
Docentprofessionalisering in het

voortgezet onderwijs
ThiemeMeulenhoff ondersteunt docenten in Nederland door het maken van lesmethodes voor

verschillende vakken. Om docenten nóg  beter te ondersteunen ontwikkelden ze de Academy

app. Met de app halen docenten op een toegankelijke manier het meeste uit hun lesmethode.

Daarnaast krijgen ze evidence informed tips en inspiratie om nóg betere lessen te geven.

Uitdaging

  Alles begint met kennis. De uitdaging is vooral om die kennis op de juiste manier aan te bieden.

Wij zagen dat docenten hun kennis vaak op vaste momenten in lange modules moeten

bijspijkeren, dat is niet ideaal. Kijk maar naar de corona periode. Soms moet je snel

lesmethoden aanpassen, of soms wil je gewoon even je kennis opfrissen. Dan heb je een

kennistool nodig die je hierin ondersteunt.

Aanpak

Met Primio kunnen we het hele jaar door modules beschikbaar stellen. En dus zorgen dat

docenten elke dag de juiste informatie op zak hebben om top te presteren. Samen met

ThiemeMeulenhoff zijn verschillende kennismodules ontwikkeld die docenten in het voortgezet

onderwijs inspireren met relevante kennis over lesgeven: toetsen met jouw methode,

activerende didactiek met jouw methode én online lesgeven. De microlearnings zijn ingericht

om te inspireren én bestaande kennis op te frissen.

Resultaat

Met bijna 2.000 actieve sessies en het swipen van meer dan 12.000 kaartjes maakten docenten

er volop gebruik van. Ze roemden vooral de laagdrempeligheid van de app en de informele

manier waarop ze kennis wordt gedeeld. Ze vonden het prettig dat ze altijd en overal hun kennis

konden opfrissen en nieuwe dingen konden leren. Tijdens werktijden werd veel gebruikgemaakt

van de kaartjes met praktische tips, terwijl na schooltijd vooral theoretische informatie werd

geraadpleegd waarmee ze hun lessen voor de volgende dag konden voorbereiden. Door het



succes van de pilot wordt met ThiemeMeulenhoff gewerkt aan een uitbreiding van het

bestaande leerprogramma.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten wat onze mobiele leerapp voor uw

organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

https://www.primio.app/contact

