Erkende post-hbo-opleiding

Specialist Toekomstgericht Onderwijs | 21e eeuws leren
voor leerkrachten, IB’ers en schoolleiders in het basisonderwijs
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De afgelopen jaren is de manier waarop kinderen informatie verkrijgen, verwerken en delen
drastisch veranderd. Wat betekent dit voor het dagelijks onderwijs op uw school? Hoe geeft u
invulling aan de 21e-eeuwse vaardigheden en toekomstgericht onderwijs, passend bij uw
schoolvisie en de populatie van uw school? En hoe neemt u uw team hierin mee?
In deze post-hbo-opleiding krijgt u het antwoord op deze en andere vragen.

In de afgelopen tien jaar is ons onderwijs onder invloed van
technologische innovatie veranderd. Kennis is sneller beschikbaar,
toegankelijker en meer overdraagbaar. Dat heeft veel impact op de
manier waarop leerlingen leren en samenwerken en vraagt andere vaardigheden
van leerkrachten. Voor iedereen die succesvol aan de slag wil met
onderwijsontwikkeling en 21e eeuws leren, hebben O21 en het Marnix
Onderwijscentrum hun krachten gebundeld en deze opleiding ontwikkeld.

Inhoud van deze opleiding
De lesdagen van de post-hbo-opleiding Specialist 21e
eeuws leren hebben een vaste structuur: een introductie
van het thema van de dag, een theoretische verdieping
van het thema, leren van en met elkaar in kleine
leerteams en een workshop of presentatie van een
specialist.
Gedurende de opleiding werkt elke student:
aan het vertalen van theoretische kennis naar
praktische oefeningen in de eigen werksituatie.
Dit draagt bij aan het ontwikkelen van relevante
competenties.
aan het ontwikkelen van een eigen plan van aanpak,
om na afronding van de opleiding concreet mee aan
de slag te kunnen gaan in de eigen onderwijspraktijk.

Dag 1 - Intake

De opleiding start met een intake, kennismaking, uitleg
over de opleiding en een verkenning van toekomstgericht onderwijs en de huidige schoolsituatie.
De gebruikte werkvorm is ook toe te passen in uw eigen
team, zodat u samen met het team een heldere visie
kunt vormen op toekomstgericht onderwijs.

Dag 2 - Visie op 21e eeuws leren

Wat betekent 21e eeuws leren? Welke vaardigheden
horen daarbij? Hoe past dit bij de scholen van nu?
Thema’s die aan bod komen zijn leertheorieën, ambitie
en schoolontwikkeling.
U zet een volgende stap richting visieontwikkeling. De
werkvorm van de opleiding kunt u ook zelf toepassen in
uw eigen school. We gaan in op tools en werkvormen die
helpend zijn bij het aansturen van innovatieprocessen.

Dag 3 - Leren van kinderen in de 21e eeuw

Hoe leren kinderen en hoe werkt hun breinontwikkeling?
Welke vaardigheden hebben zij nodig? Hoe ondersteunt
technologie dit en waar juist niet? Thema’s die we
behandelen zijn de waarde van executieve functies,
kritisch denken en mediawijsheid.

Dag 4 - Leren van de klas in de 21e eeuw

Hoe leren de leerlingen uit een klas in gezamenlijkheid?
Hoe kunnen nieuwe digitale adaptieve leermiddelen
(zoals Gynzy en Snappet) benut worden? Wat zijn de
verschillen en de overeenkomsten? En welke middelen
passen het beste bij uw schoolvisie, ambitie en
populatie?

Trainers

Henk van de Hoef

Danielle van den Brink

Jolijn Slingerland

Thema’s die aan bod komen zijn samenwerkend leren,
differentiëren, passend onderwijs, interactieve
instructie en de inzet van digitale (adaptieve)
leermiddelen.

Dag 5 - Leren van teams in de 21e eeuw

Hoe sluit leren van teams aan bij de schoolvisie en het
beleid? Welke veranderstrategie is bruikbaar? Welke
leervoorkeuren zijn er binnen het schoolteam?
Thema’s zijn teamleren, leervoorkeuren,
verandercapaciteit en competentieontwikkeling.
Bij het eerste deel van deze lesdag worden
leidinggevenden ook uitgenodigd. Dat draagt bij aan
verbinding binnen het innovatieproces.

Dag 6 - Ik als inspirator

De kracht van de leerkracht staat deze dag centraal.
Welke trends zien we binnen het ontwerpen van
onderwijs en hoe verhoudt zich dat tot
toekomstgericht onderwijs? Hoe inspireert u als
specialist kinderen en collega’s? Thema’s die we
behandelen zijn onderwijs ontwerpen, professionele
identiteit, communiceren, reflectie en zelfsturing.

Dag 7 - Leren in de praktijk

Hoe maakt u de verdiepende vertaalslag van de theorie
naar de onderwijspraktijk? De leerkracht als ontwerper:
hoe ontwerpt u het onderwijs betekenisvol en
beredeneerd? Thema’s zijn creativiteit en probleemoplossend vermogen inzetten in de klas. Tijdens deze
dag maakt u kennis met allerlei praktische tools.

Dag 8 - Meesterschap in de 21e eeuw

Hoe deelt u uw kennis en inspireert u anderen? Tijdens
de laatste opleidingsdag staat leren van en met elkaar
centraal. U presenteert het geleerde aan de rest van de
groep. Uw naaste collega's zijn hierbij van harte
welkom.

Certificering
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post
Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. U ontvangt na
afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt
ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Concrete resultaten
Na het afronden van deze opleiding:
bent u in staat om een visie op 21e eeuws leren te
formuleren, draagvlak hiervoor te creëren en de
toepassing in de school te coördineren.
kent u de waarde van ICT-toepassingen en digitale
leermiddelen en kunt u deze benutten om
leeractiviteiten toekomstgericht te maken.
bent u een inspiratiebron en kunt u leerkrachten
professioneel begeleiden en ondersteunen bij het
uitvoeren van eigentijds onderwijs in de klas.
geeft u binnen uw school vorm aan het werken met
21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken,
creativiteit, ICT-geletterdheid en communiceren.
kunt u schoolontwikkeling door toekomstgericht
onderwijs vorm geven. U heeft tijdens de opleiding
een concreet plan van aanpak ontwikkeld dat
meteen gebruikt kan worden in de dagelijkse
onderwijspraktijk.

Praktische informatie

Data en locatie

Deze opleiding kan ook incompany verzorgd worden
(vanaf circa 12 deelnemers). Neem contact met ons op
voor meer informatie.

Studiebelasting

De opleiding duurt een jaar. Daarin zijn er acht
lesdagen (10.00 – 16.30 uur). De totale studiebelasting
(inclusief literatuurstudie en praktijkopdrachten)
bedraagt 350 uur.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten, IB’ers en
schoolleiders in het basisonderwijs die betrokken zijn
bij de onderwijsontwikkeling van hun school en die
interesse hebben in 21e-eeuwse vaardigheden.

Uw investering

€ 2397,- (inclusief lunches, administratie- en
materiaalkosten, diploma en inschrijving in
Abituriëntenregister)

Neem contact met ons op voor de actuele data of meer
informatie.

Aanmelden of meer weten?

Neem via e-mail of telefonisch contact op met Daniëlle van den Brink, danielle@o21.nu, tel. 06 – 28 34 39 16.

Over O21

O21 begeleidt en adviseert besturen met allerlei vraagstukken op het gebied van Onderwijs & ICT.
Meer weten? Bekijk onze website of onze opleidingen, trainingen en begeleidingstrajecten.

O21 onderwijs advies | www.o21.nu | info@o21.nu | Bouwmeesterplein 1 | 2801 BX Gouda
Marnix Onderwijscentrum: https://www.marnixonderwijscentrum.nl/

