“Onthouden dit!”
(impressie van de opfrismiddag VO-content
bij het Driestar College op 30 januari 2020)
Met de woorden “onthouden dit!” stootte de ene docent de andere aan. En zo kregen de docenten tijdens
de opfrismiddag bij het Driestar College meer tips mee van VO-content-relatiemanager John van Dongen.
Na de hartelijke ontvangst door Leendert van der Ham, directeur vmbo-bk&PRO bij het Driestar College,
was het aan John om de deelnemers mee te nemen door de Stercollecties. Na een minuut of twintig, na
de oproep om bij de Stercollectie van het eigen vak te kijken, ontstonden de eerste geanimeerde
gesprekken. De deelnemers bevroegen elkaar en hielpen elkaar bij de vragen en de mogelijkheden. John
liet daarop op heldere wijze zien hoe binnen het materiaal kan worden geknipt, geplakt en gearrangeerd.
Sterker, eigenlijk toonde hij hoe docenten baas over hun vak blijven. Als docent ben je nu niet meer
afhankelijk van wat standaard in boekvorm of website wordt aangeboden. Integendeel, je wordt meer
geprikkeld om na te denken over wat je je leerlingen wilt aanbieden, wat het hun moet opleveren en hoe
je het wilt aanbieden. Een mogelijkheid tot maatwerk dat niet alleen recht doet aan de leerling, maar ook
aan de leerdoelen die de docent bepaalt en de door de docent gewenste leermaterialen.
Na de pauze kwamen de extra programma’s aan bod. Met name de presentatie van de Eindexamensite
en de website Portfolio-site.nl gaf veel aanknopingspunten voor verder gebruik.
En zo was de totale opfrismiddag ook bedoeld: de actuele stand van het materiaal van VO-content geven
én gebruikers wijzen op meer en nieuwe mogelijkheden. Alles om – zélf en met de collega’s – meteen al
nog meer rendement te gaan halen uit het materiaal.

Deelnemers aan de opfrismiddag op 30 januari 2020
bij het Driestar College laten zich inspireren door
relatiemanager John van Dongen

