
 

 

Het  verhaal  van  Mavo  aan  Zee    
  
Een  jongensboek?  
We  zullen  niet  zeggen  dat  de  implementatie  van  een  ICT-leerlijn  voor  docenten  op  
Mavo  aan  Zee  zich  laat  lezen  als  een  jongensboek,  maar  we  hechten  er  aan  om  eerst  
even  dat  volledige  verhaal  te  vertellen  om  een  goed  beeld  te  geven  van  hoe  dat  proces  
is  verlopen.  
  
In  het  schooljaar  2010/2011  is  Scholen  aan  Zee  (Beroepsonderwijs  aan  Zee,  Mavo  
aan  Zee  en  Lyceum  aan  Zee)  gestart  met  een  pilot:  van  januari  tot  en  met  maart  2011  
zouden  alle  eersteklassers  een  laptop  krijgen.  Om  die  reden  werd  er  in  september  per  
school  de  werkgroep  FleX-IT  geformeerd  die  wekelijks  bij  elkaar  kwam.  Het  idee  voor  
de  werkgroep  ontstond  vanuit  de  gedachte  dat  de  klassen  /  leerlingen  met  een  laptop  
natuurlijk  wel  iets  nuttigs  moesten  gaan  doen  met  die  apparaten,  dus  ze  besteedde  
haar  tijd  en  aandacht  in  eerste  instantie  aan  het  zoeken,  beoordelen,  ontwikkelen  en  
arrangeren  van  digitaal  lesmateriaal.  Dit  materiaal  werd  vervolgens  voor  de  leerlingen  
klaargezet  in  de  ELO.  
De  linking  pin  tussen  de  werkgroep,  aangestuurd  door  de  profielbeheerders  van  de  
verschillende  scholen,  enerzijds  en  de  directie  en  het  bestuur  anderzijds  was  de  
beleidsmedewerker  ICT.  Hij  speelde  een  belangrijke  rol  in  het  doorspelen  en  
voorleggen  van  ideeën  en  acties  van  de  werkgroep  aan  de  verantwoordelijke  leiding.  In  
de  werkgroep  zelf  zaten  vertegenwoordigers  van  alle  secties.  Het  clubje  met  
voorlopers,  of  met  docenten  met  op  zijn  minst  affiniteit  met  ICT,  werd  verantwoordelijk  
gesteld  voor  de  verspreiding  van  de  opbrengsten  van  de  werkgroep  naar  /  binnen  de  
secties.  Hoewel  dat  geen  verrassing  was,  werden  gaandeweg  de  enorme  verschillen  
tussen  alle  docenten  steeds  zichtbaarder.    
  
Mede  om  de  grote  verschillen  tussen  docenten  wat  kleiner  te  maken,  zijn  er  in  het  
schooljaar  2011/2012  naast  die  er  al  waren  nieuwe  profielbeheerders  benoemd,  twee  
per  school.  Voor  Mavo  aan  Zee  waren  die  er  al,  namelijk  Rene  Hoep  en  Artemi  
Okkerse.  De  profielbeheerders  zijn  begonnen  met  het  ontwikkelen  en  faciliteren  van  
een  basisvaardigheidstraining  voor  de  ELO.  De  training,  die  vanuit  Academie  aan  Zee,  
het  professionaliseringsorgaan  van  Scholen  aan  Zee,  is  uitgezet  en  afgerond  kon  
worden  met  een  certificaat,  bestond  uit  vijf  bijeenkomsten  met  in  de  laatste  
bijeenkomst  een  toets.  De  nadruk  lag  vooral  op  ‘knoppenvaardigheid’  en  iedereen  was  
in  principe  verplicht  om  die  training  te  volgen.  Op  de  Mavo  heeft  dat  eerste  jaar  93%  
van  alle  docenten  de  training  gevolgd  en  met  goed  gevolg  afgerond.  Dat  hoge  
percentage  is  mede  te  danken  aan  de  organisatie  van  de  trainingen.  Dat  jaar  waren  er  
drie  periodes  waarin  de  training  gevolgd  kon  worden.  Rene  en  Artemi  hebben  
geprobeerd  dat  vooral  op  vakgroepsniveau  te  organiseren.  
  
Voor  iedereen  die  in  het  vorige  schooljaar  niet  de  gelegenheid  had  gehad  of  genomen  
om  de  basisvaardigheidstraining  te  volgen  was  er  in  het  schooljaar  2012/2013  een  
nieuwe  kans.  Voor  docenten  die  een  volgende  stap  in  hun  ontwikkeling  wilden  zetten  
ten  aanzien  van  de  inzet  van  de  ELO  werd  er  een  vervolgtraining  ontwikkeld.  Die  
training  ging  dieper  in  op  Silverpoint,  een  specifieke  functionaliteit  van  de  ELO  voor  het  
maken  van  mooie,  herkenbare  studieroutes  voor  leerlingen.  Dat  werden  ditmaal  vier  
bijeenkomsten  met  opnieuw  in  de  laatste  bijeenkomst  een  toets.    



 

 

Deze  training  was  niet  verplicht,  maar  is  tot  en  met  het  huidige  schooljaar  2015/2016  
toch  al  door  60%  van  alle  docenten  afgerond  met  een  certificaat.  
  
In  het  schooljaar  2013/2014  startten  de  profielbeheerders  in  samenwerking  met  de  
beleidsmedewerker  ICT  ook  met  het  ontwikkelen  van  workshops,  bijvoorbeeld  voor  
Socrative  en  Prezi.  Er  kwamen  niet  alleen  steeds  meer  online  toepassingen  en  leuke  
‘tooltjes’  beschikbaar,  maar  door  zo  expliciet  met  digitalisering  bezig  te  zijn  werden  
docenten  zich  ook  steeds  bewuster  van.  Het  was  niet  verplicht  om  alle  workshops  te  
volgen,  maar  er  was  wel  een  minimum  van  één.  Die  lichte  verplichting  was  vooral  
bedoeld  om  docenten  aan  de  gang  te  houden  op  het  digitale  vlak.  Er  was  geen  
afrondende  toets  of  certificaat  voor  deelname  en  voor  de  invulling  ervan  werd  vooral  
gekeken  naar  de  interesse  en  ervaring  van  de  docenten  die  de  workshops  verzorgden.  
Een  groot  deel  van  de  collega’s  van  Mavo  aan  Zee  heeft  een  flink  aantal  workshops  
bezocht,  maar  in  ieder  geval  heeft  nagenoeg  iedereen  er  minimaal  één  gevolgd,  
voornamelijk  met  de  motivatie  omdat  men  dat  leuk  vond.  Maar  ook  de  basistraining  
voor  de  ELO  werd  opnieuw  aangeboden.  En  dat  is  tot  op  heden,  in  het  huidige  
schooljaar  2015/2016  het  geval,  speciaal  voor  nieuwe  docenten  of  voor  docenten  die  
de  training  het  vorige  jaar  niet  met  goed  gevolg  hebben  afgerond.  
2013/2014  was  ook  het  derde  jaar  van  de  werkgroep,  die  merkte  dat  ze  steeds  minder  
belangrijk  werd.  Collega’s  gingen  steeds  meer  zelf  doen  en  het  materiaal,  de  digitale,  
educatieve  content  van  uitgevers  werd  steeds  meer  en  beter  gebruikt.  Overigens  werd  
dat  laatste  zo  heel  af  en  toe  als  ‘excuus’  gebruikt:  “ik  heb  een  e-pack,  dus  ik  
digitaliseer.”  Aan  het  einde  van  dit  schooljaar  werd  in  ieder  geval  besloten  de  
werkgroep  te  ontbinden.  Wel  was  er  op  Scholen  aan  Zee  inmiddels  een  nieuwe  
werkgroep  die  met  PulseOn  aan  de  slag  ging.  
  
In  2014/2015  groeide  het  clubje  rondom  PulseOn  uit  tot  een  professionele  
leergemeenschap  (PLG)  met  vertegenwoordigers  van  PulseOn,  ThiemeMeulenhoff  en  
Mavo  aan  Zee.  Omdat  er  in  de  voorgaande  jaren,  min  of  meer  onbewust,  was  gewerkt  
aan  een  cultuur  van  samenwerken  en  samen  leren  kon  deze  groep  succesvol  bestaan.  
  
Het  was  de  bedoeling  om  de  PLG  in  2015/2016  verder  uit  te  breiden,  maar  PulseOn  
werd  Nextin  en  verdween  uiteindelijk.  De  PLG  bleef  echter  bestaan  en  begon  zich  
meer  te  richten  op  onderwijs  in  het  algemeen,  op  leerdoelen  en  inhoud,  en  niet  meer  
specifiek  op  de  inzet  van  ICT  en  ging  PLG  Gepersonaliseerd  Leren  heten.  Docenten  
komen  op  maandagmiddag  samen  om  te  werken,  uit  te  wisselen  en  te  ontwikkelen.  
Het  zijn  de  mensen  die  bereid  zijn  om  te  experimenteren,  die  out-of-the  box  kunnen  
denken.  De  uitdaging  nu  is  om  de  rest  niet  te  verliezen  en  aangehaakt  te  houden:  hoe  
kunnen  we  iedereen  blijven  betrekken  en  laten  meedenken?  
2015/2016  is  ook  het  jaar  dat  Mavo  aan  Zee  actief  gaat  deelnemen  aan  het  Leerlab  
digitale  didactiek  en  een  project  gepersonaliseerd  leren  start.  
  
  


