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Programma 6 november 2014

#OMOICTO14

Locatie: 2College Cobbenhagenlyceum, Brittendreef 5, Tilburg

14.00-14.30 uur:

Ontvangst met koffie, thee

14.30-14.35 uur:

Welkom - Tomas Oudejans, rector Theresia Lyceum

14.35-14.45 uur:

Opening - Pieter Hendrikse, lid Raad van Bestuur OMO

14.50-15.30 uur:

Keynote - Pedro de Bruyckere
Deze zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur is onderzoeker en
pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent. Hij verdiept zich al
jaren in de leefwereld van jongeren, en doet onderzoek naar
authenticiteit in het onderwijs.

Zijn ideeën brengt hij tot leven in de edublogs ‘X, Y of Einstein?’ (in het
Nederlands) en ‘The Economy of Meaning’ (in het Engels). Met sociaal
pedagoog Bert Smits schreef hij de boeken ‘Is het nu Generatie X, Y of
Einstein?’ (2009) en ‘De Jeugd Is Tegenwoordig’ (2011) over de leefwereld van jongeren in
relatie tot onderwijs en werk. In 2013 rolde ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes’ van de
persen, een boek waarin hij samen met Casper Hulshof van de Universiteit van Utrecht
dieper ingaat op de mythes over onderwijs en leren.
In zijn lezing zal hij ingaan op foute en juiste redenen om technologie te gebruiken en een
kritische blik werpen op de toekomst waarin leerkrachten een cruciale rol zullen blijven
spelen.
15.30 -15.45 uur:

Pauze

15.45-16.35 uur:

Workshops / lezingen ronde 1

16.45 -17.35 uur:

Workshops / lezingen ronde 2

17.35-18.45 uur:

Pauze / broodjes bar

18.45-19.35 uur:

Workshops / lezingen ronde 3

19.35-20.00 uur:

Afsluiting met loterij, drankje

De tekening op de voorkant, de poster en de sticker zijn ontworpen door
Korneel Jeuken: http://korneeljeuken.nl/
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8ste OMO ICT & Onderwijsdag 6 november 2014

SHIFT HAPPENS: SHAPE YOUR EDUCATION
Vele scholen zetten ict in ter verbetering van het onderwijs. De verandering leidt echter ook
tot vragen. Hoe wordt het onderwijs vorm gegeven met meer ICT in het onderwijs? Wat wil
de school, de docent en middenmanagement met ICT in de school?
Is ICT te gebruiken bij bijvoorbeeld activerend onderwijs, bij een onderzoekende houding van
leerlingen en bij een lerende omgeving voor docenten binnen de school?
De 8e OMO ICT& Onderwijsdag geeft geen antwoorden op deze vraag maar laat u via
workshops en lezingen nadenken over mogelijke antwoorden. En de dag wil u op weg
helpen naar een onderwijs vorm die bij u past.
Deze 8ste editie gaat ook over het maken van dingen m.b.v. ICT , in het Technasium van het
Cobbenhagen kunt u deze dingen bekijken en ook zelf aan de slag gaan. Ook kunt u uw
kennis vergroten over programmeren.
Wij wensen u een geweldige en inspirerende dag.
Wij nodigen u uit om de kennis die u opdoet tijdens en na de onderwijsdag online te delen.
Dat kan bijvoorbeeld op Twitter met de hashtag #OMOICTO14, via andere sociale media,
maar ook in de Sharepoint-omgeving van de OMO-netwerken.
Werkgroep OMO ICTO
Carla Upperman
OMO ICTO coördinator
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Overzicht lezingen (L) en workshops (W)
Inschrijven via deze link: http://m.lesys.nl/V2wug
Ronde 1
1.01 L
1.02 W
1.03 W
1.04 L
1.05 L
1.06 L
W
1.07 L
1.08 L
1.09 L
1.10 L
1.11 L
1.12 W
1.13 W
Ronde 2
2.01 L
2.02 W
2.03 L
2.04 L
2.05 W
2.06 L
2.07 L
2.08 W
2.09 L
2.10 L
2.11 L
2.12 W
2.13

15.45 – 16.35
Taalmethode Eisma Edumedia: de docent heeft de regie in eigen handen
Adaptiviteit op examentrainers.nl
TOA Online toets- en leerlingen volgsysteem
Mediarijke didactische werkvormen
Interactief lesgeven met Digibord en Devices
Bereid je leerlingen voor op een ICT-gerichte toekomst met de Microsoft
IT Academy!
ICT…óók voor een optimaal veilige leerplek !
Best Practice: Gepersonaliseerd leren op het Connect College
Edutrainers. Leren werken en lesgeven met nieuwe media
Laptopklassen op het Jacob-Roelandslyceum met OneNote als
hulpmiddel.
Leren met uitlegvideo’s van Snapput op het Sondervick College
Maken en Leren Loopt door in ronde 2!
“Werk in uitvoering”
16.45 - 17.35
Adaptief en gepersonaliseerd leren in de praktijk
‘Flipping the classroom’ met WinToets of Quayn
Workshop Classflow ‘Weet waar uw leerlingen staan’
Slim en efficiënt werken met Office 365
iPads in je klas! En dan?
Altijd en overal kunnen werken, BYOD, werken met tablets, of met thin
cliënts. Hoe creëren we een ICT omgeving die past bij onze school?
Big data, onderwijs en toetsing
Moodle als centraal leerplatform
Social Media en andere nuttige ICT Tools voor in de klas
VO-content: Inzet van de stercollectie in de les
Learntoo: Open platform voor Open Onderwijs
Maken en Leren !start in ronde 1
Workshop Prezi binnen het onderwijs

Ronde 3
18.45 – 19.35
3.01 L
Toetspunt: gepersonaliseerd leren met hoogwaardige digitale RTTI
toetsen
3.02 W Het vernieuwde vmbo: digitaal of niet?
3.03 W Help! Een tablet? Aan de slag: Eduapp
3.04 W Op maat leren en lesgeven met StudyFlow
3.05 L
Innovatie borgen met Magister
3.06 L
De ELO anno nu en in de toekomst?

blz.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
17
30
31
32
33
34
35
36

- Een verkenning en een praktische invulling

3.07 W
3.08 W
3.09 L

Raspberry Ted-Box Do it yourself Open Source, Linux en Raspberry Pi
Educaplay en Quizlet
‘Snap je het?’ Questbase en Google-forms inzetten binnen het concept

37
38
39

‘Flipping the classroom’

3.10 L
3.11 L
3.12 L
3.13 L

Digitaal onderwijs op het Maaslandcollege
Red Brick, bouwen aan ICT binnen OMO
GOODcompanies : ondernemend denken en doen
Switch IT Solutions

40
41
42
43
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1.01

15.45 – 16.35

Taalmethodes Eisma Edumedia; de docent heeft
de regie in eigen handen, waarbij de kracht ligt in
combinatie print en online.
Els van Veelen Account Manager/Educatief Adviseur – Uitgeverij Eisma Edumedia

Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten Nederlands, Engels en Klassieke talen, ICT coördinator, Directie,
management
beginner – gevorderd - beide
Presentatie en workshop, waarin docenten zelf aan de slag kunnen
PowerPointpresentatie en korte instructie om zelf kennis te maken met de digitale
talenmethodes van Eisma. Neem zelf uw tablet/laptop mee. Inschrijfformulier voor
inlogcode en proefklas en present exemplaren.

Emma Moderne Talen

De nieuwe editie Station is een eigentijdse, adaptieve methode Nederlands. De methode
sluit aan bij de behoefte van het werkveld. Leerlingen werken met werk/lesboek, tablet,
laptop; een unieke combinatie van print en online.
Library 2nd Edition (Engels vmbo) bevat 7 modules per leerjaar met een instapmodule voor
bk. De methode heeft een nieuwe vormgeving met duidelijke structuur en opbouw waarbij
niveau, interesse en leefwereld van vmbo leerlingen centraal staat.
Tijdens de workshop maakt u kennis met Station en Library. Adaptieve methodes waarbij
leerlingen op eigen niveau kunnen werken door zelftest met extra oefenstof en nieuwe
opgaven. Leerlingen kunnen elkaar helpen en uitleg geven en hun huiswerk maken via de
laptop of tablet. De docent heeft zicht op de leerresultaten van de leerling. Door dezelfde
opbouw, structuur en uitgangspunten zijn Station en Library uitstekend naast elkaar te
gebruiken in het vmbo onderwijs
Emma Klassieke Talen
Eisma Edumedia is ruim 25 jaar uitgever van Klassieke talen methodes. Eisma is in
beweging en vindt het van belang dat leerlingen worden uitgedaagd met originele teksten,
vertalingen en opdrachten.
U maakt kennis met de opzet van het combipakket, werkboek en digitaal tegen een speciale
prijs, waarmee u kunt werken met boeken en digitaal en de regie in eigen handen heeft!
Emma Klassiek is een complete methode. De digitale omgeving geeft meerwaarde in uw
lessen en u kunt eigen materiaal toevoegen.
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1.02

15.45 – 16.35

Adaptiviteit op examentrainers.nl
Sjoerd Huyg - Onderwijskundige - Examentrainers.nl
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten; ict-applicatiebeheerders; examensecretaris; management
zowel beginner – gevorderd
presentatie, zelf aan de slag
10 gratis te gebruiken examentrainers per deelnemer

U krijgt te zien hoe u en uw leerlingen gebruik kunnen maken van de adaptieve trainers op
examentrainers.nl. Tijdens de workshop kunt u zelf ervaren hoe eenvoudig de
examentrainers werken.
Uitgelegd wordt hoe de examentrainers adaptief gemaakt zijn en worden aangepast aan
iedere individuele leerling. Het is niet nodig om het lesprogramma aan te passen en er
worden ook geen pre- of posttests uitgevoerd. In plaats daarvan past het systeem zich aan
de leerling.
Naast het niveau van uw leerlingen zal getoond worden op welke manier de examentrainers
aansluiten op het examenprogramma.
Tijdens de sessie krijgt u bovendien te zien hoe de examentrainers aangepast kunnen
worden aan de nieuwe digitale examens en krijgt u de mogelijkheid om uw wensen uit te
spreken voor de nieuwe versie die ontwikkeld zal worden voor schooljaar 2015/2016.
Er zijn momenteel 95.000 oefeningen beschikbaar voor circa 70 verschillende vakken.
Daardoor zal iedere gebruiker zijn eigen unieke leerpad krijgen.
Iedere deelnemer aan deze sessie krijgt 15 gratis1 licenties/examentrainers mee.

1

Geldig voor schooljaar 2014/2015
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1.03

15.45 – 16.35

TOA online toets-leerlingvolgsysteem
Jochum Winkelman, Stephanie Drenth – Toets adviseurs Bureau ICE
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten Nederlands, rekenen, MVT; management; taal- rekencoördinatoren
Van beginner tot gevorderd
Presentatie en zelf toetsen maken
U ontvangt een informatiepakket en de uitslagen van toetsen die u heeft gemaakt.

De TOA is het online toets- en leerlingvolgsysteem van Bureau ICE, met bijna 700
gevalideerde toetsen voor Nederlands, rekenen, Engels, Duits en Frans voor
praktijkonderwijs tot en met VWO. De TOA is een compleet, aan Magister gekoppeld, digitaal
leerlingvolgsysteem.
‘Shape your education’: docenten bepalen welke leerlingen, wanneer, welke toetsen maken
en zijn zelf of samen met de sectie of het team eigenaar van het hele toetsproces
Tijdens de workshop maakt u kennis met de TOA. U komt te weten welke toetsen in de TOA
beschikbaar zijn, hoe de TOA werkt, hoe de uitslagen en rapportages er uit zien en hoe de
TOA samenwerkt met Magister. In het tweede deel van de workshop kunt u zelf aan de slag
met verschillende toetsen. U kunt te weten komen of u op 3F niveau kunt rekenen en of de
toetsen aansluiten bij het niveau van uw leerlingen.
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1.04

15.45 – 16.35

Mediarijke didactische werkvormen
Jochem Goedhals – Onderwijsontwikkeling/docent – Fontys Educatief Centrum
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten; onderwijsmanagement
beide, iedereen kan mee doen.
stimulerend, actief, discussie
powerpoint en interactieve sessie

FEC staat voor Fontys Educatief Centrum (beroeps)onderwijs & bedrijfsleven. Het centrum
biedt opleidingen, professionaliseringstrajecten, maatwerktrajecten en afzondelijke trainingen
voor onderwijsgevende professionals die werkzaam zijn op het niveau van (v)mbo tot hbo.
Daarbij zijn innovatie, onderzoek en advies belangrijke speerpunten binnen het FEC.
Het FEC integreert nieuwe media op een innovatieve en didactisch verantwoorde manier in
het onderwijs. En dat in de breedste zin van het woord, namelijk van digitale schoolborden
tot Augmented Reality (AR) en synchroon coachen met een oortje. Innovatie is noodzaak
voor alle (onderwijs)instellingen en bedrijven die hun economische slagkracht en
concurrentiepositie willen behouden.
Het FEC biedt de nodige ondersteuning en kennisuitwisseling op het gebied van
Mediawijsheid, waarbij voortdurend de laatste ontwikkelingen op het gebied van inzet van
Media & ICT in het onderwijs worden gevolgd. Het FEC deelt deze kennis graag met jou!
In deze inspiratiesessie gaat het over het activeren van studenten met nieuwe media tijdens
colleges. Doel hiervan is studenten uit te dagen tot een meer actieve houding in de lessen,
door werkvormen in te zetten die voor meer interactie zorgen. Aan het eind van deze
training heeft de deelnemer een duidelijk beeld hoe nieuwe media didactisch verantwoord
kunnen worden ingezet in het onderwijs, waardoor studenten geactiveerd en gestimuleerd
worden. De nieuwe media die gebruikt worden zijn zeer eenvoudig in gebruik (drag&drop)
waardoor de deelnemer na de sessie direct gebruik kan maken van deze nieuwe media in
zijn eigen onderwijspraktijk.

9

1.05

15.45 – 16.35

Interactief les geven met Digibord en Devices
Thieu van der Donk – onderwijsadviseur bij Prowise
Doelgroep:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten;
Inleiding; interactie mbv eigen devices deelnemers
Prowise multi-touchscreen, Prowise Tablet
(Android en W8 Pro), Prowise Presenter,
ProConnect,ProQuiz,

Eigen devices meenemen (laptops, smartphones, macbooks,
pc’s).

Onderwijs van de 21e eeuw. Wat moet ik daar nu mee in mijn huidige klaslokaal of school?
De laatste jaren zijn in rap tempo klassen voorzien van digitale borden. Ervaring leert dat er
weinig effectief gebruikt wordt gemaakt van deze prachtige en krachtige hulpmiddelen. Er
zijn allerlei oorzaken aan te dragen: slechte installaties, gebrekkige beamers, verouderde
hard- en software en geen idee van de didactische mogelijkheden. We laten dus veel kansen
liggen voor zinvol gebruik van technologie in ons onderwijs en dat terwijl de ontwikkelingen
rondom ons in een hoog tempo toenemen. Leerlingen zijn niet meer los te zien van hun
smartphones, communicatie verloopt via andere kanalen, we komen om in de beschikbare
informatie en van ons als docenten wordt een andere rol verwacht dan pakweg 10 jaar
geleden. Genoeg redenen om vandaag de eerste stap te zetten in effectief gebruik van volop
beschikbare technologie in en buiten je klaslokaal!
Wat kan de deelnemer verwachten?
We gaan (inter)actief aan de slag met digibord/touchpanel en eigen devices. Neem dus
vooral je smartphone, laptop, tablet of MacBook mee en ervaar hoe snel je interactie kunt
realiseren. Vanuit onze ervaring de afgelopen jaren met didactisch en effectief gebruik van
digiborden en touchpanels gaan we vooral praktische toepassingen laten zien en ervaren.
Jullie zullen dus zelf aan de slag moeten in de rol van leerling.
We gaan meningen verzamelen, de stemming peilen, schermen overnemen, een opdracht
digitaal uitdelen, maken, inleveren en bespreken via je digibord/touchpanel. Alles binnen de
context van het onderwijs van de 21e en de voorbereiding van onze leerlingen op een
maatschappij die bol staat van technologische toepassingen. Maar kennis is en blijft van
belang, dus die gaan we ook testen! Je zult ervaren dat er veel meer kan dan je voor
mogelijk hield en dat je niet tot de volgende week hoeft te wachten om er mee aan de slag te
gaan! Kom en laat je verrassen en inspireren!
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1.06

15.45 – 16.35

Bereid je leerlingen voor op een ICT-gerichte
toekomst met de Microsoft IT Academy!
Ymke Manders – Product Manager Leren en Certificeren – SLBdiensten en Slim.nl
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten (Informatiekunde, Informatica, ICT), ICT-coördinatoren, ICTapplicatiebeheerders, Directeuren
Beginner & gevorderd
Rondleiding, uitleg en praktische tips IT Academy en ga vervolgens zelf aan de slag
PowerPoint

De vraag naar goede ICT-vaardigheden wordt steeds groter binnen vervolgopleidingen en op
de arbeidsmarkt. SLBdiensten signaleert daarom een toenemende focus op de verbetering
van de ICT-vaardigheden.
SLBdiensten biedt dé oplossing in de vorm van IT Academy. IT Academy is een eLearningoplossing die kosteloos beschikbaar wordt gesteld aan alle VO-en MBO instellingen in
Nederland, middels de Microsoft Schoolovereenkomst.
Met de eLearning uit IT Academy kunnen uw studenten hun ICT-vaardigheden vergroten,
door het uitvoeren van praktische opdrachten. Met de opdrachten uit de IT Academy,
aangevuld met de verdiepende informatie uit de officiële Microsoft-boeken die SLBdiensten
voor u beschikbaar heeft, beschikt u over een compleet lesprogramma, dat u zonder extra
kosten kunt inzetten in uw ICT-lessen!
Naast lesmateriaal voor het versterken van de Office-vaardigheden van uw leerlingen en
collega’s, kunt u via IT Academy ook beschikken over verschillende technische cursussen
van Microsoft. Een voorbeeld hiervan is de cursus voor HTML5.
In deze workshop laten wij u de IT Academy zien in al haar diversiteit. Er zal ingegaan
worden op:
• Beschikbare e-learning in het Nederlands
• Beschikbaar additioneel lesmateriaal (praktische opdrachten, docentmateriaal, de
Microsoft boeken)
• Beschikbare Nederlandse Microsoft examens
• Praktische uitleg hoe u dit kan uitrollen op uw onderwijsinstelling
• Praktische uitleg hoe u de examens kan aanbieden
• Activeren van uw eigen IT Academy
• Rol en ondersteuning van SLBdiensten
Na het volgen van deze workshop weet u welke mogelijkheden IT Academy voor u heeft en
hoe u hiermee aan de slag kunt.
U hoeft voor deze workshop niets voor te bereiden. Wel is het handig als u een laptop of
device bij de hand heeft. Wij zorgen in ieder geval voor een leuke styluspen!
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1.07

15.45 – 16.35

ICT …óók voor een optimaal veilige leerplek!
Rob Venema
: Adviseur Onderwijs& ICT / CastelloServe BV
Rob Claassens : Projectmanager Onderwijs & ICT / CastelloServe BV
Doelgroep
ICT niveau
Werkvorm
Materiaal

:
:
:
:

OP, OOP, management, directie
Beginner en gevorderd
Presentatie + live demo + discussie
PowerPoint presentatie
Hand-outs op papier en digitaal (via website)
Leuke attentie voor de smartphone gebruiker

Scholen bieden op brede schaal praktijkgericht onderwijs waarbij
gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende materialen en machines.
Boormachines, motoren, zuurkasten, moderne 3D-printers en meer
worden dagelijks intensief gebruikt om leerlingen goed voor te
bereiden op een mooie carrière. Maar al die machines, die worden
bediend door onervaren leerlingen,
brengen ook risico’s met zich mee. Een ongeluk is snel gebeurd.
Voor het overdragen van hun kennis en vaardigheden, staan docenten
letterlijk “naast” de leerlingen. Bij een incident is de docent er dan ook vaak
als eerste bij en moet hij/zij direct en adequaat kunnen inspelen op de
situatie. Het snel alarmeren van de juiste én beschikbare hulpverleners is
dan van doorslaggevend belang!
“SHIFT HAPPENS …shape a safe educational environment” Ook hier speelt ICT een
belangrijke ondersteunende rol door de school maximale grip te bieden op de paraatheid en
snelle inzetbaarheid van de hulpverleners (BHV). Hoe? Door het stroomlijnen van de
communicatie en informatie uitwisseling binnen het proces van hulpverlening met de inzet
van de cloud, (smart)phones, apps, sensoren en een flinke dosis zelforganisatie!
Graag willen we vandaag in een kort tijdbestek bij de
gebruikers van schoolgebouwen (docenten, leerlingen,
conciërges, directie, management) bewustwording
meegeven van pragmatisch handelen bij incidenten en
calamiteiten op school en wat ICT hier aan waarde kan
toevoegen.
Enerzijds aan de hand van een presentatie waarbij we herkenbare
situaties functioneel nabootsen met eenvoudige animaties en anderzijds
aan de hand van een live-demo van een concrete stand-by en alarmeringsoplossing. Geen techniek vandaag, maar de praktijk!
De deelnemers aan de presentatie en demo hoeven niets voor te bereiden
of aan kennis en devices mee te brengen. Tijdens de demo is er tijd voor het stellen van
vragen, delen van ervaringen en meer.
“SHIFT HAPPENS” …ICT verbetert niet alleen het onderwijs op onderwijskundig gebied,
maar verbetert ook de veiligheid van de omgeving waarin het onderwijs wordt gegeven en
geconsumeerd! Ook de ouders vertrouwen erop dat de school zich maximaal zal inspannen
voor het realiseren van een optimaal veilige leeromgeving voor hun meest kostbare bezit!
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1.08

15.45 – 16.35

Best Practice: Gepersonaliseerd leren op het
Connect College
Cynthia Veerman – Teamleider bovenbouw vwo – Connect College
Doelgroep:
ICT niveau:
Materiaal:

Docenten; ICT-applicatiebeheerders; management; ICT techneuten; directeuren
Beginner - gevorderd
PowerPoint

Waarom zouden leerlingen 5 uur per week aan wiskunde moeten besteden, wanneer ze ook
genoeg hebben aan 2 uur? Of andersom. Op het Connect College in Echt staat
gepersonaliseerd leren hoog in het vaandel. In dit kader streven zij er ook naar om iedere
leerling met een eigen weekplanner te laten werken. Tijdens deze lezing vertelt Cynthia
Veerman, Teamleider bovenbouw vwo op het Connect College, over de eerste stappen die
zij richting dit doel hebben gezet.
Inmiddels maken de leerlingen op het Connect College gebruik van keuzewerktijd, waardoor
zij voor een deel zelf invulling kunnen geven aan hun weekplanner. De omschrijving van
iedere keuze kunnen de leerlingen in itslearning vinden en hier kunnen zij ook hun keuze
kenbaar maken. Daarnaast kunnen zij in het itslearning leerplatform hun weekplanner vinden
en de instructies van wat ze moeten doen. Als deelnemer van deze sessie krijgt u een goede
indruk van hoe u een online leeromgeving kunt inzetten om om te gaan met verschillen
tussen leerlingen.
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1.09

15.45 – 16.35

Edutrainers.
Leren werken en lesgeven met nieuwe media.
Sander van Acht – Mede-oprichter - Edutrainers & Spons
Doelgroep:
Werkvorm:
Materiaal:

Iedereen die belang hecht aan ICT-professionalisering op scholen
Presentatie & dialoog
Een eigen labtop of tablet is gewenst, zodat je direct in de workshop zelf een leerpad
kunt ervaren.

Hoe leren docenten ICT nou echt in hun onderwijs te gebruiken? Losse studiedagen zijn
onvoldoende om deze ‘shift’ te maken: het aanleren van deze nieuwe vaardigheden kost
meer tijd en oefening. Bij Edutrainers geloven we dat iedereen op andere momenten en op
een ander tempo wil leren. Daarom bieden we via het online leerplatform van Spons, 24 uur
per dag toegang tot ruim twintig ‘leerpaden’ over onderwijs en ICT. Deze leerpaden bieden
we onder de naam ‘Edutrainers’ aan via www.spons.nl/edutrainers.
In de leerpaden werken de docenten stap voor stap en a.d.h.v. het TPACK-model aan een
concrete les met ICT. Persoonlijk contact is daarbij van groot belang voor het leerproces.
Daarom krijgen docenten online een coach die hen begeleidt en feedback geeft. Dat kan een
coach van Edutrainers zijn, of een collega-docent. Zelfs leerlingen kunnen hun docenten
coachen!
Tijdens de presentatie toont Sander van Acht, een van de oprichters van Edutrainers &
Spons, diverse concrete voorbeelden van ICT-gebruik in het onderwijs. Om aansluitend te
demonstreren hoe docenten zich deze vaardigheden via onze ‘blended learning’ modules
eigen kunnen maken. Er zijn o.a. leerpaden beschikbaar over:
-

Flipping the Classroom
Lesgeven met iPad’s
Twitter
YouTube
Activboards
En nog veel meer!

Tijdens de workshop is er gelegenheid om zelf een account aan te maken en een leerpad uit
te proberen. Na afloop van de bijeenkomst kun je gebruik maken van de gratis leerpaden die
tweewekelijks worden aangeboden op www.spons.nl/edutrainers. Wil je op de hoogte blijven
van alle nieuwe leerpaden op Edutrainers? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via
http://tinyurl.com/edutrainers.
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1.10

15.45 – 16.35

Laptopklassen op het Jacob-Roelandslyceum met
OneNote als hulpmiddel.
Roel Smelt – coördinator laptopklassen / docent aardrijkskunde –
Jacob Roelandslyceum Boxtel
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Iedereen
Beginner
Presentatie
PowerPoint

Het Jacob-Roelandslyceum is in 2010 gestart met één laptopklas. De laptops zijn nooit het
doel geweest van de pilot, maar een middel om de volgende doelen te bereiken:







Beter aansluiten bij het niveau van iedere leerling
Beter kunnen differentiëren
Motivatie van leerlingen vergroten
Leerlingen netter en meer gestructureerd laten werken
Verhogen van prestaties
Toegankelijk maken van het prachtige digitale materiaal en ontwikkelingen m.b.t. ELO

Na het pilotjaar zijn de laptops snel de school ingegroeid. Op dit moment hebben alle
leerlingen in de onderbouw een laptop tot hun beschikking, naast de gewone boeken.
Om de doelen te kunnen bereiken wordt er gewerkt met het programma OneNote. Dit is een
relatief onbekend programma, maar is gewoon onderdeel van het Office-pakket. OneNote
kan worden gezien als een digitale multomap waarin je als docent materiaal arrangeert en is
dusdanig laagdrempelig dat docenten en leerlingen er snel mee vertrouwd raken. Voordelen
van het werken met laptops worden in korte tijd zichtbaar.
De workshop begint bij de start van de eerste pilotklas en eindigt bij de situatie nu. Aan bod
komen vele aspecten waar je als school mee te maken krijgt bij de invoering van laptops,
van de lespraktijk tot reacties van ouders. Ook worden er zogeheten OneNote-lessen
gepresenteerd.
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1.11

15.45 – 16.35

Leren met uitlegvideo’s van Snapput op het
Sondervick College
Marc Mantz – docent aardrijkskunde – Sondervick College
Roy Eysbach – medeoprichter Snapput
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Primair voor docenten, ook geschikt voor ict-ers; ictcoördinatoren, management en directie
Van beginner tot gevorderd
Presentatie, luisteren, discussie en hands-on kennismaken met het platform.
Neem eigen device mee !
Presentatie – snapput.nl - voucher

Dit schooljaar is het Sondervick College gestart met laptopklassen. Bij dit project werkt het
Sondervick College samen met een aantal partners waarvan Snapput er een is. Snapput is
een cloud platform met uitlegvideo’s en oefenvragen die aansluiten op de lesmethodes. Het
platform kan zowel op school als thuis worden gebruikt.
Het gebruik van uitlegvideo’s past in de huidige tijdgeest en sluit aan op de belevingswereld
van leerlingen. Het biedt de mogelijkheid tot maatwerk en differentiëren in de les.
Tijdens workshop krijgt u antwoord op de volgende vragen:
• Wat komt er zoal kijken bij het voorbereiden en maken
van een goede uitlegvideo?
• Welke ervaringen zijn er bij het gebruik van uitlegvideo’s
in de les?
• Wat zijn de voordelen van een platform als Snapput voor
docenten en leerlingen?
• Hoe werkt het digitale platform van Snapput.
• Hoe maak je als docent een huiswerkpakket aan voor
leerlingen?
Na de workshop heeft u geleerd hoe u met uw eigen docentaccount leerlingen toegang kunt
geven tot een selectie uitlegvideo’s (huiswerkpakket) via Snapput.
U ontvangt een voucher die u kunt uitdelen aan ouders/leerlingen waarmee zij Snapput
vrijblijvend en gratis thuis kunnen uitproberen.
Ter voorbereiding op deze workshop kunt u zich oriënteren en op www.snapput.nl alvast een
docentenaccount aanmaken om kennis te maken met Snapput. U kunt ook de pagina van
het Sondervick College lezen met informatie over de laptopklassen.
Zie: http://bit.ly/1oYcKjF.
Vergeet niet uw eigen device mee te
nemen naar de workshop om Snapput te
leren kennen.

16

1.12 + 2.12

15.45 – 17.35 Duurt 2 rondes

Maken en Leren
Arjan van der Meij en Per-Ivar Kloen docenten van De Populier uit Den Haag
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten; management; directeuren
beide
zelf aan de slag
deelnemers krijgen iets uitgereikt

De belangstelling voor het terugbrengen van Maken in het onderwijs ook voor
leerlingen van HAVO en VWO is groot. Door de opkomst van digitale middelen
als lasercuter en 3D printer en vele mooie fast prototyping elektronica is dit
een hele ander tak van sport geworden.
Op de Populier in Den Haag wordt gepionierd met dit soort onderwijs. In deze
workshop hoort u hoe we dit doen en ervaart u wat de leerlingen meemaken.
Na afloop kunt u dit direct in uw lessen gebruiken.
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1.13

15.45 – 16.35

‘Werk in uitvoering’
Michiel Maas / Marcel Kesselring – Innofun
Marieke Simonis / Willem de Nijs - Samenscholen
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:

Docenten; management; directeuren
Beginner - gevorderd
Korte inleiding en zelf aan de slag

Werk in uitvoering is een workshop, waarin we in een korte sessie het verschil willen
tonen/bespreken met de deelnemers, tussen leren door ‘instructie’ en leren door ‘doen’.
‘Werk in uitvoering’ is een professionaliseringsaanpak, waarbij docenten, leerlingen en
management al doende onderzoeken wat de meerwaarde van ict in de eigen
onderwijspraktijk kan zijn.
Wat zijn onze sleutelwoorden?
• Ervaringsleren
• Activerend(e) leren (digitale) didactiek
• Directe instructie
• Actie-onderzoek
• T-pack
Werk in uitvoering richt zich volledig op leren binnen de eigen werkomgeving waarbij de
deelnemers hun eigen praktijk en context/kennis en competentie inbrengen en daarbij al
doende hun eigen training/leertraject ontwerpen en maken.
Natuurlijk kan dit in de workshop niet volledig gerealiseerd worden, maar we willen met de
deelnemers wel testen hoe dit voor hen werkt en het gesprek over de mogelijkheden voeren!
Wij brengen onze expertise – de deelnemers de hunne: dat kan een sterke combinatie
opleveren!
Dit is een project van:
Innofun: Michiel Maas / Marcel Kesselring
Samenscholen: Willem de Nijs, Marieke Simonis en Michel van Ast
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2.01

16.45 – 17.35

Adaptief en gepersonaliseerd leren in de praktijk
Door: Ewoud Feenstra, Accountmanager Malmberg
Henny Verhoef, docent biologie, IVOD
Doelgroep:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten, ICT, management.
Presentatie, demonstratie en discussie
Powerpoint/digitaal lesmateriaal.

Wat is adaptief leren? Wat is gepersonaliseerd leren? Hoe breng je dit in het klaslokaal? Wat
zijn de praktische toepassingen in bijvoorbeeld de Biologie les?
In nauwe samenwerking met scholen, docenten en leerlingen heeft Malmberg een nieuwe
generatie digitale producten ontwikkeld. Het resultaat is nu al te zien in bijvoorbeeld het
gebruik van de 7e editie van Biologie voor Jou op een aantal OMO-scholen. En de
ontwikkeling gaat door!
Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we u zien welke ontwikkelingen er zijn in de
nieuwe digitale methodes. En vooral bespreken we met u hoe u nu al van de toekomstige
ontwikkelingen in uw lespraktijk kunt profiteren.
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2.02

16.45 – 17.35

‘Flipping the classroom’ met WinToets of Quayn
Marijke Römer – Grafisch vormgeefster en didactische helpdesk – De Rode Planeet,
uitgever van WinToets en Quayn.
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten; ict-applicatiebeheerders; management; ict-techneuten; directeuren
Beginner - gevorderd
inleiding, lezing, demonstratie formatief toetsing
Powerpoint. PPTx

Vrijwel alle locaties binnen OMO hebben een licentie op WinToets en/of Quayn in huis. Met
deze programma’s kun je natuurlijk toetsen, maar ze zijn ook geschikt voor formatief toetsen.
Hierbij oefent de leerling met de leerstof en krijgt hij/zij na afloop te zien wat goed en wat
minder goed ging. In deze presentatie laat ik zien wat er mogelijk is met ‘flipping the
classroom’.
Zowel in WinToets en Quayn wordt getoond hoe je dit kunt toepassen. Er wordt een online
filmpje gelinkt en daar worden enkele vragen aan toegevoegd. Door dit binnen een
toetsprogramma te doen, kun je én checken of de cursist het bekeken heeft én door een
aantal vragen toe te voegen, ook in hoeverre de leerling nog moeite heeft met het
onderwerp. Deze werkwijze speelt een belangrijke rol bij de invoering van gepersonaliseerd
leren. Zonder analyses, zijn vervolgstappen niet duidelijk te definiëren.
Leerdoel
Tijdens de presentatie leer je hoe je met de toetssoftware WinToets en Quayn de leerling
thuis kunt laten oefenen en in één oogopslag kunt zien waar de leerling staat. Als docent zal
je op basis hiervan kunnen zien wat de komende les nog aan de orde moet komen.
Naast de summatieve eindtoets, waar we digitaal toetsen al goed van kennen, kan toetsing
zo ook tijdens de leerperiode veel opleveren. Bij een instap- of oefentoets, kunnen de
leerlingen oefenen met de materie en kun je zien hoe goed de leerling de stof beheerst, en
daar vervolgens de vervolginstructie op aanpassen.
Opbrengst
Je leert de stappen om toetsen tijdens flipping the classroom in te zetten. Kom kijken hoe dit
werkt. Net als met alles: je moet het even weten en dan gewoon zelf gaan doen!

Afbeelding: filmpje toevoegen als toetsitem.

Afbeelding: Analyse per onderwerp
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2.03

16.45 – 17.35

Workshop Classflow ‘Weet waar uw leerlingen
staan’
Ilja de Reus – Adviseur/Trainer bij The ACTIVboard people/Digizoo.
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten; ict-applicatiebeheerders; management; ict techneuten; directeuren
Beginner en gevorderd
Demonstratie, zelf aan de slag
Classflow.com

Met ClassFlow kunt u véél meer dan zelf lessen maken, maar ook bestaande lessen in elk gangbaar
bestandsformaat importeren. Alles is via ClassFlow binnen handbereik. U kunt lessen delen met
anderen en ook ACTIV Flipcharts, direct foto’s, video’s, presentaties en weblinks gebruiken van uw
computer, OneDrive, Dropbox of Google Drive zonder ClassFlow te verlaten. Classflow werkt
bordonafhankelijk; via internet kunt u altijd en overal bij uw lessen.
Met ClassFlow verbindt u uw digibord met andere digiborden, tablets, smartphones, laptops (en
andere devices met internetverbinding) zonder dat u aparte apps hoeft te installeren. Stel uw vraag en
toon direct de feedback van uw leerlingen; unieke interactie tussen leerkracht en leerling. Waar u ook
bent, u stuurt de les aan met uw tablet of smartphone.
Wat kunt u verwachten?
Tijdens de presentatie van Classflow worden niet alleen de basisprincipes van Classflow getoond
maar ook de unieke vormen van interactie met de leerlingen komt aan bod. Aan de hand van een
voorbeeld les leert u hoe u uw leerlingen geboeid en actief bij uw les betrekt. Door de verschillende
mogelijkheden van Classflow in te zetten haalt u het maximale uit uw leerlingen en kunt u makkelijk
inspringen op het verschil van niveau in de klas.
Wilt u Classflow al bekijken en ervaren?
Ga naar www.classflow.com en registreer u gratis voor uw eigen account.
Indien u in het bezit bent van een tablet kunt u via uw eigen app-store de gratis Student app
downloaden waarmee u tijdens de workshop kunt deelnemen aan de voorbeeld les.
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2.04

16.45 – 17.35

Slim en efficiënt werken met Office 365
Albert Schot – TAC:TIX
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten; management; ict-coördinatoren; directeuren
Beginner - gevorderd
Inleiding, demonstratie, discussie
PowerPoint / Internet (Online Demo Omgeving) / brochure

We zien dat steeds meer scholen gebruik gaan maken van Office 365 om hun onderwijs te
ondersteunen. In eerste instantie wordt het veelal voor email gebruikt maar er liggen ook
belangrijke voordelen in het gebruik van SharePoint Online. Wat kunt u hier nu mee en hoe
werkt dit samen met Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Lync, Outlook, OneDrive)?
Vanuit deze gedachte laten we zien hoe andere scholen succesvol gebruik maken van deze
technologieën. Hoe kunnen ze u nu helpen om handig informatie te delen, hoe kun je op een
handige manier samenwerken? Aan de hand van praktische voorbeelden speciaal gericht op
scholen wordt een beeld geschetst.
Na het bijwonen van de bijeenkomst hebben de deelnemers een duidelijk en helder beeld
hoe ze handig, slim en eenvoudig gebruik kunnen maken van Microsoft Office in combinatie
met de verschillende oplossingen die vanuit Office 365 worden geboden.
We demonstreren omgevingen die voor andere scholen zijn gerealiseerd en aan de hand
van praktijkcases en voorbeelden tonen we aan op welke gebieden er slimmer
samengewerkt kan worden met behulp van Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel,
Outlook).

22

2.05

16.45 – 17.35

iPads in je klas? En dan?
Marco Damen – APD Trainer & Curriculum Specialist – Amac (Apple Solution Expert
Onderwijs)
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten; management; directeuren
Beginner – gevorderd
Collegevorm met hands-on - workshop
iPad (zelf meenemen) en diverse onderwijskundige apps

Een iPad in de klas mag niet alleen maar een boek achter glas zijn. Daarvoor biedt dit
apparaat veel te veel mogelijkheden. Maar hoe zet je de iPad onderwijskundig optimaal in?
In het SAMR model van onderwijsgoeroe Puentedura moeten we dan het pad bewandelen
van ‘Substitution’ (vervanging), via ‘Augmentation’ (verbetering) tot ‘Modification’
(aanpassing) en ‘Redefinition’ (herdefiniëring) van de leertaken. Mooi model en mooie
woorden maar wat betekent dit nu in de dagelijkse praktijk in de klas.
Tijdens deze praktische workshop worden 4 onderwijskundige (organisatorische en
creatieve) apps besproken en uitgeprobeerd. Voor een deel gericht op de Workflow in de
klas, voor een deel op het creëren van digitale leermiddelen door docenten maar zeker ook
door leerlingen.
Het meenemen van een iPad is een vereiste, ervaring niet.
De onderstaande apps moeten in ieder geval geïnstalleerd zijn op de iPad voor aanvang van
de workshop:

Explain
Book Creator
Everything
(betaalde app)

Showbie

Aurasma

Workshop wordt verzorgd door Marco Damen. Hij is een onderwijsdier in hart en nieren. Met
12 jaar onderwijservaring weet hij wat het betekent om een groep van 30 pubers te mogen
inspireren. Marco is een door Apple gecertificeerde Professional Development trainer (APD)
en is als trainer werkzaam binnen het educatie team van de Amac, dé Apple Solution Expert
voor het onderwijs.
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2.06

16.45 – 17.35

Altijd en overal kunnen werken, Bring Your Own
Device, werken met tablets, of met thin cliënts.
Hoe creëren we een ICT omgeving die past bij
onze school?
Patrick van Aalst – Technisch Manager – IeTee Solutions
Sophie van Mil – Account Manager – IeTee Solutions
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Management; Directie; ICT coördinatoren
Voor alle niveaus
Inleiding, presentatie, vragen & discussie
Powerpoint / deelnemers krijgen kleinigheidje uitgereikt

“VDI, van hype naar bewezen oplossing”
Graag verwelkomen wij u op donderdag 6 november bij onze presentatie over Virtual
Desktop Infrastructure (afgekort VDI), oftewel het virtualiseren van werkplekken.
Om ICT hulpmiddelen op school goed in te kunnen zetten, is een stevig fundament nodig.
Dat fundament is de VDI omgeving, waarmee u een nieuwe omgeving creëert die klaar is
voor de toekomst.
In een VDI omgeving wordt er een virtuele werkplek aangeboden waardoor docenten,
leerlingen, en/of het onderwijsondersteunend personeel altijd en overal kunnen werken. Via
een device (laptop, tablet, desktop of telefoon) kan er bijvoorbeeld in de trein, thuis, op
school, of in een ander schoolgebouw, connectie gemaakt worden met uw eigen werkplek
met persoonlijke instellingen.
Naast de vele voordelen zoals een besparing op energiekosten en beheerskosten, wordt er
met een VDI omgeving een ultieme eindgebruiker ervaring bereikt.
IeTee Solutions is een onafhankelijke IT dienstverlener met jarenlange ervaring, onder
andere binnen de onderwijswereld. Eén van onze belangrijkste succesfactoren is
bijvoorbeeld de bewuste keuze om geen hard- en software te verkopen. Dit resulteert voor
onze klanten in het grote voordeel dat zij altijd een ongekleurd advies ontvangen.
Wij informeren u graag over onze ervaringen bij diverse onderwijsinstellingen en de
mogelijkheden op ICT gebied. Een referentiebezoek bij één van onze scholen behoort
uiteraard ook altijd tot de mogelijkheden. Schroom niet om ons hiervoor te benaderen!
Wij ontmoeten u graag op de OMO ICT en Onderwijsdag. U bent van harte welkom om onze
presentatie bij te wonen.
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2.07

16.45 – 17.35

Big data, onderwijs en toetsing
Manon Bonefaas – senior consultant – Andriessen
Doelgroep:
ICT niveau:
Materiaal:

Docenten; management; directeuren
Beginner – gevorderd - beide
Powerpoint / prezi / deelnemers krijgen iets uitgereikt /..

Het zoemt rond ‘big data’. Verhalen over misbruik van privacy gevoelige gegevens doen de
ronde, maar ook hoor je mogelijkheden om bijvoorbeeld tot oplossingen in de zorg te komen
met behulp van big data.
Het thema van vandaag is Shape your education. Wat heeft dat te maken met big data? Op
het eerste gezicht niets, ik zal je vandaag laten zien dat big data in de klas kan helpen bij het
geven van onderwijs. Beter onderwijs.
In deze workshop laat ik je zien hoe digitaal toetsen (zowel formatief als summatief) big data
oplevert. En hoe je gebruik kan maken van deze data. Een gemaakte digitale toets geeft veel
informatie voor zowel de leerling als de docent. Daarnaast levert iedere gemaakte toets
managementinformatie op. De data van toetsen kunnen ondersteunend zijn op strategisch,
tactisch en operationeel niveau. Dat klinkt eng. Of niet, zie je de mogelijkheden?
Een essentiële vraag is dan: met welk doel verzamel je de informatie?
En belangrijker nog: Hoe kun je de informatie gebruiken? Kun je de informatie ook gebruiken
om van te leren? Om een betere docent te worden?
Ik laat je wat mogelijkheden zien uit onze praktijk van digitale toetsing. In de workshop is veel
ruimte om met elkaar te praten en van elkaar te leren.
Kortom: Shape your education!
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2.08

16.45 – 17.35

Moodle als centraal leerplatform
Jorg Duitsman – Docent A&T ,Mediawijsheid, ELO coördinator – van Maerlantlyceum
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten; ict-applicatiebeheerders; management; ict techneuten; directeuren
beginner – gevorderd
Inleiding, bekijken van onze elo, discussie
elo.vanmaerlantlyceum.nl

Wat is Moodle en waarom heeft het van Maerlantlyceum voor deze ELO gekozen.
In deze workshop laat ik aan de hand van een aantal voorbeelden zien wat er allemaal
mogelijk is binnen een elo als Moodle ( bestanden uploaden, opdrachten in laten sturen
redigeren van ingestuurde opdrachten, toetsen maken en nakijken) en hoe je daar als
docent, leidinggevende, directeur en leerling je voordeel mee kunt doen.
In samenwerking met google apps for education, magister en een aantal andere open source
oplossingen kun je Moodle als centraal leerplatform neer zetten.
De workshop kan je helpen om een juiste keuze wat ELO betreft te maken en /of je
leidinggevende te overtuigen van het gebruik van een ELO.
Ook zal ik kort vertellen wat er technisch nodig is om alles goed te laten samen werken.
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2.09

16.45 – 17.35

Social Media en andere nuttige ICT Tools voor in
de klas
Frank van den Ende (Onderwijskundige en docent muziek) werkzaam aan het Summa
College als adviseur Onderwijs en Kwaliteitszorg
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten; directeuren
Beginner - gevorderd
Presentatie met interactieve elementen
PowerPoint / deelnemers krijgen iets uitgereikt / deelnemers mogen smartphone,
tablet of laptop gebruiken.

“Doe je telefoon eens weg” is een veel gehoorde kreet in de klas. Leerlingen lijken
tegenwoordig alleen nog maar aandacht te hebben voor hun telefoon en hierdoor de
aandacht voor wat er in de klas gebeurt te verliezen. Maar diezelfde telefoon kan ook ingezet
worden als een handig hulpmiddel.
Tijdens deze workshops zullen verschillende handige ICT tools aan bod komen die ingezet
kunnen worden tijdens de les. Hierbij wordt vooral de praktische koppeling naar de
lespraktijk gemaakt. Tools als Socrative, Google Class, Twitter en Facebook passeren
allemaal de revue. Deelnemers ontvangen handige handouts waardoor ze direct na de
workshop met de tool in de klas aan de slag kunnen.
Neem vooral uw tablet, laptop of smartphone mee naar deze workshop.
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2.10

16.45 – 17.35

VO-content: Inzet van de stercollectie in de les
Arnoud de Jong – docent Ak – Mollerlyceum Bergen op Zoom
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten; ict-applicatiebeheerders; management;
Beginner - gevorderd
Presentatie
powerpoint / voorbeelden van lessen

Arnoud de Jong vertelt hoe hij de Stercollectie aardrijkskunde van VO-content gebruikt.
Hij gaat in op de volgende vragen: waarom is er gekozen voor het leermateriaal van de
Stercollecties. Hoe ziet een les met de Stercollectie eruit? Hoe gebruikt hij het materiaal in
de elektronische leeromgeving? En hoe combineert hij de Stercollecties met ander
leermateriaal?
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2.11

16.45 – 17.35

Learntoo: Open platform voor Open Onderwijs
Kees Versteeg, initiatiefnemer Learntoo en directeur-bestuurder Hondsrug College
Emmen
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten; ICT-applicatiebeheerders; management; ICT techneuten; directeuren
Beginner - gevorderd
Inleiding, discussie
Key-note

Learntoo is een leerplatform van scholen, voor scholen en door scholen. Door het creëren
van massa ontstaan er mogelijkheden die de individuele scholen nooit zouden kunnen
bereiken. Of het nu gaat om hardware, software, content of diensten: Learntoo regelt dit voor
de aangesloten scholen. Zo komt de focus te liggen op kwaliteitsverbetering van het
onderwijs en komt het leren van de leerling weer echt centraal te staan.
Tevens brengt zij een adaptief leerplatform in (met Pulseon inside) wat gepersonaliseerd
leren mogelijk maakt. Ook op dit vlak houden de scholen de regie op de doorontwikkeling en
gebruik.
Meer dan 60 scholen zijn geïnteresseerd en meerdere scholen hebben reeds co-creatie
toegezegd. Er wordt veel geleerd van elkaar: het is halen en brengen! Meer dan 20 partners
willen samenwerken met Learntoo. Te denken is hier aan: uitgeverijen, hard- en software
leveranciers en implementatiepartijen.
Aan het einde van de sessie zijn deelnemers geïnspireerd en weten wat de mogelijkheden
zijn voor de eigen school. Tevens weten de deelnemers wat de voordelen zijn als de school
zich aansluit bij de Coöperatie Open Onderwijs. Deze voordelen zijn op het gebied van
platform, content, infra en implementatie!
Deze workshop kan zonder voorbereiding worden gevolgd. Er is wel behoefte aan actieve
feedback!

29

2.13

16.45 – 17.35

Workshop Prezi binnen het onderwijs
Hedwyg van Groenendaal – Prezi University
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten
Beginners
Inleiding, demonstratie, ruimte voor interactie en vragen
Prezi

Prezi is een online presentatietool die op een andere manier werkt. Je werkt
op een groot canvas, je zoomt in voor details en je zoomt uit voor overzicht.
Hierdoor kun je je informatie beter structureren en weergeven, waardoor jouw
boodschap beter blijft hangen bij je publiek. Met Prezi kun je je verhaal pas
goed visualiseren! Prezi is de presentatietool van de toekomst, ook voor het
onderwijs.
Presentaties die binnen het onderwijs worden gebruikt om informatie over te
dragen moeten aan specifieke eisen voldoen. Juist Prezi is hier uitermate
geschikt voor.
In deze workshop komt de achtergrond van Prezi aan bod, een stukje historie
en wat Prezi zo bijzonder en krachtig maakt. Ook zal er een demonstratie
worden gegeven en voorbeelden van Prezi in het onderwijs, wat werkt wel en
wat werkt niet?
Uiteraard is er alle ruimte voor vragen.
De workshop wordt gegeven door Hedwyg van Groenendaal, gecertificeerd
Prezi expert van het eerste uur. Auteur van zes Prezi boeken en winnaar van
de wereldwijde TED-Prezi wedstrijd.

.
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3.01

18.45 – 19.35

Toetspunt: gepersonaliseerd leren met
hoogwaardige digitale RTTI-toetsen
Germa Nijssen, Adviseur innovatief leren, Noordhoff Uitgevers
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten; ict-applicatiebeheerders; management; ict techneuten; directeuren
Beginnend - gevorderd
Presentatie met ruimte voor interactie.
PowerPoint

Toetspunt: gepersonaliseerd leren met hoogwaardige digitale RTTI-toetsen
Toetspunt bevat de nieuwe generatie gepersonaliseerde en gecertificeerde RTTI-toetsen van
Noordhoff Uitgevers.
Dit toetsproduct geeft een school het instrumentarium om personal learning mogelijk te
maken. De integrale aanpak van Toetspunt bestaat uit implementatie, toetsen, dashboards
en training. Dit biedt schoolmanagement, docent en leerling inzicht en overzicht in hun
leerresultaten.
Hoe doet uw school het ten opzichte van de landelijke cijfers, welke leerling krijgt extra
ondersteuning, hoe liggen de scores van de ene klas ten opzichte van de andere? Maar ook
nog steeds: hebben leerlingen de stof wel écht begrepen en kunnen ze de geleerde stof wel
toepassen binnen een nieuwe context?
Voor het Revius Lyceum uit Maassluis is Toetspunt een instrument om te meten, weten en
doen. In deze Noordhoffworkshop ziet u aan de hand van een praktijkcase van het Revius
Lyceum wat er op toetsgebied in de komende jaren allemaal mogelijk wordt.
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3.02

18.45 – 19.35

Het vernieuwde vmbo: digitaal of niet?
Wilco Moen – Productmanager – ThiemeMeulenhoff
Doelgroep:
ICT niveau:
Materiaal:

Docenten; ict-applicatiebeheerders; management; ict techneuten; directeuren
Beginner – gevorderd - beide
Powerpoint / prezi / deelnemers krijgen iets uitgereik /..

Educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff ontwikkelt samen met vmbo-scholen lesmateriaal voor de
nieuwe examenprogramma’s. MIXED is een nieuwe lesmethode voor de profielen Economie &
Ondernemen, Zorg & Welzijn en Horeca, Bakkerij & Recreatie van het vernieuwde, beroepsgerichte
vmbo. Met MIXED bepalen scholen zelf in welke mate zij digitaal of op papier werken. Het
lesmateriaal is modulair opgebouwd en biedt scholen de vrijheid om naar eigen wens delen aan te
bieden.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van MIXED en het vernieuwde vmbo? Schrijf u dan in voor
deze presentatie! Laat u bijpraten en bekijk de demo van de digitale leeromgeving.
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3.03

18.45 – 19.35

Help! Een tablet? Aan de slag: Eduapp
Marieke van Osch – onderwijskundige – Eduapp
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten; management; directeuren
Beginner – gevorderd
Inleiding, zelf aan de slag
online: www.eduapp.nl dus neem een eigen device mee dat online kan

Veel scholen starten met de implementatie van tablets in het onderwijs. Zoals het
TPACKmodel laat zien is naast de invoering van de techniek ook de content (methode, apps,
toepassingen) en vooral ook de pedagogiek/didactiek van belang. Tijdens deze workshop
zoomen we vooral in op deze twee laatste aspecten. Hoe geef je op een goede manier les
met een tablet? Waar kun je inspirerende voorbeelden vinden? Hoe kun je samenwerken
met andere docenten/scholen?
We gaan aan de slag met www.eduapp.nl en bekijken daar hoe andere scholen de tablets op
een didactisch verantwoorde manier inzetten.
Als u voor de workshop al een gratis account op Eduapp aanmaakt, dan heeft u tijdens de
workshop meer tijd om onder begeleiding de eerste stappen te zetten. Ook voor gevorderde
gebruikers zal er genoeg te vinden zijn.
Voorbeelden van lesideeën:
▪ onderbouw voortgezet onderwijs: maak een didactische videoclip
▪ bovenbouw voortgezet onderwijs: maak een realistische reclame
▪ leerlijn mediawijsheid van onderbouw PO tot bovenbouw VO
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3.04

18.45 – 19.35

Op maat leren en lesgeven met Studyflow

Doelgroep: Wiskunde en Rekenen docenten en coördinatoren.
Werkvorm: Bingo
De niveaus van leerlingen in een klas kunnen ver uiteen lopen: voor de ene leerling gaat de
les te langzaam, de ander kan wat meer uitdagingen gebruiken. Deze niveauverschillen
kunnen klassikaal voor een gebrek aan motivatie zorgen. Het in kaart brengen van de
verschillen en het bepalen van een lesstrategie waarbij leerlingen individueel mogelijkheden
krijgen om zich verder te ontwikkelen kost tijd. Dat kan vriendelijker en efficiënter vindt
Studyflow.
In deze workshop zie je hoe met onze online lesmethode voor Rekenen het leerproces
eenvoudiger kan personaliseren en leerlingen motiveert met behulp van beloningssystemen
met spelelementen. Ook ontdek je hoe het dashboard voor docenten werkt waarop live de
vorderingen van de leerlingen te volgen zijn met behulp van handige grafieken. Daarna
wisselen we graag ideeën uit over de lesmethodes die Studyflow nu aan het ontwikkelen is
voor andere exacte vakken en de talen.
De presentatie zal volledig in de stijl van een Bingo worden gehouden, en zoals bij elke
Bingo gaat de winnaar ook met een echte prijs naar huis :-)!
Doelstellingen:
●
●

Je als (reken)docent een methode tonen waarmee je makkelijker leerachterstanden
kan wegwerken op een manier die aansluit bij de belevingswereld van leerlingen.
Inspiratie en ideeën opdoen over hoe je op school een online lesmethode succesvol
kan inzetten.
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3.05

18.45 – 19.35

Innovatie borgen met Magister
Heleen van der Laan – Domeinexpert Leren – (SchoolMaster)
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Ict-applicatiebeheerders; management; directeuren; ELO beheerders
Beginner – gevorderd
Presentatie
Presentatie / deelnemers krijgen ELO databasescan uitgereikt

Het is belangrijk om te blijven vernieuwen in het onderwijs. ICT biedt immers met grote vaart
nieuwe mogelijkheden en daarmee kunnen docenten zinvolle nieuwe werkvormen in praktijk
brengen.
Als een instelling er voor kiest om breder met nieuwe tools aan de slag te gaan, is het ook
belangrijk om deze vernieuwing te borgen: om er voor te zorgen dat de vernieuwing ook in
de toekomst onderdeel blijft uitmaken van het onderwijs. Magister kan hierin als Alles-in-eenleerplatform een belangrijke rol spelen.
Tijdens deze presentatie bieden we deelnemers een databasescan die inzicht biedt in het
huidig gebruik van Magister ELO op school. Op basis van deze analyse bieden we u tools
om het gebruik van ICT in uw onderwijs te verbreden en te verdiepen. En ideeën hoe u
waardevolle innovatieve content, maatwerk en persoonlijke werkvormen in Magister kunt
integreren. Echte winst treedt immers op als u ook de continuïteit van de innovatieve
toepassing kunt borgen.

35

3.06

18.45 – 19.35

De ELO anno nu en in de toekomst?
- een verkenning en een praktische invulling
Pascal Marcelis – makelaar/adviseur/projectpartner op het snijvlak onderwijs en ict
Jeroen Weber – docent aardrijkskunde op het Scala College
Doelgroep: Docenten; ict-applicatiebeheerders; management; ict techneuten; directeuren
ICT niveau: Beginner en gevorderd
Werkvorm: Een verkenning en een good practise
Materiaal: Google Slides en Plickers, toegang via Internet tot SOMtoday
Pascal is een verkennend onderzoek gestart naar gebruik, kwaliteit en
vooral toekomst van de elektronische leeromgeving (ELO). Meest recente
onderzoek stamt uit 2011 (SLO). Tijd voor inzicht in de laatste stand van
zaken, mede in 't licht van belangrijke trends zoals de cloud, sociale media,
bring your own device, de persoonlijke leeromgeving en learning analytics…
Waar gaat de ELO naar toe? Van ELO 1.0 naar ELO 3.0 of verder? Wat zijn
de kernfunctionaliteiten van een ELO en toegevoegde waarde voor welke
doelgroep? Is het 1 platform of pakket, of zijn het losse app(licatie)s? En wie
bepaalt, betaalt en ondersteunt dat?
In het eerste deel van deze sessie neemt Pascal het publiek aan de hand
van deze vragen mee in de eerste inzichten uit het onderzoek. Tevens zal
hij het publiek gaandeweg de sessie enkele vragen stellen. En is er
uiteraard ruimte voor vragen terug.

In het tweede deel zal een docent invulling geven aan de vragen
in dit onderzoek via een eigen praktijkvoorbeeld.
Jeroen Weeber, aardrijkskunde docent op het Scala College,
vertelt over de zoektocht van het Scala College naar de juiste
elektronische leeromgeving.
Daarnaast laat hij zien hoe digitaal lesmateriaal
via Google Apps in combinatie met de ELO van
SOMtoday in de les kan worden toegepast.
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3.07

18.45 – 19.35

Presentatie/Workshop:
Raspberry TEd-Box
Do It Yourself met Open Source, Linux en RaspberryPi (educatieve
minipc)
Rene Houben – Voorzitter Linux Flavourz Education Foundation/Workshopleider –
Zelfstandige- Docent, Tilburg
Doelgroep: Leerlingen 12-16 jaar, docenten (i.o.) ICT – Technologie – Informatica
ICT niveau:
Zowel voor beginners als gevorderden.
Werkvorm:
– Inleiding, -Presentatie-deel over Open Source en DIY voor het onderwijs,
– Workshopdeel: Zelf ervaren: zelf doen in een rouleercircuit.
Materiaal:
– Impress presentatie (LibreOffice), workshopronde in rouleersysteem,
Raspberry TEd Boxen, Ubuntu Linux en LinuxMint laptops, infopaper
workshop.
INHOUD:
Informatief deel: Presentatie.
1. Inleiding: Wat is Open Source, wat is Linux en wat kan je ermee in het onderwijs.
2. Waarom zou je dat willen: Open Source en Linux in je onderwijs.
3. De Raspberry Pi, educatieve minipc ontwikkeld door de Universiteit van Cambridge om jongeren te
leren programmeren, zonder daarvoor grote investeringen te moeten doen.
Workshopdeel.
4. Do It Yourself: Raspberry TEd-Box en Open Source -Software en -besturingen.
5. Tot slot: Opleidingsmogelijkheden in Linux-Open Source.
6. Vragenronde.
Mogelijkheid tot meenemen (tegen kostprijs media,1€ p.st.) Ubuntu, Mint en Zorin besturing op dvd,
alsmede workshopreader en Open Source Software-DVD voor Windows.
Informatie Workshopdeel:
Deelnemers kunnen in een rouleercircuit zelf aan de slag met Open Source Software, Open Source
besturingssystemen en de Raspberry TEdBox.
Workshop-Stations:
1. Ubuntu: LibreOffice
3. ZorinOS: Ontdek Open Source
2: De BeetBox.
7. TEdBox 4: Pi in the Sky.
9. TEdBox 6: PiRadio
11. TEdBox 8: MeArm Pi (Robotarm)

2. Linux Mint: Gimp (Photoshop equivalent).
4. TEdBox 1: Fun met Terminal-commands 5. TEdBox
6. TEdBox 3: RaspBMC
8. TEdBox 5: CloudPi.
10. TEdBox 7: Pi Game Station

TEdBoxen presentatie ook in de Open Source stand (samenwerkingsverband LibreOffice,
RaspberryStore en Lpi, Linux Professional Institute-ovb).
Linux Flavourz Education Foundation
Edisonlaan 252, 5021MJ Tilburg
0649771524
https://www.facebook.com/linuxflavourz
info@linuxflavourz.nl
www.linuxflavourz.nl
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3.08

18.45 – 19.35

Educaplay en Quizlet
Rhea Flohr – Docent – Antoon Schellenscollege
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten
Beginner – gevorderd
Zelf aan de slag
BYOD (laptop/tablet/leerstof die je in de komende weken gaat gebruiken.)

Op internet zijn talloze handige tools te vinden waarmee je oefenstof kunt verwerken. Ik wil je
kennis laten maken met 2 van deze tools. Ze zijn makkelijk in gebruik en worden door
leerlingen gewaardeerd.
Ik laat je zien op welke manier ik de leerlingen oefenopdrachten aanbied en vervolgens kun
je zelf aan de slag met Educaplay en Quizlet.
Zorg dat je zelf materiaal meeneemt dat je in je lessen gaat gebruiken.
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3.09

18.45 – 19.35

‘Snap je het?’
Questbase en Google-forms inzetten binnen het concept ‘flipping the classroom’
Susan van Pinxteren en Vanja Goossen (Suvanomics) – docenten Economie –
Van Haestrechtcollege te Kaatsheuvel
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten
Beginners én gevorderden
Korte uitleg met praktijkvoorbeelden en uitwisselen van ervaringen
bij de start worden dropjes uitgedeeld 

Leren is doen!
Kun je voor je een proefwerk al inschatten waar gaten in de kennis van een leerling zitten?
En is het voor leerlingen zichtbaar waar ze de mist ingaan?
Onderwijs Op Maat waarbij je de hele klas bereikt en snel feedback kunt geven.
Tijdens deze workshop zullen wij laten zien hoe we ICT inzetten om een kortere
feedbackcyclus te creëren. Hiervoor gebruiken we de toepassingen van Questbase en
GoogleForms. In plaats van het nalopen van schriftjes of werkboeken aan het begin van de
les kun je via deze programma’s een mooi overzicht krijgen van waar leerlingen staan.
We werken ruim een jaar op deze manier en willen onze praktijkervaringen graag delen.
Leerlingen voelen zich meer gezien en betrokken bij het leerproces.
(‘Had ik deze vraag goed?’, ‘Had u gezien dat ik mijn huiswerk had gemaakt?’)
Deze workshop is geen gebruiksaanwijzing van Questbase en Googleforms. Wat we wel
laten zien is hoe deze programma’s toegepast kunnen worden in de lespraktijk.

Van delen word je rijker
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3.10

18.45 – 19.35

Digitaal onderwijs op het Maaslandcollege
Hans van Ballegooij – Projectleider digitalisering/docent wiskunde – Maaslandcollege
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten; management
n.v.t.
Presentatie, zelf aan de slag, discussie
Nearpod, Showbie, diverse andere apps. Handout beschikbaar

In het schooljaar 2013-2014 zijn we op het Maaslandcollege gestart met digitalisering van
ons onderwijs. In eerste instantie als een pilot in één klas, met 5 vakken, met als doel te
onderzoeken in hoeverre digitalisering bijdraagt aan doelstellingen zoals:
Differentiatie binnen klasverband (gepersonaliseerd leren)
Aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen en ze voorbereiden op de
eisen die de nieuwe maatschappij aan ze stelt
Meer leerplezier
Goede leerresultaten
Vanaf het begin is bewust gekozen is voor slechts 1 device, de iPad. Dit om te kunnen
focussen op de doelstellingen en vooral niet met de technologie rondom digitalisering bezig
te hoeven zijn.
In dit schooljaar (2014-2015) zijn we met definitieve invoering gestart en werken 9 klassen
en alle vakken met de iPad.
Na een korte presentatie over de motieven achter onze keuzes wil ik onze ervaringen van
het eerste schooljaar met de deelnemers delen, enkele voorbeelden geven van de manier
waarop we de iPad inzetten (interactief met de deelnemers) en in gesprek gaan met de
deelnemers over wat er allemaal bij de invoering van digitaal onderwijs komt kijken. Wat zijn
de do’s en de dont’s en waarom moet je toch vooral nu beginnen.
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18.45 – 19.35

Red Brick, bouwen aan ICT binnen OMO
Geert Mulders - directeur 2College
Ed van Delft - Manager ICT 2College en deelnemer in Red Brick project.
Doelgroep:
ICT niveau:
Materiaal:

Management; ict techneuten; directeuren
Beginner – gevorderd - beide
powerpoint

In een korte presentatie zullen we de status van het Red Brick project weergeven.
De samenwerking tussen Omo Bureau, De Nieuwste school, Rodenborch en 2College om
tot een gezamenlijk datacenter te komen met gezamenlijke diensten.
Daarnaast de doelen van het project en de fasering in de tijd bij verbreding van het project
naar alle OMO scholen die willen deelnemen.
.
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18.45 – 19.35

GOODcompanies,

ondernemend denken en doen

Jos Hardeman – Directeur stichting EDUventure
Doelgroep:
ICT niveau:
Werkvorm:
Materiaal:

Docenten; ICT-applicatiebeheerders; management; ICT techneuten; directeuren
Alle niveaus
Inleiding en zelf aan de slag
PowerPoint, geeltjes en stiften

Leren ondernemen in het Voortgezet Onderwijs
Een GOODcompany is een leerbedrijf van de school, dat door leerlingen wordt gerund.
Dit bedrijf is gericht op leren ondernemen met datgene wat leerlingen bedenken en
maken, bijvoorbeeld bij de creatieve vakken zoals handvaardigheid, techniek-,
ontwerplessen, drama en muziek. Het kunnen zowel producten als diensten en
evenementen zijn, die door anderen worden gewaardeerd.
Op dit moment zijn er 18 GOODcompanies actief. Zij vormen een community of practice met
elkaar, voor het uitwisselen van succeservaringen en nieuwe kansen. De creatieve industrie,
afgestudeerde designers en economische beroepsopleidingen zijn ook onderdeel van dit
netwerk dat op twee studiemiddagen per jaar bij elkaar komt in het hart van de creatieve
industrie op Strijp-S. Deze bijeenkomsten zijn zowel voor leerlingen als docenten.
De GOODcompanies hebben toegang tot een digitale leeromgeving en een digitale
klantenomgeving. De deelnemende scholen hebben allemaal een eigen webshop met IDEAL
betaling en kunnen hier ook verschillende categorieën in aanmaken, bijvoorbeeld per project
of per discipline.
Het doel is niet om winst te maken, maar om kennis te maken met ondernemen en een
ondernemende attitude te ontwikkelen. Dde eventuele opbrengsten zijn voor de school en
kunnen naar eigen inzicht worden besteed aan bijvoorbeeld materialen, ontwerplessen,
vakdocenten, communicatie of een beloning. Zichtbaarheid en omgevingsgerichtheid zijn
belangrijke uitgangspunten.
De workshop begint met een inleiding over de GOODcompanies; de doelen en de aanpak.
Daarna gaan we actief in op het begrip 'ondernemende school'.
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3.13

18.45 – 19.35

Switch IT Solutions
Alexander Wind – Switch IT
Doelgroep:
ICT niveau:
Materiaal:

Directie, IT-management - VO
Beginner, Gevorderd
PowerPoint

In omgevingen waar veel informatie
beschikbaar is vanuit verschillende bronnen, is het noodzaak dat informatie snel en goed
gepresenteerd kan worden. Men wil niet meer per functionaliteit onthouden waar de
inhoudelijke informatie gehaald moet worden. Het nieuwe portaal van Switch wijst de goede
weg naar de juiste informatie.
Het portaal zal bijdragen aan het behalen van hogere opbrengsten. De vereenvoudiging van
de werkwijze, maar ook de betere structuur van informatie, zal zowel aan de kant van de
leerlingen als ook aan de kant van de medewerkers leiden tot meer opbrengstgericht
werken, kwaliteit, tijd en kostenbesparing.
Gepersonaliseerd leren, oftewel ‘onderwijs op maat’ wordt steeds belangrijker in het
onderwijs. De informatie van het nieuwe portaal zal ook het onderwijs meer richting
maatwerk leiden.
Voor het gehele onderwijs zal de portaalfunctie een toegangspoort worden.
Vanuit een centraal startpunt kan men keuzes maken die van direct belang zijn voor het
inzicht krijgen in de beschikbare informatie voor leerlingen, maar ook voor medewerkers.
Afhankelijk van het gebruikersprofiel (leerkracht, leerlingen, personeel) kan het portaal
aangepast worden op zijn/haar wensen. Of het nu gaat om cijfers in zien, de studiewijzer
raadplegen of het laatste nieuws binnen de school bekijken. Alles is bij elkaar gebracht.
Op basis van platform en device onafhankelijkheid.
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