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Hallo! 

 

In oktober willen wij starten met Klas21. Een fictieve klas met 21 studenten. Doe mee en denk 

mee over het onderwijs van de toekomst! 

 

Waarom? 

Met Klas21 betrekken we mbo-studenten bij het ontwikkelen van KOMPAS21. Het kompas gaat 

inzicht geven in jouw 21ste-eeuwse vaardigheden, dus we vinden het belangrijk jou hierbij te 

betrekken. Jij bent straks de gebruiker en we willen je dan ook als expert inzetten in dit project. 

Zie ook https://www.kompas21.nl/.  

 

Wat gaat Klas21 doen? 

In Klas21 ga je in korte vlogs iets laten zien van jouw 21ste-eeuwse vaardigheden en hoe jij hieraan 

werkt. Bijvoorbeeld op school of tijdens je stage.  

 

Tijdens twee bijeenkomsten (een start- en eindbijeenkomst) komt Klas21 daadwerkelijk samen. Je 

krijgt een vlogtraining, kan alvast een prototype van het instrument KOMPAS21 testen en gaat 

samen al aan de slag met opdrachten. Tijdens de eindbijeenkomst laat je aan elkaar en zo mogelijk 

ook aan anderen zien wat je gedaan hebt.  

 

Tussen de bijeenkomsten wordt de klas op afstand begeleid tijdens het werken aan de opdrachten. 

Via een digitaal platform zijn jullie met elkaar in contact. De gehele klas staat onder leiding van 

Sara van Kesteren, trainer en adviseur over o.a. 21ste-eeuwse vaardigheden en voormalig mbo-

docent. 

 

Wie komen er in Klas21? 

Wij zoeken per deelnemende school aan project KOMPAS21 twee studenten, het liefst twee 

studenten die elkaar al kennen. Bij voorkeur vult Klas21 zich met diverse studenten wat betreft 

studierichting, leeftijd, niveau en achtergrond. Je hoeft geen vlogervaring te hebben, maar moet 

het wel leuk vinden dit te doen en te leren. 

 

Wat vraagt dit van jou? 

Op 4 oktober is de startbijeenkomst. Deze is bij ecbo in Den Bosch (direct aan het station) en zal 

een hele dag in beslag nemen (deze is inclusief vlogtraining). Het werken aan de (vlog)opdrachten 

zal naar schatting ongeveer 12 uur in beslag nemen.  

 

De eindbijeenkomst is een dagdeel in december. Je gaat vloggen met je eigen telefoon, dus die 

moet je hebben en kunnen inzetten voor de opdrachten. 

 

Doe mee! 

Stuur vóór 17 september een mail naar de projectleider van jouw school. Weet je niet wie dat is? 

Mail dan klas21@ecbo.nl, dan verwijzen wij je naar de juiste contactpersoon. Vermeld je naam, 

leeftijd, school, opleiding en mbo-niveau én met wie je graag in deze klas komt. 

 

We gaan er een leuke tijd van maken! 

 

Hartelijke groet, 

 

Sara van Kesteren en Elke van Doorn 

ecbo 

https://www.kompas21.nl/
https://ecbo.nl/contact/#route
mailto:klas21@ecbo.nl

