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Het landelijk netwerk
Gewoon Speciaal ICT
Elle Peters en Thierry Koningstein hebben zo’n 3 jaar geleden het initiatief genomen om Gewoon
Speciaal ICT een nieuw leven in te blazen. Elle heeft veel ervaring in het speciaal onderwijs en is
iCoördinator bij De Onderwijsspecialisten. Thierry werkt als leraar in het speciaal onderwijs en is
daarnaast ICT-Coördinator en Bovenschoolse ICT-Coördinator bij Hub Noord-Brabant. Elle en Thierry
kijken in dit artikel terug op een aantal successen die gevierd mogen worden.
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aan deze studiereis. Veel deelnemers hebben nog
regelmatig (digitaal) contact met elkaar en ook zijn
er nog steeds verschillende contacten met scholen in
Singapore.
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ewoon Speciaal ICT is het landelijk netwerk
van en voor ICT-Coördinatoren en iCoaches
binnen het Speciaal Onderwijs SO en VSO
(Voortgezet Speciaal Onderwijs). Gewoon
Speciaal ICT is een onderdeel van LECSO, het Landelijk
Expertise Centrum voor Speciaal Onderwijs.
Voorheen was Gewoon Speciaal ICT een initiatief
van Kennisnet, IPON, Vives en ICT&E. Toen Kennisnet
aangaf niet meer te investeren in Gewoon Speciaal ICT
op de IPON en ook met de IPON samen geen Gewoon
Speciaal ICT meer mogelijk was, leek het voor de deelnemers dat Gewoon Speciaal ICT over en uit was.
[1] Inmiddels is gebleken dat er nog altijd veel behoefte
is aan het inmiddels landelijk netwerk Gewoon Speciaal
ICT. Jaarlijks worden er op verschillende plaatsen,
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meestal in het midden in Nederland bijeenkomsten
georganiseerd in samenwerking met andere collega’s
met affiniteit voor onderwijs en ICT. Hierbij worden
kennis en ervaringen gedeeld. Dit gebeurt altijd door
collega’s die zelf in het onderwijs werken en hun
ervaringen delen met bepaalde ICT-toepassingen, die
in de praktijk hebben bewezen van meerwaarde te zijn.
Het kan tijdens het uitwisselen van kennis en ervaringen over een bepaald product gaan maar degene die
erover vertelt mag er zelf geen commercieel belang bij
hebben.
[2] Door met en van elkaar te leren staan scholen er
niet alleen voor om te innoveren. Deelname is gratis
en het inschrijven verloopt via LECSO. Steeds stelt een
andere school een ruimte beschikbaar en zorgt voor
koffie, thee en broodjes.

[3] Gewoon Speciaal ICT was het afgelopen jaar ook
actief op de IPON in de Jaarbeurs in Utrecht. We
hadden een kleine stand en diverse collega’s uit het
speciaal onderwijs verzorgden een presentatie in de
theaters, waar vanuit heel Nederland belangstellenden
op afkwamen.
[4] Het afgelopen jaar heeft er een studiereis naar
Singapore plaatsgevonden waarbij we met een groep
van 20 collega’s vanuit scholen uit heel Nederland veel
kennis en ervaringen op hebben gedaan rondom ICTtoepassingen in het speciaal onderwijs. Een bijzondere
reis. Natuurlijk bijzonder vanwege de bestemming
maar zeker ook omdat het onderwijs in Singapore al
jaren aan de top staat door de innovatie, de onderwijskwaliteit en de leeropbrengsten. In maart van dit jaar
wordt er een reünie gehouden voor alle deelnemers

[5] In november hebben we vanuit Gewoon Speciaal
ICT voor de tweede keer een iLab georganiseerd
tijdens Hét Congres in Arnhem. Dit is een congres van
en voor mensen uit het speciaal onderwijs. Hierbij
hadden we een eigen ruimte waarbij collega’s en
leerlingen allerlei ICT-toepassingen lieten zien aan
bezoekers van dit congres. Voor leerlingen die aan het
iLab deelnamen was dit een onvergetelijke ervaring.
Het was erg mooi om leerlingen uit het speciaal onderwijs aan deelnemers uit te horen leggen waar ze mee
bezig waren.
Ook binnen diverse andere netwerken zijn Elle en
Thierry actief. Zo denken Elle en Thierry bijvoorbeeld
mee in de Kennisgroep Onderwijsinnovatie en ICT van
de PO-Raad, waarbij de eerst volgende bijeenkomst in
het nieuwe jaar in januari zal zijn. We hebben vanuit
Gewoon Speciaal ICT bijgedragen aan het indienen van
een Versnellingsvraag over de inzet van digitaal
lesmateriaal bij ernstig meervoudig beperkte
leerlingen. Deze vraag kwam vanuit een collega van

Stichting Hub Noord-Brabant. Momenteel zijn er
meerdere collega’s uit het speciaal onderwijs uit
verschillende provincies van Nederland samen mee
bezig zijn om digitaal lesmateriaal bij elkaar uit te
wisselen en te verzamelen. Vorig jaar is het boek
‘Sociale media in het Speciaal Onderwijs’ verschenen
van Kennisnet, hieraan hebben we vanuit Gewoon
Speciaal ICT ook een bijdrage mogen leveren.
[6] Vanwege de zeer volle agenda’s overleggen Elle en
Thierry veelal (virtueel) samen in de avonduren.
In januari zullen er dagelijks tijdens de NOT in de
Jaarbeurs in Utrecht presentaties plaatsvinden door
collega’s uit het speciaal onderwijs die door Gewoon
Speciaal ICT benaderd zijn om kennis en ervaringen te
delen.
[7] Eind januari staat de volgende studiereis op de
planning. Vanuit Stichting De Kleine Prins in Utrecht
ontstond de behoefte om met een groep collega’s
uit het speciaal onderwijs samen op studiereis te
gaan. Met in totaal 25 personen zullen de een bezoek
brengen aan de BETT. Deze naam staat voor British
Educational Training and Technology. Een zeer grote
onderwijstechnologiebeurs in Londen. We zullen ook

een bezoek gaan brengen aan een innovatieve school
voor speciaal onderwijs in Londen en aan een FabLab.
[8] In maart zal de volgende netwerkbijeenkomst van
Gewoon Speciaal ICT een keer niet in een school plaats
gaan vinden maar in het iXperium in Arnhem. Het
iXperium is een fysiek lab binnen de HAN Pabo. Tijdens
de volgende bijeenkomst van Gewoon Speciaal ICT
kunnen deelnemers op verschillende manieren kennis
maken en experimenteren met ICT-toepassingen voor
het onderwijs. Inschrijven is al mogelijk. Kijk hiervoor
op onze website gewoonspeciaalICT.nl. Hier zijn ook
de agenda’s, presentaties en reisverslagen van de
verschillende deelnemers.

Zie voor meer informatie ook onze
Facebook Pagina “Gewoon Speciaal ICT”
en Twitter @GSICT.
T.KONINGSTEIN@GEWOONSPECIALICT.NL EN
E.PETERS@GEWOONSPECIAALICT.NL
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