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Rijker onderwijs met nieuwe media - Martin de Fockert & Dieter Möckelmann

14 juni 2013 - BYOD

Dit document beschrijft de training 
‘Rijker onderwijs met nieuwe media’ die 
op één dag wordt gegeven in het 
schooljaar 2013-2014. De training is 
bedoeld voor ICT’ers en schoolleiders 
(PO) of  managers en teamleiders (VO) 
die de hard –en software in huis hebben, 
maar denken: “Wat nu? Hoe zet ik de 
tools in om ook daadwerkelijk mijn 
onderwijs te veranderen?”

Wat betekent de training? 
De training ‘Rijker onderwijs met 

nieuwe media’ biedt handvatten om het 
didactisch gebruik van ICT te 
bevorderen. Want, alleen een digibord 
inzetten in de lessen is niet voldoende. 
Met het internet, sociale media en 
digitale leermiddelen dichtbij liggen de 
kansen binnen handbereik om van ICT 
meer te maken dan alleen een doel. Na 
een dagdeel kunnen cursisten kennis en 
inzichten gebruiken om hun onderwijs 
(de volgende dag al) aantrekkelijker, 
actueler en ook leuker te maken. 
Belangrijk: Bring Your Own Device!

Wat leren de cursisten? 
In de eerste fase van de training 

definieert u de onderwijskundige doelen 
van uw organisatie. Op basis hiervan 
volgen hands-on-practices en 
inspiratiesessies – denk ook aan ‘flipping 
the classroom’. U deelt uw ervaringen 
zodat u niet alleen zicht krijgt op uw 
vaardigheden en competenties, maar ook 
op de huidige situatie van uw school en 
de toekomstvisie. Waar wilt u zelf  
naartoe met uw eigen klassen voor de 
toekomst? Voor schoolleiders en 
managers ligt het zwaartepunt op 
ondernemerschap en kosten.

Voor de onderwijskundig icter is het 
slimmer werken en goed gebruik van 
ICT. Kortom, hoe haalt u meer 
rendement uit de investeringen?

Wat is de winst van de training? 
U gaat naar huis met het ‘gewenst-

resultaat-schema’. Hierin heeft u vanuit 

alle kennis de inzichten verzameld die 
relevant zijn voor uw onderwijskundige 
doelen. Zo is het een document met 
ideeën om leerrendement, leer- en 
werkplezier naar een hoger niveau te 
tillen met gebruik van ICT. Handig en 
praktisch. En u neemt BoekTweePuntNul 
(met honderden voorbeelden) mee voor 
extra inspiratie! Tevens zal er ook ander 
materiaal meegegeven worden om u 
verder te helpen bij de implementatie van 
ICT. 

Meer verdieping
Elementen uit de SMART training 

op maat en delen van de opleidingen van 
Dieter.nl zijn opgenomen in deze 
training. Er is een hechte samenwerking 
met De klas voor de toekomst. Bent u na 
deze brede kennismaking enthousiast 
geraakt en wilt u meer verdieping? Dan 
kunt u kiezen voor een (gecertificeerde) 
vervolgopleiding.

OPZET TRAINING

9:00 INLOOP
KOFFIE EN THEE
Welkom tussen 9:00 en 9:30 

9:30 START
KENNIS-MAKEN
Alles in orde maken voor BYOD
Start met kennis-maken

11:00 - 11:15 PAUZE
KOFFIE OF THEE
Met iets erbij
Vervolg inhoudelijk programma

13:00 LUNCH
BROODJE
Deze zullen klaarstaan

14:00 VERVOLG
WERKVORMEN
Wij vervolgen het programma en 
werken naar de opbrengsten

16:30 AFRONDING
DE FINALE
We ronden de dag af met het 
bespreken van de opbrengsten. 
Tevens wordt een mogelijk 
vervolg besproken en worden de 
materialen ‘voor thuis’ toegelicht

LOKATIE
DE KLAS VOOR DE TOEKOMST
Jan de Geusrede 39 e/g
Capelle a/d IJssel

KOSTEN (EX. BTW)
PER PERSOON
€ 895,- 

MET COLLEGA
€ 1.500,-

Minimale groepsgrootte: 10
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