Deskundigheidsbevordering docenten
Implementatie van digitaal leermateriaal en deskundigheid
Digitaal leermateriaal kan op veel verschillende manieren worden ingezet: aanvullend of methode vervangend,
op school of thuis, voor individueel of samenwerkend leren etc. Een andere wijze van klassenmanagement kan
dus nodig zijn. Een doelmatige inzet van digitaal leermateriaal vereist specifieke kennis en vaardigheden van
docenten. Het TPACK-model kan daarbij ondersteunen. Uitgangspunt bij het TPACK model is dat de drie
kennisdomeinen vakinhoud, didactiek en ict met elkaar samenhangen.
Succesvol lesgeven met behulp van ict betekent dat de leraar continu een
balans zoekt tussen de kennisdomeinen van het TPACK-model. Ook wel
e-didactiek genoemd: het gebruik van ict bij het faciliteren van het leren.

Opleidingsbehoefte en opleidingsplan
De Kennismaatschap voert een inventarisatie uit op uw school om de
opleidingsbehoefte rond invoering en gebruik van digitaal leermateriaal bij
de verschillende vakgroepen en docenten vast te stellen. Vervolgens wordt
er een opleidingsplan op basis van deze nulmeting opgeleverd. Hierin wordt
omschreven wat uw school nodig heeft om de kennis en vaardigheden van
uw medewerkers op orde te krijgen, zoals basis workshops, aanvullende
maatwerktrainingen en begeleiding op de werkplek. Het opleidingsplan
omvat ook een voorstel voor een planning en een kostenoverzicht.

Het aanbod: workshops, maatwerktrainingen en begeleiding
Partners van de Kennismaatschap zijn tevens door Kennisnet (WikiWijs) en Stichting VO-content (Stercollecties)
gecertificeerde en ervaren trainers en kunnen een compleet traject voor uw school verzorgen. De basis
workshops worden uitgevoerd in samenwerking met Kennisnet en Stichting VO-content. De maatwerktrainingen
sluiten goed aan op de basis workshops. Maatwerktrainingen betreffen bijvoorbeeld activerende werkvormen en
integratie met de eigen digitale leeromgeving (ELO). Indien gewenst kan aansluitend begeleiding op de werkplek
plaats vinden. Resultaten kunnen worden opgenomen in het bekwaamheidsdossier van de docent.

Het resultaat
Als onderdeel van het invoeringstraject digitaal leermateriaal zijn uw medewerkers gericht opgeleid en begeleid
om hiermee zo snel mogelijk zelf aan de slag te gaan. Hierdoor weet u zeker dat uw investering ook het gewenste
resultaat oplevert!
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