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de cursus 23 Onderwijsdingen is ontwikkeld in opdracht van de Overijsselse bibliotheken.
de cursus is afgeleid van 23 Dingen, een online leerprogramma dat door vrijwel de gehele 
bibliotheeksector is gevolgd.
Vormgeving: Frank de Wit.
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Digitale ontdekkingsreis
De openbare bibliotheek presenteert met

trots 23onderwijsdingen.nl. In dit online leer-

programma maak je als docent spelenderwijs

kennis met alle facetten en toepassingen van

het internet dat we inmiddels kennen als Web

2.0. Tijdens deze digitale ontdekkingsreis leer

je welke programma’s en toepassingen leer-

lingen en steeds meer collega’s gebruiken om

zich een weg te banen door het huidige infor-

matiedoolhof. Je wordt bovendien uitgedaagd

om na te denken hoe je de opgedane kennis

en ervaringen kunt gebruiken in de onderwijs-

praktijk. Mis de digitale boot niet en meld je

vandaag nog aan via de website: 

www.23onderwijsdingen.nl

Waarom deelnemen?
De onderwijswereld is continu in beweging.

Vernieuwingen volgen elkaar in razend tempo

op. Om in te kunnen spelen op de mogelijk-

heden van Web 2.0 is het belangrijk om de

meest gebruikte toepassingen te kennen en

te begrijpen. 

Als je op een school werkt, heb je bovendien

te maken met leerlingen die op andere

manieren met elkaar com-

municeren en op andere

manieren kennis en informa-

tie tot zich nemen dan je zelf

bent gewend. De cursus 23

onderwijsdingen biedt je een

uitgelezen kans om deze

kloof met de (belevings)-

wereld van je leerlingen te

dichten. Dus maak kennis

met de digitale wereld, laat je

verrassen, ontdek en leer hoe

je met de dingen uit deze

cursus in de praktijk je voor-

deel kunt doen.  

Inhoud cursus
De meest gebruikte facetten en toepassingen

van het internet komen tijdens 23 onderwijs-

dingen aan de orde. Denk aan weblogs, onli-

ne fotobewerking, wiki’s, online documenta-

tie, Twitter en sociale netwerken zoals Hyves

en Facebook. Belangrijke elementen als

mediawijsheid, veiligheid en auteursrecht

komen eveneens uitvoerig aan de orde.

Werkwijze
Je kunt 23 onderwijsdingen volgen met het

team van je onderwijsinstelling. Jouw school

krijgt dan een eigen besloten website

(23onderwijsdingen.nl/schoolnaam) waarin

de 23 onderwijsdingen gefaseerd worden

gepubliceerd. In overleg met de bibliotheek

kan eventueel feedback worden geleverd

waarbij je wordt geholpen bij alle mogelijke

vragen of eventuele problemen waar je tegen-

aan mocht lopen. Je zult ervaren dat het wer-

ken in een groep als extra stimulans werkt,

aangezien er over en weer op elkaar wordt

gereageerd. Jij leert hierbij van je collega’s en

je collega’s van jou! Het is bovendien moge-

lijk de cursus individueel te volgen via de

openbare versie. In deze variant wordt echter

geen begeleiding aangeboden.

Biebsearch
De cursus 23 onderwijsdingen kan ook wor-

den ingezet binnen het project Biebsearch, de

bibliotheek op school. Binnen dit project wer-

ken onderwijs en bibliotheek nauw samen en

kunnen digitale diensten van de bibliotheek

bijvoorbeeld rechtstreeks in de digitale leer-

omgeving van scholieren worden geplaatst. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over deze cursus

op www.23onderwijsdingen.nl. 

Voor eventuele vragen over 23 onderwijs-

dingen of het project Biebsearch kun  

je contact opnemen met: 

Annemarie van Essen, 

Overijsselse Bibliotheek Dienst

T. 0548-63 44 20

E. annemarie.vanessen@obd.nl
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