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De BETT show in London vond de afgelopen week weer 
plaats. De Bett is een van de grootste onderwijsinnovatie 
bijeenkomsten in Europa. 65.000 bezoekers uit 135 landen 
bezochten dit jaar de gecombineerde congres/beurs.

Hieronder de belangrijkste zaken die ik heb opgetekend.

Simon Presswell, directeur Bett
Hoe verbeter je het aanbod 
van onderwijs?
De wereld verandert 
razendsnel en dat vraagt om 
een andere didactische en 
onderwijskundige aanpak in 
ons onderwijs. Verander dat 
nu en wacht niet tot morgen. 
dan is het te laat voor de huidige generatie.

Anne Milton, Minister of State for 
Apprenticeships en skills
In Engeland heeft 1 op 10 mensen nog nooit Internet 
gebruikt. Krijgt veel aandacht nu om dat te veranderen. 
Iedereen heeft recht op global content.
De helft van innovatieve educatieve ondernemingen 
(wereldwijd) zijn gevestigd in Engeland, waarvan het 
merendeel in London.
90% van de nieuwe banen draait om goed ontwikkelde 



softskills. Digitale skills zijn daarbij ontzettend belangrijk, 
zoals coding.
Er wordt in Engeland veel geïnvesteerd in het 
beroepsonderwijs (vocational education). Goed om daar 
eens te gaan kijken. Ook in andere onderwijsniveaus, zoals 
de lager opgeleiden, wordt veel geld geïnvesteerd. Maar ook 
in hogere niveaus, zoals doorontwikkeling van digitale basis 
skills.
Docenten worden uitgenodigd en uitgedaagd om vooral mee 
te denken om skills ontwikkeling beter te wortelen in het 
onderwijs.

Launching the Bett innovation index
Helene Moran, director shift Learning
Gaat over een onderzoek naar de staat van innovatie in 
Engeland.
Wat is het? Jaarlijks onderzoek naar de trends en 
ontwikkelingen in het onderwijs. Niet alleen uitgevoerd in 
Engeland maar ook in Europa en de rest van de wereld.
Opbrengsten van het onderzoek:

Digitaal werken levert veel voordelen op.•
Goed geïmplementeerd levert digitaal werken alleen •
voordelen op, maar ook risico's vanwege haperende 
techniek.
Randvoorwaarden zijn wel essentieel, en zijn dat vaak niet. •
Geld is een issue en goed management.
Eigenlijk zijn dezelfde barrières herkenbaar als die er bij •
ons zijn. Tijd is echter de grootste zorg.
Blended en projectgestuurde methodes zijn leading binnen •



digitaal werken.
Dit onderzoek doet •
denken aan de 
jaarlijks monitor 
balans van Kennisnet.
Augmented reality •
(AR), Virtual reality 
(VR), Learning 
analytics en 
gepersonaliseerd 
leren zijn de grote trends.
Veel scholen integreren mobiele techniek.•
2018 is het jaar van VR en AR en gepersonaliseerd leren.•

Paneldiscussie n.a.v. onderzoek.
Opvallende zaken uit onderzoek:

Het gevoel bij docenten dat de scholen vijandig zijn t.o.v. •
innovaties binnen onderwijs.
Dat implementatie de kurk is waar innovatief onderwijs •
om/op draait.
Het is belangrijk dat er beter bewijs komt voor het effect •
van digitalisering van het onderwijs. Leveren innovaties 
wel die toegevoegde output/outcome op? Daar is nog te 
weinig helderheid over.
Docenten moeten echt beter worden voorbereid en •
getraind op gedigitaliseerd onderwijs. Ook de overheid 
moet daarin fors investeren.
Belangrijk om sociale belang van digitalisering, en de •
mogelijkheden die dat biedt, beter onder de aandacht te 



brengen. Mindset dat iets nieuws een verbetering kan zijn, 
mits goed toegepast. En daar moet je vooraf goed over 
nadenken: kan technologie ons echt helpen bij dit 
probleem/issue? Technologie help ons om zaken efficiënter 
en sneller te verwerken, en dus ook te leren, mits goed 
gedefinieerd wat je wilt bereiken. Samenwerken en 
ontdekken is daarbij erg belangrijk voor docenten en 
studenten.
Technologie kan niet alle problemen verhelpen. De •
menselijke hand blijft belangrijk.
Kennis is meer dan alleen inhoud. Je moet er mee leren •
omgaan en in heel veel verschillende situaties kunnen 
gebruiken. Daar ligt de kern van leren.
In onderwijs moet men leren met kleine testen te ervaren •
wat wel/niet helpt. Pas daarna besluiten wat wel/niet 
breed wordt geïmplementeerd. Niet alle techniek werkt 

voor elke student en in elke situatie. Opportunisme hoort 
niet thuis binnen onderwijsinnovatie op technologisch 
gebied.



Bridging the gap transforming education for 
today's studen, Simon Nelson, FutureLearn, en 
Ian Dunn, Coventry University
FL is start up, 5 jaar geleden gestart. Centraal staat het 
thema MOOC's. Doel is betere ontsluiting van content 

wereldwijd. Massive open online 
courses. Is met name kansrijk 
voor mensen die weinig geld 
hebben en niet in staat zijn dure 
opleidingen/universiteiten te 
betalen. 
Netflix model voor leermiddelen 
kan interessant zijn.

Groei van Mooc's gaat heel snel. In 5 jaar 10.000 in Engeland 
ontwikkeld.
Alles moet via mobiel kunnen werken. Mooc is een Social 

netwerk van 
leren...en het 
werkt...
Interessant is 
dat Mooc's 
ook voor 
werknemers 
bruikbaar en 
inzetbaar zijn. 
Leven lang 
ontwikkelen.

Vragen uit de zaal over MOOC's



Uit wereldwijd onderzoek is gebleken dat bedrijven in 30% 
van de vacature-invullingen geen geschikte mensen kunnen 
vinden met de juiste skills.

Samenwerking tussen universiteiten op terrein Mooc's is 
essentieel.
Aandachtspunt is wel de certificering van Mooc's. Halen van 
online degrees.

Learning through to play... Door LEGO 
education directeur

Deze sessie werd geopend met het uitdelen van een zakje 
met daarin 6 LEGO blokjes. Maak van de zes een eend 
binnen 1 minuut. Verbazingwekkend hoeveel creativiteit er 



dan in de mens zit. Op de foto voorbeelden van eendjes.

Het 
onderliggende 
thema van de 
presentatie 
was Waarom 
zoveel testen in 
het onderwijs? 
Laat vooral 
doen.
We moeten 
niet leren om 

te testen maar om te doen!
Testen is als de good, bad en 
ugly.
Meten en leren om een test 
te kunnen doen is belachelijk, 
maar zal niet 1-2-3 uit het 
onderwijs verdwijnen. Zal 
wel moeten! Past niet meer 
in 21e eeuw.

Nieuwsgierigheid, creativiteit 
en verbeeldingskracht 
activeren bij lerenden is de 
crux van leren, opnemen en 
verwerken.
Het gaat niet om geld bij veranderen van het onderwijs, en 



dat moet echt, maar om het creëren van een omgeving 
waarbinnen studenten zich creatief en vooral betrokken 
kunnen ontwikkelen. 

Critical thinking is belangrijk aandachtspunt in onderwijs.

Learning is not the same as schooling!

Bill Rankin, The Learning experiment
Content en community en context zijn samen de 
leeromgeving. School moet een challenge place zijn. Hoor ik 
hier iets over de keuzedelen van Edu'Actief.



The cubic Learning context.
Content is King. Is niet meer zo. Zonder goede begeleiding 
en in juiste omgeving en context gebracht levert het niet zo 
veel op.



The future of Digital Learning
Anthony Salcito, president onderwijs Microsoft 
en Barbare Hozapfel General manager 
marketing Microsoft 
De klas van 2030...hoe ziet dat eruit? Uitkomsten o.b.v 
onderzoek in VS, Canada, UK en Singapore.

65%  van de banen in 2030 bestaan nu nog niet.•
Student staat centraal en focus is volledig naar de lerende.•
Student wil zelf kunnen navigeren in het leren. Student wil •
kunnen kiezen.
Docent is dan echt een gids en coach.•
Sociale en emotionele skills en gepersonaliseerd leren is •

de crux en staat centraal.



Gepersonaliseerd leren is hot. Niet gearomatiseerd leren. •
Studenten vinden maatwerk heel prettig. Maar het vraagt 
heel veel van docenten. Uit onderzoek blijkt dat 70% van 
studenten ontevreden zijn over het tempo en de inhoud 
van het studieprogramma. Het sluit niet aan!

De vraag is of technologie-onderwijs de outcome •
verbetert. Dat hangt er vanaf. De rol van docent en 
student en hun motivatie zijn cruciaal. Het is en blijft een 
middel.
Mixed reality (AR en VR) is opkomend.•
Pleidooi om beter met alle relevant data binnen school •
om te gaan om te analyseren wat er met student aan de 
hand is en hoe hij zich ontwikkeld. Dat kan alleen maar 



met machine learning.  Augmented intelligentie.
Quantum computing is nieuwste trend. Zorgt voor nog •
snellere berekeningen vanuit computers (datakracht om 
sneller oplossingen te kunnen uitwerken) waarmee alle 
problemen en uitdagingen in de wereld kunnen worden 
opgelost.
The Diamond age van Neil Stephenson is een belangrijke •
leestip.

Doorbraak in artificiële intelligentie t.b.v. 21e 
eeuwse vaardigheden, Andy Nagle
De basis onder deze ontwikkeling is DATA?
Meer schooldata moet aan elkaar worden gekoppeld om 
nog beter een beeld te kunnen krijgen van de student.





A Digital future for FE And skills, Bob Harrison
Maak gebruik van de mogelijkheden die de techniek ons 
biedt binnen het onderwijs. Durf echt te veranderen. Niet 
halfbakken.
Er wordt in Engeland veel geld vrijgemaakt om het 
beroepsonderwijs te kunnen injecteren met innovaties.
 



From augmented to virtual Learning, Gus 
Schmedlen HP



Studeren in de echte en realistische wereld levert veel meer 
outcome op dan op school. Leren op basis van ervaringen 
zijn het allerbelangrijkste voor studenten.
Empathie verhogen is een geweldige bijkomstigheid van VR.
Diepte en grootsheid van objecten/omgeving worden 
duidelijker met VR dan via een flatscreen.
We moeten ons wel realiseren dat VR niet de ultieme 
oplossing is voor leren voor iedereen. Het is en-en-en bij 
leren. De een vindt dit prettig, en de ander dat. 
AR wordt op dit moment vooral binnen medische 
opleidingen toegepast. Active Learning, relevante uitdagingen 
voorleggen aan studenten, is de manier om studenten meer 
betrokken te laten raken bij leren en onderwijs.

Flipping the future, Natasha Kaplinsky tv and 
radio broadcaster

We moeten ons 
realiseren dat veel 
technieken die in de 
toekomst standaard 
zullen zijn in het 
onderwijs nu al 
bestaan. We moeten 
ze alleen nog 
integreren en 
toepassen in het 
onderwijs.



Wat vinden kinderen van de toekomst van het onderwijs:
Schrijven blijft, maar technologie is binnen 6 jaar standaard •
toegepast in elke les.
Samenwerken met studenten over de hele wereld om •
problemen op te lossen lijkt leerlingen geweldig. Is een 
vaker geuit verlangen.
De leeromgeving moet nadrukkelijk worden veranderd. •
De huidige is vaak snel saai. Klaslokaal moet interactief 
worden zoals bijvoorbeeld in een televisiestudio.
Zowel de omgeving als de materialen waarmee wordt •
geleerd moet en kan anders. Scholen moeten dringend 
worden gemoderniseerd. Meer gebruik van YouTube 
bijvoorbeeld.
Docenten moeten beter voorbereid zijn om jonge •



mensen op weg te helpen m.b.t. nieuwe technologie. 
Daarbij is naast inspireren en onderwijzen juist het op 
weg helpen social te kunnen acteren en samenwerken 
met anderen de basis.
Communicatie met anderen is heel erg belangrijk i.c.m. •
goed ontwikkelde sociale vaardigheden (komt uit mond 
van studenten....is wel opvallend).
Leeromgevingen, klaslokalen, leslokalen, geef het een naam, •
moeten ten alle tijde inspirerend zijn voor jonge mensen 
en een vibe tot willen en kunnen leren geven. Het moet 
meer fun en meaningful worden.

Peer to peer learning, Beeban Kidron and Lord 
Andrew Adonis

Film kijken en zelf maken stimuleert studenten enorm.•
Opmerkelijke uitspraak: in het onderwijs is, ondanks de •
toepassing van technologie, wezenlijk niets veranderd in 
de laatste 50 jaar!
Veiligheid (o.a. op social media terrein) in het onderwijs is •
doorgeslagen en heeft als negatief bijeffect o.a. dat de 
creativiteit van studenten en toegankelijkheid van bronnen 
is en wordt beperkt.

Creating content-rich blended Learning om toe 
te passen in AR en VR, Rich Henderson Lenovo

Het toepassen en gebruiken van VR en AR is hot en •
ontwikkelt zich razendsnel.
97% van de docenten vindt dat VR het onderwijs verrijkt. •
66% vindt dat het de praktijk heel goed benaderd, maar 



slechts 23% gebruikt VR in de klas.
De kracht van VR is dat de ervaring en het gevoel door •
elke student kan worden ervaren die buiten het 

klaslokaal/de school ligt. De emotie en sensatie van iets in 
het echt.
Elk onderwerp is in een VR setting te plaatsen. Blijft toch •
dat binnen het beroepsonderwijs het vooral doen in de 
praktijk is.
Tegen lage kosten kunnen een •
VR camera en VR glasses 
worden gekocht. Idee om 
binnen Edu'Actief te 
experimenteren met deze 
technologie.



VR biedt de mogelijkheid om dieper en intens met •
content om te gaan en die dan ook te ervaren.
The Wild Immersion with Jane Goodal is de eerste VR •
speelfilm, speciaal voor het onderwijs gemaakt. 
Fenomenaal om te zien hoe het dierenrijk er van binnen 
uitziet.

The shift to Digital impact to learning, Garrick 
Jones Ludic Group
    

De trends op technologisch terrein op dit moment staan op 
de foto hierboven.  Aanvullende opmerkingen:

De toekomst van onderwijs is maatwerk:  Wat, wanneer •



en op welke manier wil iemand leren.
Bij goed digitaal onderwijs gelden dezelfde •
uitgangspunten/principes als bij traditioneel onderwijs, 
alleen zijn de kanalen anders.



Surviving failure And overcoming adversity is 
core to innovation, Richard Browning van 
Gravity

Kijk de film https://youtube.be/Q6U69HbAF9Y•
Je leert alleen maar door te •
falen!
Innovatie is op een andere •
manier met bestaande 
mogelijkheden nieuwe wegen 
inslaan. Zorg ervoor dat elke 
volgend stap iets toevoegt aan 
je basisidee.

Echte innovatie haal je niet op binnen je eigen omgeving. •
Kijk bij anderen en doe daar je inspiratie op.

Growth mindset, Jasmyn Wright
Belangrijkste aandachtspunt in onderwijs is ontwikkelen van 
vertrouwen in, met en bij leerlingen/studenten!

Growth mindset is 
hot over de hele 
wereld op dit 
moment. Boegbeeld 
Jasmyn Wright 
inspireerde de zaal 
met het model dat 
op vertrouwen is 
gebaseerd.
Bovenstaande tekst 



is de basis van het growth mindset model in de klas.


