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Succesfactoren

De succesfactoren uit het verhaal van Mavo aan Zee 
zie je hieronder. Klik op een succesfactor om er meer 
over te lezen.

 Durf en doe
Heb het lef en de bereidheid om te experimenteren 
en fouten te maken.

 Alles begint met een pilot
Start met een pilot, maar geef ook de volgers de 
mogelijkheid te experimenteren.

 Zorg voor diversiteit
Betrek docenten met een diverse achtergrond, 
ervaring en affiniteit.

 Geef innovatie gezicht
Zoek enthousiaste voorlopers vanuit de eigen 
organisatie.

 Facilitering
Faciliteer, ondersteun en bied veel ruimte…

 Wat moet dat moet
…maar stel ook eisen.

 Leiderschap
Innovatie vraagt sterk leiderschap en ‘leading by 
example’.

 Samenwerking
Ondersteun docenten samen onderwijs 
te ontwikkelen en te evalueren. 

 Erkende ongelijkheid
Verwacht veel maar erken de ongelijkheid. 

Aan de slag
Onderstaande ‘onderleggers’ kunnen je 
mogelijk helpen bij een succesvolle 
impementatie.

Mavo aan Zee is een zoektocht gestart naar mogelijkheden om de ELO op een krachtige manier in te zetten. 
Een zoektocht naar geschikt, digitaal leermateriaal. Een zoektocht naar de juiste faciliteiten. Maar vooral 
een zoektocht naar hoe je docenten kunt ondersteunen zichzelf te bekwamen in het gebruik van al die digitale 
middelen. In het schooljaar 2010/2011 startte Mavo aan Zee met een pilot: alle eersteklassers een laptop. 
Dat was het begin van een lange zoektocht die tot op de dag van vandaag voortduurt. 
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 denken wel dat het een prachtige casus is waar andere scholen hun voordeel 
mee kunnen doen. Het is een verhaal van vallen en opstaan, van durven en doen, van het lef om keuzes te 
maken. En het is een verhaal waarin het startpunt, de ict-competenties van docenten, leidde tot een cultuur 
van samenwerken en samen onderwijs ontwikkelen. 

 Lees hier het verhaal van Mavo aan Zee

Alle docenten ict competent
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