EXCLUSIEVE UITNODIGING

ONLINE INSPIRATIESESSIE
BLENDED LEARNING
Van harte welkom op donderdag 10 december 2020
Onderwijsinstellingen denken meer dan ooit na over de toekomst van het onderwijs. Blended learning maakte
de laatste jaren al sterke opgang en is brandend actueel nu de scholen door de coronapandemie snel moesten
overschakelen op digitaal onderwijs en online leeromgevingen. De crisis kan de aanzet zijn tot fundamentele
veranderingen in de huidige vorm en invulling van onderwijs.
Er vond een ongekende versnelling van onderwijsdigitalisering plaats. De internationale studie ‘Readiness for online
learning’, onder leiding van VUB-professor Onderwijsinnovatie en -technologie Jo Tondeur, bracht de overgang
van contactonderwijs naar online onderwijs in kaart. Hij licht de resultaten van het onderzoek toe en werpt een blik
op de toekomt vanuit zijn expertise als onderwijstechnoloog.
Ons onderwijs groeit meer en meer toe naar een hybride lesomgeving waarin afstands- en contactonderwijs
gecombineerd worden en elkaar afwisselen. Dit vergt aanpassingen, en brengt ook vragen, uitdagingen en een
andere dynamiek met zich mee. Kris Vande Moortel, Education Industry Executive Microsoft, deelt tips & tricks
voor boeiende lesgeef- en leerervaringen om onderwijsinstellingen te ondersteunen en versterken.
Wees welkom en laat u inspireren!

Elke dag gaan 7,5 miljoen mensen naar één van de ruim 15.000 scholen in Nederland,
België en Luxemburg. Sinds 2011 ijvert het Centrum voor Gezonde Scholen voor een optimale
leer- en werkomgeving. Van kleuters tot professoren, ze verdienen allemaal een gezonde school.
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Doelgroep
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Ontvangst op het digitale platform
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Welkom bij het Centrum Voor Gezonde Scholen
door Werner Bullen, Directeur Centrum voor Gezonde Scholen

11u10

Readiness for online learning
door Jo Tondeur, Professor Onderwijsinnovatie en -technologie VUB

11u35

Digital Dating
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Leren vanop afstand: Tips & tricks
door Kris Vande Moortel, Education Industry Executive Microsoft
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Q&A met de sprekers
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ingenieursbureaus, aannemers,
overheden
Online
U krijgt een persoonlijke link
toegestuurd na uw inschrijving.
Deze e-inspiratiesessie
is exclusief en eenmalig.
Deelname is gratis.

Meer informatie op
www.gezondescholen.com

Klik hier om in te schrijven

Met het Centrum voor Gezonde Scholen focussen we al meer dan 10 jaar op het creëren van een aangename en optimale leeromgeving.
In onze online inspiratiesessies brengen we onze business community van education-experten samen en bieden dezelfde professionele
inhoud als tijdens onze real life inspiratiesessies. Want wij bouwen graag mee aan het onderwijs van de toekomst en onze missie van
kennis- en kennissendeling blijft ook bestaan in deze turbulente tijden. Mogen we u ditmaal online begroeten?

