
 

 
 

 
 

Uitnodiging 
 

2e Duits-Nederlandse Netwerkbijeenkomst 
"DIGITA(A)L EUREGIO EDUCATION - Digitalisering in het onderwijs" 

 
Uitwisseling tussen hogescholen en universiteiten  

en leraren/docenten uit het primair, voortgezet en beroepsonderwijs 
 

op 
15 maart 2021, 15.00 tot 17.00 uur (Zoomconferentie). 

 
 
Zoals het er nu voor staat, zal de Corona-crisis nog wel even duren. Een aangepaste manier van 
lesgeven met behulp van digitale media zal dus onze dagelijkse routine blijven. Om deze reden 
hebben wij onze krachten gebundeld met  
 

 het Centrum voor Lerarenopleiding van de Westfälische Wilhelms Universität Münster,  

 het Instituut voor beroepsonderwijs van de Fachhochschule Münster en  

 de Academie Pedagogiek & Onderwijs van Saxion  

de toonaangevende instituten voor lerarenopleidingen in de regio en onder leiding van DNL-contact 
de handen ineengeslagen om het gebruik van digitale media in het onderwijs in de Euergio te 
bevorderen. De grensoverschrijdende uitwisseling tussen Nederland en Duitsland geeft hiertoe de 
volgende impulsen: 
 

 U zult kennismaken met voorbeelden van good practice uit beide landen voor het lager, 
middelbaar of beroepsonderwijs. 

 U wisselt ideeën uit met collega's en deskundigen uit beide landen in praktische workshops en 
neemt zo deel aan grensoverschrijdende ervaringen. 

 
Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich tot 28 februari 2021 inschrijven via de onderstaande link. 
Deelname is gratis. Om het evenement zo vlot mogelijk te laten verlopen, behouden wij ons het recht 
voor het aantal deelnemers te beperken en zullen wij de voorkeur geven aan vroege inschrijvingen:  
 
 

► IBL - Aanmelding "DIGITA(A)L EUREGIO EDUCATION" - FH Münster (fh-muenster.de) ◄ 
 
De netwerkbijeenkomst volgt het principe van "ieder in zijn eigen taal", dat zich in de Euregio heeft 
bewezen. In de workshops zelf zal iedereen in zijn eigen moedertaal spreken. Er zal een van de 
moderatoren beschikbaar zijn voor eventuele hulp bij het vertalen. Om de schermtijd beheersbaar te 
houden, zullen we een deel van de informatie van tevoren aan de deelnemers verstrekken. 
 

https://fh-muenster.de/ibl/arbeitsbereiche/anmeldung-tagung-nl.php
https://fh-muenster.de/ibl/arbeitsbereiche/anmeldung-tagung-nl.php


 

 

 

Programma   
 

 
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met: Johannes Reef, DNL-contact, tel.: +49 2551 7047110, 
reef@dnl-contact.de   
Website van het project: www.dnl-contact.de/nl/digitalisering  

 
 

 

Das Projekt DIGITA(A)L EUREGIO EDUCATION Digitalisierung in der Bildung wird von 
der Europäischen Union im Rahmen des Programms Interreg VA Deutschland 
Nederland als Rahmenprojekt der EUREGIO gefördert. Leadpartner ist DNL contact, 
Projektpartner sind die Academie Pedagogiek & Onderwijs der Saxion Hogeschool 
Enschede, das Institut für Berufliche Lehrerbildung der Fachhochschule Münster 
sowie das Zentrum für Lehrerbildung der WWU Münster. 

15:00 uur Welkom Johannes Reef (DNL-contact, projectleider) 

15:05 uur Online onderwijs vanwege Covid/afstandsonderwijs -Blended Learning  
Symen van der Zee, Academie Pedagogiek & Onderwijs, Saxion Hochschule 

15:15 uur 
 

Good Practices Workshops (parallel in drie groepen): 

I. Primair niveau: digitalisering in de lerarenopleiding (zowel afstands- als face-to-

face onderwijs) in D en NL (Jeroen van der Veen, Saxion; Katja Möhring, Martini 

Grundschule Greven); facilitator: xxx, Saxion. 

II. Voortgezet onderwijs: digitalisering in de lerarenopleiding (zowel afstands- als 

face-to-face-onderwijs) (Kathi Kösters, directrice Gesamtschule Münster Mitte; Gijs 

Eidhof MSc., Pius X. College); facilitator: Martin Jungwirth (Center for Teacher 

Education, WWU Münster).  

III. Beroepsonderwijs:  digitalisering in de lerarenopleiding (zowel afstands- als face-

to-face-onderwijs) (StD. Ingo Gericke van Adolph Kolping BK in Münster, Pieternel 

Buschers en Bas Herink, ROC van Twente); facilitator: Marc Krüger (Instituut voor 

beroepsonderwijs van de Fachhochschule Münster) 

16:00 uur Pauze 

16:10 uur Praktijkworkshops (dezelfde groepen als in de Good Practice workshops) 
I  Primair onderwijs 
II  Voortgezet onderwijs 
III  Beroepsonderwijs 
 

Thema’s: 
 Uitwisseling van goede voorbeelden aan Nederlandse en Duitse zijde 

 Organisatie van de opleiding en begeleiding van leerkrachten in tijden van 

digitalisering  

 Ontwikkeling van de mediacompetentie van leerkrachten  

 Bevordering van mediageletterdheid, mediacompetentie en digitale 

geletterdheid van lerenden  

 ICT infrastructuur 

17:10 uur          

 

Vooruitblik op verdere activiteiten & afsluiting van de netwerkbijeenkomst 
(Dr. Johannes Reef, DNL contact, projectleider) 

http://www.dnl-contact.de/nl/digitalisering

