Leerkrachten/docenten in het onderwijs die
vernieuwend bezig willen zijn en ICT
toepassingen willen inzetten tijdens de les.
En die aan de slag willen met het
produceren en/of ontwerpen van digitaal
lesmateriaal voor blended learning.

Deze training van één dagdeel gaat in op
de volgende onderwerpen:
- Wat is ‘blended learning’ eigenlijk en wat
hebben mijn leerlingen en ik hieraan?
- Hoe organiseren scholen en andere
organisaties hun ‘blended learning’.
- Op welke manieren kun je zelf blended
learning organiseren en implementeren.
-Aan de slag! Zelf nieuwe blended learning
concepten ontwerpen, produceren en
implementeren voor je lessen.

Je weet wat de meerwaarde van blended
learning is, kent de ICT-toepassingen die
daarbij nodig zijn en weet welke stappen je
moet nemen om dit in je onderwijspraktijk te
kunnen realiseren.

Waar lesmateriaal voorheen statisch en lineair waren, kan je door
het toepassen van blended learning er nu voor zorgen dat de
lesstof directe feedback geeft en dat de leerling op basis van zijn of
haar acties gestuurd wordt.
De leerling is geen passieve ontvanger meer, maar door de
technologie wordt hij/zij een actieve deelnemer aan het proces van
kennisconstructie.
Blended learning brengt veranderingen die een zeer positieve
invloed hebben op zowel leerling als docent.

Met blended learning zoeken we naar de beste mix van
activiteiten in de fysieke ruimte, gecombineerd met
activiteiten via ICT. Zo verbeteren we niet alleen het
leerproces, maar maken we ook het werk van de docent
aantrekkelijker. De momenten met je leerlingen kun je door
slimme technologie nog waardevoller inzetten dan je al
deed.
INHOUD

€ 650,- per dagdeel, inclusief reiskosten en
exclusief BTW. Data en tijden in overleg.
Maximaal 16 deelnemers.
Deze training is ook als ‘inspiratiesessie’
van 60 minuten te boeken.

Kijk op www.onderwijsmetict.nl
Of mail: info@onderwijsmetict.nl
Of bel: 06-39762929

In de hoofdlijnen ziet het programma en als volgt uit:
1. Inspiratie: aan de hand van voorbeelden uit de
praktijk zie je hoe docenten blended learning
inzetten.
2. Demonstratie: de trainer laat enkele ICT
toepassingen zien waarmee je blended learning kunt
realiseren. Zelf ga je nadenken over welke les of
lesactiviteit jij ‘blended’ zou willen maken.
3. Aan de slag: De deelnemers hebben de keus uit een
aantal opdrachten waarmee ze zelf aan de slag
kunnen.
Belangrijk dat je tijdens de training meteen
praktijkervaring op doet die je de volgende dag direct
kunt inzetten.
4. Delen en samenwerking: Als afsluiting bespreken
we elkaars ervaringen en bepalen we de
belangrijkste do’s en don’ts van blended learning. We
staan ook nog even stil bij hoe dergelijke producties
met elkaar gedeeld en georganiseerd kunnen worden
via tools als Trello, Dropbox en Google Drive.

