
Studiedag “Digitale didactiek” 
 
Beste collega, 
 
Op maandag 10 juni vindt van 9.00 tot 14.00 uur de studiedag “Digitale didactiek” plaats. 
Op deze studiedag zijn verschillende workshops te volgen die op een of andere wijze de rol 
van de nieuwe technologische mogelijkheden in ons onderwijs belichten en bediscussiëren. 
Er zijn  in het afgelopen jaar met grote regelmaat vragen of discussies geweest met 
betrekking tot de rol van ICT in ons onderwijs.  Zo op het einde van het jaar een mooi 
moment om het een en ander de revue te laten passeren en te verkennen als opmaat voor 
de toekomst. 
 
Het programma is als volgt: 
 
8.30 – 9.00 uur: inloop 
 
9.00 – 10.00 uur: keynote door Daniel Lechner  
 
10.00 – 10.20 uur: pauze 
 
10.20 – 11.50 uur:  workshopronde 1 
 
11.50 – 12.30 uur:  lunch 
 
12.30 – 14.00 uur:  workshopronde 2 
 
14.00 uur afsluiting.   
 
We willen je uitnodigen om op een van de workshops in ronde 1 en in ronde 2 in te tekenen. 
 
Ronde 1 (10.20 – 11.50 uur) 

1. Op weg naar 2020, door Daniel Lechner in lokaal: B 001 
2. De iPad als doceermiddel, door Fons van den Berg in lokaal B 104 
3. Social Media – kansen en risico’s, door Michiel Stadhouders in B 103 
4. Digitale toetsen in itslearning, door Katinka Davina in lokaal B101 

 
Ronde 2 (12.30 – 14.00 uur) 

1. Gebruik een Stercollecties in jouw les, door Janneke van Doorn in de mediatheek 
HAVO 

2. iBooks Author Kickstart, door Fons van den Berg, in lokaal  B 005 
3. Social Media in de klas, door Michiel Stadhouders in lokaal B 103 
4. De studiewijzer in itslearning, door Katinka Davina in lokaal B101 

 
  

10 juni 2013 



Keynote door Daniel Lechner 
iPads in het onderwijs: One small step for a man, one giant leap for mankind. 
  
In zijn keynote laat Lechner zien dat er in Nederland geen enkele reden is om op onze lauweren te 
rusten. De tablet-dichtheid (per hoofd van de bevolking) is weliswaar nergens ter wereld zo hoog als 
in Nederland, maar als het gaat om de educatieve inzet van nieuwe media-technologie in het 
onderwijs, loopt Nederland zeker niet voorop. Lechner gaat in op de noodzaak tot transformatie van 
het onderwijs die de nieuwe mediarevolutie vereist. De inzet van iPads is een mooie eerste stap, 
maar om de Nederlandse jeugd klaar te stomen voor de rap veranderende toekomst, zijn nog grotere 
stappen nodig. Op het gebied van leren en ontwikkeling is een radicale transformatie nodig, die 
leerlingen uitnodigt om met behulp van nieuwe media 21st century skills (zoals creativiteit, 
probleemoplossend vermogen en co-creatie) te ontwikkelen. Alleen dan kan het Nederlandse 
onderwijs voorop blijven lopen in de wereld en Nederland als creatieve kenniseconomie competitief 
blijven. 

 
Dr. Daniel Lechner promoveerde in de pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en was daar 
onderwijskundig projectleider bij het ict-centrum. Bij de NHL zette hij de masteropleiding 
mediapedagogiek op. Hij is cursusleider van de Opleiding Mediacoach voor Bibliotheekprofessionals. 
Via zijn bedrijf eeep adviseert hij onder meer onderwijsinstellingen over de inzet van nieuwe media. 
Hij is consultant van Mediawijzer.net, waar hij onder meer heeft meegewerkt aan de ontwikkeling 
van het competentiemodel mediawijsheid, en aan de uitwerking daarvan voor docenten. Hij is 
hoofdauteur van het onlangs uitgekomen Mediawijzer.net Jaarboek 2013. Daarin gaat Lechner in op 
actuele inzichten op het gebied van mediawijsheid, en belicht hij onder meer de consequenties 
daarvan voor de toekomst van het onderwijs. 

 
 

WORKSHOPBESCHRIJVINGEN 
 
Workshop – op weg naar 2020  (ronde 1) 
Door Daniel Lechner 
Aantal: 20 deelnemers  
Lokaal: B001 
In de verdiepende workshop gaat Lechner met docenten aan de slag om samen te brainstormen over 
de vraag hoe nieuwe media-technologieën onderwijsleerprocessen kunnen versterken en 
ontwikkeling kunnen bevorderen. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: wat is de 
meerwaarde van een iPad boven een boek? wanneer heeft een app toegevoegde pedagogische 
waarde? verandert je rol als docent? en: moet het Dominicus College de eerste Steve Jobs-school 
voor VO worden? 

 
Workshop – gebruik een Stercollectie in jouw les  (ronde 2) 
Door: Janneke van Doorn (VO-content) 
Aantal:  20 deelnemers 
Lokaal: mediatheek HAVO 
Stichting VO-content heeft vanaf in totaal 45 Stercollecties beschikbaar: leerlijnen van open digitaal 
leermateriaal voor een vak, afdeling en niveau. Hoe ziet een Stercollectie eruit en hoe kun je dit 
materiaal gebruiken? Je gaat het zelf actief uitvinden achter de computer. Stercollecties zijn voor een 
pc, laptop, tablet en een iPad beschikbaar.  

https://mail.dominicuscollege.nl/owa/redir.aspx?C=E2rc7p8F1UqUlziyRlGBc7v8RO5xLtAIYsis3B5RCKTp_M9XdGH8HRZ8DC_kjJIAFj3vAAnGAok.&URL=http%3a%2f%2fwww.kennisnet.nl%2fthemas%2f21st-century-skills%2f
https://mail.dominicuscollege.nl/owa/redir.aspx?C=E2rc7p8F1UqUlziyRlGBc7v8RO5xLtAIYsis3B5RCKTp_M9XdGH8HRZ8DC_kjJIAFj3vAAnGAok.&URL=http%3a%2f%2fwww.siob.nl%2fmediacoach
https://mail.dominicuscollege.nl/owa/redir.aspx?C=E2rc7p8F1UqUlziyRlGBc7v8RO5xLtAIYsis3B5RCKTp_M9XdGH8HRZ8DC_kjJIAFj3vAAnGAok.&URL=http%3a%2f%2fwww.eeep.nl%2f
https://mail.dominicuscollege.nl/owa/redir.aspx?C=E2rc7p8F1UqUlziyRlGBc7v8RO5xLtAIYsis3B5RCKTp_M9XdGH8HRZ8DC_kjJIAFj3vAAnGAok.&URL=http%3a%2f%2fwww.mediawijzer.net%2f
https://mail.dominicuscollege.nl/owa/redir.aspx?C=E2rc7p8F1UqUlziyRlGBc7v8RO5xLtAIYsis3B5RCKTp_M9XdGH8HRZ8DC_kjJIAFj3vAAnGAok.&URL=http%3a%2f%2fwww.mediawijzer.net%2fcompetentiemodel
https://mail.dominicuscollege.nl/owa/redir.aspx?C=E2rc7p8F1UqUlziyRlGBc7v8RO5xLtAIYsis3B5RCKTp_M9XdGH8HRZ8DC_kjJIAFj3vAAnGAok.&URL=http%3a%2f%2fwww.mediawijzer.net%2fprofessionals%2fnieuws%2feerste-jaarboek-de-mediawijzer-2013-uitgereikt


Daarnaast zal er aandacht zijn voor de extra collecties van VO-content.  
StudioRekenen en Count on me: software met een leerlingvolgsysteem waarmee leerlingen aan hun 
rekenvaardigheden kunnen werken.  
Eindexamensite: een website waarmee leerlingen de eindexamens digitaal kunnen oefenen. 
Doelgroep: docenten/medewerkers van vakken waar Stercollecties of extra collecties voor 
beschikbaar zijn en andere geïnteresseerden. Zie het overzicht van de Stercollecties (doorscrollen 
naar laatste pagina). 

 
Workshop  - iPad als doceermiddel (ronde 1) 
Door: Fons van den Berg (SeeGenius) 
Aantal: 20 deelnemers (vooral interessant voor docenten met een iPad zonder iPadklas) 
Lokaal: B104 
De iPad is een ideaal leermiddel. Maar wat nu als je zelf een iPad hebt en je leerlingen niet, heb je 
dan eigenlijk wel wat aan een iPad? In deze sessie verkennen we wat je met de iPad als doceermiddel 
kunt doen en zelfs met één iPad in de klas aan een meer activerende didactiek kunt werken. 
Aan de hand van een aantal Apps leer je al doende hoe je die ene iPad op een slimme manier kunt 
inzetten als doceermiddel. 
Let op: 
* Tijdens de workshop komen zowel gratis als betaalde Apps aan de orde. Zorg dat je de 
inloggegevens van je Apple ID bij je hebt om eventueel Apps ter plekke te kunnen installeren. 
* Installeer voordat je naar de workshop komt de gratis QR-code App i-nigma op je iPad 
https://itunes.apple.com/nl/app/i-nigma-qr-code-data-matrix/id388923203?mt=8&uo=4 
Meenemen:  * Geactiveerde iPad; * Apple ID 

 
Workshop - iBooks Author kickstart (ronde 2) 
Door: Fons van den Berg (SeeGenius) 
Aantal: maximaal 10 deelnemers 
Lokaal: B005 
In 90 minuten kun je natuurlijk niet leren werken met iBooks Author, maar je kunt wel een heel 
aardig beeld krijgen van hoe eenvoudig het eigenlijk is om bestaande, zelfontwikkelde lesmaterialen 
om te zetten naar interactieve boeken. Deze iBooks zijn eenvoudig aan bieden op de iPad van 
leerlingen. We doen dat simpelweg door stukjes van een bestaand boek na te bouwen. 
Let op: 
*LET OP:  In deze workshop werken we met de iPad én de Mac. Gevorderde algemene  
computervaardigheden zijn een vereiste om actief mee te kunnen doen. 
* Neem je iPad en de witte synchronisatiekabel mee. 
* Download het (gratis) voorbeeld van het iBook E.O. Wilsons Life on earth op je iPad voordat je naar 
de workshop komt  https://itunes.apple.com/nl/book/e.-o.-wilsons-life-on-
earth/id528999510?l=en&mt=11  
Wat hebben deelnemers nodig? 
* Geactiveerde iPad & synchronisatiekabel (!) 
* Apple ID 
* gratis voorbeeld van het iBook E.O. Wilson - Life on earth 

 
Workshop ‘Social Media – kansen en risico’s’ (ronde 1) 
Door: Michiel Stadhouders (Young Works) 
Aantal: 20 deelnemers 
Lokaal: B103 
In de workshop gaan we aan de slag met het thema jongeren & social media. De workshop is 

http://www.vo-content.nl/sites/default/files/2012%2009%2006%20Stercollecties%20dig%20leermateriaal.pdf
https://itunes.apple.com/nl/book/e.-o.-wilsons-life-on-earth/id528999510?l=en&mt=11
https://itunes.apple.com/nl/book/e.-o.-wilsons-life-on-earth/id528999510?l=en&mt=11


een combinatie van theorie en praktijk. Eventueel kunnen docenten hier de smartphone, tablet 
of laptop bij gebruiken met toegang tot internet. Welke risico’s zijn er en hoe kunnen we deze 
zoveel mogelijk beperken? Maar ook: welke kans kunnen we nu pakken als het gaat om social 
media? Wat is onze opdracht? 
Belangrijkste doelstellingen van de workshop zijn: 

- de (bestaande) kennis over hoe jongeren social media gebruiken vergroten. 
- Inzicht geven in de kansen en risico’s van social media. 
- Uitwisselen van best practices 

Belangrijkste thema’s voor de workshop zijn: 
- De jongeren van nu ; We gaan in op de ontwikkeling van het jonge brein in de context van de 

hedendaagse waterval aan online informatie. 
- Social media in het kort; In sneltreinvaart nemen we deelnemers mee langs de wereld van 

social media. Wat is het, hoe ziet het social medialandschap eruit, hoe maken jongeren er 
gebruik van? 

- Kansen en risico’s van social media;  Aan de hand van een aantal voorbeelden laten we zien 
welke kansen en risico’s er zijn en wat dit betekent voor de docent. 

- Social media in de onderwijspraktijk; We laten enkele inspirerende en succesvolle 
voorbeelden zien uit de onderwijspraktijk. 

Meenemen: smartphone, iPad 

 
Workshop ‘Social Media in de klas’ (ronde 2) 
Door: Michiel Stadhouders (Young Works) 
Aantal: 20 deelnemers 
Lokaal: B103 
In de workshop gaan we vooral in op wat docenten kunnen met social media in de les. We 
laten concrete voorbeelden zien van wat je kunt inzetten. Met de iPad kunnen docenten zelf 
aan de slag. 
Belangrijkste doelstellingen zijn:  

- De (bestaande) kennis over hoe jongeren social media gebruiken vergroten. 
- Demonstreren van mogelijkheden voor de inzet van social media voor de 

onderwijspraktijk.  
- Deelnemers laten ervaren hoe zij digitale werkvormen in kunnen zetten door zelf te 

oefenen. 
Meenemen: smartphone, iPad 

 
Workshop digitale toetsen maken in itslearning (ronde 1) 
Door:  Katinka Davina  
Aantal:  maximaal 15 deelnemers 
Lokaal B101 
Omschrijving:  In deze workshop van 1,5 uur ga je aan de hand van instructies van de workshopleider 
van itslearning zelf aan de slag met het maken van een digitale toets. Na afloop van deze workshop 
kun  je een ‘diagnostische’ toets maken in itslearning.   
Onderwerpen:  Toetsinformatie, toetsafname condities en het werken met categorieën. 
Het toevoegen van vragen en het gebruiken van verschillende vraagtypen. 
Voorkennis:  Deze workshop is prima te volgen voor gebruikers die weinig tot geen ervaring hebben 
in itslearning. Voor de deelnemers aan deze workshop wordt een vak klaargezet waar je zelf aan de 
slag kunt onder begeleiding van de workshopleider. Je kunt ook een van je eigen vakken gebruiken. 
Meenemen:  Je inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord voor itslearning) op 
https://dominicuscollege.itslearning.com 

https://mail.dominicuscollege.nl/owa/redir.aspx?C=NwCD0d1PD0mHNyLsMiAwmjoLtnZxKtAI7jxb2aVKBZ9EnNtl8Af0DtVtryVigJsDbdFbwFJsYow.&URL=https%3a%2f%2fdominicuscollege.itslearning.com


Een oefentoets (voorbeeldvragen) zodat je ook een ‘echte’ toets kunt maken die je morgen bij wijze 
van spreken bij jouw leerlingen kunt afnemen. 
Materialen: Na afloop van de workshop kun je het geleerde nog eens nakijken in de handleiding 
‘digitaal toetsen in itslearning’ 

 
Workshop studiewijzer maken in itslearning (ronde 2) 
Door:  Katinka Davina  
Aantal:  maximaal 15 deelnemers 
Lokaal: B101 
Omschrijving:  In deze workshop van 1,5 uur ga je aan de hand van instructies van de workshopleider 
van itslearning zelf aan de slag met het maken van een interactieve studiewijzer. Na afloop van deze 
workshop kun  je een studiewijzer maken in itslearning.   
Onderwerpen:  Met de studiewijzer kun je een gedetailleerde planning maken voor een specifieke 
lesperiode. Iedere regel in de studiewijzer is een lesplanning of een weekplanning. Met de 
studiewijzer kun je lessen maken en plannen en daaraan leselementen koppelen, zoals bijvoorbeeld 
een opdracht of een digitale toets.  
Voorkennis:  Voor deze workshop heb je voorkennis nodig. Je moet in een vak (vakinhoud) een map 
kunnen maken, een bestand kunnen toevoegen en een opdracht kunnen toevoegen. Je kunt je 
kennis zelf bijspijkeren door te kijken naar film nummer 5, 6, en 7 op deze internetpagina 
www.its247.nl Voor de deelnemers aan deze workshop wordt een vak klaargezet waar je zelf aan de 
slag kunt onder begeleiding van de workshopleider.  Je kunt ook een van je eigen vakken gebruiken. 
Meenemen:  Je inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord voor itslearning) op 

https://dominicuscollege.itslearning.com. 
Een studiewijzer (bijvoorbeeld op papier) zodat je ook een ‘echte’ studiewijzer kunt maken die je 
morgen bij wijze van spreken kunt gebruiken.  
Materialen: Na afloop van de workshop kun je het geleerde nog eens nakijken in de handleiding 
‘studiewijzers in itslearning’ 
 

https://mail.dominicuscollege.nl/owa/redir.aspx?C=NwCD0d1PD0mHNyLsMiAwmjoLtnZxKtAI7jxb2aVKBZ9EnNtl8Af0DtVtryVigJsDbdFbwFJsYow.&URL=http%3a%2f%2fwww.its247.nl
https://mail.dominicuscollege.nl/owa/redir.aspx?C=NwCD0d1PD0mHNyLsMiAwmjoLtnZxKtAI7jxb2aVKBZ9EnNtl8Af0DtVtryVigJsDbdFbwFJsYow.&URL=https%3a%2f%2fdominicuscollege.itslearning.com

