ONTMOETEN, NETWERKEN EN INSPIREREN OP NOT 2019

‘Voor beter onderwijs’
Vijf vernieuwde segmenten, een avondopening op woensdag, een schoolplein als entree
en veel nieuwe activiteiten en dat alles onder het thema ‘Voor beter onderwijs’. De NOT 2019, die van dinsdag 22 tot en met zaterdag 26 januari wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht, belooft ook deze editie
weer het grootste event voor onderwijzend Nederland te worden.

V

oorbeelden van nieuwe activiteiten zijn het
Future Lab, de Bloggerstraat, de Onderwijs
Catwalk, de Onderwijs Mancave en het Startersatelier. Aan de NOT nemen ruim 400 exposanten deel. Daarnaast kent de beurs in de
vorm van de Onderwijsacademie een groot, onafhankelijk, inhoudelijk programma dat door het veld zelf is samengesteld.
Brandmanager Audrey Wilschut: ‘Natuurlijk hebben we ook naar
de segmenten gekeken. We hebben gekozen voor een indeling
van vijf vernieuwde segmenten die in lijn zijn met de ontwikkelingen in het veld. Dat zijn Didactiek, Technologie & ICT, Dagtrips, eater & Cultuur, Opleiding, Advies & Beleid en tot slot
het segment Facilitair en Inrichting. Innovatie brengen we in

wat iS de not?
De Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) is het
grootste event voor onderwijzend Nederland en richt
zich op Kinderopvang, het Primair Onderwijs, Voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs. Op de
NOT kun je ontmoeten, netwerken en inspireren. Bekijk
de nieuwste materialen, neem deel aan een van de
workshops en ervaar nieuwe innovaties tijdens een van
de vele demonstraties en doe nieuwe kennis op tijdens
diverse lezingen in de Onderwijsacademie. Naast een
compleet aanbod aan exposanten vind je op de NOT
diverse pleinen en straten met elk een eigen thema.
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beeld via de Innovatie Awards & Route. We willen met de NOT
in ieder geval onze bezoekers verrassen’, gaat Audrey Wilschut
verder. ‘Elke keer weer, met sterke inhoud, bijzondere innovaties,
ijzersterke sprekers. Het onderwijs is erg veelzijdig. Dat laat de
NOT 2019 zien.’

GENOMINEERDEN
VOOR NOT INNOVATIE AWARD & ROUTE

Tien inzendingen zijn genomineerd voor de NOT Innovatie
Award & Route. In totaal zijn 62 producten en diensten ter jurering aangeboden, verdeeld over vier categorieën. De jury heeft
alleen in de categorieën PO en VO producten genomineerd. De
winnaars worden op de eerste beursdag van de NOT 2019 bekendgemaakt.
De jury heeft elke inzending beoordeeld aan de hand van een aantal kerncriteria: brede inzetbaarheid, diﬀerentieerbaarheid, duurzaamheid. Daarnaast moet het de nieuwsgierigheid van de
leerlingen prikkelen. Niemeijer: ‘We hebben ook gekeken of het
product vanuit de digitale geletterdheid een emotionele beleving
voor de leerling oplevert. Dat is voor ons een belangrijk criterium.
Opvallend was dat inzendingen vaak te methodisch zijn, in die
zin dat het de leerkracht geen of onvoldoende ruimte biedt er zelf
een creatieve invulling aan te geven. En dat is natuurlijk wel de
essentie van het leraarschap.’

PROFESSIONALISERING

GENOMINEERD IN DE CATEGORIE PO

Digitaal Componeren in de Klas
Uit onderzoek is gebleken dat zelf componeren kinderen enorm
betrekt bij de activiteit. Vooral digitaal componeren sluit aan bij
de belevingswereld van kinderen. Digitaal Componeren in de
Klas combineert techniek en muziek, sluit aan op de 21e-eeuwse
vaardigheden en ontwikkelt hun creativiteit. Het betreft verschillende lesvormen voor po, variërend in tijd, niveau en vereisten
wat betreft hard- en software.
Inzender: Meer Muziek in de Klas
CT-lijn
De CT-lijn van de DaVinci Academie is een aanvullende lijn
Computational inking binnen wereldverkenning op basis van
de doelen van SLO. De 21e-eeuwse vaardigheden zijn hierin uitgewerkt voor het Computational inking, programmeren & robotica, gekoppeld aan DaVinci’s thema’s. De leerkracht kandoor
middel van de tutorials en meegeleverde handleidingen de kinderen begeleiden zonder dat ze zelf de volledige kennis van een
programmeerprogramma hoeven te hebben.
Inzender: DaVinci Academie
Faqta Wereld en Talent
Faqta Wereld en Talent biedt basisscholen een nieuwe aanpak
voor wereldoriëntatie voor groep 1 t/m 8. Het programma is ontworpen op basis van de uitgangspunten van Onderwijs2032 in
samenwerking met Schooltv (NTR). Het biedt basisscholen een
rijke digitale leeromgeving met actieve lessen waar kinderen zelfstandig leren. Met Faqta ontdekken kinderen hun eigen talenten,
raken ze digitaal geletterd en leren ze 21e-eeuwse vaardigheden.
Inzender: Faqta
Cavatina met muziekboek voor buiten
De noten in regenboogkleuren van buitenxylofoon Cavatina
maken het bespelen mogelijk ‘op kleur’, dat wil zeggen zonder
kennis van het notenschrift. Percussion Play ontwikkelde hiervoor
een speciaal permanent muziekboek voor buiten, op roestvaststalen staander. Buiten muziek maken verbindt leerlingen met elkaar
en geeft een prachtige ervaring.
Inzender: Percussion Play Nederland
Magic Phonics
Magic Phonics biedt jonge kinderen de mogelijkheid om op een
eenvoudige, speelse én verantwoorde manier aan de slag te gaan
met de Engelse taal. Magic Phonics is gebaseerd op het Engelse
curriculum voor het leren lezen. De kern van Magic Phonics is

echter de compleet uitgewerkte leerlijn, die uit 18 lessen bestaat.
Inzender: Heutink
Beeldverhaal
De app Beeldverhaal van Cito helpt spreekvaardigheid in beeld
te brengen. Spreekvaardigheid beoordelen is een kunst. Je wilt
weten of een leerling een verhaal vertelt met een kop en een staart.
Maar ook of de leerling goede zinnen maakt en bijvoorbeeld
werkwoorden goed vervoegt. De leerling vertelt zelfstandig een
verhaal bij de vier plaatjes die op een telefoon getoond worden.
De app zet dit automatisch om in geschreven tekst. Waardoor de
leerkracht achteraf in alle rust kan bekijken wat wel en niet goed
ging.
Inzender: Cito

UITGEBREID
PROGRAMMA NOT 2019

De NOT kent ook dit jaar weer een onafhankelijk congresprogramma, genaamd de Onderwijsacademie, die zorgvuldig is samengesteld in samenwerking met de onderwijsadviesraad en het onderwijspanel. Met ruim 230 inhoudelijke
sessies in samenwerking met meer dan 30 inhoudelijke
partners kun je je volledig bijscholen op thema’s zoals
21e-eeuwse vaardigheden, arbeidsmarkt & mbo, talentontwikkeling, de leraar als coach, gedragsproblemen,
gepersonaliseerd leren, adaptief onderwijs, werkdruk, klaslokaal van de toekomst en nog veel meer!
Theaterprogramma
In het theater vinden dagelijks workshops en presentaties plaats.
Deze sessies worden gegeven door meer dan 30 bedrijven die deelnemen aan de NOT 2019. Met in totaal 230 presentaties kun je
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je volledig laten inspireren op het gebied van didactiek, technologie & ICT, opleiding, advies & beleid, facilitair & inrichting
en dagtrips, theater & cultuur.
Young Professional Programma
Jonge mensen enthousiasmeren voor het vak van leraar is één, ze
op langere termijn behouden voor het onderwijs is twee. Er is
veel uitval onder young professionals. De NOT biedt op de vrijdag het Young Professional Programma aan, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen po, vo en mbo. Elk onderwijstype kent zijn
eigen problematiek. In het programma komen de volgende zaken
aan bod: Leraren van het Jaar vertellen hoe zij het geschopt hebben van starter tot bekroond docent en je ontvangt de 10 gouden
werkvormen.
Mancave
De Mancave wordt georganiseerd door Mandaad en Meesterwerk. De gastheren in de Mancave zullen je met verschillende activiteiten verrassen. Denk aan inspirerende gesprekken, actieve
spellen, interviews, creatieve uitdagingen, een minionderzoek
over diversiteit op de basisschool en het invullen van een muurkrant. Eén ding is zeker, wanneer je het mannenhol verlaat, ben
je verrast en ga je naar huis met een bijzondere ervaring.
Programmeerplein
Bomberbot, FutureNL en Stichting SkillsDojo leren je hier alles
over de wereld van programmeren. Hoe tover je een hologram op
je telefoon? Hoe bouw je een online game? Test je kennis en doe
mee aan diverse workshops en sessies zodat jij jouw leerlingen
straks alles kunt vertellen over hoe je robots kunt programmeren,
apps en websites kunt bouwen of een animatieﬁlm kunt maken.
Kinderboekenplein
Op het Kinderboekenplein kun je onder anderen Juf Sanne,
Meester Sander, Merel Vink van de Leesvink of Anouk Overman
het hemd van het lijf vragen tijdens een ‘speeddate’, vertelt Juf
Maike hoe haar onderwijsblog een succes werd en gaat kinderboekenschrijver Jacques Vriens met bezoekers in gesprek over de
ontwikkeling van de sociale en emotionele vaardigheden in groep
1, 2 en 3.
Future Lab
In het Future Lab hoor je de laatste ontwikkelingen op het gebied
van IT voor het onderwijs. Verschillende partijen lichten hier hun
innovaties toe. Denk aan de Hololens van Microsoft en de robot
van het Vechtdal College.

verkiezing leraar van het jaar
Doelstelling van de verkiezing Leraar van het Jaar
is: kwaliteiten van leraren in het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zichtbaar en bespreekbaar maken. De verkiezing brengt het leraarschap
op een positieve manier in beeld. De titel ‘Leraar
van het Jaar’ is een erkenning voor het vakmanschap van vier individuele leraren, maar tegelijkertijd ook voor de beroepsgroep als geheel. De vier
winnaars worden feestelijk bekendgemaakt op
zaterdag 26 januari tijdens de NOT 2019.

Bloggerstraat
Bekende onderwijsbloggers zullen hier dagelijks ‘live vanaf de
NOT’ gaan bloggen. Daarnaast is er natuurlijk ruimte om vragen
te stellen en kennis te delen.
School van de Toekomst
Op de NOT vind je dit jaar een compleet ingerichte High Tech
Education Campus (HTEC). In deze school van de toekomst
krijgen twee klassen met leerlingen van groep 7 les in de klas van
de toekomst. Denk aan een LEGO Education Innovation Studio
Lokaal, een Staand en Bewegend Leren Lokaal en een Adventurous Learning Lokaal. Deze HTEC wordt mogelijk gemaakt door
NOT, Openbare Basisschool West en Heutink.

VOOR MEER INFORMATIE
OVER ALLE PROGRAMMA-ONDERDELEN
EN DEELNEMERS VAN DE NOT 2019

www.not-online.nl
TEKST FRANK STIENISSEN
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