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Trainingsonderdelen:
1. De workshops
2. Persoonlijke begeleiding
3. Organiseren van een school overstijgende miniconferentie
Vanuit het deelproject ‘Anders organiseren van het onderwijs met ICT’ wordt in het eerste kwartaal
van 2015 een ‘Train-de-trainer training voor leren en ICT’ georganiseerd. Dit opleidingstraject richt
zich op zowel het ontwikkelen van de vaardigheid ‘lesgeven met ICT’, als op het verspreiden van deze
kennis binnen de school. De ontwikkeling van docenten ten aanzien van het gebruik van ICT in de
eigen les wordt vormgegeven door middel van inhoudelijke, activerende docentbijeenkomsten.
Daarnaast is er sprake van een opleidingstraject voor trainers, waarbij Trainers In Opleiding (TIO’s)
worden opgeleid om kennisdeling en ontwikkeling binnen de eigen school blijvend vorm te geven.
Hiermee wordt de beoogde olievlekwerking stevig vorm gegeven!
Na afloop van dit traject zijn de deelnemende docenten (TIO’s) in staat om activerende werkvormen
ondersteund door verschillende ICT-hulpmiddelen in te zetten tijdens hun lessen. Daarnaast zijn zij
opgeleid tot trainer. Zij zijn in staat om bijeenkomsten te verzorgen voor hun collega’s, om hen te
inspireren en op te leiden over de mogelijkheden van ICT in het onderwijs. Daarnaast kunnen zij
collega’s coachen in hun ontwikkeling.
In de training is naast de didactiek, ook aandacht voor werkvormen, Apps en tools worden
besproken en de TIO wordt getraind in het begeleiden van collega’s. Hiervoor krijgt de deelnemer
ook een keer een bezoek op de locatie van de begeleidende docent. Aan het slot van het gehele
traject wordt eind november 2015 een boven schoolse miniconferentie georganiseerd waarop
deelnemende docenten en deelnemers aan belangstellenden van de teams van de deelnemende
scholen presenteren wat zij hebben geleerd in het traject, bijvoorbeeld in een activerende workshop.
Evaluatie
De cursisten van de scholen die hebben meegedaan zijn enthousiast over de training. Zoals
gebruikelijk was het niveau van de deelnemers erg verschillend. De training was bedoeld om
toekomstige trainers binnen de scholen op te leiden. Bij niet alle scholen is dat duidelijk
gecommuniceerd en van een aantal scholen waren de deelnemers aanwezig om er zelf wat van op te
steken maar niet om dit door te geven aan de collega’s.
In de ‘stuurgroep’-bijeenkomsten hebben scholen ook aangegeven dat dat voor hen niet per se
moest. Scholen hebben ook de keuze gekregen om een aanvullende docententraining af te nemen,
maar daar is geen gebruik van gemaakt. Die training viel overigens buiten de subsidie.
Op de scholen waar de schoolleiding duidelijk mede eigenaarschap toonde, voelden ook de docenten
zich meer betrokken. Op die scholen is sprake van borging van continuïteit, op de andere scholen lijkt
dat veel minder te zijn.
Er is ook een evaluatie gehouden onder de cursisten. Algemene oordeel was positief.
De KPC-trainers geven aan dat binnen de workshops de scholen elkaar wel hebben leren kennen en
het gewaardeerd hebben met collega’s van andere scholen samen te hebben mogen werken.
De mini conferentie had als subdoel bij te dragen aan de continuïteit. Bij deze conferentie zijn zowel
de docenten/TdT’s samen met hun management uitgenodigd. Er werden succes gedeeld,
aangegeven dat doodbloeden zonde is en hoe een succesvol vervolg georganiseerd zou kunnen
worden.

