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“Leraar is
onmisbare schakel
in vernieuwing van
het onderwijs”
Eric Razenberg, CEO ThiemeMeulenhoff
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Leraar is onmisbare
schakel in vernieuwing
van het onderwijs
Om de complexiteit van de huidige
onderwijsinnovatie te typeren, wordt wel
eens gezegd dat het onderwijs nu leerlingen moet voorbereiden op banen die
nog niet bestaan. De maatschappelijke
en technologische ontwikkelingen gaan
daarvoor te snel. Niet dat het onderwijs in
het duister tast over welke vaardigheden
nuttig voor leerlingen zijn, maar van een
uitgekristalliseerde visie is op dit moment
geen sprake. Dit geldt – zo stelt Eric
Razenberg, portefeuillehouder ICT en
Digitalisering bij de Groep Educatieve
Uitgeverijen (GEU) en CEO bij Thieme
Meulenhoff – ook voor de vaardigheden
die leraren nodig hebben om, gebruik

makend van de nieuwe technologische
mogelijkheden, hun leerlingen optimaal op
hun toekomst voor te bereiden.
“Je ziet dat digitale leermiddelen steeds
meer gericht zijn op het ondersteunen van
het werk van de leraar. Het gaat niet langer
alleen om aantrekkelijke digitale content
voor leerlingen. Het gaat om het resultaat
dat de leraar met leermiddelen kan bereiken. Digitale leermiddelen helpen de leraar
zijn les voor te bereiden, maatwerk te leveren aan zijn leerlingen en de ontwikkeling
van leerlingen beter te volgen met behulp
van bijvoorbeeld digitale toetsen en inzichtelijke rapportages over hun voortgang.

PAGE

NEXT

PAGE

ERIC RAZENBERG
Eric Razenberg is CEO van Thieme
Meulenhoff en portefeuillehouder
ICT en Digitalisering in het bestuur
van de GEU. Eric heeft de afgelopen
tien jaar in leidinggevende functies
bij meerdere uitgeverijen vorm en
inhoud gegeven aan de vernieuwing
van het onderwijs met digitale
leermiddelen.
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“Om die digitale leermiddelen goed in te
zetten heeft de leraar nieuwe vaardigheden nodig. Ik ervaar dat ook de jonge, pas
afgestudeerde leraar niet altijd de meest
actuele kennis en ervaring met de inzet
van digitale leermiddelen heeft. Dat kan
ook niet, de ontwikkelingen gaan immers
snel. Daarom is het belangrijk dat betrokkenen van elkaar leren. Uitgeverijen
ondersteunen met hun dienstverlening
scholen bij hun interne dialoog over het
ontwerpen van leerprocessen die de
gewenste context geven aan digitale
leermiddelen. Het uitwisselen van kennis
en ervaring staat daarbij centraal.
Daarom ondersteunen de uitgeverijen
ook het initiatief van stichting
LeerKRACHT, waarin leraren met
elkaar het onderwijs elke dag een beetje
beter maken.
“Het gaat om de onderlinge balans tussen onderwijsvisie, leermiddelen en de
vaardigheden van leraren. Die elementen
gaan elkaar versterken als ze in de voor
de school optimale mix zijn gebracht. De

inzet van ervaring en ideeën van leraren, jong
en oud, is daarbij van groot belang. Hun creativiteit en vakmanschap helpen ervoor te zorgen dat digitale leermiddelen het rendement
opleveren wat we ervan verwachten.”
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