Masterclass

Toekomstgericht onderwijs voor IB'ers
beredeneerd koers bepalen
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Als Intern Begeleider bent u expert in uw vak. U begeleidt uw team naar toekomstgericht
onderwijs, waarin ICT een steeds belangrijkere rol speelt. In de praktijk blijkt dat best een
spanningsveld. Want hoe stuurt u op de enorme hoeveelheid data die beschikbaar is door
het gebruik van adaptieve digitale leermiddelen? Wat moet u weten van het nieuwe
curriculum en hoe houdt u grip op deze en andere ontwikkelingen?

Met de komst van nieuwe digitale leermiddelen verandert niet alleen het
onderwijslandschap, maar ook de rol van Intern Begeleider. Hoe stuurt u op
onderwijskwaliteit, opbrengsten en leerlingenzorg met het gebruik van adaptieve
leermiddelen? Hoe begeleidt u teams naar toekomstgericht onderwijs en hoe gaat
u het gesprek hierover aan? Wat betekenen de nieuwe manieren van registratie en
rapportage voor uw vak en wat verandert er in planmatig werken?
Speciaal voor IB’ers is deze tweedaagse masterclass, gericht op de rol van ICT in
het veranderende onderwijslandschap.

Inhoud van deze masterclass
Dag 1 - Koers bepalen
Tijdens de eerste dag gaan de deelnemers aan de slag
met hun eigen rol en positionering binnen de school (en
eventueel het bestuur). We kijken naar uw visie op
onderwijs en op welke manier u die visie tot uiting laat
komen in uw werkzaamheden, binnen het onderwijsconcept en in de zorgstructuur van uw school.
We zoomen vervolgens verder in op gepersonaliseerd
leren. Daarbij staat de vraag centraal in hoeverre en op
welke wijze het team kan en wil voldoen aan de
onderwijsbehoeften van individuele leerlingen.
Als de richting bepaald is, gaan we deze verder
concretiseren. Hoe verhouden de nieuwe
ontwikkelingen rondom adaptieve digitale leermiddelen
en het nieuwe curriculum zich tot de leerlijnen (we
doorgronden hierbij de referentieniveaus) en de
onderwijsbehoeften van leerlingen? Wat betekent dit in
de praktijk en hoe betrekt u leerlingen en hun ouders
hierbij?

Dag 2 - Naar een planmatige aanpak
Na het bepalen van de koers op dag 1, gaan we op
dag 2 bekijken hoe u dit planmatig aan kunt pakken.
We staan eerst stil bij het nieuwe inspectiekader en
besteden de rest van de ochtend vooral aan het
vertalen van de data uit digitale adaptieve leermiddelen naar planmatig werken.
In het begin van de middag slaan we de brug tussen
planmatig werken en nieuwe vormen van toetsing en
rapportage. Wat betekent dit in de praktijk en hoe
informeert u leerlingen en hun ouders daarover?
In de tweede deel van de middag hebben we aandacht
voor planmatig werken in relatie tot zorgleerlingen,
waarbij een ontwikkelperspectiefplan en de invulling
van zorgarrangementen een rol speelt. We bespreken
de uitwisseling van gegevens met partners en wat dit
betekent vanuit privacy perspectief.

Trainers

Karen Paardekooper-Lim

Danielle van den Brink

Nico Meijer

Concrete resultaten
Tijdens deze tweedaagse krijgt u veel nieuwe
informatie. We stellen steeds de vragen wat u hier als
IB’er van vindt, hoe dat past binnen de huidige en
gewenste situatie op uw school en wat u hier concreet
mee kan, wil en gaat doen.
Na het volgen van deze masterclass heeft u
een actueel beeld van het hedendaagse
onderwijslandschap waardoor u optimaal kunt
sturen op onderwijskwaliteit en leerlingzorg.
kennis en expertise over de mogelijkheden van
adaptieve leermiddelen.
werkvormen om het team te begeleiden bij het
vormgeven van toekomstgericht onderwijs.

Praktische informatie
Data en locatie
De Masterclass vindt ieder schooljaar plaats in
Bodegraven (bij voldoende aanmeldingen ook in regio
Noord en Zuid). Ook incompany kan O21 deze
masterclass verzorgen, waarbij de focus van de
tweedaagse in overleg wordt besproken. Neem contact
met ons op voor meer informatie.

Duur
Deze masterclass bestaat uit twee bijeenkomsten van
één dag.
Voor wie
Deze tweedaagse is vooral interessant voor (meer
ervaren) IB’ers die een sleutelrol (gaan) vervullen
binnen de school, waar gewerkt wordt (of gaat
worden) met adaptieve digitale leermiddelen en waar
aandacht is voor toekomstgericht onderwijs.
Wanneer de IB’er onvoldoende kennis heeft van het
dashboard van het gebruikte/beoogde digitale
leermiddel, dan raden we een voorloopsessie aan
gericht op het doorgronden van het dashboard van het
digitale leermiddel (zoals Snappet of Gynzy).
Uw investering
De prijs bedraagt €1150,-.

Aanmelden of meer weten?
Neem via e-mail of telefonisch contact op met Karen Paardekooper-Lim, karen@o21.nu, tel. 06 – 24 57 08 12.
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 | Spoorlaan 2A | 2411 ER Bodegraven

