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Checklist

Waarom zou u
moeten investeren in
samenwerkend leren?
De leerlingen van vandaag,
en toekomstige generaties,
worden gekenmerkt door hun
vertrouwdheid met technologie
als hulpmiddel.
Al vanaf zeer jonge leeftijd, en onder
het beschermende toezicht van
toegangsbeheer, ontdekken ze de
fascinerende wereld van internet. Ze
weten dat ze een ontdekkingsreis kunnen
beginnen door een scherm aan te raken,
dat ze slechts een paar toetsaanslagen
zijn verwijderd van het opslaan van hun
creatieve inspanningen en dat ze hun
passie en voorkeuren kunnen bepalen door
verschillende soorten content te verkennen.
Wat hun inzicht in technologie ook is
voordat ze met een educatieve omgeving in
aanraking komen, het is belangrijk dat deze
kinderen van het digitale tijdperk worden
voorbereid op het latere leven en op een
toekomstige carrière waarin technologische
vaardigheden van onschatbare waarde
kunnen zijn.

Samenwerkend leren vormt de volgende
natuurlijke stap. Niet alleen omdat het
leerlingen verantwoordelijk maakt voor het
leren van anderen én van zichzelf, maar
doordat ze in staat worden gesteld
te leren op een intuïtieve manier, dankzij
het gebruik van technologie.
Samenwerkend leren, dat wordt
gekenmerkt door groepswerk en
zelfontdekking, is erop gericht leerlingen
de mogelijkheden te bieden om hun
tijd samen zo doelmatig mogelijk te
gebruiken en theorieën te ontwikkelen,
ideeën uit te testen en bewijs voor hun
beoordelingen te verzamelen.
Dit zijn methoden die verschillende
manieren van leren kunnen stimuleren
in een gecontroleerde omgeving en
die directe invloed kunnen hebben op
educatief resultaat. Het gaat hier om
de basisvaardigheden die een enorme
toegevoegde waarde vormen voor
kinderen en volwassenen, in het onderwijs,
het werk en het leven.
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Samenwerkend leren in actie

Hoe leerlingen kunnen profiteren van samenwerking bij het oplossen of problemen of het voltooien van taken.
SAMENWERKEN ALS EEN GROEP

ZICH ONTWIKKELEN ALS PERSOON

LEERLINGEN KUNNEN VAN
DE INDIVIDUELE TALENTEN
VAN IEDEREEN PROFITEREN...

LEERLINGEN KUNNEN HUN
EIGEN KENNIS VERGROTEN...

WAT VERSCHILLENDE TYPEN
LEERLINGEN AANMOEDIGT OM
INTERACTIE AAN TE GAAN EN HUN
VAARDIGHEDEN UIT TE BREIDEN…

WAT LEERLINGEN AANMOEDIGT
KRITISCH TE DENKEN EN
MENINGEN TE BESPREKEN…

WAARDOOR LEERLINGEN
SNELLERE TOEGANG
HEBBEN TOT KENNIS
EN SNELLER LEREN

WAT HET ZELFVERTROUWEN VAN
LEERLINGEN VERGROOT EN ZE
IN STAAT STELT HUN TALENTEN
TE ONTWIKKELEN

RESULTAAT
GROTERE VAARDIGHEDEN
OM IN REAL-TIME PROBLEMEN
OP TE LOSSEN
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EN

BEWIJS VAN OPGEDANE
KENNIS KAN WORDEN
GEPUBLICEERD EN GEDEELD

Aanbevelingen voor
het ondersteunen
van samenwerking
Verschillende vormen
van leren stimuleren

Meetbare resultaten
per leerling

Betrek elke leerling, op welke manier
ze ook het beste leren.

Zorg ervoor dat leerlingen individueel
en groepsdenken aan de dag
kunnen leggen.

–– Auditief
–– Visueel
–– Kinetisch
–– Creatieve vrijheid
–– Fysieke interactie

–– Gedefinieerde doelstellingen
–– Geannoteerd tekstueel
en visueel bewijs
–– Discussiepunten opslaan en delen
–– Kennis op blogs publiceren
–– Regelmatige evaluaties produceren

4

Ondersteun continu leren

Voeg waarde toe via
multifunctionaliteit

Zorg voor synergie tussen groepen,
locaties en apparaten.

Verkrijg inzicht in de diepgaandere
mogelijkheden van al uw
IT-investeringen.

–– Content delen vanaf mobiele
apparaten
–– Permanente toegang tot internet
–– Verbonden technologieën
–– Bring Your Own Device (BYOD
- eigen apparaten meebrengen)
–– Toezicht door moderators

–– Multifunctionele oplossingen
–– Verhoogde doelmatigheid voor
docenten
–– Optimaal gebruik van resources voor
alle vakken
–– Verbeterde digitale en sociale
vaardigheden
–– Minder behoefte aan outsourcing
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10 manieren om de leerstof tot leven te brengen
1. O
 p praktische wijze problemen
oplossen

4. Gemengd leren

Stel studenten in staat interacties aan te
gaan met content en digitale aantekeningen
te maken met een pen of hun vingers.

Combineer online en klassikaal leren
om leerlingen de tijd te geven om alleen
te studeren en als groep een evaluatie
uit te voeren.

2. Touch-technologie

5. Creativiteit inspireren

De wereld verkennen via touch spreekt
de natuurlijke nieuwsgierigheid van
leerlingen aan en kan op intuïtieve wijze
door docenten worden geïmplementeerd.

Bied leerlingen de vrijheid om hun
verbeeldingskracht te gebruiken
en uitdagingen vanuit allerlei
perspectieven aan te gaan.

3. Ervaringen die alle zintuigen
aanspreken

6. Levendige presentaties

Betrek leerlingen op allerlei manieren
en vergroot zelfvertrouwen dankzij een
meer natuurlijke werkwijze.

76% van docenten
gebruikt technologie
om zich aan te passen
aan diverse leerstijlen1

Bied een ander gezichtspunt met
innovatieve hulpmiddelen die ontdekking,
evaluatie en discussie stimuleren.
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7. Digitale ontwikkeling

9. Continu leren

Voorzie leerlingen van de vereiste
vaardigheden op allerlei apparaten
en voor allerlei vakken.

Geef leerlingen de vrijheid om over te
schakelen tussen apparaten en locaties
en om hun groepsdoelstellingen te halen.

8. Pakkende kleuren

10. Focus op projecten

Verbeter lees- en leervaardigheid
en begrip met behulp van licht,
kleur en intense details.

Verhoog de motivatie en het gevoel
van voldoening van leerlingen met leuke
uitdagingen waarvoor ze onderzoek
moeten doen en moeten nadenken.

In 2020 zijn voor 90%
van alle banen digitale
vaardigheden vereist2
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Technologie gebruiken om leren en vaardigheden verder te laten reiken dan
									het onderwijs
TECHNOLOGIE

Technische mogelijkheden voor digitale en sociale vaardigheden

MOBIELE APPARATEN
Flexibel leren voor
onderzoek en focus

EXTERNE TOEGANG
Continu/gemengd leren voor
probleemoplossing

INTERACTIEVE
OPPERVLAKKEN
Ervaringen die meerdere
zintuigen aanspreken voor
persoonlijke ontwikkeling

VISUALISERS
Groepssamenwerking
voor bewustzijn
en analyse

PRINTERS
Praktische activiteiten
voor creatief denken
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De leerervaring verbeteren en de efficiëntie
verhogen
Als u van plan bent om technologieën voor samenwerkend leren te integreren
in uw educatieve omgeving, kunnen de volgende pagina's nuttige informatie
bevatten. We bieden antwoorden op enkele veelgestelde vragen, zodat u meer
kunt lezen over de criteria die voor u het belangrijkst en relevantst zijn en kunt
ontdekken hoe u effectieve samenwerking in de klas kunt implementeren.

V

Hoe kunnen we de aandacht van leerlingen
vasthouden tijdens groepswerk?

A

Probeer ervaringen samen te stellen waarbij het talent van elke leerling kan worden uitgebuit,
en laat hen van elkaar leren. Als u leerlingen in kleine groepen verdeelt, kunt u verschillende
vaardigheden en leermethoden samenbrengen, waarbij de docent een moderator is. Het is aan te
raden om aan taken een reeks tussendoelen te verbinden, zodat leerlingen bij elke fase feedback
kunnen krijgen en de docent beter inzicht krijgt in vereisten voor 1:1 leren.

V

Moeten we technische ondersteuning
on-demand kunnen bieden?

A

Omdat samenwerkend leren wordt vergemakkelijkt door technologie die leerlingen en docenten
intuïtief kunnen gebruiken, is hiervoor weinig doorlopende ondersteuning vereist. Ga op zoek naar
betrouwbare oplossingen die goed kunnen samenwerken, naadloos kunnen worden geïntegreerd
in bestaande technologie en die u eenvoudig kunt onderhouden en beheren.

A

Hoewel in het begin training kan zijn vereist zodat docenten goed met de technologie overweg
kunnen en de bredere mogelijkheden inzien, kunnen ze zich hierna normaal gesproken volledig
richten op het onderwijs en het toezicht op werkgroepen. Oplossingen kunnen eenvoudig en
intuïtief in gebruik zijn, maar ook zeer effectief. Hierdoor kunnen docenten belangrijke details
benadrukken, interactieve lessen geven en studenten aanmoedigen om al hun vaardigheden
te gebruiken.

V
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Heeft het personeel hulp nodig voor
de nieuwe technologie?

V
V
V

A

De waarde van technologie houdt direct verband met naleving van aanbevolen richtlijnen
en creatief gebruik. Wanneer oplossingen voor samenwerkend leren volledig worden
toegepast, ontstaat ruimte voor directe feedback en kan een aanzienlijke invloed worden
bereikt op betrokkenheid, aanwezigheid en effectiviteit. Uit onderzoek is gebleken dat
groepen ook een hoger denkniveau kunnen halen en informatie langer kunnen vasthouden
dan leerlingen die individueel werken.

Kan technologie worden toegepast
op meerdere gebruikersscenario's?

A

Oplossingen voor samenwerkend leren zijn voornamelijk innovatieve technologieën. Het is
hun creatieve toepassing die ze ideaal maakt voor groepsprojecten. Overweeg oplossingen
die verschillende soorten leren omvatten, zoals visueel en tactiel, en die werken in
combinatie met bestaande of gewenste apparatuur, zodat ze volledig kunnen worden
ingezet voor alle vakken.

Is technologie ook geschikt voor
continu leren?

A

Met externe toegang beschikt u over meer flexibiliteit, met name wanneer u al mobiele
apparaten ondersteunt. Als u een Wi-Fi-oplossing kiest met beveiligde opslag en
synchronisatie tussen apparaten en locaties, kunnen leerlingen het leren in groepsverband
aanvullen met individuele studie, waar ze ook zijn.

Hoe kan technologie direct bijdragen aan
leerresultaten?
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V
V

Hoe kunnen we met filialen en scholen op andere locaties
samenwerken?

Hoe kunnen we controle houden wanneer leerlingen
technologie gebruiken?

A

Interactieve projectoren zijn betaalbaar, intuïtief in gebruik en ontworpen
voor het delen van informatie tussen locaties. U kunt videoconferenties en
presentaties houden en annoteren zonder pc, en u kunt beschikken over alle
intelligente functies voor actieve samenwerking overal ter wereld.

A

In de meeste gevallen kan de docent het gebruik van oplossingen voor
samenwerkend leren beheren als onderdeel van de gebruikelijke structuur.
Veel interactieve standaardprojectoren hebben tevens een ingebouwde
moderatorfunctie, zodat docenten de controle houden bij het beschikbaar
stellen van content en het delen van informatie via de projector.

Meeslepende
leeromgevingen
leveren positieve
resultaten op3
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V

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik binnen mijn
budget blijf?

A

Kies oplossingen die waarde toevoegen en waarmee de kosten op langere termijn
voorspelbaar en beheersbaar blijven, zodat er later geen onzichtbare kosten blijken
te bestaan.

V

Hoe kan ik er zeker van zijn dat de
technologie betrouwbaar is en eenvoudig
te beheren en gebruiken?

A

Zoek naar bewezen oplossingen waarvoor casestudy's voor het onderwijs bestaan,
en waarvoor wordt uitgelegd waarom de technologie gebruiksvriendelijk is en weinig
onderhoud vereist.

A

Als doelmatigheid gelijkstaat aan het voltooien van gestelde taken en het behalen van
doelstellingen binnen een bepaalde periode, is het antwoord ja. Oplossingen voor
samenwerkend leren zijn ontworpen om leerlingen in het leermoment zelf te betrekken.
Omdat deze oplossingen over het algemeen eenvoudig te begrijpen en gebruiken
zijn, moet het voor docenten ook eenvoudiger zijn deze in te zetten voor inspirerende
projecten, en moeten leerlingen snellere vooruitgang kunnen boeken dankzij het
gebruik ervan.

V

Zorgt deze technologie voor grotere
doelmatigheid in de leeromgeving?

95,5% van docenten
is van mening dat
creativiteit op elk
kennisgebied kan
worden toegepast2
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Digitale vaardigheden voor de toekomst
ontwikkelen
V

Hoe kunnen we gebruikmaken van de
technologie van morgen in de leeromgeving
van vandaag?

V

Hoe kunnen we de ontwikkeling van
leerlingen het beste ondersteunen in
het zich steeds sneller ontwikkelende
digitale tijdperk?

V

Kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen
voorbereid zijn op een toekomst die, qua
technologie, carrières en het volwassen
leven, ongewis is?
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A

Technologie boekt zulke snelle vooruitgang, dat het onmogelijk is te weten wat ons te
wachten staat of wat echt blijvend is. Oplossingen voor samenwerkend leren vormen
echter een overduidelijk deel van een onmiskenbare trend van s ociale interactie en digitale
geletterdheid. Dat zijn vaardigheden waarvan hele generaties leerlingen niet alleen tijdens
hun studie kunnen profiteren, maar ook in hun volwassen leven en carrière.

A

We moeten inzicht krijgen in welke kant de ontwikkelingen opgaan en moeten niet
achter elke nieuwe technologie aanrennen. De leerlingen van nu zijn de werknemers van
morgen, dus we moeten ze voorbereiden op een manier van werken waarbij tijd en locatie
geen beperking vormen, ze online gehoord kunnen worden en sociale vaardigheden
hebben, creatief kunnen denken en technologie kunnen gebruiken ter ondersteuning
van besluitvorming.

A

Samenwerkend leren vormt een manier om het inzicht en vermogen van elke leerling te
ontwikkelen, doordat ze met anderen kunnen studeren. Hiermee komen hun individuele
sterke kanten en passies aan het licht, die de basis kunnen vormen van de carrière die
ze kiezen. Maar daarmee krijgen ze ook waardevolle vaardigheden op digitaal, sociaal
en probleemoplossingsgebied voor de toekomst.

94% van docenten is van
mening dat creativiteit een
fundamentele vaardigheid
vormt, die moet worden
ontwikkeld5

V

Kunnen we een 24/7 leeromgeving controleren en
leerlingen laten profiteren van de vrijheid die dit biedt?

A

Als u ondersteuning kunt bieden voor flexibel leren, kunt u het
ook reguleren, zonder te veel beperkingen te stellen aan de
vrijheid van leerlingen. Stel meetbare taken in voor leerlingen
die extern werken, creëer speciale samenwerkingsruimten
en bied beveiligde toegang tot bibliotheken en forums
met bronnen.

V

Kunnen we technologie gebruiken om leerlingen inzicht
te geven in online veiligheid?

A

Ja, door te zorgen dat sociaal leren onderdeel wordt van
het lessenplan. Breng leerlingen bij hoe ze 'e-veilig' kunnen
zijn en waarom dit belangrijk is door het in groepsverband
te bespreken. Benadruk aanbevolen richtlijnen voor het
online zoeken en posten en ontwikkel intelligente sociale
vaardigheden via het voortdurende gebruik van technologie.

Gemiddeld kan slechts
30% van leerlingen in de
EU als digitaal vaardig
worden beschouwd4
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V

Hoe meten we digitale competentie?

A

Hoewel oplossingen voor samenwerkend leren over
het algemeen eenvoudig te begrijpen en gebruiken
zijn, moeten ze desondanks een uitdaging vormen
qua creatieve toepassing. Hierdoor kunt u digitale
vaardigheden tijdens verschillende fasen meten: van de
vertrouwdheid van studenten met apparatuur tot hoe ze
technologie gebruiken om hun creativiteit aan te tonen,
problemen op te lossen, ideeën te onderzoeken en hun
werk naar een hoger niveau te tillen. De belangrijkste
indicatoren zijn hier toenemend zelfvertrouwen en een
blijk van ontwikkeling.
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V

Kunnen leerlingen hun eigen vertrouwde apparaten meenemen
en gebruiken?

A

Als u ondersteuning kunt bieden voor een aantal verschillende
persoonlijke apparaten, kunt u via een BYOD-programma (Bring Your
Own Device) de kosten van een omgeving voor samenwerkend leren
terugdringen. U moet echter ook de andere leerlingen gelijkwaardige
toegang tot technologie bieden, en veilige toegang leveren tot uw
mobiele leerplatform.

Moderne leerlingen
verwachten een betere
afstemming tussen
formele en informele
leermethoden4

Groene normen probleemloos naleven
V

Hoe ondersteunen we naleving van groene
normen door in de hoogwaardigste
technologie te investeren?

A

Kies oplossingen die hun waarde bewezen hebben en die schone technologie gebruiken
voor lager stroomverbruik en minder afval. Door groene technologie wordt minder
energie verbruikt en minder warmte afgegeven, wat kan leiden tot besparingen en minder
tijd die aan onderhoud moet worden besteed. Ga op zoek naar deze eigenschappen
in een betrouwbare oplossing die eenvoudig kan worden ingezet en die is bedoeld voor
non-stop leren.

V

Kunnen we besparen op ruimte
en resources en desondanks
doelmatig werken?

A

Ja, met compacte oplossingen voor samenwerkend leren die minder waardevolle bronnen
verbruiken tijdens fabricage, verpakking en verzending. Het betekent dat u technologie kunt
gebruiken om leerlingen te betrekken tijdens colleges of lessen, zonder dat deze te veel
ruimte inneemt in de leeromgeving.

V

Hoe kunnen we bijdragen aan het
verminderen van onze koolstofvoetafdruk
in het onderwijs?

A

Videoconferenties en technologie voor samenwerking kunnen de behoefte aan reizen
en koolstofemissies verminderen en met milieuvriendelijke digitale bronnen bespaart
u op papier, kantoorbenodigdheden en bedrijfskosten. Met kleine veranderingen
zoals dubbelzijdig afdrukken en technologie zonder opwarmtijd kunt u ook
uw milieudoelstellingen halen.
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Uw oplossingen in één oogopslag

Lees de onderstaande handleiding en ontdek welke technologieën voor samenwerkend leren voldoen aan de criteria
voor uw klaslokaal.

Criteria

Mobiele apparaten

Interactieve displays

Visualisers

Probleemoplossend vermogen

●

●

●

Ervaringen die alle zintuigen
aanspreken

●

●

●

Continu/gemengd leren

●

●

●

●

Creatief denken

●

●

●

●

●

●

Levendige presentaties
Samenwerking tussen filialen
en scholen

●

●

Kennis/informatie delen

●

●

●

Multimediacontent

●

●

●

Externe toegang

●

●
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Printers

●

●

Verbonden oplossingen voor een omgeving
met samenwerking
Overweeg technologieën die kunnen samenwerken voor het bieden van een veelzijdige leerervaring.

Geef boeiende lessen
Werk samen bij het gebruik
van interactieve projectoren.

Druk levendig educatief
materiaal af
Betrek studenten en benadruk
de belangrijkste aspecten met
levendige kleuren.

Elk detail zichtbaar
Verbeter de leerervaring met
een visualiser.

Organiseer het kantoor
Druk voordelige etiketten
snel en efficiënt af.

Stel professionele portfolio's samen
Creëer professionele standaardafdrukken
voor de portfolio's van uw leerlingen.

Vereenvoudigd scannen
Scan documenten naar het
door u gekozen opslagsysteem.

Vul de collegezaal
Trek de aandacht van uw publiek
dankzij projecties met hoge resolutie.

Maak uw eigen schijven
Bewaar grote hoeveelheden
informatie snel en eenvoudig.
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De educatieve oplossingen van Epson ter
ondersteuning van samenwerkend leren
Interactieve projectoren

Visualisers

Moedig actieve deelname aan maar behoud de controle,
zonder dat u daarvoor een interactief whiteboard
nodig hebt.

Verbeter de leerervaring met close-ups van
afbeeldingen, 3D-objecten of levende wezens.

–– Betrek iedereen op natuurlijke wijze, met vingers
en pennen, bij het maken van digitale aantekeningen
–– Behoud de aandacht via licht, kleur
en haarscherpe details
–– Deel schermen en maak extern studeren
en leren mogelijk
–– Verbind groepen, locaties en apparaten
–– Besteed minder tijd en geld aan onderhoud
en prestaties van uw technologie
–– Stel studenten in staat om direct content bij te dragen,
en gebruik de moderator-functie om de controle
te behouden

–– Observeer de microscopische wereld in real-time
–– Leg geleidelijk plaatsvindende gebeurtenissen
vast en maak time-lapsevideo's
–– Verbeter de technologische vaardigheden
van studenten
–– Geef leerlingen de middelen om hun eigen
vaardigheden te verbeteren
–– Bied een nieuwe manier van probleemoplossing
–– Verminder interventie zodat u maximale tijd met
uw leerlingen kunt doorbrengen

Onze interactieve projectoren
bieden betaalbare projectie
op een scherm tot 100".
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Schoner, milieuvriendelijker
en betaalbaarder

WorkForce Pro-printers
Stimuleer creatief denken tijdens groepsprojecten.

Het is een principe bij Epson om schone
technologieën te ontwikkelen en om producten
te ontwerpen die minder stroom verbruiken
en uw budget en het milieu sparen.

–– Ontwikkel albums, boeken en illustraties
die studenten kunnen laten zien en bewaren
–– Produceer pakkende en betaalbare handouts
en briefpapier op school

Uit onafhankelijke onderzoeken...

–– Integreer alles eenvoudig in uw bestaande
IT-infrastructuur

Epson WorkForce Pro-modellen verbruiken
tot 82% minder stroom, produceren tot
95% minder afval en zijn tot 18% stiller
dan laserprinters en kopieerapparaten.7

–– Verhoog de productiviteit, maar betaal
tot 50% minder per pagina6
–– Druk tot 75.000 pagina's af zonder de inkt
te moeten vervangen voor ononderbroken
efficiëntie (WorkForce Pro RIPS)
–– Besteed minder tijd en geld aan outsourcing
–– Epson Open Platform (EOP) verbetert de functies
van de WorkForce Pro dankzij integratie van
oplossingen van derden

3.5

Uit onafhankelijke onderzoeken...
Epson WorkForce Pro-modellen zijn tot 3½
keer sneller met hun eerste afdruk dan
laser- en kleurenkopieerapparaten.8

Ontdek het volledige Epson-assortiment
aan oplossingen voor het onderwijs
De producten van Epson zijn kosteneffectief,
gebruiksvriendelijk en gemaakt om te
delen. Bovendien moedigen ze interactie
en samenwerking aan.
www.epson.nl/educatie of
www.epson.be/educatie

20

Checklist

Kruis aan wat u nodig hebt om de ideale omgeving voor samenwerkend leren te bouwen.

1. Plannen

2. Aankopen

3. Implementeren

oo Vereisten en budget

oo Compatibele, verbonden oplossingen:

oo Integratie

oo Praktijk en cultuur voor samenwerkend leren

oo Betaalbaar

oo Bestuur

oo Speciale samenwerkingsruimten

oo Eenvoudig in beheer en gebruik

oo Infrastructuurbeheer

oo Flexibele werkomgevingen

oo Bewezen, met groene eigenschappen

oo Samenwerking tussen filialen en scholen

oo Verschillende leermethoden
(auditief, visueel, kinetisch, enz.)

oo Bibliotheken en forums met bronnen
oo Logistiek

oo Externe toegang
oo Continue/gemengde leerpraktijken
oo Creativiteit en samenwerking

4. Praktijk

5. Meten

6. Ontwikkelen

oo Eerste trainingssessies

oo Digitale en sociale interactie

oo Advies en ondersteuning

oo Creatieve toepassing

oo Geannoteerd bewijs

oo BYOD-programma

oo Digitale content

oo Opgeslagen/gedeelde discussiepunten

oo Resultaten beoordelen

oo Projectplanning

oo Gepubliceerde blogs

oo Samenwerkingsruimten uitbreiden

oo Betrokkenheid van studenten

oo Directe feedback

oo Gedefinieerde taken en doelstellingen

oo Regelmatige evaluaties

oo Werkgroepen onderwijzen en modereren

oo Vereisten voor 1:1 leren

oo Actieve samenwerking
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Ontwikkeld om te leren.
Ontworpen voor u.

Transformeer uw leeromgeving met het ruime aanbod professionele
afdruk-, projectie- en visualisatie-oplossingen van Epson. Ontdek onze
kennisverhogende infographics, inzichtelijke video's, lesplannen voor
samenwerkend leren en meer op:

www.epson.nl/educatie of
www.epson.be/educatie

Ontdek de nieuwste educatieve inzichten, meningen en mogelijkheden op:

www.epson.co.uk/blog
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Bronnen
1.

Components of a 21st Century Classroom, Top 3 Reasons for Teachers to Use Technology in the Classroom (Onderdelen van een klaslokaal in de 21ste eeuw. Belangrijkste 3 redenen voor docenten om
technologie te gebruiken in het klaslokaal), Open Colleges

2.

Improving digital education in Europe (Digitaal onderwijs in Europa verbeteren), Europese Commissie

3.

Trends die zijn geïdentificeerd door leerkrachten en studenten, Europees scholennet

4.

Opening up Education: Innovative teaching and learning for all through new technologies and open educational resources (Maak onderwijs toegankelijk: innovatief onderwijs voor iedereen via nieuwe
technologieën en open hulpbronnen), EUR-Lex

5.

Creativity in schools in Europe: a survey of teachers (Creativiteit op scholen in Europa: een enquête onder docenten), Europese Commissie

6.

Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/inkjetsaving

7.

Getest door BLI over een periode van twee maanden tot en met april 2015, vergeleken met een groep concurrerende machines, in opdracht van Epson. Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/inkjetsaving

8.

Getest door BLI over een periode van twee maanden tot en met april 2015, tijd tot eerste afdruk (FPOT) vanuit een nacht slaapstand, vergeleken met alle geteste concurrerende machines op het moment van
publicatie. Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/inkjetsaving

