
Ben jij al klaar voor 
de toekomst?

Hoe bereid je jouw leerlingen voor op 

de toekomst, terwijl je niet precies 

weet hoe die toekomst eruit ziet? Op 

deze vraag proberen we een antwoord 

te vinden tijdens de masterclass:

Grip op de Toekomst. 

Samen groeien

“Dankzij het cloud-netwerk en de nieuwe informatielagen die 

beschikbaar zijn kan ik makkelijk een stageproject vinden. 

Aansluitend bij mijn capaciteiten en interesses kan ik direct 

instappen op het moment dat er een leerproject beschikbaar 

komt.

Dankzij Augmented Reality werkplek training, waarin ik door 

de extra virtuele laag zo op de hoogte ben van het proces en 

de inhoud van het project, kan ik makkelijk aansluiten bij het 

nieuwe Google netwerkteam. Tegenwoordig is bijna niemand 

meer in dienst bij grote bedrijven, maar werk je samen op 

projectbasis.

Dit leek me voor nu het best passende project bij mijn 

persoonlijkheid. Ik heb ook andere leervoorstellen met Virtual 

Reality doorleefd, maar dit scenario gaf me de meeste energie. 

Het is tegenwoordig veel makkelijker beslissingen maken omdat 

ik elk onderwerp vanuit elk perspectief kan bestuderen. Privacy 

is hierbij nog wel een intense discussie.

Uit het globale digitale netwerk worden, door de HR 

checker, personen geselecteerd met elkaar versterkende 

persoonlijkheden met verschillende cognitieve kwaliteiten 

zodat we elkaar aanvullen. Op school wordt dit door de 

leerpartner gedaan, daardoor leren we met iedereen samen-

werken. Cybersecurity is daar één van, waarbij we nu vooral 

ingaan op hoe je het beste je persoonlijke data kan beheren.”

Realities

Augmented, virtual en 

mixed reality zorgen ervoor 

dat we onderwerpen 

makkelijker vanuit 

verschillende perspectieven 

leren bekijken. Zowel qua 

kennis als qua ervaring. 

Hierdoor kunnen we 

situaties veel beter 

inschatten en beoordelen. 
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Hoe ziet het onderwijs eruit in 2045? Op basis 
van de (digitale) trends en ontwikkelingen van nu 
blikken wij alvast vooruit. 

snapshot

Met future designer Erica Bol ervaar 

je wat toekomstdenken is en hoe je 

dat inzet om het onderwijs future-

proof te maken. Wat moeten we dan 

nu al doen en onderwijzen?

Netwerksociety

We worden, op 

basis van interesses, 

automatisch aan bepaalde 

projecten, en mensen 

gekoppeld. Gegenereerd 

door informatie- en 

communicatietechnologie 

op basis van micro-

elektronica en digitale 

computernetwerken.

Meld je snel aan!

Wanneer  |  24 september 2019  |  13.00 tot 17.00 uur

Waar |  TextielMuseum |  Goirkestraat 96  |  Tilburg
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