
Dromen of doen.......? 
Kees Versteeg  

@hrckees 



Eindelijk! 
Wilt u uw telefoon en iPad aan doen en delen? 

 

#hrckees 







2100 iPads  

Netwerk 

Klas 1,2,3 volledig digitaal 

Van vmbo tot en met 

gymnasium! 



Minder methode gebonden 

Lerende organisatie 

Cultuur van vernieuwing 

Eigenaarschap  











































Verkeer 

Muziek streaming 

Tv streaming 

Google 

Facebook  

??? 



• Waarde van data 

• Wat wordt er gemeten? 

• Rol van de docent 

• Hoe ver gaan we? 

• Wie heeft expertise? 



• Van wie zijn de data? 

• Mag alles gemeten 

worden? 

• Selectie? 

• Mediawijsheid 

• Wordt data vernietigd? 





Voortgang 

Hoeveel tijd 

Welk leerdoel 

Welk niveau 

Wanneer welke interventie  

Totaal overzicht voor docent 



Cito 

SO 

Repetities 

SE/CE 

Toetscircus! 



Nemen we voldoende tijd? 

Hebben we het over de 

juiste zaken? 

Is er sprake van emotie? 

Nemen we de juiste 

besluiten? 



W
a

a
rd

e
 

Moeilijkheidsgraad  

Beschrijvende 

analytics 

Diagnostiserende 

analytics 

Voorspellende  

analytics 

Voorschrijvende 

analytics 

Wat gebeurde 

er? 

Waarom 

gebeurde het? 

Wat gaat 

gebeuren? 

Hoe kunnen we het 

laten gebeuren? 









• Cultuur van het leren 

• Structuur van het leren 

• Menselijk kapitaal 

• Data infrastructuur 

• Feedback en toetsen 



• Financiering 

• Kwaliteitsbewaking 

• Breed eigenaarschap 

• Wet en regelgeving 

• Maatschappelijke 

discussie 



• Koppeling onderwijs en 

bedrijfsleven 

• Ondernemerschap  

• Flexibiliteit 

• Nieuw type banen 

• Leven lang leren 





Het klaslokaal van de toekomst 

Werken in de cloud 
Data 

analyse Leren met  

games 

Gepersonaliseerd  

leerplatform 

Open info / 

Kennis 
Mobiel leren  



Werken in 

teams 

Oplossen van 

problemen 

Wereld 

burgerschap 
Ondernemerschap 

Emotionele 

intelligentie 
Communicatie  

Digitale 

geletterdheid 
Leiderschap 



Het profiel 

van een 

moderne 

docent 

Kwetsbaar Leert zelf net zo hard Mag falen Neemt initiatieven 

Verplaats zich in de 

wereld vd leerling 

Zone van de naaste 

ontwikkeling 

Kunnen omgaan met 

onzekerheid 
Is flexibel 

Droomt en denkt niet 

in beperkingen 

Laat leerlingen van 

elkaar leren 

Pakt ook moeilijke 

zaken op 
Omarmt verandering 

is bereid hulp te 

vragen 

kan omgaan met 

weerstand 
Stelt overal vragen bij 

Niets is onmogelijk, 

onder de juiste 

omstandigheden 



Veranderende rol van de 

docent 

Rendement 

Kwaliteit van content 



Transitie 

Wet en regelgeving 

Marktpartijen 

Gebrek aan gezamenlijkheid 

Lef en rechte rug 









Van, voor en door het 

onderwijs 

Massa 

Open en onafhankelijk 

Veel van geleerd! 



Digitaal leerplatform 

Open en onafhankelijk  

Zeggenschap bij onderwijs 

Content creatie tool 

Data/Learning analytics 

Marktplaats: edublendle 

Vrij arrangeren 

Delen=vermenigvuldigen! 



Van, voor en door het 

onderwijs 

Nieuw verdienmodel 

Voor de hele sector 

Versie 0.1 klaar medio mei 

Marktklaar medio augustus 







Pak een pen of je iPad 

Schijf 1 onderwerp op wat je 

morgen niet meer gaat doen 

Schrijf drie zaken op die je 

morgen juist gaat oppakken! 

Deel met je buurman/vrouw 

Mooie prijs voor de meest 

inventieve omslag. 



Q & A 



Kees Versteeg 

 

Hondsrug College Emmen 

 

@hrckees 

 

k.versteeg@hondsrugcollege.nl 
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