volle gang." vervolgt Carla
enthousiast. "De site van OMO, twitter en de
sites van de scholen worden hiervoor bekeken.
Een mail aan scholen met een vraag als: is er
belangstelling voor het geven van een lezing
of workshop? werkt niet. De vraag moet
gekoppeld worden aan een ict-activiteit op
school waar de school zelf al mee naar buiten
is gekomen zoals bijvoorbeeld leerlingen

netwerk. En dat nog meer medewerkers naar
de ICTOdag komen en zich melden bij het
online platform om zich te scholen en om zich
laten verrassen door de nieuwe ontwikkelingen binnen ict en onderwijs. •
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