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Samenwerken aan onderwijsvernieuwing

School voor Orde en veiligheid -> examineren met VR-brillen

Techniek en innovatiehuis -> meerdere beroepsopleidingen 
(samen) aan het werk met de nieuwste  techniek(en)

School voor Sociale en pedagogische beroepen: 
Doorontwikkeling digitale leeromgeving



- Opleiding Sociaal werk (MBO N4)
- Onderwijs is ingericht vanuit werkprocessen (KD) met 

beroepsopdrachten
- Een groot deel van het onderwijs wordt verzorgd op locatie 

(in de praktijk) in de wijk
- Gepersonaliseerd leren
- Examinering is flexibel



Wat is de uitdaging?
• Een omgeving creëren met alle benodigde
gegevens, die de SLBer/docent in staat stelt de 
student/groep te volgen en begeleiden in het 
leerproces

• Een omgeving die de student in staat stelt inzicht te 
krijgen in eigen leerproces en de 
zelfreguleringsvaardigheden aanstuurt en
ondersteunt

• Uitgangspunten
• De omgeving is gemaakt met de standaardonderdelen van Office 365 
• De omgeving bestaat uit verschillende modules die los van elkaar te gebruiken zijn
• De omgeving moet ook voor andere scholen te gebruiken zijn
• De omgeving past in de eigen infrastructuur en wordt beheerd door eigen mensen



Lesmaterialenbibliotheek
- Benaderbaar door 
docenten en studenten

- Toegankelijk via teams

ms Teams
- Inrichting sluit aan op 

mogelijkheid uitlezen van 
gegevens

- Inrichting is vertaling van 
leerplanschema en 

onderwijskundige visie

Balans
- Moet nog ontwikkeld 

worden
- Functioneel ontwerp is 

gereed

Portfolio
- Maakt gebruik van de 

OneDrive vd student
- Al het materiaal wat wordt 

ingeleverd (met versies) 
gaat ook naar portfolio
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