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Dat de banen van de toekomst er anders uit gaan zien dan van-
daag de dag is een feit. Dat vraagt om een toekomstbestendige 
manier van onderwijzen. Daarbij staan een aantal vragen centraal:
1.  Welke trends en ontwikkelingen komen er  

op het onderwijs af?
2.  Hoe zien de banen van ‘morgen’ eruit? 
3.  Hoe ziet mijn school eruit in de toekomst? 
4.  Welke manier van lesgeven wordt gevraagd om leerlingen 

optimaal voor te bereiden op de toekomst? 
5.  Welke vaardigheden moeten leerlingen beheersen  

voor banen van de toekomst? 
6.  Welke technologische hulpmiddelen maken het leren  

leuker, rijker en toekomstbestendiger? 
7.  Hoe verander ik mijn rol als leraar?

Op dinsdag 6 november 2018 vindt “SOOOG maakt het verschil! 
– Toekomstgericht lesgeven” plaats voor alle collega’s en nauw 
betrokkenen van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. 
Tijdens deze studiedag krijg je samen met je collega’s meer inzicht 
in ontwikkelingen en trends, waartoe we opleiden, hoe de maat-
schappij verandert en de banen van morgen eruitzien, wat dat 
betekent voor jou en jouw manier van lesgeven én wat jouw rol is 
om de leerlingen nog beter voor te bereiden op de toekomst! 

Tijdens het enthousiasmerende, inspirerende en uitdagende 
programma nemen topsprekers je mee in de ‘onbegrensde’ 
mogelijkheden van de toekomst en de kansen die het biedt voor 
toekomstgericht lesgeven.  

Toekomstgericht lesgeven
Het is 2038. Aaltje (25 jaar) staat voor een moeilijke 

keuze. Ze is afgestudeerd en is op zoek naar een vaste 

baan. Een paar leuke mogelijkheden komen langs; een 

baan als datamarketeer, neuroretailer, ecoengineer, 

afvaldesigner, companyrobot voice imitator, cyber 

security-expert, Virtual Reality ontwikkelaar of on-

derwijsconsulent (voorheen leraar). Aaltje wordt niet 

alleen onzeker van alle keuzemogelijkheden die haar 

(via de algoritmen in haar devices) worden aange-

boden, maar beseft ook dat zij voor veel van deze 

banen niet of maar zeer beperkt is opgeleid. 

“Op de basisschool leerden ze mij heel andere dingen, 

zoals netjes schrijven, topografie en breuken. Ik werd 

afgerekend op waar ik juist niet zo goed in was en ik kon 

alleen les volgen op tijden dat de school open was. De 

leerkracht vertelde mij hoe ik dingen moest leren terwijl 

dat helemaal niet bij mij paste. We moesten allemaal 

luisteren naar de uitleg van de leerkracht terwijl veel 

leerlingen het al lang wisten. Deze manier van uitleggen 

werkte voor mij niet goed. Ik had namelijk veel meer be-

hoefte aan persoonlijke begeleiding die meer afgestemd 

was op mijn behoeften.” Aaltje vraagt zich af of zij wel 

voldoende is voorbereid op haar toekomst.

De ‘Toekomsttoolkit’ zit vol met 
(technologische) hulpmiddelen 
om toekomstgericht leren in  
te zetten in de klas! 

INCLUSIEF 
‘TOEKOMSTTOOLKIT’

‘Als we vandaag  
onderwijzen zoals  

gisteren, beroven we  
onze kinderen  
van morgen’Programmeerrobot

Onderwijstoekomst-checklist

VR-bril ... en nog veel meer!

Met o.a.:

Beter omgaan met 

werkdrukverhogende 
oorzaken



Wat levert ‘SOOOG maakt het verschil!’ 
jou op? 
•  Inzicht in de laatste ontwikkelingen en trends die  

het onderwijs uitdagen tot verandering

•  Inspiratie om jouw manier van toekomstgericht 
lesgeven vorm te gaan geven 

•  Ontdek hoe je de nieuwste technologieën in kunt 
zetten in jouw les 

•  Leer welke vaardigheden worden gevraagd van  
jouw leerlingen in de toekomst 

•  Je eigen ‘Toekomsttoolkit’ 
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Waarom nog leraar  
blijven?

Door Peter Heerschop

•   Onderwijzer: het leukste  
beroep dat er is

•   Blik in de ogen: ONBETAALBAAR
•   Geniet iedere dag

4Huidige manier van  
lesgeven is eindig 

Door Maarten Steinbuch

•  Traditionele manier van  
lesgeven verdwijnt

•  De impact van technologie  
op het onderwijs

•  Probleemgestuurd Onderwijs (PGO)
•  Verschil van leren van nu én in de toekomst
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Wat komt er op ons af? 

Door Jim Stolze

•   De impact van maatschappelijke  
veranderingen in het onderwijs

•   Wat staat de mensheid te wachten  
de komende decennia?

•   Wanneer is iets een trend of een hype?
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DE VERANDERENDE WERELD OM ONS HEEN DE TOEKOMST VAN HET ONDERWIJS

Zie de kansen en  
pak de regie!

Door Ben Woldring

•  Jong geleerd = oud gedaan
•  Voorbereiden van leerlingen  

op (nog) niet bestaande banen
•  Toekomstgerichte vaardigheden  

voor jouw leerlingen
•  De wondere wereld van technologie

Met muzikale 
begeleiding van 
Edwin Jongedijk 

tijdens de  
middagpauze.
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Lieve leraren
Door Peter Heerschop

•  Onderwijs in beweging
•  Het verschil maken voor  

jouw leerlingen
•  Geef ze een geweldige schooltijd

8Morgen start vandaag!

Door Sjef Drummen

•   Kloof tussen thuis en school  
wordt groter

•  Onderwijs beter laten aansluiten  
op maatschappelijke behoefte

•  Toekomstgericht onderwijzen  
voor optimale bijdragen aan  
de samenleving

•  De school anders inrichten 
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DE LERAAR VAN DE TOEKOMSTDE SCHOOL VAN DE TOEKOMST

Je kan pas als je mag...

Door Steven Pont

•  Het belang van de relatie
•  Je kan pas als je mag...  

Maar, hoe mag je? 
• Creëer de gunfactor!

 Het ‘nieuwe’ leren 

Door Alexander Klöpping

•  De ‘Online Universiteit’
•  100.000 leerlingen in één les
•  Baanbrekende oplossingen  

voor het PO, VO, MBO, HBO & WO
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Peter Heerschop 
Peter Heerschop is cabaretier, programmamaker,  
acteur en schrijver. Als zeer geliefd BN’er 
was Peter Heerschop onder andere actief in 
 programma’s als ‘Ik hou van Holland’,   
‘De Vrienden van Van Swieten’ en ‘Volgende 

week’. Peter Heerschop presenteert elke vrijdag ‘Lieve Marianne’ bij ‘Evers 
Staat Op’. Heerschop studeerde af aan de Academie voor Lichamelijke  
Opvoeding waarna hij veertien jaar gymles heeft gegeven. Hij brengt graag 
op geestige wijze zijn visie op onderwijs over. Laat je verrassen.

Ben Woldring 
Ben is een Groningse internetondernemer.   
Op zijn 13e startte hij voor een schoolproject 
de vergelijkingswebsite Bellen.nl. Deze website 
werd een groot succes en hij begon geld te 
verdienen voor advertenties die hij op zijn 

website plaatste. Later richtte Woldring zijn eigen bedrijf op, waarmee hij 
meer websites startte. In 2003 werd Woldring bij Ernst & Young uitgeroepen 
tot Entrepreneur of the Year en in 2006 riep het Amerikaanse zakenblad  
Businessweek hem uit tot Europees Ondernemer van het jaar onder de 25.

Alexander Klöpping
Alexander Klöpping is een internetondernemer,  
blogger, columnist, internetjournalist en 
oprichter van de ‘Online Universiteit’. De beste 
wetenschappers van Nederland geven op deze 
Universiteit gratis college via internet. Elke 

werkdag komt er een nieuw college online en elke week een nieuw thema. 
Alexander studeerde Media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en 
is een zelfbenoemde ‘nerd’.

Uw docenten en gastsprekers

Maarten Steinbuch 
Prof. dr. ir. Maarten Steinbuch is hoogleraar aan 
de Technische Universiteit Eindhoven. Hij doet 
met zijn groep onderzoek naar de robotisering 
van de samenleving. Ook werkt hij vanuit zijn 
expertise aan elektrisch vervoer, zelfrijdende  

autotechniek en kernfusie. Steinbuch is inmiddels 18 jaar hoogleraar en  
bereidt leerlingen voor op de toekomst. Vanuit zijn technologische achter-
grond weet Maarten welke hulpmiddelen ons in de (nabije) toekomst te 
wachten staan en hoe deze het onderwijs kunnen verrijken.

Jim Stolze
Jim Stolze is trendwatcher, ondernemer en 
presentatie-expert. Jim is een van de twaalf 
TEDx Ambassadors wereldwijd en het lukte hem 
om in 2009 TED naar Amsterdam te halen. Dit 
organiseerde hij vervolgens vier keer. TED is een 

jaarlijkse, vierdaagse bijeenkomst die in 1984 voor het eerst gehouden werd 
in Californië. Sprekers worden uitgenodigd om in maximaal 18 minuten  
“de presentatie van hun leven” te geven over hun gebied van expertise, over 
een bepaald project, of iets waarvan zij vinden dat het een idee is dat ver-
spreid moet worden. Stolze is zelf een veelgevraagd spreker en kent met zijn 
ervaring allerlei technieken waarmee het ‘publiek’ continu aandachtig luistert.

Sjef Drummen 
Sjef Drummen is een van de meest toonaan-
gevende schooldirecteuren van Nederland 
op het gebied van toekomstgericht leren. Als 
medeverantwoordelijke van Agora/Niekée 
in Roermond ontvangt Sjef jaarlijks tientallen 

 scholen/schoolteams om een kijkje in de keuken te geven van deze innova-
tieve leeromgeving. De manier van leren op Agora/Niekée kenmerkt zich door 
het gepersonaliseerde leerconcept dat niet gebaseerd is op content: autonoom 
leren. Elke leerling zijn eigen leerroute, diplomagarantie op instroomniveau, 
meertalige communicatie en state of the art technology. Geen schoolvakken, 
geen curriculum, geen huiswerk, geen zittenblijven, geen schoolboeken en 
geen leraar voor de klas. Met deze leermethode heeft Agora/Niekée inmiddels 
diverse onderwijskundige innovatieprijzen gewonnen, waaronder de Ververs 
Innovatieprijs 2021 voor innovatieve onderwijspraktijk. Agora/Niekée is hét 
voorbeeld waar in de praktijk alles anders gaat en staat daardoor bekend als 
een van de meest vooruitstrevende scholen van Nederland.

Steven Pont 
Steven Pont is ontwikkelpsycholoog en tevens 
oud-leraar. Door zijn verschillende opleidingen 
op het gebied van psychologie heeft hij een 
kenmerkende visie op menselijk gedrag.  
Zo bekijkt hij menselijk gedrag zowel vanuit 

de persoon als vanuit de omgeving waarin deze persoon opereert. Steven is 
actief als schrijver en columnist voor diverse media zoals o.a. het Humanistisch 
Verbond. Als spreker is één van de hoofdthema’s van zijn lezingen gedrag 
binnen het onderwijs.



 

Datum
Dinsdag 6 november 2018

Tijd
Inloop:	 08.30	uur
Aanvang	programma:		 09.30	uur
Einde	programma:		 16.30	uur

Locatie
Cultuurhuis	de	Klinker,	Winschoten
Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer!

Wat levert ‘SOOOG maakt het verschil!’ jou op?
>		Inzicht	in	de	laatste	ontwikkelingen	en	trends	die	het	

onderwijs	uitdagen	tot	verandering
>		Inspiratie	om	jouw	manier	van	toekomstgericht	

	lesgeven	vorm	te	gaan	geven	
>		Ontdek	hoe	je	de	nieuwste	technologieën	in	kunt	

	zetten	in	jouw	les	
>		Leer	welke	vaardigheden	worden	gevraagd	van		

jouw	leerlingen	in	de	toekomst	
>		Je	eigen	‘Toekomsttoolkit’	
>		Catering:	volledige	verzorging	over	de	dag
>		Certificaat	van	deelname

Heb je vragen of opmerkingen? 
Stuur een e-mail naar info@sooog.nl  
of bel naar (0597) 45 39 80

De ‘Toekomsttoolkit’ zit vol met 
(technologische) hulpmiddelen  
om toekomstgericht leren in  
te zetten in de klas! 

INCLUSIEF ‘TOEKOMSTTOOLKIT’

Cultuurhuis de Klinker
Winschoten


