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Informatie over Apple Teacher
Apple Teacher is een gratis onderwijsprogramma dat is ontwikkeld
om leerkrachten te ondersteunen en de nodige waardering te geven.
Het helpt beginnende maar ook ervaren leerkrachten bij het gebruik
van Apple producten in hun lessen en leermaterialen.
Duizenden schoolbestuurders en onderwijsexperts vinden Apple Teacher
een geweldig inspirerende manier om leerkrachten te ondersteunen
bij het ontwikkelen van innovatieve leerervaringen op iPad en Mac. Met dit
programma halen leerkrachten bovendien het uiterste uit de technologie
waarin u hebt geïnvesteerd.
Uw leerkrachten kunnen kennismaken met Apple Teacher door zich aan
te melden bij het Apple Teacher Learning Center (ATLC). Het leerplatform
waarin ze aan de slag gaan, biedt een directe verbinding met Apple.
Ze krijgen er nieuws en tips, en ze doen er inspiratie op.
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Aan de hand van het lesmateriaal in de Apple Teacher-basishandleidingen
doen leerkrachten nieuwe ideeën op voor hun lessen en leren ze werken met
iPad, Mac en ingebouwde apps. Ze gaan oefenen met Apple producten door
middel van praktische voorbeeldprojecten. Aan het eind van elke handleiding
staat een overzicht van ideeën waar ze direct mee aan de slag kunnen in de klas.
Na afronding van een project in de basishandleiding kunnen leerkrachten
een interactieve toets doen. De toetsen zijn bedoeld voor zelfstandig leren,
dus deelnemers kunnen ze zo vaak doen als ze willen. Zodra ze alle acht
de toetsen hebben afgerond voor Mac of iPad, mogen ze zich
Apple Teacher noemen.
Lees meer over Apple Teacher.

2

Apple Teacher introduceren met een kick-offevent
Veel scholen hebben al leuke kick-offevents georganiseerd om hun personeel in groepsverband kennis te laten maken met Apple Teacher, zodat iedereen samen
aan het leertraject kan beginnen. Het doel is tijd vrij te maken en een setting zonder afleidingen te bieden, waar leerkrachten enthousiast kunnen worden over het
programma en elkaar kunnen ondersteunen terwijl ze de eerste stappen zetten in het Apple Teacher-traject. Hier zijn wat best practices die u tijdens het plannen
van het event in overweging kunt nemen.
Deelnemers

Opzet

Denk na over wie het event moet bijwonen. Het kan een specifieke
afdeling of de hele school zijn. Soms werkt een kleinere groep beter
voor het personeel. Sommige scholen hebben andere scholen in de
buurt uitgenodigd om mee te doen. Samen leren met leerkrachten van
andere scholen kan extra boeiend zijn en de mogelijkheden vergroten.

Kies de vorm die het beste werkt voor uw leerkrachten.
Laat ze zelfstandig, in tweetallen of in kleine groepjes werken.
Ze kunnen de activiteiten in hun eigen tempo doen of met
een tijdslimiet voor wat extra uitdaging.

Locatie
Kies een grote ruimte zoals een kantine of gymzaal, zodat er voldoende
plaats is voor iedereen. De ruimte moet geschikt zijn voor een
inleidend verhaal, het event en een afsluitend samenzijn. U kunt deze
royale ruimte gebruiken om stations voor elke badge in te richten.
Ook individuele leslokalen werken goed. De leerkrachten kunnen
zich in beide gevallen goed op één app concentreren voordat ze naar
de volgende gaan. Het verdienen van een badge wordt een pluspunt!
Tijd
De duur van uw Apple Teacher-event is afhankelijk van uw doelen voor
professionele ontwikkeling. Sommige scholen gebruiken maar één uur
van een dag voor professionele ontwikkeling of een personeelsmeeting
om het programma te introduceren. Andere scholen besteden een
volledige werkdag om samen te leren, zodat ze dieper op de materie
kunnen ingaan. U kunt Apple Teacher aanbieden als programma
van een heel jaar, een semester, een maand of één dag.
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Het is handig om een leervolgorde aan te geven die aansluit
op het ervaringsniveau van de leerkracht of groep. Leerkrachten
met weinig ervaring met iPad of Mac kunnen beginnen met
de basishandleidingen voor iPad en Mac om kennis te maken met
de belangrijkste features en ingebouwde voorzieningen. Ze kunnen
daarna de basishandleidingen voor de vijf belangrijkste apps doorlopen
en afsluiten met de basishandleidingen ‘Enhancing Productivity’
en ‘Fostering Creativity’ om hun nieuw verworven vaardigheden
te integreren en een solide basis te leggen.
Welke opzet u ook kiest, het gaat erom dat leerkrachten samen leren
en oefenen. Bovendien kunnen ze ook van elkaar vaardigheden leren
die van pas komen in de klas.
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Programma
Stel een programma op voor de dag. Plan een openingssessie,
een deel van de dag waarop de leerkrachten samen leren
en badges verdienen, en een afsluitend samenzijn om de prestaties
te bestendigen – of ze nu één badge hebben verdiend of alle twintig.
Rechts vindt u wat voorbeelden van programma’s.
Openingssessie
We hebben een presentatie gemaakt om u te helpen met het
opzetten van een openingssessie voor uw event. Met behulp
van deze presentatie licht u de doelen voor de dag toe,
legt u uit waarom het Apple Teacher-programma belangrijk
is voor de onderwijsdoelstellingen van uw school en creëert
u een enthousiaste stemming voor de rest van de dag. U kunt
de presentatie ook als basis gebruiken voor uw eigen presentatie.

Voorbeeldprogramma’s
45 minuten
•
•
•
•
•

90 minuten
•
•
•
•
•
•

Mentors
Leerkrachten die al Apple Teacher zijn of al een aantal apps
in de vingers hebben, kunnen hun collega’s gedurende het
event aanmoedigen en helpen. Lees hoe Nikole Blanchard,
Apple Distinguished Educator en Technology Director bij
The Dunham School in Baton Rouge, Louisiana (VS),
haar leerkrachten heeft gemobiliseerd en gestimuleerd
om badges te verdienen tijdens haar kick-offevenement.

•

We hebben de volgende tekst opgesteld die u kunt gebruiken
om het Apple Teacher-programma te introduceren wanneer
u leerkrachten voor het event uitnodigt:
Apple Teacher is een nieuw onderwijsprogramma dat is ontwikkeld
om leerkrachten te ondersteunen en de nodige waardering te geven.
Je kunt badges en een officieel Apple Teacher-logo verdienen, zodat
je je prestaties met de wereld kunt delen. Tijdens het kick-offevent
voor Apple Teacher krijg je informatie over het programma, maak
je kennis met de onderwijsmaterialen en krijg je de kans badges te
verdienen en de eerste stappen te zetten in het Apple Teacher-traject.
TM en © 2017 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Inleidende presentatie
Registreren voor ATLC en aanmelden; Mac- of iPad-leertraject kiezen
Bekijken welke basishandleidingen er zijn en volgorde bepalen
De eerste handleiding downloaden en belangrijkste features doornemen
Een tweetal of groepje vormen om de inhoud te bestuderen
Gezamenlijk aan de activiteiten beginnen
Deelnemers delen individueel of in groepjes een idee met de hele groep
om het event af te sluiten

Hele dag
•
•
•
•
•
•

Uitnodiging

Inleidende presentatie
Registreren voor ATLC en aanmelden; Mac- of iPad-leertraject kiezen
Bekijken welke basishandleidingen er zijn en volgorde bepalen
De eerste handleiding downloaden
Individueel aan een activiteit werken, of een tweetal of groepje vormen

•
•
•
•

Inleidende presentatie
Registreren voor ATLC en aanmelden; Mac- of iPad-leertraject kiezen
Bekijken welke basishandleidingen er zijn en volgorde bepalen
De eerste handleiding downloaden en belangrijkste features doornemen
Mentors aanwijzen en een ruimte/tafel voor elke handleiding kiezen
Elke vijf kwartier roteren voor maximaal vier sessies in totaal
Mentors vertellen over de belangrijkste appfeatures voor het onderwijs
Enkele activiteiten uit de basishandleidingen kiezen om door te nemen
met leerkrachten
Deelnemers individueel of in kleine groepjes een idee met de groep
laten delen aan het eind van de dag
Afronden met deze vragen:
– Wat hebben jullie vandaag voor nieuws geleerd dat jullie
willen uitproberen?
– Hoe kunnen we [naam app] in de klas gebruiken om de betrokkenheid
van leerlingen te vergroten?
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Momentum behouden
Het is verstandig een plan te hebben waarmee leerkrachten zelfstandig verder
kunnen gaan met het verdienen van badges nadat het event achter de rug is. Om het
momentum te behouden kunt u overwegen een einddatum voor het behalen van
de volgende set badges in te stellen. Hieronder vindt u nog een aantal manieren
om de leerkrachten geïnteresseerd en betrokken te houden:
Mentorprogramma
Zodra u een klein aantal leerkrachten heeft dat zich Apple Teacher mag noemen,
kunt u een mentorprogramma starten. Mentors kunnen andere deelnemers
aanmoedigen en helpen. Het organiseren van geregelde check-ins, versturen van
schoolbrede communicatie en delen van prestaties via bijvoorbeeld posters of flyers
kunnen goede manieren zijn om anderen aan te moedigen.
Badge-uitdaging
U kunt een Apple Teacher Badge-uitdaging opzetten om leerkrachten te stimuleren
elke week een badge te verdienen. Als u een 8-weekse uitdaging kiest die zich richt
op het verdienen van badges voor iPad of Mac, of een 16-weekse uitdaging die gericht
is op beide, hebt u een geweldige manier om de leerkrachten betrokken en enthousiast
te houden. Tijdens de volgende dag voor professionele ontwikkeling kan een aantal
leerkrachten delen wat ze hebben geleerd – van iets eenvoudigs als een nieuw
ontdekte feature tot een nieuwe manier om een app te gebruiken tijdens de les.
Buddyprogramma
Met een buddyprogramma kunnen leerkrachten in twee- of drietallen voor hun
badges studeren. Door leerkrachten van hetzelfde niveau of dezelfde afdeling te laten
samenwerken, kunnen ze inspiratie opdoen voor nieuwe manieren om een specifiek
onderwerp te behandelen. U kunt ook verschillende denkbeelden samenbrengen
en de leerkrachten best practices voor verschillende vakken laten ontdekken door
mensen van verschillende afdelingen met elkaar te combineren.
Apple Teacher Hour
Plan een event waar leerkrachten de tijd krijgen om in te loggen en te werken aan het
verdienen van badges. Het is soms lastig om tijd vrij te maken voor professionele
ontwikkeling. Door docenten alle vrijheid te geven om het materiaal te ontdekken en hun
vaardigheden te vergroten, vinden ze altijd wel een moment om aan de slag te gaan.
TM en © 2017 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.
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De leerkrachten in het zonnetje zetten
We weten dat prestaties motiveren. Zodra u hebt bepaald hoe u het programma op
uw school gaat vormgeven, kunt u deze ideeën overwegen om aandacht te schenken
aan de prestaties van leerkrachten die meerdere badges hebben verdiend of hun titel
als Apple Teacher hebben behaald. Daarna kun u uw eigen lijst maken.
Wees creatief.
• Deel de prestaties van uw leerkrachten op uw website of intranet,

tijdens bestuursvergaderingen of via een nieuwsbrief.
• Deel foto’s van leerkrachten die badges verdienen op uw website, in een nieuwsbrief,

via het onderwijsbeheersysteem of via sociale media. U kunt zich laten inspireren
door de Saint Viator High School Educational Computer Technology Department
in Arlington Heights, Illinois (VS), die de Twitter-account van de school heeft gebruikt
om de leerkrachten te motiveren. Of bekijk hoe Piedmont High School in Piedmont,
Alabama (VS) het gedaan heeft, ook via Twitter.
• Maak de Apple Teacher-mijlpalen van de school bekend. Met een grote

temperatuurkaart kunt u laten zien welk percentage van de leerkrachten zich
inmiddels Apple Teacher mag noemen. U kunt de kaart wekelijks of maandelijks
bijwerken, en ’m ergens goed zichtbaar in het gebouw plaatsen. Deel het goede
nieuws met het personeel, ouders en de gemeenschap.
• Plan een activiteit om de nieuwe Apple Teachers in het zonnetje te zetten tijdens het
volgende personeelsevent, bij het begin van het nieuwe schooljaar, als onderdeel
van een ouderavond of tijdens een speciale ceremonie.
• Zorg dat u ruim voldoende prijzen en beloningen hebt om uw leerkrachten te inspireren
en te motiveren: een lunch naar keuze, tijdelijk gebruik van een directieparkeerplaats
of cadeaubonnen.U kunt ook speciale deurstickers laten maken, net als Jon Smith,
Apple Distinguished Educator en Technology Integration Specialist bij
de Alliance City Schools in Alliance, Ohio (VS).
Hoe u de prestaties ook viert, we moedigen u aan ons te volgen op Twitter @AppleEDU
en hashtag #AppleTeacher te gebruiken in uw eigen tweets om uw prestaties te delen
met duizenden andere leerkrachten wereldwijd.

TM en © 2017 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.
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Volgende stappen
Apple wil scholen helpen het uiterste uit hun technologie te halen en innovatief onderwijs
te bieden. Wij zijn van mening dat daadwerkelijke integratie van technologie een traject
is dat begint met het aanleren van vaardigheden en eindigt met educatieve innovatie.
Apple Professional Learning (APL) komt tegemoet aan de behoeften van
onderwijsinstellingen met een compleet pakket onderwijsdiensten en -materialen
dat zich ook buiten het Apple Teacher-programma uitstrekt, met onder meer
Apple Education Trainers en leerzame sessies in de Apple Store.
Apple Professional Learning
We horen van leerkrachten dat de meest doeltreffende professionele ontwikkeling
bestaat uit coach- en mentorervaringen van betrouwbare deskundigen waar ze mee
samenwerken. Zodra uw leerkrachten de basisvaardigheden van het Apple Teacherprogramma onder de knie hebben, kunnen ze zich gaan richten op educatieve innovatie
onder leiding van Apple Education Trainers. Deze deskundigen werken met de
leerkrachten samen en verschaffen zo de zekerheid die de leerkrachten nodig hebben
om innovaties in de lessen door te voeren. Deze benadering laat duidelijk zien dat
Apple ervan overtuigd is dat onderwijstransformatie alleen mogelijk is als er gaandeweg
gelijkwaardige betrekkingen worden opgebouwd. Wilt u een Apple Education Trainer
naar uw school laten komen? Neem dan contact op met uw Apple Account Executive
via 0800 0200 570 of met een erkende Apple reseller.
Apple Store
In de Apple Store organiseren we ‘Today at Apple’-programma’s speciaal voor het
onderwijs. Neem bijvoorbeeld uw leerkrachten mee op een excursie naar de Store die
volledig in het teken staat van een specifieke app, zoals Keynote of Pages. Onder de naam
Dinsdag docentendag houden we geregeld praktijksessies om leerkrachten te leren
werken met iPad en apps van Apple. Zo ontdekken ze manieren om de productiviteit
te verhogen en creativiteit bij leerlingen te stimuleren. Leerkrachten kunnen vervolgens
verder werken met het Apple Teacher-programma en badges verdienen. Een excursie
of sessie boeken doet u hier.
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