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MASTERCAMPUS | MASTERMIND 2.0

Infosessie: 20 januari 2020

leper

Synthese: Hoe krijgen wij de scholen bij de campus en de campus naar de scholen?

Sterkte

Samenbrengenvanalle onderwijsniveaus —>

4 - Moderne technologie} >

-  Leerlingen krijgen de kans om beroepente leren

kennen(input en medewerkingen/partnershipvan
( 2nin MCR)cfr. SETT beurs

(ASO-leerlingen)
-

_
Mini technopolis

   
 

Opportuniteiten

-__ Het delen van leermateriaal

Grensoversch rijdend

- Netoverschrijdend

  

Zwakte

- Kunnen/mogen weze gebruiken?

- _Reglementering in campus?

Goede afspraken-coördinatie

 

zal ermvoldaende taféeserucraur zijn?

Wordt er mettijdslots gewerkt voor

gebruik?

Bedreigingen
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Documentatie:

1. Mastermind 2.0 — Inleidende presentatie

2. Omgaan met disruptie. Over digitalisering, innovatie en transformatie. MCR Consulting -

Presentatie

3. Wat vinden uw collega’s van de Mastercampus Roeselare? Video
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MASTERCAMPUS| MASTERMIND2.0

Infosessie: 21 januari 2020

Brugge — groep 1

Aanwezigen: XXX

Synthese: Hoekrijgen wij de scholen bij de campus en de campus naarde scholen?

   

  
Lange openingsuren. Breed en gevarieerd

aanbod.

- } Innovatief karakter, een luxe om als
‘mm i

onderwijs met nieuwe machineste kunnen
_————

werken.

 

Zwakte

 

Mobiliteit: als dit niet bekeken wordt dan is

alleen maariets voorleerlingen in de buurt

van Roeselare.

Zullen mensen (werklozen

teresseerde
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Oppor el

- totaalbelevenis.
Voorzien van een bibliotheek, cafetaria,..

- Moorzie-in:modules,

Jeerlijnen.

Scholen kunnen er online materialen

reserveren. Deze wordennaarde school -

gebracht

  lendenkensamennaover -

-  Koppeling maken met accreditatie en

certificering. Behoud het als

competentiecentrum.

- Mobiliteit» financiering vanuit =

bedrijfsleven.

 
- Lee enoplei  

 

 
 

Documentatie:

1. Mastermind 2.0 — Inleidende presentatie

  

Momenteel zijn er weinig toeristen. De

organisatie zal inspanningen moeten

leveren wil ze burgers aantrekken.

yiHoeblijft zo’n centrum hot, actueel!

kortebelevenis.

je-daarnain

Ì Nieuwe infrastructuuris eenisbedreiging als }

de als school overouderemachines

beschikt.

Middelen.van de school zijn ontoereikend

om aanvullend te werken. Vb. aanwezigheid

van krijtborden i.p.v. smartboards

 

 
2. Omgaan met disruptie. Over digitalisering, innovatie en transformatie. MCR Consulting -

Presentatie

3. Wat vinden uw collega’s van de Mastercampus Roeselare? Video

Pagina 2/2



||renee

MASTERCAMPUS | MASTERMIND 2.0

Infosessie: 21 januari 2020

Brugge — groep 2

Aanwezigen: xx

Synthese: Hoe krijgen wij de scholen bij de campus en de campus naar de scholen?

   

 

  

    

Sterkte

Kinderopvang

Gevarieerd machinepark. Men kan erheel

wat skills aanleren.

 

   

    

   

   
   

  

 

Themabus(sen) of pakketten rond

technologie / programmeren / klimaat /…

Gevarieerd aanbod gaande van een fysiek

bezoek tot het uitlenen van materiaal tot

het downloaden van media.

Uitleendienst. Wat zal je kunnen

reserveren? Worden de materialen |

geleverd? Grote machines of enkel kleine?
n | an

mogelijkheden.

Openingsuren: ’s avonds en in hetEe

open.t

  

Zwakte

Onduidelijk: voor wat kun je naar de

campus gaan?Basisopleiding of

specialisaties. Breed of in de diepte?

Oogvoorveiligheid! Kleuterproof!

h verplaatsennaar c

- Nuenkel focus op de mogelijkheden in het

gebouw. Kijken naar de volledige site. Ook

buitentoepassingen onder de loep nemen.

- | Zal er opbergruimte zijn voor scholen?
Bewaren van eindwerken / geïntegreerde

proef,…

 

  

Zal moeilijk zijn om de ontwikkelingen te \
volgen.

 

  4  
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Bedreigingen

 

-_(_Om het machinepark up-to-date te houden

kan je werken met het leasen van -

machines. -
 

Onderzoekende
- Koppelen aan studiekeuzebegeleiding.

-__ Onderwijsinspectie consulteren en vragen -

naar hun input. -   

    
 

Documentatie:

1. Mastermind 2.0 — Inleidende presentatie

2. Omgaan met disruptie. Over digitalisering, innovatie en transformatie. MCR Consulting -

Presentatie

3. Wat vinden uw collega’s van de Mastercampus Roeselare? Video
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MASTERCAMPUS| MASTERMIND2.0

Infosessie: 21 januari 2020

Brugge — groep 3

Aanwezigen: Heuvelland, VTI Menen, Petrus en Paulus West, Kleutersschool, Pedagogische

begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs, De Berkjes BuSo

Synthese: Hoe krijgen wij de scholen bij de campus en de campus naar de scholen?

Sterkte

 

  pact van iw op he Mengeloofthetniet altijd van de eigen

i autoriteit. Ombuigen doorpeers die andere

„Ansteken van Agion omtrent de inrichting peers overtuigen.

van het gebouw. (gebruik van flexibele -

ruimtes)

-  Ambitieus, vernieuwend,

-  Initiatief op zich is al een meerwaarde.

Beter dan wat er nu is. -

-  Aanzet om zaken samente brengen.

- Schooloverstijgend, niveauoverstijgend: -

basis — secundair,... -

 

  

  

   

  
- Het traject is er één van co-creatie. Actoren -

krijgende kans om meete participeren.

- } Technologie wordt gekoppeld aan
) duurzaamheid. }

 

 

Bedreigingen

 

- Watis de invulling voor de school-

omgeving?

Huidig beleid focust op kennis    
 

- Inde Mastercampus staan machines die

} een school echt niet kan betale
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- Ki

 

 

machinesdie op dit moment aanwezig zijn.

Belang at de Mastercampus nai ng

leerlingen uit het basisonderwijs.

      
    

kan komen.

an een oriénterendeinvulling krijgen voor

  

kanlee  

- Mogelijkheid om een netwerkfunctie uit te

bouwen.

 

 

    

Watje wil winnen, kun je ook verliezen. Je

creéert contrast met kleinere minder

attractieve scholen.

Goede leerkracht verlaat de technische .

school voor de attractieve Mastercampus.

zijn.

  

 

e personele omkadering dient

elegd worden.  
Omgaan met disruptie. Over digitalisering, innovatie en transformatie. MCR Consulting -

Documentatie:

1. Mastermind 2.0 — Inleidende presentatie

2.

Presentatie

3. Watvinden uw collega’s van de MastercampusRoeselare? Video
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MASTERCAMPUS| MASTERMIND2.0

Infosessie: 29 januari 2020

Izegem — groep 1

Aanwezigen: XxX

Synthese: Hoekrijgen wij de scholen bij de campus en de campus naarde scholen?

    
  

Sterkte Zwakte

- Externe investeringen die scholen ten

goede komen.Scholen hebbennietaltijd -

het budget om continue te vernieuwen.

Nieuwetechnologie. \ -

Levenslang leren begint al bij

jonge leeftijd.

- Eris een diversit: itaan en. | - Denaam Mastermind?

- Goedestart, er is een hoge betrokkenheid. - rr

Er wordt sterk de nadruk gelegd op Onderhoud van windmolens

verbinding.

  
- Elke goed geïnvesteerde euro in onderwijs

is een gewonnen euro.   
j hoe zal je met onderwijs vooruit lopen.

- Bemiddelingspoot Men kijkt naar de situatie nu en blokkeert

innovatie.
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- Expertise van de bedrijfswereld

binnentrekken. (bv. Maken van trappen)

-  Lokaal / regionaal (over de taalgrenzen

heen) internationaal (heel wat Fransen

zoeken hier naar een job).

  

  

 

 

Veiligheidsinstituut(Evi)

Modernisering van de derde graad

secundair onderwijs. Welke

~  beroepskwalificaties gaan we aanbieden?

-  -seminars / co sharing , afstandsleren

- Als mensenwillen... -> schakelen (volgende

bus, rijdt trager)

 

School kan informatie halen in de campus —

campuskan ookinformatie komenhalen en

brengen naarde school.

-  ledereen betrokken krijgen — je moet dit

ook verwezenlijken.

- Ook de mensendie niet komen.

Sensibiliseren...

hiervoor  

  gekend. Hoe ervoorzorgen dat de

geletterdheid van die mensen omhoog

gaat.

-  Techniekbus / sponsoring grote bedrijven

en overheid 
 

Bedreigingen

  

      
d killshebben om

y uidige verloning / extralegale

voordelen voor lesgevers.

- Is je wil les geven over bv.

gepolierde betonis praktisch moeilijk te

organiseren.

-_ Maatschappelijk tendens — technisch en

beroepsonderwijs is geen troostprijs. Je

moet ouders er ook bijkrijgen. ledereen

mee, watervalsysteem.

il van deleerkrachten
uit hun comfortzone.

 

   

 

mensen moeten  

-_ Vergrijzing / verouderd publiek -> old

powerin scholen. Cultuur tout court ook in

bedrijven.
  

‚mfortz moeilijk

meekunnen met de snel veranderende

maatschappij. Maar je moet ook kunnen

volgen — ik kan niet vooruit wantik heb niet

de skills. (moet pijn doen)

-  Snelheid van de nieuwe technologie /

evolutie / revolutie

- Weer veranderen burnout?

 

-  Instapmogelijkheden

-  Overnachtingen -> Epoxy aanwezigheid

(ontspanningsruimte)

- Politiek — hoe ziet mendit binnen jaar?

- Alles die praktijk aangaat wordt continue

afgebouwd. (waardering van handenarbeid

— weinig praktijk) _
- holen hebben 10
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een

Oe mn - Opleidingsorganisatie -> watis onzerol in

de maatschappij (bachelors, graduaten,...)

- Howest maakt keuzes — en proberenin die

keuzes goedtezijn

Harde keuzes maken, watgaan jullie juist

1, kiezen.
: _ B | ee|

Documentatie:

1. Mastermind 2.0 — Inleidende presentatie

2. Omgaan metdisruptie. Over digitalisering, innovatie en transformatie. MCR Consulting -

Presentatie

3. Wat vinden uw collega’s van de Mastercampus Roeselare? Video
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MASTERCAMPUS | MASTERMIND 2.0

Infosessie: 29 januari 2020

Izegem — groep 2

Aanwezigen: XXX

Synthese: Hoekrijgen wij de scholen bij de campus en de campusnaarde scholen?

Sterkte Zwakte

- _Vooruitstrevend, innovatief

- Technopolis als concept.

- Middelen

- _Polyvalente ruimtes inrichten -> smeerput

inrichten.

- Hoogtechnologische apparatuur te

plaatsen.

- Dezelfdedoelstelling als RTC maar zij zijn

niet gelukt in hun opzet.

- Het is meer dan toestellen alleen. Beweging

en mobiliteit.

  
  

 

Binnen particratie,

Komen tot een concrete invulling van iets

materialistisch.

 

Peerto peer netwerk — ter plaatse gaan.

Enorme mogelijkheden. Daar zit de

oplossing.

Is dit de meerwaarde voor

iedereen?

RTCis niet geluktin het connecteren van

arbeidsmarkt en onderwijsveld.  
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Op afstand samenkomen (inbellen)

Flexibel in invulling. Evolutie kan zo snel

veranderen. Preventief al rekening houden.

Circulair aankopen. Bij het afschrijven.

Eisenpakket te maken. Technisch niet

uitvoerbaar. Kunnen dit wel realiseren.

Afzuiging
é

Interimkantoren erbij betrekken — Vives wel

betrokken. Hebben ook die contacten.

Bepaalde profielen gaan allemaal via

interim.

 

n en energie.

KMO land sterker. Wilde westen

Wat het mogelijk maakt om gezichten te

kennen? Onbekend is onbemind — vijver

groter maken op het vlak van zo zit die

wereld in elkaar.

Technische profielen gezocht nogteveel

tussenstappen. Kortdurende opleidingen |

hogescholen, bedrijven zelf

Goed opleiden is het nieuwe rekruteren —

die focus moet er daarin veel meerin.

urveranderin

moeilijker om a .

etwerkenfaciliteren. (vb. swo Voka RTC _

en techniekacademie)  
 

    
Bedreigingen

  

 

   

   

   

 

J Naast

elkaar. Alle sectoren hebben hun eigen

screeningstool voor duaal leren ontwikkeld.

Onvoldoende het onderwijsveld

meegenomen.

Mindset van de mensen veranderen, dit zal

toch wel tijd vergen.

Techniek en geld is ee

 

Niet enkel focussen op het economische

aspect. Ook focus op cultuur,creativiteit,

vrijheid laten over te ontwikkelen

Partijen hebben diverse achtergrond.

Agenda van ééniederis anders. Kan er

consensus worden gevonden : p

Samenstelling adviesorgaanis politiek

samengesteld.

Motivatie hangt samen metgraag doen /

voormij is dit de juiste keuze geweest

Je kan u richting kiezen maar niet uw vak

Veel meermodulaire

Creatief uwopdracht / speleffect

Vertaalslag maken van hetnaar

Fs.bij volwassenen

Binnen6 jaar klaar. Enkel portugezenzijn t

laat.  
ave q 7

Netwerking — meenemen naar leerlingen —

aanbod kennen proces samen lopen los van

de infrastructuur.

65% jobs bestaan nu niet meer transversaal

leren — breed te houden teveel mogelijk

laten proeven heel gemakkelijk 5 jaar die

job 10jaar later...
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- ontdekkenvanuwtalentinde
(maatschappij ingrotelijnen van uzelf weet

ikben zo iemand
-_In grote te lijnen juist zitten

-  Erliggen veel kansen — hoe houje die

betrokkenheid? Voeling in gans de

Provincie. Respect vertrouwen en

betaalbaarheid.

- Waar komen de jonge mensenterecht.

Groot stuk van de talenten komenniet op

de juiste plaats terecht. Zo vroeg mogelijk

zo juist mogelijk terecht komen.

- Drempel moetenverlagen, wat gebeurt er

aan de binnenkant van die bedrijven.

Drempelverlagend oplossingen te geven.

-_Opleidingsfondsen samenbrengen. Band te
ver. Hoe neem je dat mee.  

Documentatie:

1.

2.

Mastermind 2.0 — Inleidende presentatie

Omgaan met disruptie. Over digitalisering, innovatie en transformatie. MCR Consulting -

Presentatie

Wat vinden uw collega’s van de Mastercampus Roeselare? Video
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Groep 1 : voormiddag

Gams dat lager onderwijs een plaats kan krijgen op de campus. Nodige

ondersteuning voorde leerkrachten of scholen moet voorzien worden. Dit mag niet gebruikt

worden als een‘one le om:Hat te vinken op het eer, Integratie en structurele inbedding

 

Hoeveel kan voorzien worden? Op basis daarvan kan aanbod uitgewerkt worden? Bepaalde

zaken hebben eenmaal centen nodig.

Positief

Teveel partners in de MCR, besluitvorming?

 

Infrastructuur:

Moet echt de hightech infrastructuur zijn, daarvoor kan er warm gemaakt worden, geen

basisinfrastructuur.

Open infrastructuur, zomaar bij elkaar kunnen binnen lopen, leren van elkaar.

Brede campus. Ook voorzien in klaslokalen, theorielokalen, zodat niet enkel een plaats is

waar technisch onderwijs komt. Ookenkelde arbeidsmarktgerichte opleidingen,brede

Gaat er wel voldoende capaciteit zijn? Wachtlijsten om te kunnen komen?

De infrastructuur moet high tech blijven, mee blijven met nieuwe tendensen.

       

 

MCR inde!

K ant-en-klare kits/pakketten om uit te lenen, soort bib goed doordachte pakketten waarin de

school zelf mee aan de slag kan gegaan worden.

Voldoende begeleiding hiervoor voorzien, koudwatervrees wegnemen,niet te moeilijk.

Link met de leerplannen, overzicht van welke doelstellingen/eindtermen kunnen voorzien

worden. Overzicht van de infrastructuur/tools die kunnen gebruikt worden.

Uitgewerkte programma’s (verschillende niveau’s) voorde Ikr’en

MASTERMIND MOET BLIJVEN DOORLOPEN

Groep 2: namiddag



Sterkte: Creativiteit

Infrastructuur:

‘krachtige leeromgeving
Niet alleen denken in m? van de MCR, krachten slim bundelen over de grenzen heen.

 

Hoe blijf je mee in de high tech verhaal?

Uitbouw van een Technopolis voor West-Vlaanderen. Proefondervindelijklerleren,ren,w

‘binnen de leercontext envrije tijd.

orkshops,

Niet TE state-of-the-art willen zijn.

Mobiliteit:

 

MCR in de klas:

Uitbouw van mobiele settings

ES campus kan ook een belangrijke rol spelen ikv yndet

Feeling:

„Angstvoorverandering. Deleerkracht die uit zijn comfortzone moet stappen. Stapsgewijze
! coachingen ondersteuning.

 

‚Niet te veel overhellen naar economischbelang.

Lager onderwijs

Aanbod voor programmeren, analytisch leren denken, uitleendienst.


