
1

 i n n o v a t i e  i n  l e r e n  &  w e r k e n

TABLETS het vliegwiel van 
onderwijsinnovatie?

Auteurs:
Michiel Maas
Astrid Ottenheym
Marcel Kesselring

Uitgave: Maart 2014



 i n n o v a t i e  i n  l e r e n  &  w e r k e n

TABLETS het vliegwiel van onderwijsinnovatie?

2

Innofun Innovatie in leren en werken

TABLETS het vliegwiel van onderwijsinnovatie? 

Inleiding 

Tablets, gewoon doen? 

Actief aan de slag met tablets!

Los zand of regisseren? 

Innovatie- accelerator: de leraar! 

Conclusie

Bronnen  

Auteurs  

Michiel Maas (Managing Consultant Innofun) 

Astrid Ottenheym (Strategisch Onderwijs & Innovatie Consultant Innofun)  

Marcel Kesselring (Innovator @Innofun) 

Over Innofun

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Innofun Innovatie in leren en werken

We horen regelmatig de vraag: “Innofun? ….Vind je dat echt?” Met andere woorden, of innoveren 
geassocieerd kan worden met ‘plezier’? Ons antwoord is: absoluut! Daarnaast is innoveren ook een 
FUNdamentele gebeurtenis. Voor Innofun is innovatie in leren en werken altijd fundamenteel en kan 
het alleen maar succesvol zijn als het een traject is waar iedere deelnemer ‘plezier’ aan beleefd!

Onze geschiedenis kent eigenlijk geen momenten waarop het leven ‘even stil bleek te staan’. Altijs 
is er sprake van verandering (ontwikkeling) en steeds is er sprake van onzekerheid over wat de 
toekomst echt zal brengen. We leiden kinderen steeds op tot burgers van de toekomst met de kennis 
en vaardigheden die we NU belangrijk vinden. We hopen dat we hierbij steeds een goede match 
vinden tussen de wereld van nu en de wereld van morgen. In het tweede decennium van de 21e 
eeuw hebben we het over de 21st century skills. Wij geloven in kennisconstructie en kennisdeling, 
en gaan daarbij uit van de kracht van sociale media en ICT. Innofun is expert in leren in een ICT- 
en sociale media-rijke omgeving. Wij zeggen: “Teach-what-you-preach”. De ‘Innofun-aanpak’ is 
praktijkgericht en heeft een blended karakter. 

Wij geloven in:

•  Creëren in een uitdagende leer- en werkomgeving
•  Creëren door beleving en ervaring
•  Creëren door kennisdeling en samen kennis produceren
•  Creëren met ICT en sociale media

Samengevat: kennisdeling en kennisconstructie 2.0! Een slimme innovator begint daar vandaag al 
mee. In dit whitepaper laten we u zien hoe Innofun en haar partners succesvol innoveren. Leidende 
vraag is: hoe zet je ICT en sociale media bij leren effi  ciënt in? Dat is onze expertise, in bedrijfsleven en 
onderwijs. 

Hoe ver bent u al gevorderd met de slag naar de medewerker 2.0.? De toekomst is NU!
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TABLETS het vliegwiel van onderwijsinnovatie?

Inleiding

Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Technologieën als Google Glass, de zelfrijdende auto en 
3D-printen beginnen nog maar net aan hun opmars. In de wetenschap worden nanotechnologie, 
robotica en biotechnologie als de belangrijkste innovatoren voor de komende decennia genoemd: 
ons leven zal wezenlijk veranderen. Zitten we in een stroomversnelling: de wet van Moore ‘in het 
kwadraat’, of is er nog steeds sprake van een stabiel en ‘natuurlijk’ tempo van verandering?

We zoomen in op de innovatiekracht van het onderwijs: ontwikkelt het onderwijs zich ook volgens 
de versnellingsfactor uit de wet van Moore? De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling) benoemde recent in haar publicatie ‘Trends shaping education’ (2013) diverse 
maatschappelijke trends die het onderwijs voor belangrijke uitdagingen stellen. We lezen een 
bekende boodschap: globalisering en informatisering zijn niet meer weg te denken, echter in het 
onderwijs zouden we een vertraagde acceptatie van deze trend zien. Leraren gebruiken vaak wel 
‘een beetje’ ICT op een of andere manier in hun lessen, maar de vraag wordt gesteld, of we al op 
grootschalige wijze zien wat de echte mogelijkheden van leren met ICT zijn? Met andere woorden: 
zien we al werkelijk toekomstbestendig onderwijs? De OESO is blijkbaar niet zo optimistisch over het 
tempo van verandering en innovatie in het onderwijs door de inzet van ICT. 

Wie durft bovenstaande versnellingsvraag wel positief te beantwoorden? In dit whitepaper 
formuleren we het positieve antwoord. ICT heeft zijn plek veroverd in het onderwijs. Daar waar ICT 
zichtbaar is, zie je ook  een verandering van leren. We zien leraren hun onderwijs anders vormgeven 
en we zien leerlingen (vaak nog sneller dan de leraren) hun leerstrategieën en aanpak wezenlijk 
veranderen. In dit whitepaper zoomen we in op de situatie waarbij ‘tablets’ hun entree doen in de 
klas. We  zien fundamentele innovaties in de les door technische interventies in het middelenaanbod 
dat beschikbaar is om de leeromgeving vorm te geven.. De aanpak volgens dit whitepaper volgt 
de volgende stelregel: verander de omgeving en blijkbaar uit pure noodzaak zal de ‘bewoner’ zijn 
gedrag aanpassen aan de nieuwe omstandigheden (accommodatie).

Voordat we verder ingaan op tablets in de klas, stellen we ons een aantal vragen. Dwingt de 21e 
eeuw ons tot het aanbieden van ICT-rijk onderwijs? Is eff ectief leren in de 21e eeuw perse verbonden 
aan stevig gebruik van ICT? Wij zeggen: JA. Leren doe je altijd vanuit een maatschappelijke context. 
Wat je leert is maatschappelijk relevant en zal tevens herkenbaar moeten plaatsvinden binnen een 
context die we herkennen uit de samenleving. Kennis vergaar je uit andere kennis, vaardigheden 
ontwikkel je door te doen en te zien hoe de ander het doet. Het waarderen van wat je weet en kunt, 
doe je in dialoog met anderen. Werp één blik uit het venster van het lokaal en je ziet ICT in elke porie 
van onze samenleving. Beroepen met een cognitieve en praktische oriëntatie zijn in de praktijk alle 
afhankelijk van de inzet van ICT. De wijze waarop verschilt enorm, maar wie goed kijkt kan er niet om 
heen. 

Ons onderwijs wil bekwame burgers afl everen, die kennis en vaardigheden doorontwikkelen 
en op nieuwe manieren kunnen toepassen. (Perkins 1998) Dan hebben we in het onderwijs niet 
alleen te maken met verschillen in leerstijl en meervoudige intelligenties; tegelijkertijd heeft de 
digitale revolutie grote invloed op de manier waarop wij communiceren, samenwerken, informatie 
verzamelen en verwerken, ergo leren. Welke moderne ICT-middelen helpen ons hierbij? 
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Tablets, gewoon doen?

ICT-rijk onderwijs is een ‘must’.  ICT-rijk onderwijs dwingt de leraar en de leerling tot wezenlijk 
ander leergedrag.  Aangezien de school geen laboratorium kan zijn (iedere leerling is onmiddellijk 
afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs dat de leraar organiseert), zal elke fundamentele 
verandering in de vormgeving van het onderwijs eff ectief moeten worden geïmplementeerd. Hoe 
doe je dat? Al meer dan een decennium leert het veelgeprezen ‘Vier-in-balans-model’ van Stichting 
Kennisnet ons dat alles start bij een goede gedragen visie. Opvallend is dat wanneer we kijken naar 
de werkelijke startmomenten voor innovatie in het onderwijs, er vaak toch bewust gekozen is om 
laptops en/of tablets direct in de klas te halen. De keuze voor techniek gaat hierbij dus VOORAF 
aan de formulering van een gedegen visie. Waarom gebeurt dit? Waarom kiezen scholen hiervoor? 
Waarom kiezen ze niet de gouden weg die ‘Vier-in-balans’ ons leert? Blijkbaar zijn er dwingende 
motieven die tot andere keuzes leiden.

Kan de inbreng van een technische innovatie (de tablet) voorafgaan aan het ontwikkelen van 
een heldere visie? Kun je beginnen zonder een heldere visie, waarin de onderwijsopdracht, de 
leerling, de medewerker en de leeromgeving (inclusief techniek) intrinsiek met elkaar verbonden 
worden? De afgelopen jaren hebben veel scholen laptops en tablets aangeschaft en vrijwel direct 
in de les gebracht. Nu de eerste positieve ervaringen met laptops en tablets naar buiten komen, 
volgen steeds meer scholen deze voorhoede. De pioniers melden positieve resultaten over de 
leeropbrengsten en ‘het plezier in leren’. Wie doorvraagt naar de onderliggende visie, hoort vaak 
dat deze ‘nog in ontwikkeling is – we zijn aan het ontdekken!’ Is dit een verantwoorde aanpak met 
overtuigende resultaten?

We treden terug in de tijd. Alweer bijna 10 jaar geleden kwamen de eerste digiborden in de scholen. 
Onderzoek heeft uitgewezen, dat de in eerste instantie willekeurige aanschaf van nieuwe techniek, 
toch een snelle onderwijs-innovatieve ontwikkeling op gang heeft gebracht. Dit zonder dat er een 
specifi ek onderwijskundig doel met specifi ek gedrag en resultaat vooraf is benoemd. Wat gebeurde 
er? Verhoudingsgewijs ontwikkelde een grote groep leraren de technische vaardigheden, …maar 
men ging vaak ook verrassenderwijs op zoek naar nieuwe didactische toepassingen. Nu wil bijna 
geen docent nog zonder digibord. In de scholen zien we categorieën leraren die variëren van ‘de 
verhalenverteller die zijn verhaal illustreert met beeld en geluid’ tot mediacoaches die leerlingen 
prikkelen tot onderzoek en presenteren.

Heeft het starttijdperk van het digibord aangetoond dat je soms gewoon moet beginnen met een 
stukje techniek om een groter doel te bereiken? Geldt dit ook voor de introductie van de tablet? Kun 
je ook ‘gewoon’ beginnen zonder een specifi ek geformuleerd einddoel? 

Je kunt boeken vervangen door pdf op tablets, dat lijkt op oude wijn in nieuwe zakken. Wie zo 
begint, ziet echter vrijwel meteen dat leerlingen onmiddellijk ook andere toepassingen willen 
gebruiken: met name om te communiceren en te creëren. Wie dit proces in de klas gadeslaat, 
weet dat er in het onderwijsproces ook daadwerkelijk iets gaat veranderen, ondanks of dankzij een 
voorzichtige eerste keuze van de leraar.  
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Actief aan de slag met tablets!

De bovengeschetste aanpak lijkt op een ongeleid proces. Wie inderdaad ongeleid handelt, zal vanaf 
dag 1 alleen maar verrast worden, zonder dat hij ook nog leert (Voogt e.a. 2013) Wij pleiten voor 
een slimmere aanpak! Inderdaad, breng die tablet maar naar de klas. Maar wees vervolgens vanaf 
het eerste moment alert op de onderwijskundige verandering die de tablet afdwingt. Bereid je er 
vooraf op voor en wees bereid ook continu in de nieuwe klassenrealiteit te leren. De belangrijkste 
voorwaarde hierbij is: zie het innovatieproces als een leerproces. Ontdek de leervragen die er 
toe doen, creëer de ruimte om te komen tot de juiste antwoorden en zorg dat het geleerde ook 
daadwerkelijk beklijft. In dit gehele proces is het vervolgens essentieel dat er continu refl ectie en 
feedback-feedup-feedforward wordt georganiseerd. Wie een ICT-gericht innovatieproces ingaat, zal 
meteen zien dat didactische en technische competenties opnieuw worden bepaald. 

Een succesvolle onderwijsinnovatie valt of staat met de inzet van de al aanwezige deskundigheid 
van de leraar, een ‘open mind’ (bereidheid tot leren en ontdekken) en het op orde zijn van een 
goede professionele infrastructuur. Daarnaast is de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de 
(ontwikkelende) ‘know-how’ binnen een schoolorganisatie essentieel voor succes. De belangrijkste 
voorwaarde wordt bepaald door de mate waarin leraren en management daadwerkelijk van 
elkaar kunnen en willen leren. De leraar ontwikkelt zijn competentie volgens de drie pijlers van het 
Tpack-model  (de deskundige leraar is evenwichtig competent op drie vlakken: content, didactiek/
pedagogiek en ICT-vaardigheden).  

Wat zien we in de innovatiepraktijk? Daar waar een brede toepassing van ICT-middelen voorhanden 
is, wordt er door de leraar gewerkt aan (of soms nog vooral gezocht naar…) een  gevarieerder 
onderwijsaanbod. Tegelijkertijd zien we dat dit ad-hoc en vaak individueel wordt ontwikkeld. Dat is 
ook logisch, want ‘al doende’ ontdek je gaandeweg allerlei mogelijkheden die onderwijsdiff erentiatie 
en rolversterking voor de lerende leerling bevorderen. In een veilige leeromgeving ontdekken en 
ontwikkelen leraren en leerlingen gezamenlijk kansen. De crux is om in deze ervaringen orde te 
scheppen en het geleerde eff ectief te delen, te verdiepen en te verbreden 

Waar zien we valkuilen? 
1. Een grote belemmering voor het succesvol implementeren van nieuwe praktijken,   
 is de ervaren zinloosheid van beleid  door professionals (Tummers, 2012 ). Is er geen   
 ervaren eigenaarschap van beleidskeuzen door de leraar, dan zal hij zich ook niet    
 gemotiveerd en verbonden voelen om beleid om te zetten in bestaande praktijk.   
 Sterker nog, je kunt de vraag stellen of doelstellingen die voortkomen uit     
 het begrip ‘beleid’ zich wel natuurlijk verhouden met de intrinsieke doelstelling die   
 de leraar motiveren bij het invullen van zijn rol. Dit betekent dat wie succesvol ander gedrag  
 in de lespraktijk wil zien, er voor zal moeten  zorgen dat van meet af aan de  leraar en zijn   
 onderwijspraktijk een cruciale rol spelen in het innovatieproces. 
2. Ervaringen en kennis die de individuele leraar binnen de veilige omgeving van zijn lokaal   
 ontwikkelt, zullen zo snel mogelijk ‘gekend’ moeten worden binnen de hele organisatie. Wie  
 geen ruimte schept voor delen en samen ervaren, zal nooit tot versnelling van innovatie   
 komen. De kans is groot dat het ingezette proces in cirkels blijft draaien of iets wordt van de  
 “happy few” of de excellente einzelgänger.

De invoering van tablets, een nieuwe praktijk voor leraren, vraagt  een ‘emergente’ aanpak. Met 
een emergente aanpak voert de leraar al handelend en lerend een nieuwe lespraktijk in. Door 
daadwerkelijk binnen de context van de leerpraktijk te handelen en te toetsen, zal hij in staat zijn 
om zijn ontwikkelvraag en –keuze eff ectief te kunnen maken. Innovatie vanuit de lespraktijk biedt 
de beste kans op succesvol adapteren en incorporeren van nieuwe praktijken. Succesvolle innovatie 
is dat de betrokkene dit als een doorontwikkeling van een intrinsieke waarde kan zien, kortom wij 
zien innovatie pas kansrijk wanneer er sprake is van ontwikkelen vanuit persoonlijk eigenaarschap 
in een herkenbare professionele context. Wie leert zal dit vervolgens ‘nuttig’ moeten maken, door 
het te delen met zijn omgeving. Echte innovatie is een transparant proces waarin alle deelnemers 
persoonlijke resultaten omzetten in collectieve kennis en competenties.
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Los zand of regisseren?

In het bovengenoemde pleiten we voor stevige regie. Een succesvol innovatieproces wordt met zorg 
ingericht waarbij de mate van sturing en ruimte gemaximaliseerd worden. Sturing richt zich het stellen 
van de juiste  innovatievraag (verbinden van de innovatie-ambitie van de school met de persoonlijke 
innovatie-ambitie van de leraar), het inrichten van een eff ectief communicatietraject waarin ervaringen en 
kennis worden gedeeld en het faciliteren van een innovatieve omgeving in de klas. Het innovatieproces 
verloopt vervolgens in drie fasen: substitutie, transitie en transformatie. (Seth Itzkan 1995)

Substitutie
Substitutie is de fase van ontwaken, ontsteken, oriënteren en ontdekken. Het accent ligt op de individuele 
leraar. Leraren, leerlingen en management ontdekken wat de mogelijkheden zijn met tablets in de 
onderwijspraktijk. Het is de fase waarin experiment en ervaring centraal staan. In deze fase leer je 
door ‘doen’ en vervolgens door te refl ecteren met collega’s. Wij zien dat de experimenten in deze fase 
waardevolle ontdekkingen opleveren. Praktijkervaringen tonen dat leerlingen actiever en  gemotiveerder 
in de les zitten. Daarbij ontdekken leraren en leerlingen dat ze in het gebruik van de tablet als leermiddel 
toenemend competenter zijn dan ze in eerste instantie verwachten. Na het doorlopen van deze fase, 
geven zowel leerlingen en leraren aan niet meer zonder tablets te willen werken!

Wanneer er geen sprake is van goede regie, loop je In deze fase het risico dat professionele ontwikkeling 
sterk versnippert en ongeleid en ongedeeld plaatsvindt (ervaringen worden wel opgedaan, maar er 
vindt vervolgens geen blijvende professionele ontwikkeling  plaats). De opdracht aan de organisatie is: 
zoek naar gemeenschappelijke ervaringen en bouw daar mee vervolgens een ‘collectieve competentie’ 
van de organisatie. In deze fase moet sterk gestuurd worden op het ophalen van gemeenschappelijke 
competentie-ontwikkelvragen: ontdek welke specifi eke ontwikkelvragen er naar boven komen; bepaal 
vervolgens welke vragen betekenis hebben voor de individuele leraar en de gehele organisatie. Die laatste 
vragen zullen dus collectief geadresseerd moeten worden. Hier vraagt het innovatieproces een goede 
‘kennis-en innovatieregisseur’: een goed luisteraar, vertaler, verbinder en ontwerper. Ogenschijnlijk hoor 
je veel vragen die technisch van aard zijn, het is de kunst om ‘in’ deze vragen ook de vragen rondom ICT-
didactiek en pedagogiek te horen.

Met het operationaliseren van een eff ectief kennisdelingsproces belanden we geleidelijk in de volgende 
fase, namelijk de transitiefase.

Transitie
De fase van substitutie gaat geleidelijk over in de fase van transitie. De verschillende experimenten, 
best practices en leerresultaten bieden steeds concretere handvatten voor de formulering van een 
nieuwe onderwijsvisie. Het didactisch en pedagogisch repertoire wordt op schoolniveau verrijkt. De 
experimenterende leraar is kennis- en competentie-eigenaar en geeft zijn ervaringen bewust door 
aan zijn collega’s. Aan het eind van deze fase heeft het team ‘al doende’ alle bouwstenen aangeleverd 
voor een gedragen onderwijsvisie en concretisering hiervan in beleid. Het management weet wat de 
randvoorwaarden en doelstellingen zijn voor de fi nanciële organisatie, de infrastructuur en de benodigde 
scholing. Daarnaast is er een helder beeld ontstaan van de impact die de nieuwe visie heeft op inrichting 
van de leeromgeving, het curriculum, instructiewijzen en toetsing (Trilling e.a. 2009).
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Transformatie
De in de transitiefase ontwikkelde visie en beleid worden in deze fase ontvouwen. Het herontwerp van 
het onderwijs wordt door de totale onderwijsorganisatie gerealiseerd, er is sprake van een onomkeerbaar 
proces van verandering: de transformatiefase. De nieuwe  doelen  de verbreding van de didactiek 
en pedagogiek met ICT, de professionalisering en de benodigde infrastructuur worden een feit. De 
professionele deskundigheid van de leraren, de inrichting van de leeromgeving (inclusief de rol van ICT) 
en het onderwijsprofi el zijn alle hier op afgestemd. In deze fase is het bewust en planmatig levendig 
houden van de nieuwe onderwijspraktijk voor het  ontwikkelen van routines binnen deze nieuwe praktijk 
belangrijk.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het bovengenoemde proces de volgende 
kenmerken bevat:

- De ontwikkelingen in het innovatietraject worden ‘bottum-up’ herkenbaar gerealiseerd en   
 gedeeld (er is sprake van draagvlak)
- In de aanpak is sprake van een ‘bewust georganiseerde olievlek’
- Leraren komen door professionalisering en facilitering van experiment tot een volledig nieuwe   
 professionele praktijk, doordat leraren samenwerken, samen delen en samen leren
- In het proces is er steeds zicht op kanteling van experiment naar ‘nieuwe routine’
- De excellente solist is onderdeel van een professionele leergemeenschap (we zien excellente   
 solisten als ‘ambassadeurs’ in een ‘guided coalition’).

Transformatie

Organisatie aanpassen

Innovatie ontvouwen

Professionaliseren +

Levendig houden van innovatie

ICT & sociale media integreren
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Innovatie-accelerator: de leraar!

Tijd voor een verbinding tussen theorie en praktijk. Het leren en werken in de 21e  eeuw vraagt andere 
competenties, die hun beroep doen op ander leergedrag. De bovengeschetste aanpak grijpt terug op 
een aantal theorieën. De vraag is hoe je hier in de praktijk van de eigen school vorm aan geeft? Begin met 
een geïntegreerde blik…

In dit whitepaper hebben we gekozen voor een startinterventie, waarbij tablets beschikbaar komen 
in de klas. Het beschikbaar hebben van een digitale tool vergroot het urgentiebesef van de leraar om 
vernieuwend te handelen. De leraar wordt in een situatie gebracht waarin hij zal moeten onderzoeken 
hoe zijn ‘huidig’ onderwijsgedrag (mis)matcht met een nieuwe aanpak door de inzet van tablets. De 
aanname hier is, dat er  op zo’n moment een verander-/ontwikkelvraag ontstaat. Voorwaarde is dat de 
keuze van de inzet van de tablet consequent overeind blijft, de vorm waarin de tablet gebruikt wordt 
(functie/rol) staat echter nog open. Afhaken (niet gebruiken), mag NIET tot de mogelijkheden behoren 
(een te bewaken voorwaarde binnen het innovatietraject). Juist op momenten waarop bestaande 
competentie en kennis een mismatch vertoont met de onderwijspraktijk met tablets is er sprake van 
een ‘crisis’,. Juist dan bestaat het risico dat de inzet van tablets onder druk staat en er gekozen wordt voor 
‘traditionele’ oplossingen. Goede regievoering over essentiële factoren en voorwaarden binnen een 
innovatieproces leidt tot versnelling van innovatie (kennis- en innovatieregie door een competent kennis- 
en innovatieregisseur). Onderstaande fi guur toont alle relevante innovatiefactoren in een procesmodel. 
Alle raderen grijpen logisch in elkaar en stimuleren de beweging. De beweging naar het leren en werken 
in de 21e eeuw.

De kracht van de innovatie accelerator (IA) zit niet in het verbeteren van de onderdelen, maar in het 
versterken van de onderlinge relaties. Alles wat je doet bij implementatie van innovatie, heeft invloed op 
het geheel.

Alvorens met een innovatietraject te starten moeten de volgende vragen beantwoord worden:

- Benoem de primaire redenen voor verandering en innovatie op organisatieniveau EN persoonlijk niveau van de   
 medewerker (resultaat: ‘bloemlezing’)
- Bepaal de omvang van de deelnemersgroep in het project in de startfase en  benoem de verwachte impact op de  
 gehele organisatie (dit zijn verwachtingen, behandel ze als subjectieve en veranderende beelden).  
- Bepaal de technische interventie, bepaal wat de keuzefactoren hiervoor zijn (technisch, fi nancieel, operationeel in de  
 huidige onderwijspraktijk) (accepteer dat de keuze in de startfase mogelijke niet geheel overeenkomt met de   
 behoefte in de eindfase)

Innovatie accelerator: de leraar
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Conclusie

We begonnen met de Wet van Moore: we stelden de vraag of dit versnellingsparadigma ook 
geldt voor de onderwijsinnovatie met ICT? Wij stellen dat dit daadwerkelijk zo is. In dit whitepaper 
beschrijven we een innovatie-aanpak op basis praktijkervaring bij verschillende scholen, die 
inderdaad tot versnelling leidt. De versnelling van de innovatie-opgave is zichtbaar en onomkeerbaar 
als de omgeving waarin innovatie plaatsvindt aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. Zorg dat er een noodzakelijke reden is voor verandering en innovatie in de concrete   
 onderwijspraktijk zoals in dit whitepaper de tablet als leermiddel.
2. Leg de rol van innovator bij die stakeholders (leraren en leerlingen) die ook daadwerkelijk   
 de kern vormen van het ‘waarom’ van de innovatie-vraag (borg eigenaarschap).
3. Faciliteer de innovatie-omgeving op passende wijze (middelen zijn aanwezig, zowel   
 virtueel als fysiek; leraren -maar ook leerlingen- hebben tijd en ruimte om te ontdekken,   
 ontwikkelen, ontwerpen, en uit te voeren);
4. Het management is integraal en zichtbaar onderdeel van het projectteam;
5. Organiseer deskundigheid, zowel intern als extern;
6. Stuur op professionele verbinding tussen de deelnemers, het einddoel is hier een   
 permanente professionele leergemeenschap
7. Don’t forget 21st century  skills!
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Michiel Maas (Managing Consultant Innofun)
Michiel.maas@innofun.nl
twitter: _blikveld_
linkedin: nl.linkedin.com/in/maasmichiel

Leidinggeven aan veranderingen binnen het onderwijs is mijn specialisme: onderwijsontwerp, ‘bewegen’ van mensen en sturen op 
resultaten. Schoolontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Ik bezit innovatiekracht om in complexe situaties de organisatie naar 
binnen en naar buiten positief in beweging te krijgen. De onderwijsvraag bepaalt het profi el voor de onderwijsorganisatie, de mensen 
maken het onderwijsverhaal. ICT en leren zijn mijn passie. Ik geloof in de kwaliteitsslag die leren kan maken door de inzet van ICT. Ik 
praat graag over waarom we moeten veranderen binnen het onderwijs, maar ik praat net zo graag over waarom we dat ‘soms even NIET’ 
zouden doen.

 - Personaliseren van leren
 - Innovaties in onderwijsvormgeving door ICT en sociale media 
 - Virtual Action Learning
 - Onderwijskundig leiderschap en management
 - Onderwijsinnovatie / verandermanagement
 - Ontwerper van onderwijsconcepten
 - Ontwerpen van blended learning processen
 - Kwaliteitsmanagement

Astrid Ottenheym (Strategisch Onderwijs & Innovatie Consultant Innofun)  
Astrid.ottenheym@innofun.nl
twitter: AstridOttenheym
linkedin: nl.linkedin.com/in/astridottenheym

De onderlegger voor mijn maatschappelijk engagement is mijn ambitie en passie: bouwen en werken aan een professionele lerende 
onderwijsorganisatie met als motto: Investeren in leraren is investeren in onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. 

Samen met professionals/scholen geef ik sturing, leiding en begeleiding aan schoolontwikkeling vanuit visie. Daarbij werk ik vanuit een 
integraal perspectief waar onderwijsinhoud en onderwijsorganisatie samen gaan. Dienend en verbindend leiderschap horen hierbij. 
Hiervoor zet ik mijn brede deskundigheid, mijn analytische, strategische en onderzoekende competenties in.
Samen met klanten en onze trainers geef ik vorm aan onderwijsinnovatie met sociale media & ICT en de invoering van 21st century skills. 

 - Onderwijskundig leiderschap en management
 - Onderwijsinnovatie / verandermanagement
 - Ontwerper van onderwijsconcepten
 - Stimuleren en cultiveren van creativiteit en ondernemerschap 
 - Inrichten van professionele leergemeenschappen 
 - Ontwerpen van blended learning processen
 - Kwaliteitsmanagement

Marcel Kesselring (Innovator @Innofun)
Marcel.kesselring@innofun.nl
twitter: Marathonkeje
linkedin: nl.linkedin.com/in/marcelkesselring

“I’m an idealist. I don’t know where I’m going, but I’m on my way.” Carl Sandburg. 
Beter kan ik het niet formuleren in mijn reis in onderwijsland! Ik ben een praktijkmens, wil dingen doen die het verschil maken en denk 
daarbij vaak buiten de kaders, om te komen tot nieuwe inzichten. In mijn reis begeleid ik innovatie-trajecten en voel ik me als een vis in 
het water als sparringpartner voor scholen en organisaties op het gebied van 21st century skills, Flipping the classroom, tablets en sociale 
media, omdat ik denk dat het altijd slimmer kan. De toekomst is NU!

 - Adviseur in innovatie van leren en werken (onderwijs, gemeente, bedrijven.....)
 - Expert op het gebied van (online) samenwerken, kenniscreatie en kennisdeling
 - Klankbord en sparringspartner voor scholen en organisaties op het gebied van 21st century skills, fl ipping the classroom en  
  het nieuwe werken
 - Opzetten en uitvoeren workshops, trainingen social media voor scholen (PO/VO)
 - Bedenker Klavertje4Model - Sociale media voor scholen
 - Begeleiden scholen bij implementatie FIT- innovatie trajecten (Samsung Onderwijs Innovatiefonds) 
 - Begeleiden scholen bij implementatie trajecten van tablets in de klas (PO/VO)
 - Ontwikkelen nieuwe concepten ten behoeve van leren en samenwerken
 - Spreker onderwijs in de 21e eeuw (NCOSM, IPON, NOT.....)
 - Facilitator van netwerken innovatie leerkrachten/docenten
 - Edubloggger bij Frankwatching en Het Kind
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Over Innofun

Innofun ondersteunt de verscheidenheid van het opleiden en is er van overtuigd dat ICT & sociale media voor ieder type organisatie 
toegevoegde waarde heeft. Onze adviseurs gaan graag samen met u op zoek naar passende toepassingen voor uw vraag. 

De dienstverlening van Innofun bestaat uit consultancy, trainingen en workshops, en advies. 
Voor wie? Een brede groep onderwijsprofessionals: docenten, trainers,  onderwijskundigen, directeuren en bestuurders. Zowel 
individueel als in teamverband. Wij stemmen de inhoud van alle sessies af op de vragen en doelstellingen van uw organisatie.

Innofun heeft het eLab ontwikkeld om u de wereld van ICT en sociale media te laten ervaren. U ziet praktijkvoorbeelden van hoe u 
sociale media en internet op verantwoorde wijze in uw opleidingspraktijk kunt toepassen. Het eLab bestaat uit verschillende ruimtes. 
Hier staan computers en laptops, er liggen tablets, er zijn tafels met touchschermen en indrukwekkende mediawanden. Er is vooral 
veel ruimte voor een dialoog en om ervaringen uit te wisselen.

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor een persoonlijke toelichting.

Innofun in cijfers:
2011-2013:  > 400 projecten

Jaarlijks:
- bereik van 7000 leraren/supervisors/trainers
- bereik van ruim 40 verschillende organisaties (scholen, internationale bedrijven)
- 130  trainingsdagen (eLab en op locatie)
- Spreker op grote conferenties als NOT, IPON, NCOSM, NextLearning, Media & Learning, SamSam 


