Workshops
75 minuten, 2 rondes
Voor sommige workshops hebben deelnemers een device nodig
1. Van visie naar werkvloer: de invoering van devices en voorbeelden uit de klas
(alleen ronde 1)
Thijs Habraken, manager onderwijs en Janneke van der Broek, Elsbeth Bakker en Joni
Verlijsdonk, docenten en iCoaches Dr. Knippenbergcollege
Waarom willen we leren met ict zo graag integreren in het onderwijs? Het Dr.
Knippenbergcollege startte enkele jaren geleden met iPad-onderwijs en ontdekte het
belang van een heldere visie op leren met ict. In deze workshop neemt Thijs je mee
in de zoektocht naar die visie. Daarna laten docenten Janneke, Elsbeth en Joni zien
hoe zij de iPad inzetten in hun lessen. In hun Appie Hour ga je aan de slag met hun
favoriete apps voor in de klas.
Benodigdheden: iPad
2. Van visie naar praktijk: workshop voor schoolleiders (alleen ronde 2)
Kees van Domselaar, schoolleider Christelijk Lyceum Zeist, voorzitter iScholenGroep
en Erwin Lutteke, schoolleider Isendoorn College
De invoering van devices op school kent een veelheid aan kwesties. Hoe regelen we
de aanschaf en het beheer? Wat betekent het gebruik van devices voor het
leermateriaal? Hoe zorgen we ervoor dat docenten toegerust zijn om digitale
mogelijkheden van meerwaarde te laten zijn in de les? Wat is en wordt de rol van de
docent? Op welke wijze kan de technologie bijdragen aan de verbetering van ons
onderwijs? Dit soort onderwerpen komen aan de orde tijdens deze workshop. Van
deelnemers wordt vooral verwacht dat zij een kijkje geven in de eigen schoolpraktijk.
3. Zelf een digitale methode ontwikkelen
Joris van Elferen en Joris Coenders, docenten Mondial College
Deze docenten ontwikkelden voor klas 1, 2 en 3 van NaSK en Science zelf een digitale
methode, waarbij leerlingen op hun eigen niveau en tempo kunnen werken.
Leerlingen worden daardoor meer uitgedaagd, terwijl je als docent tijd hebt om de
leerlingen te begeleiden die dat nodig hebben. In deze workshop delen Joris en Joris
hun praktijkervaringen en ontdek je welke stappen je moet nemen om zelf een
digitale methode te ontwikkelen.

4. Digitale didactiek: effectief gebruik van digitale middelen in de les
Robert Mol, docent Dalton Lyceum Barendrecht
In deze workshop legt docent Robert Mol uit hoe je digitale middelen kan inzetten
om je lessen effectiever en leuker te maken. Robert geeft een overzicht van tools
voor formatief toetsen en tools die het werk van jou als docent makkelijker maken.
Hij gaat in op hoe je digitaal leermateriaal maakt en waar je het plaatst. Ook is er
ruimte voor een beknopte discussie over digitale pedagogiek.
5. Hoe breng je je boodschap over in een video?
Cindy de Koning, nieuwslezer Omroep Brabant en NOS
In deze workshop laat Cindy zien wat er komt kijken bij het maken van
kennisclips/microlectures/weblectures. Je maakt kennis met de verschillende vormen en
mogelijkheden en je gaat aan de slag met drie vragen: wat wil je ermee bereiken, voor wie is
het bedoeld en hoe vertel je nou een goed verhaal? Voor een klas staan is namelijk anders
dan presenteren via een weblecture. In vogelvlucht stipt Cindy deze thema’s aan en biedt
een hoop inspiratie.

6. Mediawijsheid in de praktijk (inclusief green screen introductie)
Yvonne Romijn en Rosalie van der Poel, docenten Insula College
Welke mogelijkheden bieden media en hoe kunnen leerlingen hiermee om gaan? In
deze workshop delen docenten Yvonne en Rosalie hoe zij op het Insula College het
vak mediawijsheid hebben vormgegeven. Waar let je op bij het opstellen van het
curriculum? En hoe houd je de leerling gemotiveerd voor dit vak? In de workshop
komen verschillende lesvoorbeelden voorbij en is er ruimte om met andere docenten
kennis uit te wisselen. Daarnaast krijg je een introductie over het gebruik van een
green screen, die Yvonne en Rosalie bij hun vak inzetten.
Benodigdheden: telefoon en laptop
7. Robotica bij jou op school? Krijg je leerlingen enthousiast voor computers en robots
Studenten van de Hogeschool Utrecht
In deze workshop geven studenten van de HU een introductie over de mogelijkheden
van robotica in het onderwijs. En hoe krijg je leerlingen in de onderbouw van het VO
geïnteresseerd in computers, robots en toekomstmogelijkheden daarvan? Tijdens
deze workshop ga je hiermee aan de slag. In de preview mag je zelf de robot
programmeren en daarmee een opdracht uitvoeren. Daarnaast krijg je uitleg over de
opbouw van de workshop en het bijbehorende lesmateriaal.
8. Game-didactiek in het onderwijs
Suzanne Lustenhouwer, docent en Apple Distinguished Educator
Welke mogelijkheden bieden games voor jouw onderwijs? Hoe kun je je lessen

verrijken met educatieve apps? In deze workshop vertelt Suzanne over de
meerwaarde van games in de les. Je krijgt een introductie van een aantal educatieve
spellen. Ook ga je zelf aan de slag met de app Seppo, waarmee je de leerling op een
educatieve expeditie buiten het klaslokaal kunt sturen. Ontdek hoe je morgen aan de
slag kunt met game-didactiek in jouw les! Neem je device mee, zodat je ook zelf wat
kunt maken.
9. De mogelijkheden van VR in je les
VR-lab Hogeschool Utrecht
Hoe kun je VR gebruiken om je lessen te verrijken? Het VR-lab van de Hogeschool
Utrecht laat je in deze workshop zelf ervaren wat VR kan betekenen voor je
leerlingen. Breng bijvoorbeeld je lesstof tot leven of gebruik VR om leerlingen te
laten oefenen met vaardigheden. Neem je telefoon of tablet mee.

Proeverijen
30 minuten, 4 rondes
Benodigdheden voor deelnemers: laptop of tablet
1. Online toepassingen maken
Annika Huizinga, docent Erasmiaans Gymnasium
Maak kennis met diverse, eenvoudige toepassingen en ontwerp activerende
werkvormen en lesactiviteiten die je morgen kunt inzetten in je les.
2. Leerlingproducten als alternatief voor verslag
Annika Huizinga, docent Erasmiaans Gymnasium
Hoe kunnen leerlingen hun kennis en vaardigheden aantonen? Maak kennis met een
aantal tools als alternatief voor een verslag.
3. Screenrecording met de iPad
Rhea Flohr, docent Antoon Schellenscollege
Leer eenvoudig een instructievideo op te nemen met deze tool. En maak kennis met
de principes van CTML (Cognitive Theory of Multimedia Learning) om video’s in te
zetten voor optimaal leren.
4. Filmpje verrijken
Rhea Flohr, docent Antoon Schellenscollege
Leer vragen en opdrachten aan een filmpje toe te voegen met diverse tools.
Bijvoorbeeld voor Flipping the Classroom.

