Manifest
De versnellende kracht achter
ICT in het VO.
Voor of tegen Wi-Fi
: Het is je eigen verantwoordelijkheid om er goed mee om
te gaan. Het is jouw toekomst, niet die van de leraar en of van de
anderen.
: Later op je werk heb je de verleiding ook. Ik ben verslaafd aan
het internet en heb daar last van. Het was fijn geweest als ik had
geleerd hoe ik daarmee om moest gaan.
: Als je het verbiedt is het stoer om stiekem te Whatsappen, dus
dan doen we het alleen maar meer.
: Door Wi-Fi gingen mijn cijfers naar beneden, dus de verleiding
is te groot. Maar voor bijvoorbeeld een woordenboek is het wel
handig.
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Hoe digi-wijs ben jij?!

Voordelen en nadelen digitaal
: Wikipedia wordt wel echt gecontroleerd. Over Justin Bieber
kan je bijvoorbeeld niets meer veranderen. Er zijn veel pagina’s vol
goede informatie.
: Digitale leermiddelen moeten docenten ondersteunen, zodat
zij zich meer kunnen richten op de leerlingen.
: We kijken veel op Google en Wikipedia - heel handig - , maar je
weet niet altijd wat waar is.
: Vroeger was kennis schaars, nu is het er in de overvloed. De
docent kan helpen om de juiste kennis op het juiste moment te
vinden en gebruiken.
: Door digitalisering is het makkelijker voor de leraar om één op
één aandacht te geven en dat is juist fijn.
: Ik kan op mijn eigen niveau en eigen tijd werken, mijn computer weet wat ik kan en blijft me uitdagen!

>>

Leerlingen in Utrecht: “Stop met boeken achter schermen
zetten! Wij willen lezen in boeken, leren met digitale
leermiddelen en hulp van docenten”
Voordelen van een docent

Genuanceerd

: De leraar kan zien aan je gezicht of je het snapt of niet en dan
extra uitleg geven.

: Je kunt wel beveiligen, maar kinderen weten heus wel hoe je
daar omheen moet. We zijn de school sneller af.
: Geen beveiliging is goed. Je moet het internet helemaal open
laten. Het is op een manier vrijheid van meningsuiting.
: Zijn jullie niet bang voor DDoS-attacks kunnen op digitale tools?

: Leraren helpen je ook, ze zijn er niet alleen om je dingen te
leren.
: Stel dat het internet uitvalt, dan heb je geen les.
: Een docent weet ook waarom je wel of niet goed leert, bijvoorbeeld als er thuis wat aan de hand is. Dat weet een computer niet.
: Met een leraar kun je een gesprek voeren en doorvragen.
: Computers hebben geen emoties en leraren wel, dus docent is
hoofdzaak en digitaliseren bijzaak.
: Ik hoor liever van de docent dat ik het niet zo goed heb gedaan,
dan van een programma. Dat is bot.

: Wij werken op school met Skype en dan kun je het thuis nog
een keer terugkijken. Dat werkt heel goed.

Advies aan beleidsmakers

“Leraren moeten bijvoorbeeld wel weten
hoe je de computer aanzet, anders heb je er
niets aan.”
Claire Boonstra

HEnk-Jan Smits: “De maatschappij
verandert, als je daar niets mee
doet als onderwijs dan gaat het
stuk. Kijk maar naar de
platenindustrie.”

: Wij combineren het boek met nieuwe programma’s zoals
Kahoot, dat maakt de les leuker en interessanter.
: Ik gebruik het boek, maak opdrachten via de site en heb heel
veel aan de feedback van die programma’s.
: Digitale leermiddelen moeten docenten ondersteunen, zodat
zij zich meer kunnen richten op de leerlingen.

Marco Vrijburg: “Niet alles komt goed zonder
docenten. Zij moeten uitleg en kaders geven.
Maar er zijn veel goede digitale hulpmiddelen.
Digitalisering is geen doel op zich, je moet de
juiste omgeving creeren.

: Leraren moeten eerst voorlichting hebben en dan moet je de stap
maken om te digitaliseren met je school.
: Docenten moet zichzelf eerst eens verdiepen in de digitale middelen.
Dat scheelt tijd in de lessen. Anders moeten wij het steeds uitleggen.
: Als je nu een lerarenopleiding gaat doen, moeten ze les krijgen hoe
leerlingen op het internet bezig zijn.
: We hoeven niet meteen all the way, we kunnen met kleine stapjes
digitaliseren.
: Juist dankzij digitalisering kunnen we alles opnieuw inrichten. Als we
mochten resetten, hoe ziet het onderwijs er dan uit?
: We vinden onmenselijke aspecten nu nog eng, maar straks worden
computers even menselijk als wij en dan is het niet meer eng.
: We kunnen de kansen die digitalisering biedt niet laten liggen. Leerlingen
weten en kunnen veel en dat moeten we ondersteunen.
: De toekomst is niet meer ver weg, er komen steeds meer Apps en
internet, daar moeten we klaar voor zijn.
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Peter de Groot:
“Het bedrijfsleven
verandert, dus het
onderwijs moet ook mee,
en wel snel.”
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Ja, als we daar rekening
mee moeten houden… Vroeger
hadden we paardenkarren,
nu auto’s. Nu zitten alle paarden
zonder werk.

