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1.0 Nationaal monument 



3.0 Mahnmal Berlijn 



Mahnmal Berlijn 



Van 1.0 naar 3.0 



1.0 versus 3.0 

 
 
- Schriftcultuur  vs. Digitale cultuur 
- Statisch   vs. Dynamisch 
- 1richtingsverkeer vs. Interactie 
- Disciplinair  vs. Multidisciplinair 
- Overdragen  vs. Delen 

 
 



Instituties staan ter discussie 

 
• Politiek 
• Omroepbestel 
• Zorgsector 
• Justitie 
• ……. 

 
• ……. 
• Bibliotheek 
• Onderwijs 

 



1.0 Gemiddelde 



1.0 Kennisoverdracht 



1.0 Eén weg naar Rome 



1.0 Contrôle 



3.0 Mahnmal Berlijn 



Controle: 1.0 versus 3.0 



1.0 Het schrift als metafoor 

 



Schriftcultuur:  
waarden en normen 

 
• Auteursrecht 
• Betrouwbaarheid van bronnen 
• Privacy 
• Archiveren 
• Intellectuele vaardigheden 
 - zoeken en vinden 
 - analyseren en concluderen 
 



We stellen de mens op 24 uur 

24 uur Medium 

  0.00.00 Homo Sapiens 

  0.04.00 Spraak 

23.53.00 Schrift 

23.59.15 Boekdrukkunst 

23.59.51 Telefoon 

23.59.52 Tijdschrift en film 

23.59.55 Radio 

23.59.57 Televisie 

23.59.59,75 Digitale media 



Van 1.0 naar 2.0:  
Imiteren en interactie 



2.0 Imiteren en interactie 



3.0 Eigenaard-igheden 



3.0 Het internet als metafoor 



3.0 Informeel leren 



3.0: Differentiëren  



3.0 Differentiëren: Leerstijlen van Kolb 



3.0 Differentiëren: Meervoudige Intelligentie 



3.0 Transparantie 

 
Voldoende [6‐7] 
 
• je hebt alle leerdoelen gehaald 
• de genoemde literatuur verwerkt 
• je hebt je op enigerlei wijze adequaat 

uitgedrukt 
• de inhoud en toepassingen zijn vooral een 

reproductie van de literatuur en de 
behandelde collegestof 
 



3.0 Transparantie 

 
Goed [7‐8] 
• je hebt alle leerdoelen gehaald 
• de genoemde en nieuwe literatuur 

verwerkt 
• je hebt je op enigerlei wijze adequaat en 

aantrekkelijk (boeiend) uitgedrukt 
• de inhoud en de toepassingen zijn vooral 

een reproductie van de literatuur en de 
behandelde collegestof, waarbij kritische 
reflectie deel uitmaakt van elk onderdeel. 

 



3.0 Transparantie 

Excellent [8‐9] 
 
• je hebt alle leerdoelen gehaald 
• de genoemde en nieuwe literatuur 

verwerkt 
• je hebt je op enigerlei wijze adequaat en 

aantrekkelijk (boeiend) uitgedrukt 
• de inhoud en de toepassingen zijn niet 

alleen een reproductie van de literatuur en 
de behandelde collegestof, waarbij 
kritische reflectie deel uitmaakt van elk 
onderdeel, maar voegen hieraan creatieve 
en originele elementen toe. 

 



3.0 Kennis delen 



3.0 Loslaten 



      Anders denken 

Formeel Informeel 

 
 
Behoudend 

Verbeter 
 
Bezie het bestaande 
onderwijs kritisch 

Combineer 
 
Betrek beroepenvelden bij 
het onderwijs 

 
 
Radicaal 

Heroverweeg 
 
Bedenk andere vormen 
van onderwijs binnen 
de bestaande kaders 

Transformeer 
 
Bedenk alternatieven voor 
het huidige onderwijs 



3.0 uitingen 

 
• #durftevragen sessies 
• Pop up-winkels 
• Fan van een student 
• Incubate-festival Tilburg 
• Amber alert 
• Seats2Meet 
• Cursus Mediawijsheid - UvT 



Kennis delen? 

 

 
 

                 hvdriel@gmail.com 
 

@hvdriel 
 

LinkedIn 
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