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In deze nieuwsbrief hebben wij diverse artikelen verzameld over Onderwijs en ICT. Zo
hopen wij u snel op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen over dit
onderwerp.

Onderwijs & ICT? Wat werkt en wat niet? Doe mee met het onderzoek!
Steeds meer scholen zetten ICT in om leerlingen te laten leren. Met hulp van digitale
leermiddelen kunnen zij meer les op maat krijgen. Leraren krijgen sneller inzicht in de
vorderingen van hun leerlingen en kunnen hun lessen daar weer op aanpassen.
Er zijn legio manieren om ICT in het onderwijs in te bedden. Een blauwdruk bestaat niet.
Elk team moet zijn eigen koers uitzetten. Maar bij de keuzes die scholen maken, is van
belang te weten: wat werkt wel, en wat niet? Om hierin beter zicht te krijgen, start de PORaad met medewerking van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) met
een onderzoek naar de succesfactoren van ‘leren op maat met ICT’. De PO-Raad zoekt
schoolbesturen die hieraan willen meewerken.
Wilt u bijvoorbeeld weten hoe effectief de digitale leermiddelen zijn die uw school of scholen
gebruiken? Doe dan mee!
U kunt zelf bepalen, met hulp van gekwalificeerde onderzoekers, wat wordt onderzocht.
Meedoen geeft u dan ook een unieke kans om meer te weten te komen over de effectiviteit
van de digitale leermiddelen op uw scholen of om antwoorden te krijgen op andere vragen
rond leren met ICT.
Lees verder >
Direct inschrijven >

Uw volgende stap met ICT in het onderwijs? De PO-Raad en Kennisnet
komen naar u toe
De PO-Raad en Kennisnet zijn afgelopen week gestart met het bellen van zo’n zeshonderd
schoolbesturen om te inventariseren wat zij doen met ICT in hun onderwijs en hoe de PORaad en Kennisnet hen daarbij kunnen ondersteunen. Misschien bellen wij ook u wel!
Doel van de gesprekken is u verder te helpen met uw volgende stap op dit gebied. Mocht
u daar nog geen duidelijk beeld bij hebben, dan bieden wij u een vervolggesprek aan met
een van onze deskundigen.
De belronde zal in maart zijn afgerond. Wordt u niet gebeld maar heeft u wel behoefte
hebben aan ondersteuning? Onze Helpdesk+ staat iedere werkdag voor u klaar van 09:00
tot 17:00 uur. U kunt de Helpdesk+ telefonisch bereiken via 0800-3212233 of per mail
via slimmerlerenmetict@poraad.nl

Meters maken met ICT in het onderwijs. Vragen of belemmeringen? De
PO-Raad en Kennisnet helpen!
Ambities genoeg als het gaat om het inzetten van ICT om leerlingen te laten leren, maar
loopt u hierbij tegen blokkades en belemmeringen aan? Staan regels of andere zaken uw
ambities in de weg? Stel een versnellingsvraag!
In samenwerking met Kennisnet, helpt de PO-Raad schoolbesturen hun ambities versneld
waar te maken. Dat doet ze door hun vragen, zogenoemde versnellingsvragen, te
verzamelen en deze te bundelen. Op die manier kunnen bij deze vragen snel antwoorden
en oplossingen worden gevonden en hoeven besturen niet ieder voor zich het wiel
opnieuw uit te vinden. Resultaten worden dan ook met de sector gedeeld zodat het hele
primair onderwijs meters kan maken met ICT. Daarmee wordt leren op maat voor steeds
meer leerlingen mogelijk.
In vijf minuten op de hoogte zijn van wat versnellingsvragen zijn en welk proces ze
doorlopen? Bekijk dan onderstaand filmpje ‘Van versnellingsvraag naar antwoord’.

Ook een vraag?
Onlangs werden weer vier nieuwe versnellingsvragen geselecteerd. Heeft u ook een ICTdilemma? Dien uw vraag dan in bij de PO-Raad en Kennisnet. Dat kan door dit formulier
in te vullen. Scholen kunnen ook in 2016 weer in drie periodes vragen indienen. De
eerstvolgende deadline is woensdag 11 mei 2016.
Lees verder>

De PO-Raad en Kennisnet bij IPON, vakbeurs voor onderwijsinnovatie en
ICT
Op 3 en 4 februari vindt in de Jaarbeurs Utrecht de vakbeurs voor onderwijsinnovatie en
ICT plaats: IPON. De PO-Raad en Kennisnet zijn erbij, u ook?
Leerlingen meer op maat lesgeven. Leraren ondersteunen zodat zij meer tijd overhouden
voor die leerling. ICT op de juiste manier inzetten in het onderwijs, levert enkel winnaars
op.
De PO-Raad en Kennisnet slaan daarom de handen ineen om scholen te helpen dit mogelijk
te maken. In twee sessies laten we zien wat we ook voor ú kunnen betekenen.
Wilt u in uw school meters maken met ICT maar loopt u tegen belemmeringen aan? Dien
dan een ‘versnellingsvraag’ in. Erwin Bomas vertelt u er alles over in zijn sessie
Versnellingsvragen – sneller met ICT naar onderwijs op maat in het PO. (Donderdag 4
februari 10:45-11:30 uur) Interessant voor leraren, schoolleiders en – besturen maar
zeker ook voor marktpartijen.
Heeft u plannen om meer te doen met digitaal leermateriaal? In de sessie Eerste hulp bij
ICT-plannen, speciaal voor schoolbestuurders en – leiders, behandelt Janny Kappert de
meest prangende vragen over het maken van ICT-plannen die passen bij uw
onderwijsvisie. (Donderdag 4 februari, 15:00-15:45 uur)
Kom dan naar een van onze sessies of kom met uw vraag over onderwijs en ICT langs in
onze stand. Wij helpen u graag verder! Kijk voor meer informatie op www.ipon.nl

Onze ondersteuning in beeld
De PO-Raad en Kennisnet zetten zich in om u te helpen bij uw volgende stap met ICT in
het onderwijs. Hieronder een overzicht van ons aanbod dat steeds weer groeit. Klik op de
afbeelding om deze te vergroten en breng regelmatig een bezoek aan onze website om op
de hoogte te blijven van het laatste nieuws!

