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Innovative Teachers Forum (IEF) 2011  
Brief leerkrachten 

 
 
 

Oktober 2010 

 
 

Beste leerkracht, 

 

 

Elk jaar organiseert Microsoft een wedstrijd voor leerkrachten die op een innovatieve 

manier met ICT in het onderwijs aan de slag zijn. Ook in 2011 wordt dit jaarlijkse 

Innovative Education Forum (IEF) georganiseerd.  

 

 

Het Innovative Education Forum (IEF)  

 

De afgelopen jaren hebben diverse leerkrachten uit het primair en voortgezet onderwijs 

in Nederland deelgenomen aan de Nederlandse en Europese bijeenkomsten van Microsoft 

voor innovatieve leraren: het Innovative Education Forum (IEF). De Europese 

bijeenkomsten vonden eerder plaats in Londen (2004), Stockhom (2005), Tallinn (2006), 

Parijs (2007), Zagreb (2008), Wenen (2009) en Berlijn (2010). In oktober 2009 heeft 

één van de deelnemers ook deelgenomen aan de Internationale wedstrijd in Brazilië. Eind 

oktober 2010 neemt een Nederlandse genomineerde deel aan de Internationale wedstrijd 

in Kaapstad.  

  

 

Wat hebben deze leerkrachten gedaan?  

 

Zij hebben allereerst een beschrijving gegeven van 

hun gebruikerservaring met ICT in hun groep, 

school of vakgebied. Op de Nederlandse en 

Europese bijeenkomsten hebben alle deelnemers 

tijdens een marktmanifestatie hun ervaringen 

gedeeld en de gebruikte producten laten zien.  

 

 

 

 

Wedstrijd Innovative Education Forum (IEF) 2011 

 

Microsoft is vooral op zoek naar laagdrempelige ICT-toepassingen die het onderwijs 

verbeteren, efficiënter of aantrekkelijker voor leerlingen maken. Voor je deelname hoef 

je dus niets nieuws te bedenken. Het is juist de bedoeling dat je de ervaringen met een 

reeds bestaande toepassing breed onder de aandacht brengt. Je kan meedoen als je een 

ICT toepassing hebt ontwikkeld en gebruikt met programma’s als bijvoorbeeld 

PowerPoint, Word, Moviemaker, Publisher. Maar denk ook eens aan het gebruik van MSN 

messenger, Facebook, Weblogs, PhotoSynth, AutoCollage, OneNote, Wiki’s, Live@edu, 

Kodu en dergelijke. Denk niet te snel dat jouw keuze te simpel is om met anderen te 

delen.  
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Wat levert het jou als leerkracht op? 

 

Van voorgaande jaren weten we van andere 

leerkrachten die betrokken waren bij de 

wedstrijd dat deelname veel heeft 

opgeleverd. Tijdens de Nederlandse en 

Europese bijeenkomsten kom je in contact 

met leerkrachten die ook innovatief met ICT 

in hun onderwijs aan de slag zijn. 

Leerkrachten die eerder deelnamen geven 

aan dat het delen van de eigen ervaringen 

met andere deelnemers veel nieuwe inspiratie 

en contacten gebracht heeft. Vaak bestaan de gelegde contacten nog steeds en wisselen 

ze nog steeds ideeën en suggesties uit met deelnemers uit andere landen. 

Naast dat het je als leerkracht veel oplevert weten we dat ook de school de nodige 

exposure kan krijgen. Zeker als je mee door gaat naar de Europese wedstrijd biedt dat 

mogelijkheden om dat breed onder de aandacht te brengen binnen je bestuur en 

regionale kranten. 

 

 

Aanmelden en planning Innovative Education Forum (IEF) 2011 

 

Heb je zin gekregen om deel te nemen aan het Innovatie Education Forum (IEF) 2011 

dan vind je onderstaand een overzicht van de stappen die je moet zetten en de planning. 

 

Aanmelden 

Uiterlijk 1 december 2010 willen we je aanmelding binnen hebben. Dat kan simpelweg 

door een email te sturen aan f.vandenoetelaar@apsitprojecten.nl. Vermeld daarin je 

naam, emailadres en telefoonnummer en omschrijf kort je project. Geef daarbij vooral 

aan hoe leerlingen en leerkracht gebruik maken van de ICT-toepassing. 

(Let op: We gaan er van uit dat je aanmelding definitief is in verband met reserveringen 

en dergelijke. Door je aan te melden verbind je je definitief aan de deelname aan de 

verdere wedstrijden 

De aanmeldingen worden afgehandeld op basis van volgorde van binnenkomst. Er is 

plaats voor maximaal 10 leerkrachten. 

 

Nederlandse wedstrijd 

De Nederlandse wedstrijd IEF 2011 vindt 

plaats op woensdag 12 januari 2011 tijdens 

de studiereis ITEM (http://www.item.nu) in 

Londen. Op kosten van Microsoft kom je die 

ochtend aan in Londen waarna je ’s middags 

je project presenteert. Aan het eind van deze 

bijeenkomst is meteen bekend of je gewonnen 

hebt en dus ook deel gaat nemen aan de 

Europese wedstrijd. 

Aan het eind van de dag dineren we met alle 

deelnemers en overnacht je één nacht in 

Londen. Mocht je geïnteresseerd zijn in het 

verdere programma van de studiereis ITEM 

dan kan je je aanmelden op 

http://www.item.nu. Mocht je geïnteresseerd 

zijn in het verdere programmam van de 

studiereis ITEM, dan kun je dat in je 

aanmelding aangeven. Kosten hiervoor komen voor eigen rekening en in goed overleg zal 

worden bepaald wat reële mogelijkheden zijn. 
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VCT en bezoek STIC Brussel 

Als je deel gaat nemen aan de Europese wedstrijd dan doe je dat op basis van een 

Virtual Classroom Tour (VCT) Dat is een Engelstalig sjabloon in PowerPoint waarin je je 

project nader omschrijft. 

Op 16 februari 2011 bezoeken we het STIC in Brussel. Je maakt daar kennis met 

allerlei innovatieve toepassingen op gebied van ICT, ontwikkeld door Microsoft en andere 

leveranciers. Daarnaast leg je daar de laatste hand aan je VCT. We maken dan ook 

afspraken over je verdere deelname en ondersteunen je bij het inleveren van je VCT. De 

dag sluiten we gezamenlijk af met een diner. 

 

Europese wedstrijd 

Van 21 tot en met 24 maart 2011 vindt de Europese wedstrijd IEF plaats in Moskou. 

Ook hier ga je (op kosten van Microsoft) mee naar de wedstrijd. In een marktkraam 

presenteer je je project aan andere deelnemers uit allerlei Europese landen en aan de 

jury. Naast de wedstrijd zijn er workshops en inspirerende gastsprekers. Uiteraard 

nemen we ook de tijd voor een bezoekje aan de stad zelf. De bijeenkomsten worden 

afgesloten met een galadiner. Tijdens dat diner worden de winnaars bekend gemaakt. 

 

Internationale wedstrijd 

Indien je project ook in de Europese wedstrijd in de prijzen valt, dan reis je ook mee af 

naar de Internationale wedstrijd. Deze zal eind oktober, begin november 2011 plaats 

vinden. De locatie is nog niet bekend. In 2009 reisden deelnemers af naar Brazilie, in 

2010 naar Zuid-Afrika. 

 

Uiteraard hopen we dat je zin hebt gekregen om deel te gaan nemen aan het Innovatie 

Education Forum (IEF) 2011. Voor meer infomatie en deze brief kan je ook terecht op. 

http://www.innovativeteachers.nl  

 

 

Graag sluiten we af met je veel succes toe te wensen bij de je deelname aan ITF 2011! 

 

 

Team IEF Nederland 

Microsoft, Partners in Learning, Henk Lamers, email henk.lamers@microsoft.com  

Coördinator IEF, Frank van den Oetelaar, email f.vandenoetelaar@apsitprojecten.nl 
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