
Maar wat werkt nu echt? 

Praktijkverhalen over ict in het onderwijs 

 

23 mei 2012, van 9.30u tot 17.00u. 

Stadsschouwburg, Utrecht 

Graag nodigen wij u uit om samen met uw collega’s naar de conferentie ‘Maar 

wat werkt nu echt? Praktijkverhalen over ict in het onderwijs’ te komen. 

Op 23 mei 2012 organiseert Kennisnet de jaarlijkse conferentie over Wat werkt met 

ict in het onderwijs. Dit jaar met een bijzonder praktijkgericht karakter. Vragen uit uw 

onderwijspraktijk en antwoorden op basis van onderzoek over de opbrengst van ict 

staan centraal. 

De conferentie is bedoeld voor leraren, managers en overige professionals in het 

PO, SO, VO en MBO die geïnteresseerd zijn in hoe ict kan bijdragen aan het 

verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

Programma 

Het programma start met een overzicht van experimenten met ict in het PO, VO, en 

MBO van het afgelopen jaar gepresenteerd door docenten en projectleiders. Tijdens 

het interactieve programma, kunnen de toehoorders met behulp van stemkastjes 

hun oordeel geven over de presentatie. Ook is er veel ruimte voor discussie. 

De presentaties sluiten aan bij zaken waar u zich in de dagelijkse praktijk mee 

geconfronteerd ziet. U krijgt antwoord op vragen als: 

 Worden de resultaten van leerlingen verbeterd door de inzet van tablets in het 

onderwijs? 

 Leiden oefenprogramma’s voor taal tot een hogere motivatie en hogere 

leerprestaties bij taalzwakke leerlingen? 

 Welke invloed heeft bedrijfssimulatie op het kennisniveau en de 

competentieontwikkeling van leerlingen?   

 Wat is het effect van afstandsleren op de motivatie en de prestaties van 

leerlingen? 

Tijdens de conferentie is ook aandacht voor de ervaringen met de pilot KNOW: 

KennisNetwerk Onderwijspraktijk en Wetenschap en de relatie met Leraar 24. 

Naast het bijwonen van de presentaties kunt u ook zelf aan de slag met 

verschillende ict- toepassingen zoals tablets, taal-oefenprogramma’s en informatie 

over het gebruik van social media. 

Informatie en inschrijving  

Meer informatie over het programma en inschrijving kunt u hier vinden. Het bijwonen 

van de conferentie is gratis. 

Wij zien u graag op 23 mei! 

 

http://public1.tripolis.com/r/XHcJJpz5DPZzrr+T6bevTA/45GO1hqHvlpAOp6qy20L+g/g8+bsWhUJnhsWzlHqoFmaw

