Ben jij al klaar voor
de toekomst?
Hoe ziet het onderwijs eruit in 2045? Op basis
van de (digitale) trends en ontwikkelingen van nu
blikken wij alvast vooruit.

Masterclass | Grip op de Toekomst | 24 september 2019 | Tilburg
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Collectief brein
Co-creatie door het
gebruiken van elkaars
kennis is nu optimaal.
Dankzij de chain krijg je

Leven op de blockchain

exact die kennis door die je
nodig hebt om je een stap
verder te ontwikkelen.

“Ik ben met mijn portfolio bezig en zou graag wat meer leren
over mind & bodycommunicatie. Kan je me via blockchain wat
van je kennis sturen?

Levensdocument
Samenwerken was vroeger veel lastiger want je kon kennis

Het levensportfolio is het

niet echt efficiënt delen. Doordat ik nu gekoppeld ben met ‘de

nieuwe cv en omschrijft

chain’ kan ik kennis van andere, als ze deze openstellen met

alles wat we leren.

mij, direct ontvangen. Alleen de essentie van wat ik zoek wordt

Persoonlijke,emotionele,

verstuurd en dubbelingen met wat ik al weet worden er voor

sociale en intellectuele

me uitgehaald. Deze nieuwe infrastructuur heeft leren en het

vaardigheden komen

onderwijs echt een nieuwe dimensie gegeven.

er allemaal in terug. Ze
worden ge-assest door de

Ook innovaties worden tegenwoordig gedeeld. De angst

cloud.

om deze te delen is verdwenen, want via het open-source
netwerk en de nieuwe chaintechnologie krijgt iedereen
automatisch de ontwikkelcredits in zijn portfolio toegedeeld
die daarbij horen. En als een edu-vator het kan omzetten naar

Meld je snel aan!

onderwijsdoeleinden krijg je zelfs extra credits.
Mijn portfolio is een echt levensdocument. Iedere keer als ik wat
leer, en dit geldt voor jong en oud overigens, wordt het ge-assest
via de chain. Ik krijg punten van de cloud en als ik er genoeg
heb mag ik het aan mijn portfolio toevoegen. Mijn assessment
ontwerper helpt me daarbij. Ik wil nu graag meer weten over
mind & bodycommunicatie, waarbij je energieën beter leert

Hoe bereid je jouw leerlingen voor op

Met future designer Erica Bol ervaar

de toekomst, terwijl je niet precies

je wat toekomstdenken is en hoe je

weet hoe die toekomst eruit ziet? Op

dat inzet om het onderwijs future-

deze vraag proberen we een antwoord

proof te maken. Wat moeten we dan

te vinden tijdens de masterclass:

nu al doen en onderwijzen?

Grip op de Toekomst.

begrijpen. Het lijkt erop dat dit zich steeds verder ontwikkelt.

Wanneer | 24 september 2019 | 13.00 tot 17.00 uur

Waarschijnlijk omdat ze vroeger in het onderwijs veel meer

Waar | TextielMuseum | Goirkestraat 96 | Tilburg

aandacht zijn gaan besteden aan emoties en gevoel.”

Kosten | 49,50 euro ex btw
Tekst: Erica Bol - Teach the Future | Illustraties: Visueeltjes

