
Eloterium on line 
 
Het onderwijs bouwt aan zijn toekomst en wij mogen onszelf tot de hoofdaannemers rekenen. 

Maar de bouwvakkerstaal in het kennislandschap wordt steeds digitaliger. Klassen verdwijnen, 

leerlingen worden gegroepeerd in units of stamgroepen. Leraren ruimen het veld en worden 

coaches of tutoren. ELO’s en e-learning verdringen in rap tempo de studieboeken. 

Leesmoeders sterven uit en onderwijsassistenten nemen samen met native speakers hun 

plaats in. Exacte vakken maken plaats voor science en mens- en maatschappijvakken noemen 

we humanics. Uitgevers kunnen hun voorraad rapporten wel weggooien, want leerlingen 

bouwen voortaan aan hun competenties en slaan dat op in hun portfolio. Scholen heten niet 

meer gewoon De Schakel of De Springplank, maar Slash, Enter of gewoon De Nieuwste 

School. En onlangs kwamen ze in Almere op het idee om hun nieuwste school een etutorium te 

noemen. 

Etutorium. Dat klinkt toch even anders als ‘Weer Samen Naar School’ of ‘De scholen zijn weer 

begonnen’. Maar het klinkt wel, later. “Zeg, heb jij ook op het Shift Etutorium gezeten? Vet cool, 

hoor! Weet je nog dat ze daar zo’n fantastisch Backspace-lokaal hadden om de kernconcepten 

van achterkamertjespolitiek te bestuderen? Als ik daar nú nog aan denk...”  

Etutorium, hoe komen ze erop. In het beste geval zouden we aan de docentenkamer kunnen 

denken. Wij van KPC Groep vinden het al heel wat als we onze conferentiegasten kunnen 

ontvangen in het auditorium. Maar stel nou dat een van de workshops in het etutorium van KPC 

Groep zou zijn? Zelf zouden wij dan in de buurt blijven van het Grand Café of het 

bedrijfsrestaurant, want etutorium klinkt toch een beetje als eten in een beschermde omgeving 

of zoiets. Een duiventil of gildenhuis past daar al helemaal niet meer bij. Zullen we het eens 

proberen, de komende weken: “De vmbo-lunch vindt a.s. donderdag plaats in het etutorium”? 

 

Arme telewerkers, die de zegeningen van ons eloterium, de beschermende KPC- leeromgeving, 

zo moeten missen. Daarom hebben wij als redactie onze nek eens flink uitgestoken om 

telewerkers wat meer bij de organisatie te betrekken. Voortaan zal, met ingang van volgende 

maand, iedere eerste donderdag een serieuze proef plaatsvinden met het plaatsen van 

camera’s in het gebouw van KPC Groep. Thuiswerkers kunnen dan live meekijken naar wat er 

in onze flitsende organisatie zoal gebeurt. Als de testen positief zijn, wordt het proefproject 

uitgebreid met webcams voor telewerkers, zodat we onder alle omstandigheden naar elkaar 

kunnen zwaaien. 

Meer weten? Surf dan op de eerstvolgende donderdag van de volgende maand naar 

http://groepsnet/eloterium. 
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