
Info voor Ton: 

 

LA4: maatschappelijke context van het onderwijs 

 

In dit vak hebben de studenten zich bezig gehouden met de toekomst van het onderwijs. Met behulp 

van scenarioleren heeft elke groep een viertal toekomstscenario’s bedacht (en natuurlijk ook 

onderbouwd). Elke groep heeft één scenario uitgekozen om verder uit te werken en te visualiseren 

voor de presentaties op de Challenge Day (20 april). 

Het hele vak is in spelvorm gegoten en voor elke opdracht konden de deelnemers XP’s verdienen. Na 

elke quest (opdracht) werd de ranking bijgehouden.  

Voor de organisatie van de challenge-day is uit elke groep een groepslid afgevaardigd om in het 

challengeteam plaats te nemen en de organisatie van de avond op zich te nemen. 

Het team bestaat uit: Judith, Wyb, Eric, Geert (Duijs) en ik.  

We hebben onze inspiratie gehaald uit de trailer van Back to the future: 

http://www.tubechop.com/watch/5573332 

 

En het plan is als volgt: 

 Op Zuid is een karretje (omgebouwd elektrisch invaliden-ding) wat er erg futuristish uitziet. 

Deze nemen we mee naar de Fontys. 

 We hebben een spectaculaire opening, waarbij jij met het karretje van buiten de aula in komt 

rijden, met veel rook natuurlijk, en een openingswoordje doet.  

 Verhaal: 

o Jij komt vanuit 2030 kijken naar onze presentaties. Je bent net teruggekomen. Je 

gaat kijken of de scenario’s kloppen bij 2030. 

 Tijdens de presentaties rijd jij rond in je karretje, bak je sprinkhanen (wordt volgende week 

wel duidelijk).  

 Het is de bedoeling dat jij alle presentaties ziet, zodat je vanuit het oogpunt van 2030 de 

presentaties van feedback (wij zorgen voor formulieren en zie bijlage) kunt voorzien. Na elke 

presentatie is er ruimte voor een dialoog met de aanwezigen, hier mag je aan meedoen, 

maar dat hoeft niet per se. 

 Aan het einde van de Challenge Day sluit jij het geheel af met de prijsuitreiking voor de 

publieksprijs en voor de prijsuitreiking van het gehele spel. 

 Alle verder info kun je vinden op de blog, hierop zijn ook links te vinden (vanaf vandaag) naar 

de plannen van alle teams (kun je alvast even kijken om je voor te bereiden): 

https://mlichallengeday2015.wordpress.com/  

 

Wat verwachten we van jou: 

 Een tikkie gestoorde professor (à la back to the future) in een wit pak (zorgen wij voor) die 

met de bril van 2030 de boel komt bekijken. Hoe je dit verder invult is volledig aan jou. 

 

Het programma is als volgt: 

17u00 – 17u45 Opening inclusief hapje en drankje 

17u45 – 18u00 Ronde 1: Eduquest 2030 & Serious Risk 

18u05 – 18u20 Ronde 2: Up to the future 2030 & Pooh 

18u25 – 18u40 Ronde 3 Game Set Match & Eduquest 2030 

18u45 – 19u00 Ronde 4: Serious Risk & Up to the future 2030 

19u05 – 19u20 Ronde 5: Pooh & Game Set Match 

http://www.tubechop.com/watch/5573332
https://mlichallengeday2015.wordpress.com/


19u45 – 20u00 Uitreiking Publieksprijs en afsluiting 

20u00 – 20u30 Verwerking feedback  

 


