
 

 

 

 

Uitnodiging voor de masterclasses van 18 november 2013  
leidinggeven aan onderwijsinnovatie met behulp van ict 
 

Kennisnet en InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) hebben op verzoek van drie Platforms Onderwijs Arbeidsmarkt 

een tweejarig programma ontwikkeld voor schoolleiders over de mogelijkheden van het gebruik van ict in het 

onderwijs. De eerste masterclass vindt plaats op 18 november in het gebouw van De Mavo Vos, 

Korhoenlaan 4, 3136ST Vlaardingen, 13.30 uur inloop, aanvang 14.00 uur, afronding 17.00 uur. 

 

Elke deelnemende school wordt uitgenodigd twee personen in te schrijven. De masterclasses zijn bedoeld voor 

het (locatie)directielid met onderwijs en ict in zijn (haar) portefeuille en zijn (haar) ‘rechterhand’ (bijv. de 

ict-innovator).  U kunt zich vòòr 12 november opgeven, u gebruikt daarvoor het webformulier dat te vinden is 

via http://iturl.nl/snwa3S .  

 

 

Programma 

13.30 uur  Inloop 

14.00 uur Opening 

  Inleiding door Frans Schouwenburg (strategisch adviseur van Kennisnet)  

  Aan de slag in subgroepen o.l.v. IIO (zie toelichting hieronder) 

  Plenaire afsluiting, verdiepende vragen  

17.00 uur Afronding 

  Hapje en drankje 

 

 

Flipping the Classroom: Hype of Hoop? 

Is flipping een hype die spoedig weer zal verdwijnen of is het een blijvertje? Frans Schouwenburg (strategisch 

adviseur van Kennisnet) zal in zijn inleiding ingaan op deze vraag en daarbij recente onderzoeksresultaten 

presenteren. Vanuit de onderzoeken zal hij flipping ‘afpellen’ om kansen en (on)mogelijkheden van dit relatief 

nieuwe instrument te bespreken. Draagvlak, bewezen kwaliteit, efficiency en duurzame, effectieve 

veranderingen zullen trefwoorden zijn in zijn bespreking.  

 

Bij de uitwerking wordt niet gekozen voor de didactische aanpak, maar voor de organisatorische kant en het 

managementperspectief. In subgroepen gaan de deelnemers aan het werk gezet om - begeleid door de mensen 

van de IIO - vanuit de situatie van de eigen school de behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen om met 

flipping aan de slag te gaan. Er zijn twee invalshoeken voor de subgroepen.  

 Welke ruimte opent flipping om te sturen op aspecten als docent/leerlingratio, functiedifferentiatie, inzet 

van ICT? 

 Hoe krijg je het voor elkaar? Een schoolleider van een van de IIO-scholen neemt je mee in de ontwikkeling 

in de school, de rol van de schoolleider, de benodigdheden en randvoorwaarden.  

 

U gaat weg met een aantal concrete ingrediënten om op uw school aan de slag te gaan met flipping of een 

andere toepassing van de inzet van ict in de les. 

 

 

NB.  De volgende bijeenkomst vinden plaats op 27 januari 2014 (onderwerp: professionalisering, waarschijnlijk in 

Leiden) en op 14 april 2014 (onderwerp: leermiddelen, waarschijnlijk in Barendrecht). 

 

 Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de projectleider, Peter van der Zwaal, p.vanderzwaal@cordys.nl, 06 28473994.  

 
 

Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rijnmond 

Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rijnstreek 

Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rotterdam 
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