Next Gen Expert - Persoonlijk Primair met Passie
Hoe krijg ik mijn collega’s mee wanneer ik ergens enthousiast
over ben? Hoe kan ik mijn directeur overtuigen? Wat moet ik
weten over veiligheid en privacy? Hoe koppel ik onze schoolvisie aan de huidige trends en ontwikkelingen?

Het toevoegen van ICT aan het onderwijs is nooit een doel op zich. Maar
wanneer je inziet dat ICT je kan helpen om je doelen beter te
bereiken, ben je goed op weg! Wij helpen je in praktische zin verder met
jouw rol als Next Gen Expert op weg naar gepersonaliseerd leren. Je leert
van ons en van je medestudenten, die met dezelfde passie voor
onderwijs samen de volgende stap willen zetten op weg naar de ‘next
generation’.
Jouw organisatie staat centraal
Wat we vooral belangrijk vinden, is jouw organisatie. We blinken uit in de
praktische toepasbaarheid binnen jouw organisatie. Elke lesdag ga je
naar huis met een rugzak vol ideeën waar je de volgende dag al mee
kunt starten. Daarnaast zorgen we altijd dat er ruimte is om ons samen te
focussen op wat voor jouw school belangrijk is. En heb je zelf een
hulpvraag? Dan hebben we alle ruimte én expertise in huis!
Thema’s die gedurende deze opleiding aan bod komen:
•
De privacywetgeving voor het onderwijs
•
21e eeuwse vaardigheden; hype of doorbraak?
•
Hoe koppel je hardware aan jouw schoolvisie?
•
Mediawijsheid als kans voor jouw onderwijs
•
Wat is de zin van programmeren en maakonderwijs?
Studiereis
De driedaagse studiereis naar Londen is een belangrijk onderdeel van de
opleiding. We gaan in de praktijk kijken hoe over de grenzen wordt
gewerkt aan vernieuwend onderwijs en we brengen een bezoek aan de
BETT-show. Met virtual reality en blended learning geven we je ook hier de
praktische inslag van onderwijsvernieuwing. En vooral; steeds de
koppeling naar de praktijk waar je direct mee aan de slag kunt.
ICT-congres
Aan het einde van deze opleiding verzorgen we met elkaar, en dus met
jou, het OinO ICT-congres. Jouw onderwijskundige parel op het gebied
van ICT, die je het afgelopen opleidingsjaar hebt ontwikkeld, presenteer
je dan aan het grote publiek, waarna je je diploma in ontvangst neemt
onder luid applaus van alle aanwezigen!
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