
Master Leren en Innoveren – Rianne Reulink. 

Het begon twee jaar geleden, mijn toetreding in de ICT-beleidsgroep van Stichting de Linge was een 

feit! Wat vond ik dat interessant, vanuit een ander perspectief kijken naar hoe ICT ingezet kon gaan 

worden en wat de te nemen stappen waren binnen álle Lingescholen. Ook zag ik dat het op andere 

scholen anders ging en dat dit ook goed was. Mijn motivatie om in deze groep te gaan was vooral ICT 

en de mooie, rijke, adaptieve materialen die het heeft. Er kwamen cursussen en trainingen waar ik 

erg enthousiast van werd! Ik wilde dit ook uitdragen op onze school en de leerkrachten hierin ook 

meenemen, dit omdat ik merk dat onderwijs met de tijd mee moet gaan. Er zijn en blijven een 

heleboel ICT vernieuwingen en veranderingen op ons pad komen, dit is een positieve ontwikkeling, 

zij dragen bij aan de 21eeuwse vaardigheden van onze leerlingen en zijn essentieel in het onderwijs 

van nu.  

Doordat er in korte tijd (2 jaar) een heleboel mooie ICT-voorzieningen de school zijn ingebracht 

kwam er ook een grote vraag naar boven vanuit het team: ‘Hoe gaan we hier ‘goed werk’ van 

maken’?  

Door het geven van cursussen aan het team en het begeleiden van teamleden kwam ik erachter dat 

er bij mij steeds meer vragen naar boven kwamen. Vragen zoals: hoe kan ik het gehele team zo 

enthousiast mogelijk maken om ook mee de diepte in te gaan? Er zijn zoveel ICT-voorzieningen 

tegelijk gekomen, waar gaan we beginnen? Waar kan ik op inzetten om het ook handig aan te 

pakken?  

Vandaar dat ik mezelf heb ingeschreven voor de Master Leren en Innoveren in Wageningen. Deze 

Master duurt 2 jaar en is gericht op het onderzoeken van vraagstukken binnen een organisatie. Deze 

vraagstukken onderzoek je samen met collega’s, je leert ván en mét elkaar. Door in netwerken te 

participeren leer je van andere praktijken en ben je gesprekspartner in vele lagen van de organisatie.  

Ik hoop hierdoor een bredere kennis te ontwikkelen bij het innoveren van ICT binnen onze school. 

Deze kennis hoop ik te kunnen gebruiken en toe te passen waardoor er een mooie ICT vernieuwing 

zichtbaar wordt.  

Ondertussen zijn er natuurlijk al vele ICT-stappen gezet, vraag maar aan uw kind! Zij weten er vaak 

nog veel meer van dan wij! 😊 

Groetjes, Rianne 

 

 


