Geachte relatie,
Microsoft en Kennisnet dagen u uit om deel te nemen aan een driedaagse SummerSchool in
Amsterdam en Brussel!
We leven in een bijzonder turbulente tijd. Alles ontwikkelt, verandert, beweegt, verschuift in
duizelingwekkend tempo. De digitale revolutie heeft onvoorstelbaar veel mogelijk, bereikbaar,
deelbaar en uitwisselbaar gemaakt. In de wirwar zijn we allemaal zoekend. Op gezond verstand, op
gevoel, soms zelfs op de tast. Want alle nieuwe mogelijkheden roepen evenzoveel vragen op. Voor
de jongste generatie bestaat alleen de nieuwe wereld, met al haar nieuwe wegen,
ontmoetingsplaatsen en gemeenschappen. Zij adopteert deze onbevangen, alsof elke nieuwe
mogelijkheid de normaalste zaak van de wereld is De onderwijswereld ziet zich in deze turbulentie
dan ook voor grootse uitdagingen geplaatst. Want voorkeuren in leer-, werk-, en communicatiestijlen
van jonge en oudere generaties lopen meer dan ooit uiteen. Waar de technologie die kloven mede
heeft doen ontstaan, is het diezelfde technologie die de bruggen kan helpen slaan. Tussen mensen,
wensen en belangen. Want technologie kan ieders doelen dienen en verenigen wat misschien
onverenigbaar lijkt.
Om met deze technologie succesvol te kunnen innoveren in het onderwijs is het van het grootste
belang om een heldere visie te hebben op het gebruik ervan .Dit proces vraagt tijd en inspanning,
maar zal uiteindelijk de basis vormen voor het dichten van de kloof.
Om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het ( verder) in de praktijk brengen van een visie op de
inzet van ict in het onderwijs, organiseert Kennisnet in samenwerking met Microsoft van 17 t/m 19
augustus 2009 een driedaagse MasterClass getiteld ‘Your Seat @ The Table’.
Deelnemers worden meegenomen in relevante en belangrijke ontwikkelingen in de wereld. Welke
invloed en uitwerking hebben die ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die de jeugd straks zal
betreden? Hoe kan/moet onderwijs hierop inspelen zodat de huidige jeugd gemotiveerd aan het
werk gaat om zich een goede uitgangspositie te verwerven in de nieuwe wereldeconomie? Wat
betekent leven in een netwerkmaatschappij en wat is de impact ervan op het onderwijs?
Voor wie: Schoolmanagers en ICT - coördinatoren uit primair- en voortgezet onderwijs met een
visie op onderwijs en ICT.
Het aantal beschikbare plaatsen voor de ‘Your Seat at the Table’ is zeer beperkt en biedt plaats aan
maximaal 15 onderwijsinstellingen die elk door een koppel wordt vertegenwoordigd.
Dit koppel bestaat uit een ICT - coördinator/manager en een schoolmanager. Dit is een harde
voorwaarde waarop geen uitzonderingen worden gemaakt.
Onderstaande intakevragen dienen door beide leden van een koppel te worden ingevuld om ‘Your
seat @ the table’ te legitimeren. Vul het antwoord op de vragen en verdere gegevens in op
web.kennisnet2.nl/acties/summerschool
•

Geef in max. 200 woorden je eigen visie op onderwijs aan

•

Wat is je eigen visie op innovaties met ICT? Max 200 woorden

•

Wat zijn je eigen plannen m.b.t. ICT in het onderwijs in dit schooljaar? Max 200 woorden

•

Welke resultaten heb je de afgelopen twee jaar op het gebied van ict implementatie bereikt?

•

Wat zijn je professionele ambities op de korte en middellange termijn?

•

Geef met maximaal 200 woorden aan wat je met de opgedane ervaringen en inzichten gaat
doen binnen je eigen school

•

Wat moet de deelname aan de summercourse je opleveren?

Inzendingen worden geaccepteerd tot 19 juni 2009. Uit de inzendingen zal een jury 15 koppels
selecteren.
Met de antwoorden op de intakevragen gaat de deelnemende instelling vervolgens aan de slag om
de eigen plannen m.b.t. ICT in het onderwijs te concretiseren. Het doel van de Summerschool is dan
ook om scholen dat duwtje te geven dat nodig is om tot concretere resultaten te komen binnen de
eigen instelling. Vervolgens worden binnen de groep voortgang, ervaringen en resultaten gedeeld via
een daarvoor ingericht platform. Deelnemers inspireren en ondersteunen elkaar in een community
om verder te kunnen gaan met innovatie.
Het voorlopige programma ziet er grofweg als volgt uit ( nadere specificatie volgt eind juni):
•

17 augustus dag 1 - @Microsoft/Schiphol: Eerste kennismaking deelnemers, introductie nieuwe
werken filosofie en achterliggende moverende redenen. Bespreken relatie met veranderingen in
onderwijs. Discussie en nadere kennismaking.

•

18 augustus dag 2 - @Centrum voor Technologie en Educatie van Microsoft [1] te Brussel:
Bespreken ontwikkelingen zoals eerder beschreven. Discussie over de consequenties en daarmee
concreter vorm geven aan de eigen ‘uitdaging’ die deelnemers in de context van hun eigen
instelling vooraf geformuleerd hebben. Het diner wordt u deze avond aangeboden door Stichting
Kennisnet.

•

19 augustus dag 3 – FUN / teambuilding / informele discussie. Indien mogelijk een bezoek aan
Living Tomorrow, het huis van de toekomst in Brussel http://www.livingtomorrow.be/

Kosten:
Behalve voor de overnachting zijn aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor de overnachting
in Brussel heeft Microsoft bovendien een speciale, zeer aantrekkelijke deal gesloten met het
5sterrenhotel Sofitel. Voor 1 overnachting i.v.m. het bezoek aan het Microsoft Teachers Innovation
Center betaalt u € 100,--exclusief ontbijt. Eind juni ontvangen de geselecteerde deelnemers de
richtlijnen voor het boeken van het hotel.

[1]

Deze locatie wordt nu bijvoorbeeld ook ingezet voor een traject ‘Visie op Leren en Onderwijzen’ dat wordt doorlopen
met PABO’s en LERO’s.

De voorwaarden op een rijtje:

•

Aanmelden per koppel, bestaande uit een manager en een ICT coördinator/manager .
Uiterlijke inschrijfdatum is vrijdag 19 juni

•

Hotelreservering uiterlijk 17 juli 2009. Het aanbod geldt voor 25 kamers.

•

Intakevragen dienen door zowel de manager als de ICT coördinator beantwoord te worden.

Voor vragen kunt u een email sturen naar ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
J.P.L. ( Jean-Paul) Jo
Relatiemanager Strategie & Innovatie
Stichting Kennisnet
T +31 79 329 68 11
M +31 6 427 414 37
E j.jo@kennisnet.nl
www.kennisnet.nl
(aanwezig op di, wo, do, vr.)

