
Ondernemend,
onderzoekend en
ontwerpend leren
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UITDAGING

De voortdurende uitdagingen binnen het onderwijs zijn het potentieel ontketenen van jonge
leerlingen, het aanleren van de juiste competenties om hun leerdoelen te bereiken en het
ondersteunen van hun mind-set en manier van leren. NEXT
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Onderwijs-
architect en
technoloog
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Technologie opent veel meer mogelijkheden om leren en onderwijs in te richten



Samenwerking

De onderwijsarchitect zorgt ervoor dat de vorm en inhoud van het leren optimaal is afgestemd
op alle betrokkenen. De onderwijstechnoloog zorgt ervoor dat deze inhoud en vorm via ICT
wordt gerealiseerd. NEXT
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Inspiratie
De manier waarop we
toekomstige generaties
onderwijzen en trainen is van
het grootste belang voor zowel
de onderwijs begeleiders in
onze scholen als voor de
ontwikkeling van onze
samenleving.



Missie en Visie
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Missie De kracht van zelfregie in het onderwijs inzetten voor alle
betrokkenen; leerling, docent en managers. De passie van
vrijheid in het leren omzetten naar hoge opbrengsten.

Visie Mensen leren beter als men aansluit bij hun passies en talenten
qua inhoud én vorm van leren.



Waarom kiezen  voor
een onderwijsarchitect
Onze concurrerende differentiators

Deskundigheid

Onderwijs ontwerp en ontwikkelen
is een vak apart.

Ondernemendheid

Om een transitie op innovatie te
bereiken heb je een ondernemend
persoon nodig.

Kwaliteit

Je kunt er zeker van zijn dat de
onderwijsarchitectuur, effectief,
efficiënt, flexibel en creatief is.

NEXT
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Onderwijs
architect

Een onderwijs
architect is een
adviseur die
ontwerpen maakt
voor het leren en
de uitvoering
daarvan
ondersteunt en
bewaakt.
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U VOLDOET PRIMA, LATEN WE ERVAN GEBRUIK MAKEN



Onderwijs
technoloog

Een onderwijstechnoloog
is een onderwijsexpert
met als specialisatie de
inzet van technologische
leermiddelen en ICT.
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NEXT

ONDERNEMEND LEREN

Competentie

ontwikkeling

uitgangspunt is de inrichting en aanpak binnen
het onderwijs om competenties te ontwikkelen,
die past bij de talenten en passies van een 
 leerling.

Waarde  creatie

Bij leren door waarde creatie gaat het om het
ontwikkelen van een ondernemend leer
gedrag, waarbij de meer ondernemende
leerlingen worden ingezet om de overigen te
ondersteunen 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaardigheid
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ONDERNEMEND LEREN

Constructivisme Het constructivisme is een stroming, waarbij
leren wordt gezien als een actief proces van
kennisverwerving. Een van de principes is dat
leren een proces is van kennis construeren.
Daarbij wordt voortgebouwd op de aanwezige
kennis. Het leren vindt steeds meer onder de
eigen verantwoordelijkheid van de leerling
plaats
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Werkwijze

Onderwijs architect

Een onderwijsarchitect
(her)ontwerpt niet de de
onderwijsprofessional of
onderwijsorganisatie, maar het
werk; het onderwijs. De cultuur,
de organisatie en de mensen
worden als gegeven beschouwd.

Onderwijs technoloog

Een onderwijstechnoloog zet 
 technologische leermiddelen en ICT in
om onderwijsarchitectuur te realiseren
en het domein Computer Science binnen
het curriculum van de school vorm te
geven.
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Opbrengsten

Lust verhogend

Het aansluiten bij de
passies en talenten van alle
betrokkenen zorgt dat je
meer plezier gaat beleven
bij het leren.

Last verlagend

Door middel van ICT en
een maatpak qua
onderwijsarchitectuur zal
men met minder inspanning
meer gaan leren.
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01 02

De betrokkenen bepalen de opbrengsten van een traject. De opbrengst zal altijd
zowel lustverhogend als lastverlagend inhouden.



Meting van kwaliteit

Effectiviteit

In welke mate
worden de
onderwijs- en
leerdoelen bereikt

Efficiëntie

De verhouding tussen
snelheid van leren en
de inspanning die daar
voor nodig is.

Flexibiliteit

De mate waarin de
onderwijsarchitectuur
bestand is tegen
veranderingen van
binnenuit of 
 buitenaf.
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01 02 03

 Het meten van een succesvol leerproces doen wij op vier aspecten.

Creativiteit

De mate waarin er ruimte is voor
zelfbedachte wegen om te leren. 

04

De kenmerken flexibiliteit en creativiteit zijn toegevoegd om te kunnen beoordelen in welke mate de onderwijsarchitectuur
bestand is tegen veranderingen (wensen, opvattingen of omgeving) in de loop van de tijd oftewel duurzaam is.



SCHOLING
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De opleiding tot een onderwijsarchitect/onderwijstechnoloog wordt door
de onderwijsarchitect/onderwijstechnoloog in spé zelf vormgegeven met
coaching door een ervaren onderwijsarchitect/onderwijstechnoloog. 

De accreditatie wordt door de onderwijsarchitecten/onderwijstechnologen
zelf opgezet middels een beroepsvereniging. 

Een onderwijsarchitect/onderwijstechnoloog kan extern of intern zijn.



Profiel
Onderwijsarchitect

De onderwijsarchitect is zowel coach,
expert, entrepreneur als kunstenaar op
het gebied van onderwijs. Hij is in ieder
geval deskundig op het gebied van

Leerstijlen
Leeromgevingen
Leerobjecten
Leeractiviteiten
Leerdoelen
Leermethoden
Leerstof
Leertheorieën
Leertechnologie
Leeractoren
Leerplannen
Leervormen
Leermiddelen
Leergames
Leermodellen
Leeropvattingen
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Profiel Onderwijs
technoloog

De onderwijstechnoloog is zowel techneut
als expert op het gebied van onderwijs.
Hij is in ieder geval deskundig op het
gebied van

Leerstijlen
Leeromgevingen
Leerobjecten
Leeractiviteiten
Leerdoelen
Leermethoden
Leerstof
Leertheorieën
Leertechnologie
Leeractoren
Leerplannen
Leervormen
Leermiddelen
Leergames
Leermodellen
Leeropvattingen18/21



Fasering

Infomatieanalyse: Verkenning van de cultuur,
organisatie en de mensen. De wensen inventariseren.
Oplossingsrichting aanreiken.
Functioneel ontwerp: In globale functies en
onderdelen een schets maken van het
onderwijs(her)architectuur.
Detail ontwerp: De betrokken onderwijsprofessionals
ondersteunen bij het uitwerken naar het ontwerp van
het dagelijks werk.
Bouw: De onderwijstechnoloog ondersteunt de
onderwijsarchitectuur met ICT. Hij kan bijvoorbeeld op
een server software installeren, een elektronische
leeromgeving of wiki inrichten of een leergame
programmeren.

1.

2.

3.

4.
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Voorbeelden
Onderwijsarchitect projectenEntreprenasium

Codeniacs
Leerparadijs
andere nieuwe onderwijsvormen
(https://nl.wikibooks.org/wiki/Onderwijsvorm)

Trajecten bij onderwijsorganisaties
(https://nl.wikibooks.org/wiki/Onderwijsarchite
ct/Voorbeelden)

Intern

Extern
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Bereik Ons
Onderwijsarchitecten en -technologen worden
geleverd door:
Eclipse Incubators Foundation (Stichting EIF)

https://nl.wikibooks.org/wiki/Onderwijsarchitect

https://nl.wikibooks.org/wiki/Onderwijstechnoloog

Onderwijsarchitect

Garlon  Hasham: RUG/Venturelab alumni

https://onderwijsarchitect.nl/

Rob Slagter: Onderwijsentrepreneur
Leerparadijs, Entreprenasium, Codeniacs

Onderwijstechnoloog

Telefoon

+31 642864875

Email Addres

g.hasham@incubatorsfoundation.com


