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Hoe maken we de juiste keuze voor een 
device dat onze leerlingen en docenten 
kunnen gebruiken in hun dagelijkse 
onderwijspraktijk? Voor deze grote uitdaging 
stonden Merit Tieman en Ron Middag, 
beiden ICT-coördinator van het Kalsbeek 
College in Woerden. Leon van Lare, ICT-
manager van Stichting Onderwijs Midden-
Limburg (SOML), had behoefte aan input 
voor het opstellen van het ICT-beleidskader 
voor de stichting. Twee heel verschillende 
vraagstukken, maar met een belangrijke 
overeenkomst; voor de juiste oplossing is 
informatie nodig over de huidige stand van 
zaken én de ambities van de medewerkers op 
het gebied van onderwijs en ICT. De EduCheck 
heeft hierbij geholpen; een online onderzoek 
waarin de ontwikkelingen en ambities van de 
hele school centraal staan. 

 
Keuzestress
Merit en Ron hebben het afgelopen jaar van 
het management de opdracht gekregen om 
een devicekeuze te maken voor docenten 
en leerlingen. Deze keuze is vanuit een 
onderwijskundige visie en didactische inzet 
van ICT bepaald en niet alleen op basis 
van de specifi caties van een apparaat. 
“De EduCheck gaf ons inzicht in de manier 
waarop onze docenten nu en in de toekomst 
ICT willen inzetten ter ondersteuning van hun 
lessen. Dat is belangrijke input voor een juiste 
devicekeuze”, aldus Ron en Merit. 
 
Richting écht gepersonaliseerd leren 
SOML heeft een duidelijke visie op onderwijs: 
leerlingen moeten hun eigen onderwijskeuzes 
kunnen maken. Hiermee wil SOML 
gepersonaliseerd leren faciliteren. “Om dit goed 
te kunnen doen is een goede infrastructuur 
nodig. Dankzij IT-Workz is deze inmiddels goed op 
orde, maar hiernaast is het nog veel belangrijker 
om de juiste combinatie te kunnen maken 
tussen onderwijs en ICT”, vertelt Leon van Lare. 
“De manier waarop er invulling wordt gegeven 
aan deze visie, verschilt echter binnen de 
scholen. De EduCheck heeft voor ons inzichtelijk 
gemaakt hoe alle scholen ervoor staan en heeft 

ons belangrijke informatie gegeven over hoe we 
de juiste combinaties tussen onderwijs en ICT 
kunnen maken.

Van ICT-basisvaardigheden tot 
21st Century Skills
Hoe werkt zo’n EduCheck nou precies? 
De EduCheck is een online onderzoek 
ontwikkeld door de onderwijskundige 
experts van Lab to Learn, kenniscentrum 
voor onderwijsvernieuwing van IT-Workz. 
Er is een versie voor het primair onderwijs, 
het voortgezet onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs. Voor de vo-versie vormt, 
naast het Vier in Balans-model van Kennisnet, 
het sectorakkoord vo het belangrijkste 
uitgangspunt. Hierin staan alle onderwerpen die 
voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs 
relevant zijn. Juist over die brede aanpak zijn 
Ron en Merit erg enthousiast: “Wij wilden de 
vaardigheden van docenten in kaart brengen. 
Dus niet alleen ICT-vaardigheden, maar ook de 
didactische vaardigheden.” 

De EduCheck bestaat uit twee onderdelen 
met ieder een specifi eke aanpak en inhoud. 
Het onderdeel EduCheck Organisatie brengt de 

huidige situatie en de ambities in beeld van de 
directie, docenten en leerlingen. De EduCheck 
Persoonlijk geeft het kennisniveau en de 
leerbehoefte van het team en de individuele 
docenten weer. Deze twee onderdelen komen 
samen in een uitgebreide rapportage. 

“De resultaten zijn veel waard, ze 
dienen voor ons als waardevolle input 
en helpen om volgende stappen te 
zetten” - Leon van Lare

Scherp krijgen van ambities
Het uitvoeren van de EduCheck is best een 
intensief traject. Het vraagt om commitment 
van de schoolleiding en tijd van docenten. 
“De resultaten zijn veel waard, ze dienen 
voor ons als waardevolle input voor het 
ICT-beleidskader en helpen om volgende 
stappen te zetten”, aldus Leon. Ook voor het 
Kalsbeek College bleken de resultaten erg 
waardevol: “De resultaten laten zien dat er 
verschillen zijn in de perceptie van leerlingen, 
docenten en managementleden. Voor ons is 
dit een mooie aanleiding om met leerlingen en 
docenten in gesprek te gaan, om zo gerichter 
te weten te komen wat hun ambities zijn”, aldus 
Merit. “Daarnaast geeft het goed weer op welke 
gebieden er extra scholing en ontwikkeling van 
docenten nodig is.”

De EduCheck is voor veel scholen een vertrekpunt 
voor verdere professionalisering en ontwikkeling. 
De onderwijsexperts van Lab to Learn 
ondersteunen scholen om naar aanleiding van 
de EduCheck hun ambities in concrete plannen 
om te zetten en uit te voeren. Zo kan elke school 
op een eff ectieve en duurzame manier stappen 
zetten richting eigentijds onderwijs.

Meer weten?
Wilt u ook weten waar uw school staat, of 
bent u benieuwd naar de mogelijkheden 
van Lab to Learn? Neem dan contact 
op met de onderwijsexperts van Lab 
to Learn: www.it-workz.nl/onsaanbod/
educheck. E-mail: info@labtolearn.nl. tel: 
088-4896700.

Huidige situatie Gewenste situatie Verschil

Directie 8,3 % 67,5 % 59,2 %

Docenten 18,3 % 48,6 % 30,3 %

Leerlingen 18,1 % 53,5 % 35,3 %
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Om de leerling centraal te plaatsen is het belangrijk dat de leerling leermiddelen aangeboden 
krijgt die aansluiten bij zijn of haar behoefte, niveau of interesses. 
Eén van de vragen die daarvoor in de EduCheck werd gesteld aan de directie, docenten en 
leerlingen was om in een percentage uit te drukken hoeveel van de leermiddelen afgestemd zijn 
op de leerling.
Uit de resultaten blijkt dat alle doelgroepen hier graag verbetering in zouden willen hebben. De 
huidige en de gewenste situatie verschilt bij de directie maar liefst 59%, bij de docenten 31% en bij 
de leerlingen 35%.   

“We willen meer maatwerk bieden waardoor de talentontwikkeling van individuele leerlingen 
centraal staat.” (Bron: klaarvoordetoekomstvo.nl)
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RAPPORTAGE EDUCHECK

Zoals beschreven zijn de onderwerpen uit de EduCheck Persoonlijk de vijf ambities uit het 
sectorakkoord en daarnaast nog algemene didactiek, digitale basisvaardigheden en 
mediawijsheid. In de EduCheck zijn over alle vijf de ambities en over de onderwerpen digitale 
basisvaardigheden en mediawijsheid een aantal vragen en stellingen aan de deelnemers 
voorgelegd.

Hieronder volgt een algemeen overzicht van alle vijf ambities plus mediawijheid in een 
zogenaamde boxplot-weergave. Deze grafiek geeft een samenvatting van de stelling die 
betrekking hebben op het genoemde onderwerp. Hoe breder de balk, hoe meer verdeeldheid 
er is onder de respondenten. De gekleurde vlakken vertegenwoordigen de middelste 50% van 
de respondenten.
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SECTORAKKOORD: HUIDIGE SITUATIE

In deze grafiek is te zien dat de docenten zichzelf het hoogste scoren met betrekking tot digitale 
basisvaardigheden. Bij de onderwerpen mediawijsheid en eigentijdse voorzieningen scoren ze 
zichzelf nu gemiddeld onder een zes. In de toekomst willen de docenten alle onderwerpen 
gemiddeld boven een zeven scoren, dus daaruit blijkt dat ze graag aan de slag willen om de 
eigen vaardigheden te verbeteren. Bij de onderwerpen eigentijdse voorzieningen, leerling 
centraal en mediawijsheid is de grootste ambitie waargenomen.
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RAPPORTAGE EDUCHECK

Zoals beschreven zijn de onderwerpen uit de EduCheck de vijf ambities uit het sectorakkoord en 
daarnaast zijn nog algemene didactiek en mediawijsheid meegenomen. In de EduCheck zijn over 
alle vijf de ambities en over het onderwerp mediawijsheid een aantal vragen en stellingen aan de 
deelnemers voorgelegd.

Hieronder volgt een algemeen overzicht van alle vijf ambities plus mediawijsheid in een 
zogenaamde boxplot-weergave. Deze grafiek geeft een samenvatting van de stellingen die 
betrekking hebben op het genoemde onderwerp. Hoe breder de balk, hoe meer verdeeldheid er is 
onder de respondenten. De gekleurde vlakken vertegenwoordigen de middelste 50% van de 
respondenten.
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In deze grafiek valt op dat de ambitie verbindingen met de omgeving een beetje achterblijft op de 
rest van de onderdelen. Hier wordt door de respondenten in de huidige situatie het laagste op 
gescoord. In de gewenste situatie, te zien in de grafiek hieronder, is te zien dat deze ambities weer 
als laagste scoort, maar dat er wel ambitie tot verbetering is. De gekleurde vlakken zijn in de 
meeste gevallen breder dan bij de huidige situatie, dit betekend dat er minder overeenstemming
onder de respondenten is over de gewenste situatie.
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EduCheck als vertrekpunt voor onderwijsontwikkeling
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10 Interview Miles Berry
Miles Berry is docent aan de University of Roe-

hampton in Londen en onderzoekt online community’s 
en kennisdeling. Hij werkte mee aan het opstellen van 
een nationaal curriculum voor digitale geletterdheid. 
Dit jaar was Berry keynotespreker op de i&i praktijkdag 
in Utrecht. We gingen met hem in gesprek over onder 
meer digitale geletterdheid.
 

18 Micro:bit
Voor veel leerlingen is programmeren pas leuk 

als wat ze gemaakt hebben ook daadwerkelijk iets doet. 
De uitdaging om iets te bereiken is daarbij belangrijk. In 
het Verenigd Koninkrijk hebben ze een laagdrempelige 
en uitdagende technologie ontwikkeld: de micro:bit.

30 DroomCraft
Kun je een online attractiepark bezoeken? 

Jazeker! En wel in het bekende spel Minecraft. Een 
groep enthousiaste jongeren bouwde een op Disney 
gebaseerd virtueel pretpark. Het park heet DroomCraft 
en wordt bezocht door kinderen tussen de 6 en 18 jaar.

37 Virtual reality 
Zullen virtual reality en augmented reality  

toepasbaar zijn in het onderwijs? Voor elke leraar of 
alleen voor een enthousiaste voorhoede? En is het  
echt nuttig of blijft het een leuk speeltje? Vives gaat  
in gesprek met Robin de Lange, wetenschapper,  
kennisdeler en ondernemer op het gebied van virtual 
reality en augmented reality.

mei/juni
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Van de hoofdredactie

37

Dit is de laatste Vives van dit schooljaar, we zijn 
alweer op weg naar de zomervakantie. Een vreemd 
idee, want er speelt op dit moment heel veel in het 
onderwijs. We trekken natuurlijk niet alles ‘over de 
vakantie’ heen.

De hoorzittingen over onderwijs2032 hebben 
plaatsgevonden en een nieuw kabinet mag zich 
buigen over de verdere ontwikkelingen. Toch 
hebben Jet Bussemaker en Sander Dekker nog 
wel een aantal besluiten genomen voordat er een 
nieuwe minister (gegarandeerd) en staatssecretaris 
zijn. Bijvoorbeeld het vaststellen van de herijkte 
bekwaamheidseisen van leraren op 16 maart 2017. 
Waarschijnlijk is dat bij veel mensen niet doorge-
komen. Als hoofdredacteur van Vives Magazine 
met een onderwijshart voor het slim inzetten van 
technologie in het onderwijs maak ik me daar wel 
zorgen over. In de herijkte bekwaamheidseisen 
komen de woorden mediawijsheid, informatie-
vaardigheden en digitale vaardigheden niet voor. 
De enige verwijzing naar digitaal die er is, heeft 
te maken met ‘werken met digitaal lesmateriaal’. 
Wat mij betreft is dat een veel te magere eis, want 
methodeslaven hebben we niet meer nodig. 

Ook is het lerarenregister een feit. Vanaf augustus 
2018 moeten alle leraren zich registreren en in het 
lerarenregister hun bekwaamheidsontwikkeling 
bijhouden. Het leuke is wel (tip) dat bijvoorbeeld het 
lezen van en hebben van een abonnement op Vives 
Magazine als professionalisering gezien wordt.
Om jullie te helpen ga ik vanaf september een 
rubriek Registerwaardig laten maken. Daarin geven 
we je een opdracht waarmee je aan de slag kunt, 
zodat je het als registerpunt kunt opnemen. Hoe we 
dat doen? Dat weet ik ook nog niet, maar ICT-vaar-
digheden en innovatief inzetten van technologie 
zullen echt hoger op de professionaliseringsagenda 
moeten komen. Daar dragen we met dit magazine 
graag een steentje aan bij.

Over naar de orde van de dag. Deze Vives bevat 
weer een aantal prachtige artikelen. Ik ben trots 
op het feit dat Thijs Roovers ondanks zijn drukke 
bezigheden met #POinActie tijd gevonden heeft een 
artikel aan te leveren. Carla Desain heeft een grote 
bijdrage geleverd met drie artikelen. We hebben 
een artikel dat geschreven is door een student van 
Avans Hogeschool. Bij dezen roep ik studenten op 
om ook eens een artikel aan te leveren, daar maak ik 
graag plaats voor. De vaste rubrieken zijn er geluk-
kig ook, zoals betekening, column, tips en recensies.

Wil je wat kwijt? Mail dan 
naar karin@vives.nl.
Veel leesplezier, fijne zomer-
vakantie en tot september!

Karin Winters
Hoofdredacteur 
Vives Magazine
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Belangrijke aspecten, maar vooral ook een reactie op de nieuwigheid 
van mobieltjes en sociale media. En al gaan de ontwikkelingen op het 
gebied van technologie en media natuurlijk razendsnel, die nieuwig-
heid is er inmiddels wel vanaf: smartphones zijn echt niet meer weg 
te denken uit ons dagelijkse leven. Jezelf beschermen en anderen niet 
schaden is nog steeds belangrijk, maar meer als randvoorwaarde. Je 
moet eerst zorgen dat je veilig bezig bent, daarna kun je pas goed 
gebruik maken van alle kansen en mogelijkheden die er zijn. Net zoals 
je moet leren zwemmen voordat je veilig de zee in kan, of je veilig-
heidsriem om moet doen voordat je gaat rijden. Nu ligt de nadruk bij 
mediawijsheid veel meer op zaken als empowerment, creativiteit en het 
zelf maken van media dan op de gevaren en risico’s. Door die verschui-
ving is er inmiddels veel meer aandacht voor de kansen van media en 
dat is een goede ontwikkeling.”

Welke van de afgelopen edities is u het meest 
bijgebleven? 
“Onze campagne rond het ‘Recht op Mediawijsheid’ van twee jaar 
geleden was echt een schot in de roos. Er was een mooie koppeling met 
het 25-jarig bestaan van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde 
Naties, en het raakte inhoudelijk goed aan de grote urgentie die wij 
als netwerk dagelijks ervaren. Mediawijsheid is vandaag de dag echt 
een must. Voor iedereen, maar vooral voor kinderen. En mediawijs-
heid is niet iets wat je vanzelf kan leren, er is volop aandacht nodig in 
het onderwijs, bij opvoeders en bij jongeren onderling. Het belang van 
media zal de komende jaren alleen nog maar toenemen, en zo ook het 
recht op mediawijsheid. Om daar aandacht voor te vragen, hebben we 
samen met kinderen een manifest opgesteld met tien mediawijze kin-
derrechten dat we tijdens de week aan de Kinderombudsman hebben 
aangeboden. Ook binnen de landelijke politiek ontstond zo interesse 
voor ons pleidooi, waardoor onze boodschap uiteindelijk luid en duide-
lijk is overgekomen.” 

DE CAMPAGNE ‘RECHT OP MEDIAWIJSHEID’  
IN 2014 WAS ECHT EEN SCHOT IN DE ROOS 

SPECIAAL GESELECTEERD 
VOOR HET ONDERWIJS

Betaalbare refurbished Mac’s vanaf € 279,-

Aanvullende diensten:
Ondersteuning van technische dienst
Installeren, uitrollen en aansluiten van hardware
Doorwerkgarantie
Gecerti ceerde dataverwijdering
Grote aantallen van hetzelfde type beschikbaar
Meer dan 20 jaar ervaring
Bestellen op rekening

Dé refurbished Applespecialist voor het onderwijs

VOLLEDIG GETEST • 1 TOT 3 JAAR GARANTIE

www.educatiemac.nl
 Educatie Mac is een onderdeel van Ravenswade 150C  3439 LD Nieuwegein  www.iused.nl

Ook
verhuur!

038 385 24 00
onderwijs@vwc.nl

Vraag naar de voorwaarden:

Bekijk de brochure  
bij deze Vives of bezoek 
www.onlineklas.nl!

powered by

WAT?? 
Twee jaar GRATIS een  
digitale leeromgeving?

Digitaal onderwijs kan beter en veel goedkoper!

Onlineklas Portal

Werkt op alle  

tablets, laptops  

en pc's.

actueel

“Digitalisering onderwijs 
heeft dringend impuls 
nodig”

Verdere digitalisering van het onderwijs is hard 
nodig, maar dat moet wel op basis van doordachte 
keuzes gebeuren. Dat stelt de Onderwijsraad in 
het advies Doordacht Digitaal. Onderwijs in 
het digitale tijdperk. Leerlingen moeten worden 
voorbereid op het leven en werken in een digitale 
maatschappij. Dat gebeurt nu onvoldoende. Het 
vraagt inspanningen van overheid, scholen en 
uitgevers van digitale leermiddelen om ervoor 
te zorgen dat het huidige onderwijs optimaal 
profiteert van de mogelijkheden die digitalisering 
biedt, zo meldt de Onderwijsraad.
De maatschappelijke gevolgen van digitalisering 
en technologie zijn ingrijpend en voltrekken zich in 
hoog tempo. Dat heeft gevolgen voor inhoud, vorm 
en rol van het onderwijs. Het onderwijsveld is hierin 
nog zoekende en dreigt achter te lopen. Daarom 
pleit de raad opnieuw voor het faciliteren en 
belonen door de overheid van open leermiddelen
voor álle onderwijssectoren.

Google steunt DigiLeerKracht
Op maandag 27 maart is DigiLeerKracht gelanceerd, een gratis scholing- en supportprogramma 
op het gebied van computational thinking voor basisschoolleerkrachten. Google ondersteunt 
dit initiatief met een donatie van 500.000 dollar. In het scholingsprogramma krijgen 2.000 
geselecteerde scholen een uitnodiging om per school één leerkracht deel te laten nemen aan 
een (gratis) meerdaagse scholing, waarin leerkrachten worden getraind op diverse aspecten van 
computational thinking. Tijdens het scholingsprogramma maakt elke leerkracht een 10-punten 
plan om computational thinking een plek te geven binnen de school. Hierbij wordt de leerkracht 
ondersteund door een vrouwelijke IT-professional of informaticastudente. Leerkrachten vormen 
samen een regionaal netwerk om lesmateriaal, tips en ervaringen uit te wisselen. Het programma 
gaat van start in het schooljaar 2017-2018 en zal gedurende twee schooljaren lopen. 
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Meer dan 100 workshops, presentaties en keynotes.
Learning analytics, augmented reality, educatieve apps, social media in de klas, 

werken in de cloud, digitale identiteit, mediawijsheid, gamifi cation, 
tablet-onderwijs en fl ipping the classroom.

VAKBEURS VOOR ONDERWIJS EN ICT

WWW.IPON.NL

AANMELDEN VANAF MEDIO AUGUSTUS
SCHRIJF 7 & 8 FEBRUARI IN JE AGENDA

De IPON leermiddelenbeurs • De Klas voor de Toekomst 
• Het Makersplein • De Expertise Summit 

• De Gewoon Speciaal conferentie • De IPON Awards 2018
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E
en goed voorbeeld is de Facebookgroep ‘PO in Actie’, opge-
richt door leerkracht Paul de Brouwer op 27 februari 2017. Hij 
heeft een aantal stukken gelezen waarin staat dat het salaris 
te laag en de werkdruk in het PO te hoog is. Hij maakt zich 

zorgen en vraagt zich af of er meer collega’s zijn die dit gevoel delen. 
Net als bij het uit de hand gelopen feestje in Haren is er sprake van een 
sneeuwbale� ect. Binnen een week sloten ruim 15.000 leerkrachten 
zich aan. Anderhalve maand later was de groep gegroeid tot ruim 
37.000 leden. 
Korte tijd na de oprichting van de Facebookgroep werd mij gevraagd 
om deel uit te maken van de organisatie. Ik schreef in het verleden een 
aantal stukken over het oneerlijke salaris in het PO en besloot mee 
te doen. In de afgelopen anderhalve maand is er veel gebeurd. Ik zal 
hieronder een korte samenvatting geven. 
Een Facebookgroep kan een behoorlijke vuist maken en misschien de 
politiek indirect beïnvloeden. Maar om echt met de vuist op tafel te 
kunnen slaan, heb je ook andere partijen nodig. We besloten daarom 
te peilen hoe de vakbonden en de PO-Raad stonden tegenover onze 
doelen. Al snel bleek dat alle sociale partners onze doelen onderschre-
ven. Dit was voor ons aanleiding om het manifest ‘Vijf voor twaalf: Het 

primair onderwijs verdient meer!’ voor te leggen aan deze partners. 
Dit resulteerde in de ondertekening van het manifest door alle partijen. 
Een unieke gebeurtenis; nog nooit eerder waren vakbonden en de 
sectorraad zo eensgezind over de belangrijkste verbeterpunten in het 
onderwijs. 
Ook de media kregen lucht van de gebeurtenissen. Onze telefoons 
moesten drie keer per dag aan de oplader, onze privélevens stonden 
op de kop en alle vrije tijd werd gestopt in dit project. Niet zonder 
succes. Vele interviews en reportages later merkten we dat er bij een 
grote groep mensen meer begrip ontstaat voor de noodzaak om nu te 
investeren in het PO. 
De media-aandacht en aansluiting van vakbonden en sectorraad 
hebben er ook voor gezorgd dat er deuren opengaan in Den Haag. Na 
een verkenningsronde door Jan van de Ven en mij langs alle onder-
wijswoordvoerders in de Tweede Kamer weten wij zeker dat nu ook 
de politiek doordrongen is van de zorgwekkende situatie waarin het 
primair onderwijs zich bevindt. Op 18 april hebben alle sociale partners 
op initiatief van ‘PO in Actie’ het gezamenlijke manifest aan de vaste 
Kamercommissie Onderwijs overhandigd. Hiermee vragen we de 
politieke partijen tijdens de formatieperiode een eerlijk salaris en 
minder werkdruk op te nemen in de besprekingen voor het regeerak-
koord. Spreekt er straks te weinig ambitie uit het regeerakkoord, dan is 
‘PO in Actie’ heel duidelijk over de gevolgen: dan gaan we staken. Als 
het aan ons ligt minimaal een week. Het toenemende ziekteverzuim 
en het tekort aan leraren is een te groot probleem om te laten liggen. 
Het heeft een enorme invloed op de kwaliteit van ons onderwijs. Daar 
zullen wij als leerkrachten altijd voor strijden. De actiebereidheid is 
nog nooit zo groot geweest. Het signaal richting Den Haag is duidelijk: 
pak het probleem op, of we sluiten de deuren van de scholen. 
Zonder het gebruik van Facebook (en Twitter, #POinactie) hadden 
we nooit deze vuist kunnen maken. Het laat zien dat social media dé 
nieuwe manier is om je als beroepsgroep te verenigen en profileren. 
Waar we eindigen is onbekend, maar dat we de grond laten schudden 
onder de gebaande paden is duidelijk. Of zoals Bob Dylan ooit zei: The 
Times They Are A-Changin’!   

Hoogste woord

Op 21 september 2012 ervaarden de inwoners van het plaatsje Haren in de 
provincie Groningen de kracht van Facebook. Door een openbare uitnodiging 

voor een verjaardagsfeestje en een snelle verspreiding van het bericht, veranderde 

het vredige dorpje in een oorlogsgebied. Duizenden jongeren raakten slaags met de 

politie en ME. Een negatief voorbeeld van het effect van social media. Toch kun je 

Facebook ook positief gebruiken, zoals voor verbeteringen in het primair onderwijs. 

The Times They Are 
A-Changin’ 

Wie is Thijs Roovers?
Thijs Roovers is leerkracht op de Leonardo 
da Vincischool in Amsterdam en initiatief-
nemer van Meetup020: een grass roots 
organisatie die bijeenkomsten organiseert 
van en voor leraren in Amsterdam. Hij is 
ook woordvoerder van ‘PO in Actie’. 
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B
ooqees is een kinderboekenbieb die onbeperkt toegang 
biedt tot een schat aan digitale kinderboeken van 
toonaangevende uitgeverijen zoals Leopold, Kluitman, 
Querido Kind, Ploegsma en Zwijsen. “Kinderen die niet van 

lezen houden, hebben vaak gewoon nog niet het juiste kinderboek 
gevonden”, zegt Pieter Havermans, medeoprichter van Booqees. 
“Met het aanbieden van e-books die passen bij de interesses en 
het technisch leesniveau van een kind proberen we onze abon-
nees te assisteren bij die zoektocht.” 
Ouders kunnen in de Booqees-app op de tablet voor elk kind een 
eigen leesprofiel aanmaken, gebaseerd op de leeftijd en interesses. 
De digitale boekenplankjes vullen zich vervolgens automatisch 
met aanbevolen en nieuwe booqees, booqees over specifieke 
onderwerpen en booqees die aansluiten bij het AVI-niveau van de 
ingelogde lezer. Op die manier krijgt elk kind bij aanvang van het 
digitaal lezen direct toegang tot een aantrekkelijke en laagdrem-
pelige selectie kinderboeken. Dat maakt het selecteren van een 
geschikt boek eenvoudiger, want het is voor een kind best lastig 
kiezen uit meer dan duizend digitale boeken.
Eind vorig jaar heeft Booqees een uitgebreide pilot gedraaid en 
daaruit kwamen allerlei zaken naar voren waar ouders thuis tegen-
aan lopen. “We hebben goed geluisterd naar onze testdoelgroep 
en naar aanleiding van hun wensen en opmerkingen hebben we 
belangrijke verbeteringen op het platform doorgevoerd, zoals de 
toevoeging van een dyslexie-vriendelijk lettertype en de mogelijk-
heid om letters te vergroten.” Verder bleek dat ouders (en kinderen) 
eigenlijk te weinig kinderboeken en –schrijvers kennen om gericht 
te kunnen zoeken. “Daar gaan we hen, met de inzet van technologie, 
mee helpen.” 
De start-up uit omgeving Rotterdam gaat nog meer functionali-
teiten inzetten om het leesplezier te vergroten. Denk bijvoorbeeld 
aan de mogelijkheid dat lezers elkaar anoniem aanbevelingen 
kunnen geven door middel van een boekwaardering. Maar ook 
het visualiseren van de leesprestaties en het toevoegen van een 
beloningssysteem staan op het wensenlijstje. “Natuurlijk zorgen we 
naast leesbevorderende functionaliteiten voor een continue aanwas 
van actuele titels voor de diverse leeftijdsgroepen, want zodra kin-
deren eenmaal gegrepen zijn door het leesvirus, zijn ze niet meer te 
stoppen.” Booqees biedt voornamelijk fictie aan, zoals prentenboe-
ken, AVI-leesboekjes en jeugdromans. “We zijn druk bezig om meer 

informatieve boeken en ook stripverhalen toe te voegen, want daar 
is veel vraag naar.”
Ook het primair onderwijs is geïnteresseerd. “We hebben elke 
week wel een leescoördinator aan de lijn. Scholen scha� en tablets 
aan, maar kwalitatieve content ontbreekt vaak. De afgelopen 
maanden hebben we daarom in kaart gebracht waar leerkrachten 
precies behoefte aan hebben op het gebied van vrij lezen: een 
klassenplankje dat ook thuis beschikbaar is, klassikaal lezen via het 
digibord, een voorleesfunctie, leesrapportages en noem maar op. Dit 
najaar starten we een pilot voor Booqees Basisonderwijs.”  

Start-up

Thuis oefenen met lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van een 
kind. Gelukkig zijn steeds meer ouders zich hiervan bewust. Toch is 

het vaak een uitdaging om een wekelijks bezoekje aan de bibliotheek 

in te passen in de volle gezinsagenda. Voor deze ouders biedt Booqees 

misschien wel een uitkomst.

Booqees 

Onbeperkt kinderboeken lezen op een tablet

Meer weten?
Booqees is beschikbaar voor de iPad en Android-tablets. Ook is het mogelijk e-books 
te lezen via de browser op een pc of laptop. Leescoördinatoren die meer willen weten 
over de pilot kunnen zich aansluiten bij de besloten LinkedIn-groep: linkedin.com/
groups/8482040.
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Over Simulise
Simulise geeft onderwijsinstellingen de kans om op een laagdrempelige manier vaardigheden in het huidige cur-
riculum te implementeren. In de digitale omgeving worden vaardigheden gekoppeld aan specifieke opdrachten, 
projecten en eindtermen. Stageverslagen, presentaties en werkstukken worden gekoppeld aan de vaardigheden 
in Simulise. Studenten kunnen vervolgens feedback geven op elkaar en docenten volgen de vorderingen op de 
voet. Door middel van rubrics en badges kan de leerling steeds een niveau hoger komen. Zo wordt het voor de 
leerling mogelijk om in een digitale omgeving zichzelf te presenteren. 

Om een leerling goed voor te bereiden op de toekomst is het essentieel om zijn vaardigheden 

inzichtelijk te maken, zodat hij kan laten zien: dit is wie ik ben en dit is wat ik kan.

H
et is moeilijk te voorspellen hoe de wereld er in 2032 uitziet. 
Waar er nu nijpende tekorten zijn op de arbeidsmarkt, vallen 
morgen misschien wel massaontslagen. De druk op het 
onderwijs om hierop in te spelen is groot. Vanuit de politiek, 

de VO-raad en het World Economic Forum liggen er plannen klaar om 
vaardigheden zoals de 21st century skills nadrukkelijker in te zetten in 
het onderwijs. Hans van Vlaanderen bezoekt daarom scholen om hen te 
enthousiasmeren voor het digitale portfolio van Simulise. “We merken 
dat scholen worstelen met de ontwikkelingen. Ze weten dat ze ‘iets’ 
met vaardigheden moeten doen, maar vinden het nog lastig om die in 
het bestaande curriculum te implementeren. Met Simulise bieden we 
scholen en leerlingen een laagdrempelige mogelijkheid om zich voor 
te bereiden op de toekomst waarin vaardigheden een belangrijke rol 
spelen.”
Het portfolio van Simulise bestaat uit een online omgeving waarin 
vaardigheden worden gekoppeld aan specifieke opdrachten, projec-

ten en eindtermen. “Docenten willen graag 
inzicht krijgen in de voortgang van vaar-
digheden, maar ze willen tegelijkertijd hun 
lesprogramma niet te veel omgooien. Dus 
koppelen we de vaardigheden aan bestaande 
opdrachten, stages en presentaties.” Leer-
lingen kunnen feedback geven op elkaar en 
docenten kunnen leerlingen beoordelen. Zo 
krijgt het onderwijsaanbod voor de leerling 
meer betekenis en wordt het mogelijk om in 
een digitale omgeving jezelf te presenteren, 
elkaar te volgen en kennis uit te wisselen.

Portfolio opbouwen
Eén van de voorlopers op het gebied van competentiegericht leren is De 
Nieuwste School in Tilburg. “Al in een vroeg stadium besloot De Nieuw-
ste School (mavo, havo, vwo) met ons samen te werken. Hun overtuiging 
‘verwondering brengt je verder’ sluit aan bij de filosofie van Simulise. 
Want als je leerlingen meer eigenaarschap geeft over hun leerproces, 
zijn ze gemotiveerder en verbeteren hun leerresultaten. Het online 
portfolio blijft ook na schooltijd eigendom van de leerling. Het geeft een 
compleet beeld van de persoonlijkheid en competenties. Hij of zij bouwt 
nu al aan een portfolio dat ook bij een vervolgopleiding of baan ingezet 
kan worden.”
De Nieuwste School had behoefte aan een digitale omgeving die de 
ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk maakt. Reinier Geurts, docent 
Humanics bij De Nieuwste School: “Onze docenten en mentoren wilden 
een overzichtelijk antwoord vinden op de vraag: waar staat de leerling 

nu? Hoe maken we 
zijn vaardigheden 
meetbaar en con-
creet? En omdat 
onze school niet 
met boeken werkt, 
is het ook voor de 
leerlingen goed om 
een centrale plek 
te hebben waar ze 
op een gestruc-
tureerde manier kunnen werken aan hun doelen. Uiteindelijk hebben 
we verschillende systemen geprobeerd en hebben we voor Simulise 
gekozen. We herkenden ons onderwijs erin.”

21st century skills
Het onderwijs van De Nieuwste School sluit aan bij de tijdsgeest. Geurts: 
“21st century skills zijn hot, maar feitelijk is het niet nieuw. Vaardigheden 
zijn altijd al belangrijk geweest. In Simulise koppelen we de vaardig-
heden die onze school heeft 
gedefinieerd aan opdrachten die 
leerlingen kunnen uitvoeren. Zo 
werken ze aan hun vaardighe-
den én aan de stof in Simulise. 
Ze worden daarin beloond met 
een bronzen, zilveren of gouden 
badge. En ze zien hoe ze ervoor 
staan en waar ze nog aan kunnen 
werken. Doordat Simulise een 
grote sociale component heeft, 
kunnen leerlingen ook reage-
ren op elkaars werk en elkaar 
feedback geven. Zo leren ze niet 
alleen van de docent, maar ook 
van elkaar.”
Het online portfolio van Simulise is 
toekomstbestendig, omdat het een compleet beeld van de leerling laat 
zien. Van Vlaanderen: “Het toont niet alleen wat de leerling kan, maar 
ook hoe hij dat heeft bereikt. Dit vergroot de kansen bij bijvoorbeeld een 
vervolgopleiding, maar ook op de arbeidsmarkt. Werk- en opdrachtge-
vers willen graag samenwerken met mensen die wendbaar zijn. Je moet 
niet alleen een diploma hebben, maar ook de vaardigheden om in te 
spelen op verandering.”  

ONDERWIJS
ONDERNEMER

Maak vaardigheden 
van leerlingen inzichtelijk
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Virtuali-Tee
Met dit T-shirt leer je pas echt over het menselijk 
lichaam. Op het eerste oog is het een gewoon shirt 
met blokjes. Tot je de bijbehorende app downloadt 
op je smartphone of tablet en het T-shirt scant. Je 
krijgt een bijzonder kijkje in het menselijk lichaam 
en kunt je leerlingen op een aanschouwelijke manier 
meer leren over de longen en andere organen. Je 
bestelt het shirt via Curiscope voor ongeveer 24 
Engelse pond.
curiscope.com/product/virtuali-tee

Bouw-Je-Eigen-Robot-kit 
Solly Systems is bekend van Solly, de zonnestraaletende 
robot. Sinds kort hebben ze ook de Bouw-Je-Eigen-
Robot-kit. Met deze kit kunnen kinderen zelf robots 
ontwerpen, programmeren en bouwen met herge-
bruikte materialen, zoals oud papier en plastic afval. 
Hierdoor wordt de creativiteit gestimuleerd en worden 
technische vaardigheden ontwikkeld.Met deze kit ligt de 
nadruk op ontwerpen, bouwen en programmeren. Maak 
zelfbedachte echt werkende robots met behulp van de 
onderdelen en sensoren uit de kit. Er zijn losse output-
modules verkrijgbaar in de vorm van ogen, oren, armen 
of een mond. De robot kun je aansturen met de Solly 
powerbank (op zonne-energie). Het pakket is te bestel-
len via hetsollysysteem.nl/webshop.

Kleine drone voor educatief gebruik
Via een crowdfundingcampagne op Indiegogo is de ontwikkeling 
van de CoDrone Light mogelijk gemaakt. Het bijzondere van deze 
kleine drone is dat je hem bestuurt door hem te programmeren met 
Snap!, een op Scratch lijkende visuele programmeertaal. Maar je kunt 
de CoDrone ook besturen door gebruik te maken van een app op 
je smartphone of tablet. Je kunt hem dan bijvoorbeeld in bepaalde 
patronen laten vliegen. De CoDrone Light kan tegen een stootje en 
wordt geleverd met wat reserveonderdelen. 
robolink.com/learn-codrone-lite

Tetris Lamp
Een van de meest verslavende computerspelletjes aller tijden is er nu 
ook als lamp. De Tetris Lamp bestaat uit verschillende modules die op 
diverse manieren in elkaar passen. Als de modules elkaar raken, geven 
ze licht. De Tetris-blokjes worden geleverd in de volgende kleuren: 
roze, paars, groen, rood, geel, blauw en oranje.
bol.com/nl/p/tetris-lamp/9200000019483351

Interactieve wandplaat
Deze interactieve wandplaat bestaat uit 30 zakjes waarin je afbeeldin-
gen kunt doen. Elke afbeelding kun je voorzien van een bericht van 
10 seconden dat je zelf opneemt. Je kunt de interactieve wandplaat 
bijvoorbeeld gebruiken bij woordenschatonderwijs of in een NT2-groep 
waarbij leerlingen de betekenis en uitspraak van woorden leren. Maar 
ook rekensommen, quizzen of dagritmes zijn hier natuurlijk prima in 
aan te geven. De afmetingen van de plaat zijn 65 bij 53 centimeter. De 
interactieve wandplaat is van het merk TTS en in Nederland onder meer 
verkrijgbaar via de Rolf Groep. 
derolfgroep.nl

Antwoord buzzers
Je kunt op veel manieren kinderen 
actief bij een instructie betrekken. 
Een manier is om gebruik te maken 
van buzzers als je in een klein 
groepje de leerstof interactief toetst. 
Een set bestaat uit vier gekleurde 
buzzers die elk hun eigen geluid 
maken; een toeter, een schoolbel, 
een deurbel en het geluid van een 
elastiekje dat terugveert. De buzzers 
werken op AAA-batterijen. Er zijn 
diverse sets verkrijgbaar, zoals met 
dierengeluiden, met licht en geluid 
of een set waarbij je eigen geluiden 
of je stem kunt opnemen.
educatheek.nl/Antwoord-buz-
zers_12086.html

ToolsToolsTools
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Digitale geletterdheid 
in het onderwijs

In gesprek met Miles Berry

Miles Berry is docent aan de University of Roehampton in Londen en onderzoekt online 
community’s en kennisdeling. In 2014 werkte hij mee aan het opstellen van een nationaal curriculum 

voor digitale geletterdheid. Dit jaar was Berry keynotespreker op de i&i praktijkdag in Utrecht. We 

gingen met hem in gesprek over onder meer de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, waar in 

korte tijd dankzij Computers at School, een samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, een 

aantal snelle stappen zijn gemaakt.
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U bent een graag geziene gast bij diverse 
onderwijsbijeenkomsten. Dat heeft uiteraard te maken 
met de (gratis) boeken die u heeft geschreven. Kunt u in 
het kort iets over uzelf vertellen?
“Naar aanleiding van de introductie van computerwetenschappen in het 
Britse nationaal curriculum is er veel buitenlandse interesse. Zelf vind 
ik het eervol dat ik daaraan mee mocht doen. Na achttien jaar als leraar 
voor de klas te hebben gestaan, werd ik drie jaar rector. In 2009 ging ik 
naar de University of Roehampton, waar ik meewerkte aan de leraren-
opleiding. Dankzij mijn werk daar kreeg ik ook een rol in organisaties 
als CAS (Computing at School), het BCSAC (British Computer Society’s 
Academy of Computing) en de CSTA (Computer Science Teachers 
Association). Door deze organisaties raakte ik betrokken bij het team 
dat het nationaal curriculum voor computeronderwijs ontwikkelt. In 
de genoemde rollen ben ik uiteindelijk een aantal handleidingen voor 
computing, computergebruik in de klas, gaan schrijven.”

Waarom en voor wie heeft u die boeken geschreven?
“In tegenstelling tot alle andere vakken in het onderwijs hebben leraren 
tijdens hun opleiding nooit les gehad in een vak als informatica of 
digitale geletterdheid. Er is in Engeland onvoldoende kennis aanwezig 
bij leraren, een gebrek dat zich in alle lagen van het onderwijs voordoet. 
Er zijn maar weinig leraren die voldoende achtergrond hebben om 
door studie of eerder werk computeronderwijs te geven. We zijn ervan 
uitgegaan dat het belangrijk is om kennis van technologie te hebben om 
goed computer gerelateerd onderwijs te kunnen geven. Om de kennis 
te verbeteren neemt de British Computer Society de meeste projecten 
voor haar rekening. De Computing at School groep speelt eveneens met 
haar 26.000 leden hierin een belangrijke rol.”

Waarom kunnen we de boeken gratis downloaden en 
gebruiken?
“De Britse regering heeft zich niet willen bemoeien met de professio-
nele ontwikkeling van het curriculum. Wel is ze bereid om dit proces 
te financieren. Eén van de voorwaarden van deze financiering was dat 
alle materialen die hiervoor zijn gemaakt ‘open government licence’ 
zijn. Dat komt in grote lijnen neer op de Creative Commons attribution 
only licence. Als voorstander van zowel open source software als open 
onderwijs benaderingen ben ik erg blij dat het mogelijk is om deze 
materialen door iedereen gratis te laten gebruiken en aan te passen.”

In Nederland staat digitale geletterdheid de laatste 
jaren steeds meer in de belangstelling. Wat verstaat u 
hieronder?
“De term digitale geletterdheid is nogal omstreden. Voor het Engels 
computerleerplan volgden we de richtlijnen van de Royal Society. 
Zij hebben het over drie onderling verbonden elementen: computer 
science, information technology en digital literacy. Het gaat dus om de 
basisvaardigheden, toepassingen en gevolgen van de digitale techno-
logie. Ik zou digitale geletterdheid vooral omschrijven als een activiteit 
waarin we jongeren leren denken over de gevolgen van bestaande en 
toekomstige digitale technologieën voor henzelf en de samenleving.”

U maakt zich vooral hard om coding en programmeren 
in het Engelse onderwijs een plek te geven. Wat is 
volgens u het verschil tussen deze twee?
“Ik zie programmeren als een bredere term dan coding. Het schrijven 
van een computerprogramma kan worden gezien als een proces in twee 
stappen. Ten eerste het begrijpen van een probleem en nadenken over 
een oplossing. Pas daarna (en alleen dan) probeer je de oplossing te 
vertalen in een taal die zo formeel en goed gespecificeerd is dat zelfs 
een domme machine de instructies of regels kan volgen. Voor mij is 
programmeren algoritmen + code, veel uitgebreider dus. Leerlingen kun 
je aanleren om te komen tot een systematische en automatiseerbare 
aanpak van probleemoplossingen.”

Coding lijkt een saai vak. Toch geven experts aan dat 
het appelleert aan creativiteit. Hoe denkt u daarover?
“Coding op school is alleen saai als het niet goed wordt gegeven. 
Daarnaast zullen opdrachten aan moeten sluiten op de leefwereld van 
de leerlingen en het moeten geen droge, academische oefeningen zijn. 
Games programmeren en door de computer gegenereerde animaties 
blijven populaire gebieden, maar het zou verkeerd zijn je te beperken 
tot deze vormen. Er is zoveel ruimte voor creatief computergebruik in 
algoritmisch gegenereerde kunst en muziek, in beeld- en geluidmani-
pulatie, in data-analyse en de digital humanities, maar ook het internet 
of things. Ik ben ervan overtuigd dat bij ontwikkeling van codingsvaar-
digheden er ook creatieve toepassingen over de gehele breedte van het 
schoolcurriculum komen.”

Vanaf welke leeftijd moeten leerlingen beginnen met 
coding en waarom vindt u dat?
“Vroeg, hoewel niet al te vroeg. Het scala van tools en toys dat nu 
beschikbaar is voor het onderwijs maakt coding wel toegankelijk voor 
leerlingen vanaf 5 of 6 jaar. Volgens mij zijn er goede redenen om kinde-
ren vroeg in aanraking te laten komen met programmeren als onderdeel 
van hun algemene ontwikkeling. Hoe je er ook tegenaan kijkt, compu-
ters zullen een belangrijke rol blijven spelen in de wereld waarin deze 
kinderen opgroeien. Wil je controle op je leven houden dan moeten de 
komende generaties weten hoe computers en de software werken.”

Welke rol ziet u weggelegd voor schoolleiders en 
curriculumontwikkelaars om digitale geletterdheid een 
plek te geven in het onderwijs? Denkt u dat het een 
apart vak moet zijn of onderdeel van andere vakken?
“Hoewel veel jongeren enthousiaste early adopters en digitale knut-
selaars zijn, is er een uiterst belangrijke rol weggelegd voor de school 
en dus het curriculum. Leraren en schoolleiders zullen ervoor moeten 
zorgen dat leerlingen kennis krijgen van de onderliggende principes 
waarop digitale technologie wordt gebouwd. Leerlingen zullen zich 
moeten realiseren wat de gevolgen van het gebruik van deze tools zijn. 
Schoolleiders spelen meestal een beslissende rol in het ontwikkelen 
en uitvoeren van een schoolprogramma. Belangrijk is dat ze digitale 
geletterdheid en informatica opnemen in het onderwijs. Daarbij moet 
ook de verbinding tussen de inzet van computers en andere schoolvak-
ken worden gelegd. Zo denk ik dat het 
mogelijk is om digitale geletterdheid 
en informatietechnologie te integreren 
met andere vakken. Er zijn een aantal 
goede argumenten om dat te doen. Zo 
is informatica het duidelijkst zichtbaar 
bij wiskunde.”

Miles Berry voorziet voor de toe-
komst dus een belangrijke rol voor 
digitale geletterdheid. Het gaat 
immers om de wereld waarin, naar 
zijn zeggen, de leerlingen van nu hun 
toekomst beleven. 

Computers zullen een 
belangrijke rol blijven 
spelen in de wereld waarin 
kinderen opgroeien

Miles Berry heeft een aantal boeken over computa-
tional thinking en digitale geletterdheid geschreven. 
Op de website quickstartcomputing.org kun je zijn 
laatste boek met toelichting online bekijken en down-
loaden. Kijk voor meer informatie op milesberry.net. 
Enkele handige sites:

Quickstart Computing, het gratis handboek met 
itgebreide toelichting door Miles Berry
primary.quickstartcomputing.org/introduction.html 

Computing in the national curriculum
computingatschool.org.uk/data/uploads/cas_
secondary.pdf

Handleiding voor basisscholen
primary.quickstartcomputing.org/resources/pdf/
qs_handbook.pdf 
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Leerlingen die een Gangnam Style-filmpje opnemen bij de pisbakken en liggend op de 
vloer met hun lijven woorden vormen, zoals: ‘School is saai’. Of die Het meisje met de parel 

uitbeelden. Op het Kalsbeek College in Woerden kijken ze er niet van op. Iedereen weet namelijk 

al dat het de leerlingen van docent tekenen Floor Roos zijn, die haar spel Schoolhack spelen.

F
loor Roos staat drie dagen per week voor de klas en besteedt 
daarnaast wekelijks 20 uur aan haar masterstudie Kunstedu-
catie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). “Dat 
is onwijs leuk en leerzaam, maar wel pittig naast lesgeven.” 

Tijdens haar studie ontdekte ze de zogenoemde ludodidactiek (de term 
is van Willem-Jan Renger van de HKU), waarbij gameprincipes ingezet 
worden tijdens de les. “De energie, betrokkenheid en focus waarmee 
jongeren gamen, die wil je ook in de klas”, legt Floor Roos uit. “Mijn 
doel is dat leerlingen in hun alledaagse omgeving kunst en vormgeving 
gaan herkennen en dat ze zich realiseren dat (hun eigen) creativiteit 
de wereld een stuk leuker en mooier maakt. Volgens mij is het 
e� ectiever als ze dit zelf op een speelse manier ervaren, dan wanneer 
ik ze dat tijdens de les vertel. Daarom bedacht ik het spel Schoolhack 
met opdrachtkaartjes en een ingewikkeld puntensysteem, met als doel 
dat leerlingen ook buiten de les creatief zijn.” 

Net als Banksy
Floors 2-havoklas, verdeeld in twee teams, speelde Schoolhack twee 
weken lang buiten de lessen. Het gaat als volgt: elk team krijgt een pak 
kaartjes met opdrachten voor leerlingen apart en voor de groep. Ieder-
een kan punten verdienen door iets creatiefs te doen met de omgeving, 
door die te ‘hacken’. Bijvoorbeeld door dingen te ordenen, zoals de 
kunstenaar Ursus Wehrli dat doet. Of door fototableaus te maken met 
mensen die dezelfde soort kleding dragen, zoals Ari Versluis en Ellie 
Uyttenbroek. Maar het kan ook door een kunstwerk na te doen of door – 
zoals Banksy – een tekening of tekst toe te voegen aan een kunstwerk of 
aan de omgeving, waardoor de context verandert. Andere opdrachten 
gaan over het herkennen van beeldende kunst in de eigen omgeving, 
architectuur of mode. De hacks worden geplaatst op een Pinterest-bord 
en dan worden de punten geïncasseerd. Het speldoel is om meer punten 
te halen dan het andere team. 

Elkaar hacken
Op elk kaartje staat of de opdracht voor één of meer personen bedoeld 
is. De groepshacks zijn wat moeilijker en leveren meer punten op dan 
de hacks voor één persoon. Wie 100 punten heeft, wordt masterhacker. 
Vanaf dat moment tellen behaalde punten dubbel. Als je een bepaald 

aantal masterhackers hebt in je groep, kun je speciale opdrachtkaarten 
spelen met meer punten. 
Teams kunnen punten van elkaar afpakken door elkaars hack op een 
respectvolle en positieve manier te hacken. Bijvoorbeeld: een meisje 
photoshopte haar eigen gezicht in de Mona Lisa, een ander hackte haar 
door dat schilderij in een foto van het Louvre te plaatsen. Die Louvre-
foto werd teruggehackt door er tekstballonnetjes met toepasselijke 
grappige teksten in te plaatsen. De punten waren weer bij het eerste 
team.

Resultaat
Het spel pakte goed uit, vertelt Floor Roos: “Leerlingen hebben veel 
lol gehad met spelen, punten verdienen en elkaars punten afpakken. 
Ze hebben de opdrachten heel fanatiek gemaakt, alleen en samen. 
En ondertussen zijn ze bijna onbewust bezig geweest met kunstbe-
schouwing. Dat was ook mijn (heimelijke) bedoeling. De is essentie van 
ludodidactiek is namelijk dat het leerdoel verstopt zit en anders is dan 
het speldoel. Als je bijvoorbeeld via een quiz geschiedenisstof probeert 
over te brengen, hebben leerlingen dat meteen door. Dat voelt voor hen 
niet als een uitdagende game, maar als een overhoring met een sausje. 
Als je het goed aanpakt, zijn leerlingen eerst met de game bezig en na 
afloop is het aan de docent om de leerlingen in een gesprek bewust te 
maken van wat ze – al spelend – geleerd hebben.”

In het evaluatiegesprek met de 2-havoklas vielen heel wat kwartjes: 
•  Leerlingen hebben om zich heen gekeken en beeldaspecten van hun 

omgeving echt goed gezien. 
•  Ze hebben gegoogeld naar inspiratie en kwamen zo meer te weten 

over kunst. 
• Ze hebben hun creativiteit getraind in hun eigen omgeving. 
• Ze hebben iets nieuws gemaakt van bestaande kunstwerken. 
• Ze hebben gereageerd op elkaars kunstuitingen door die te hacken. 
•  Ze werden zich er meer bewust van dat de wereld leuker en mooier 

wordt van kunst en creativiteit. 
•  Ze beseften dat een kunstenaar invloed kan uitoefenen op waar 

mensen naar kijken. 
•  En ze kregen meer inzicht in het nut van een vak als beeldende 

vorming. 

Waarom werkt dit spel?
“Het spel heeft een bekend format: opdrachtkaartjes, punten halen en 
elkaar dwarsbomen. Dat gameachtige spreekt een actieve houding aan 
bij leerlingen, dat werkt veel beter dan wanneer ik het gewoon vertel. 
Ze stimuleren elkaar, want groepshacks leveren meer punten op en als 
(bijna) iedereen masterhacker is, kunnen ze speciale hackopdrachten 
spelen. Dit spel telt niet mee voor een cijfer. Hun motivatie is intrinsiek. 
Als ik in de klas zeg ‘we gaan theater maken’, vinden ze dat maar niks. 
Maar als ik op een hackkaartje zet dat ze moeten filmen dat ze zingen 
op een gekke plek, staan ze binnen de kortste keren met z’n allen in 

Hack je school 
en leer over kunst

Een geschiedenisquiz 
is geen game, maar 
een overhoring met een 
sausje
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Ludodidactiek
‘De kracht van games overnemen en gebruiken voor het leerproces’, 
dat is wat Willem-Jan Renger van de HKU verstaat onder ludodi-
dactiek. De essentie van een goede game is dat jongeren van alles 
ontdekken door zelf te handelen. Dat is spannender en diepgaander. 
Voor leraren is het een omschakeling, want traditiegetrouw wordt 
in het onderwijs juist alles expliciet gemaakt, uitgelegd, voorge-
daan. Ludodidactiek hoort volgens Renger niet het hele bestaande 
didactische repertoire te vervangen, maar is daar een aanvulling en 
verrijking op.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk de lezing van Willem-Jan Renger in 
het kader van ‘De strijd om het beste idee voor docenten’ (2010) op 
youtu.be/2H2EOgwqFJI.
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labjassen op te treden in het scheikundelokaal of bij de pisbakken. Door 
het plaatsen op Pinterest en het hacken van elkaars werk, krijgen ze 
directe feedback en moeten ze snel nadenken over hoe ze het werk 
van de ander weer kunnen aanpassen. Dat ze daarmee elkaars punten 
kunnen afpakken, maakt het extra leuk.”

Creatieve beroepen
Floor Roos vond haar spel Schoolhack een geslaagde poging tot 
ludodidactiek. “De leerlingen zouden graag nog wel meer kaarten met 
groepshacks willen, die vinden ze het leukst en ze leveren meer punten 
op. Ik wil een slimmere manier verzinnen om de puntentelling bij te 
houden. Dat kostte nu te veel tijd. Maar voor ik dat ga bijstellen, maak ik 
eerst een spelversie waarin leerlingen in aanraking komen met eigen-
schappen van beroepen in de creatieve industrie, zoals gamedesigner, 
fotograaf, architect, enzovoorts. Ik wil leerlingen specifieke eigenschap-
pen van die beroepen laten ervaren en daar ook ouders bij betrekken. 
Bijvoorbeeld: een gamedesigner bedenkt en verandert spelregels, daar 
hoort een opdracht bij om thuis een regel te veranderen om te zien wat 
er verandert. Een leerling kan bijvoorbeeld een regel in het eetritueel 
aanpassen, waardoor het gezin de maaltijd start met het toetje. Ik hoop 
dat dit spel invloed heeft op hun beroepskeuze en op kortere termijn 
dat meer leerlingen mijn vak kiezen. Ik interview nu allerlei mensen met 
creatieve beroepen en doe literatuuronderzoek om dit tweede ontwerp 
van Schoolhack te ontwikkelen.” 
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tekst: Erik Dijkstra 14

E
rik Dijkstra (43) en Karel Juk (58) zijn 
docenten aan het Lauwers College in 
Grijpskerk. Erik is docent maatschap-
pijleer en geschiedenis, en Karel 

geeft biologie. Tijdens een werkmiddag over 
innovatie ontstond het idee om een pro-
gramma te ontwikkelen dat docenten helpt bij 
het aanbrengen van structuur in de les. Nadat 
het uitgewerkte idee met veel enthousiasme 
ontvangen werd door de collega’s was het 
tijd om de applicatie te laten ontwikkelen. Het 
winnen van een onderwijsinnovatieprijs gaf de 
ontwikkelaars een extra boost. Er werd contact 
gelegd met Peter Hooghuis, ICT-deskundige 
van bedrijf Nenso. Dit was de start van een 
prachtig proces. De samenwerking met Peter 
resulteerde in de webbased applicatie De 
Complete Les.  

Werkdruk verlagen
Door in te loggen met je eigen gegevens krijg 
je toegang tot het programma. Het is een soort 
digitale assistent en helpt je met lesgeven. 
Alle aspecten van een les komen aan bod. Je 
hoeft als docent alleen maar de knoppen aan 
te tikken op het digitale schoolbord en je zit 
in het volgende onderdeel van de les. Binnen 
deze onderdelen kun je zelf de lesinhoud invul-
len. Lesdoelen, huiswerk en wat er die les gaat 
gebeuren, voeg je eenvoudig toe. En je slaat 
het ook gemakkelijk op, zodat je volgend jaar 
de les precies hetzelfde op het digibord hebt 
staan. Op deze manier werkt het programma 
ook als werkdrukverlager.
Veel docenten zijn bekwaam, al dan niet 
bewust. De Complete Les helpt docenten om 
bewust bekwaam te worden en stappen te 

De Complete Les
Digitale assistent helpt docenten

Wat begon als een goed idee, groeide uit 
tot een professionele app. De Complete 

Les, zo heet de app, helpt docenten bij het 

aanbrengen van structuur in de lessen, het 

bieden van differentiatie, het eenvoudig 

managen van groepswerk en het 

aanbieden van activerende werkvormen. 
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Docenten hoeven niet meer elke 
keer na te denken wat ze allemaal 
moeten doen

Meer informatie
Onderwijs Ontwikkeling Noord Nederland is de naam van de onderneming die 
Karel en Erik zijn gestart. De naam verwijst naar het woongebied van de twee, 
maar ze bieden hun diensten aan door het hele land. Via de website oonn.nl kun 
je meer informatie krijgen over De Complete Les.

maken in hun professionele ontwikkeling. Zo 
kan een docent op een eenvoudige manier 
zijn arsenaal aan activerende werkvormen 
uitbreiden en gemakkelijk di� erentiëren 
binnen homogene en/of heterogene klassen 
of instructiegevoelige en instructieonafhanke-
lijke leerlingen. Tevens kan de docent inspelen 
op de verschillende leervoorkeuren van een 
leerling. Ook het benoemen van de lesdoelen, 
verwijzing naar de vorige les en het stellen 
van evaluatievragen wordt met behulp van het 
programma steeds natuurlijker.

Positieve reacties
Met De Complete Les als hulpmiddel kan 
een docent krachtig onderwijs bieden. Het 
pedagogisch didactisch handelen kan zich 
daardoor verder ontwikkelen. Dit geldt voor 
zowel beginnende als ervaren docenten. Karel: 
“Er wordt tegenwoordig veel van een docent 
verwacht. Je moet verschillende rollen aan-
nemen, instructies geven volgens bepaalde 
modellen, activerende werkvormen gebruiken, 
groepswerk toepassen, di� erentiëren en goed 
klassenmanagement uitvoeren. Wij hebben al 
deze onderdelen verwerkt in onze app in de 
hoop dat dit docenten helpt bij het lesgeven. Je 
hoeft niet alle onderdelen te gebruiken, maar 
het is allemaal wel letterlijk binnen handbe-
reik. De docent hoeft niet meer elke keer na 
te denken wat hij allemaal moet doen. De 
Complete Les biedt de onderdelen aan en de 
docent kan er gebruik van maken.”
Erik vult aan: “We staan allebei elke dag voor 

klassen variërend van basisberoeps- tot vwo-
niveau. We zijn ervaren docenten en weten 
wat werkt of niet. Dat gecombineerd met de 
vaardigheden die een docent moet beheersen, 
heeft geresulteerd in dit programma.”
De reacties op de app zijn erg positief. Docen-
ten geven aan dat de kwaliteit verbetert en dat 
het lesgeven er zelfs leuker door wordt. Vooral 
omdat er zoveel tools aangeboden worden. 

Ook noemen docenten de rust voor henzelf 
en de leerlingen, doordat alles zo duidelijk op 
het bord staat. “We hebben zelfs al gehoord 
dat een klas aan een docent vroeg of hij De 
Complete Les wilde gebruiken. Een groter com-
pliment kan onze app natuurlijk niet krijgen”, 
vertelt Erik enthousiast.  

Inspectieproof
Karel en Erik geven presentaties en trainin-
gen over het gebruik van De Complete Les. 
“Er komt steeds meer belangstelling en dat is 
natuurlijk prachtig. We hebben echt het gevoel 
dat dit programma voorziet in een behoefte 
van docenten. Een voordeel van het pro-
gramma is dat je als docent zelf blijft bepalen 
op welke manier je de lesstof wilt aanbieden. 

Je gebruikt alleen de onderdelen van het pro-
gramma die jij wilt. Het programma is dus echt 
een digitale assistent”, aldus Karel. 
De app is ook al inspectieproof gebleken. In 
de eerste fase van de app-ontwikkeling was 
er inspectiebezoek op het Lauwers College 
en werd de app gebruikt door Erik. “Dat was 
wel even spannend, maar de onderdelen die 
belangrijk zijn tijdens een lesbezoek van een 

inspecteur stonden door het gebruik van de 
app duidelijk op het digibord vermeld. Dat gaf 
me veel rust. De beoordeling van de inspecteur 
was uitstekend en dat was voor ons ook weer 
een stimulans om het programma verder te 
ontwikkelen.”
De beginfase is alweer voorbij en De Complete 
Les heeft sindsdien een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. Karel en Erik zijn ervan over-
tuigd, mede door de reacties van de leerlingen, 
dat de app van grote waarde kan zijn voor 
docenten. 
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Buyitdirect Educatie introduceert 
ICT-as-a-Service voor het onderwijs Leerling 

bundels

32 iPads bundel met

32 x Oysterhoezen
32 x Licenties voor Zuludesk
1 x ZIOXI Charge Trolley 32 iPads
1 x Voorbereiding beheer, iPads plug and 
play en installatie in de karren

1x Training MDM Zuludesk

MacBook Pro met:
 
1 x HEX Infinity MacBook Sleeve 
1 x Mini DisplayPort to VGA Adapter
1 x Mini DisplayPort to DVI Adapter 
1 x Apple Magic Mouse 2
1 x Apple Keyboard with Numeric Keypad
1 x Rain Design mStand - Silver

Komt de naam Buyitdirect u niet direct bekend voor? Daar gaat snel verandering in komen! Tenminste als 

het aan Laura Walter-Goudsmit ligt. Laura werkt, na tien jaar werkzaam te zijn geweest in de wereld van 

ICT en onderwijs, sinds oktober 2016 als Business Developer Manager Educatie bij Buyitdirect. Met een 

duidelijke ambitie: een bijdrage leveren aan het succesvol inzetten van ICT in het onderwijs. En als resul-

taat een concreet en uniek aanbod: een multiplatform cloud oplossing (Apple, Google en Microsoft) die 

volledig ‘as-a-Service’ is af te nemen.

Focus op educatie 
Buyitdirect is al jaren actief op de ICT-markt en heeft een goede reputatie als 
leverancier van hard- en software. Ondertussen timmert Buyitdirect hard aan de 
weg als aanbieder van ICT-diensten en -oplossingen, vertelt Dik Graa�, algemeen 
directeur van Buyitdirect. “We zijn een bedrijf dat continu in beweging is en niet 
bang voor verandering. Doordat we steeds vaker Europese aanbestedingen in het 
onderwijs wonnen, werd duidelijk welke ontwikkelingen een rol spelen in deze 
specifieke markt. En vooral, hoe technologieën kunnen helpen bij het verbeteren 
en vernieuwen van het onderwijs. ICT kan het onderwijs niet alleen aantrekkelij-
ker maken, maar ook e�ectiever en e�iciënter. Daar willen wij graag onze bijdrage 
aan leveren.

As-a-service
Buyitdirect biedt de multiplatform cloud oplossing -als enige in Nederland- volle-
dig ‘as-a-Service’ aan. Laura: “Wij geloven dat het aanbieden van ICT-as-a-Service, 
een vast bedrag per gebruiker per maand, echt een uitkomst is voor het onder-
wijs. Het biedt de flexibiliteit, continuïteit en veiligheid die de onderwijsmarkt 
nodig heeft. Hierdoor kan een onderwijsinstelling flexibel omgaan met groei of 
krimp, zijn grote investeringen in hard- en software niet meer nodig en er zijn 
geen onvoorziene kosten. Samen bepalen we welke middelen, platform(en) en 
diensten er nodig zijn en die worden op één overzichtelijke maandfactuur in reke-
ning gebracht. Op deze manier maken we het gebruik van de nieuwste technolo-
gieën in het onderwijs makkelijker en toegankelijker.”

Multiplatform
Waarom is er gekozen voor een multiplatform cloud-oplossing? Dat heeft, zegt 
Laura, allemaal te maken met de verschillende doelen van scholen. “Welke 
ICT-middelen je op school toepast en welk platform je kiest, heeft altijd te maken 
met de identiteit van de school en de voorkeuren van de mensen die daar werken. 
Of het nu gaat om Google, Apple of Microsoft for Education, of een combinatie 
daarvan, wij kunnen de best passende oplossing bieden. Maar de eerste stap is 
dus altijd het in kaart brengen van de identiteit en behoeften van de school. Hoe 
geef je les en hoe wil je lesgeven? Met welke inhoudelijke materialen en bronnen 
wil je (gaan) werken? Ook de ICT-vaardigheid en mogelijke groei in vaardigheid 
van het team speelt een rol in het uiteindelijke advies. Op basis van al deze 
verschillende aspecten zetten we de beperkingen en mogelijkheden van de 
verschillende technologieën uiteen. Vanuit onze kennis en ervaring kunnen we 
de vertaalslag maken van onderwijsvraagstukken naar de juiste ICT-oplossing. 
Scholen kunnen vervolgens voor het gehele traject bij Buyitdirect terecht. Van 
advies tot levering en implementatie en van training tot beheer. In die zin zijn we 
echt een verlengstuk van de school.”

Nieuwsgierig naar wat Buyitdirect voor u kan betekenen? Kijk op www.buyitdi-
rect.com/onderwijs of neem contact op met het Educatie-team. We staan voor u 
klaar! Bel 023-751 25 52 of mail naar educatie@buyitdirect.com.

 “We zijn een verlengstuk van 
de school. Samen kunnen we 
ervoor zorgen dat ICT met 
succes wordt ingezet in het 

onderwijs.”

Leraar 
bundels

Interesse over een van deze bundels? Kijk op www.buyitdirect.com/educatie-bundels 
of neem contact op met het Educatie-team. We staan voor u klaar!  
Bel 023-751 25 52 of mail naar educatie@buyitdirect.com. 

v.a. 13.952,- ex btw

v.a. 9,53 ex btw 
per gebruiker per maand

Keuze uit Touch 2-in-1 Chromebooks 

 

32 HP ProBook x360 11 G1 bundel of

32 Dell Chromebook 3189 bundel of

32 Lenovo Yoga 11e bundel met:

32 x Gsuite management console
32 x bekabelde muizen
1 x Parat voor opbergen en laden 32 Chromebooks
1 x Installatie voedingen en Plug and Play
1 x Google G suite pakket
1 x Servicedesk portal en garantie overname

Keuze uit Touch 2-in-1 notebooks

 

32 HP ProBook x360 11 G1 bundel of

32 Dell Windows 3189  bundel of

32 Lenovo Yoga 11e bundel met:

32 x Gsuite management console
32 x bekabelde muizen
1 x Parat opbergen en laden notebooks
1 x Installatie voedingen en Plug and Play
1 x Servicedesk portal en garantie overname

Keuze uit Chromebook 

 

1 HP ProBook x360 11 G1 bundel of

1 Dell Chromebook 3189 bundel of

1 Lenovo Yoga 11e bundel met:

1 x Gsuite management console
1 x draadloze muis
1 x Sleeve
1 x Aansluitkastje (HDMI, VGA en DP)
1 x Chromecast 

Keuze uit notebook
  

1 HP ProBook x360 11 G1 bundel of

1 Dell Windows 3189  bundel of

1 Lenovo Yoga 11e bundel met:

1 x draadloze muis
1 x Sleeve
1 x Aansluitkastje (HDMI, VGA en DP)
1 x Miracast

“ICT-as-a-Service biedt 
de flexibiliteit, continuïteit en 

veiligheid die de onderwijsmarkt 
nodig heeft.”

v.a. 14.975,- ex btw

v.a. 10,23 ex btw 
per gebruiker per maand

v.a. 17.599- ex btw 
 

v.a. 12,03 ex btw 
per gebruiker per maand

v.a. 1.262,- ex btw

v.a. 27,60 ex btw 
per gebruiker per maand

v.a. 458,- ex btw 
 

v.a. 10,01 ex btw 
per gebruiker per maand

v.a. 715,- ex btw 
 

v.a. 15,64 ex btw 
per gebruiker per maand

Uiteraard zijn al deze bundels op  
aanvraag te verkrijgen ‘as a service’!

Samenwerken
“Het toepassen van technologieën in het onderwijs opent de deuren naar nog 
meer mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren, vult Laura aan. “En daar ligt 
de toekomst. De focus van leraren kan volledig liggen op lesgeven en persoon-
lijke aandacht voor iedere leerling. Maar inrichten van een netwerk of andere 
ICT-praktijken zijn daarvoor wel nodig, want de school en leraren moeten in de 
praktijk met de ondersteunende ICT-middelen aan de slag. 
Daarom geloven we in samenwerken, in het versterken van elkaars expertise. De 
school als specialist op het gebied van onderwijs en wij, samen met onze part-
ners en leveranciers, als expert op het gebied van ICT ín het onderwijs.”

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

Naamloos-1   2 12-5-2017   10:00:40



Buyitdirect Educatie introduceert 
ICT-as-a-Service voor het onderwijs Leerling 

bundels

32 iPads bundel met

32 x Oysterhoezen
32 x Licenties voor Zuludesk
1 x ZIOXI Charge Trolley 32 iPads
1 x Voorbereiding beheer, iPads plug and 
play en installatie in de karren

1x Training MDM Zuludesk

MacBook Pro met:
 
1 x HEX Infinity MacBook Sleeve 
1 x Mini DisplayPort to VGA Adapter
1 x Mini DisplayPort to DVI Adapter 
1 x Apple Magic Mouse 2
1 x Apple Keyboard with Numeric Keypad
1 x Rain Design mStand - Silver

Komt de naam Buyitdirect u niet direct bekend voor? Daar gaat snel verandering in komen! Tenminste als 

het aan Laura Walter-Goudsmit ligt. Laura werkt, na tien jaar werkzaam te zijn geweest in de wereld van 

ICT en onderwijs, sinds oktober 2016 als Business Developer Manager Educatie bij Buyitdirect. Met een 

duidelijke ambitie: een bijdrage leveren aan het succesvol inzetten van ICT in het onderwijs. En als resul-

taat een concreet en uniek aanbod: een multiplatform cloud oplossing (Apple, Google en Microsoft) die 

volledig ‘as-a-Service’ is af te nemen.

Focus op educatie 
Buyitdirect is al jaren actief op de ICT-markt en heeft een goede reputatie als 
leverancier van hard- en software. Ondertussen timmert Buyitdirect hard aan de 
weg als aanbieder van ICT-diensten en -oplossingen, vertelt Dik Graa�, algemeen 
directeur van Buyitdirect. “We zijn een bedrijf dat continu in beweging is en niet 
bang voor verandering. Doordat we steeds vaker Europese aanbestedingen in het 
onderwijs wonnen, werd duidelijk welke ontwikkelingen een rol spelen in deze 
specifieke markt. En vooral, hoe technologieën kunnen helpen bij het verbeteren 
en vernieuwen van het onderwijs. ICT kan het onderwijs niet alleen aantrekkelij-
ker maken, maar ook e�ectiever en e�iciënter. Daar willen wij graag onze bijdrage 
aan leveren.

As-a-service
Buyitdirect biedt de multiplatform cloud oplossing -als enige in Nederland- volle-
dig ‘as-a-Service’ aan. Laura: “Wij geloven dat het aanbieden van ICT-as-a-Service, 
een vast bedrag per gebruiker per maand, echt een uitkomst is voor het onder-
wijs. Het biedt de flexibiliteit, continuïteit en veiligheid die de onderwijsmarkt 
nodig heeft. Hierdoor kan een onderwijsinstelling flexibel omgaan met groei of 
krimp, zijn grote investeringen in hard- en software niet meer nodig en er zijn 
geen onvoorziene kosten. Samen bepalen we welke middelen, platform(en) en 
diensten er nodig zijn en die worden op één overzichtelijke maandfactuur in reke-
ning gebracht. Op deze manier maken we het gebruik van de nieuwste technolo-
gieën in het onderwijs makkelijker en toegankelijker.”

Multiplatform
Waarom is er gekozen voor een multiplatform cloud-oplossing? Dat heeft, zegt 
Laura, allemaal te maken met de verschillende doelen van scholen. “Welke 
ICT-middelen je op school toepast en welk platform je kiest, heeft altijd te maken 
met de identiteit van de school en de voorkeuren van de mensen die daar werken. 
Of het nu gaat om Google, Apple of Microsoft for Education, of een combinatie 
daarvan, wij kunnen de best passende oplossing bieden. Maar de eerste stap is 
dus altijd het in kaart brengen van de identiteit en behoeften van de school. Hoe 
geef je les en hoe wil je lesgeven? Met welke inhoudelijke materialen en bronnen 
wil je (gaan) werken? Ook de ICT-vaardigheid en mogelijke groei in vaardigheid 
van het team speelt een rol in het uiteindelijke advies. Op basis van al deze 
verschillende aspecten zetten we de beperkingen en mogelijkheden van de 
verschillende technologieën uiteen. Vanuit onze kennis en ervaring kunnen we 
de vertaalslag maken van onderwijsvraagstukken naar de juiste ICT-oplossing. 
Scholen kunnen vervolgens voor het gehele traject bij Buyitdirect terecht. Van 
advies tot levering en implementatie en van training tot beheer. In die zin zijn we 
echt een verlengstuk van de school.”

Nieuwsgierig naar wat Buyitdirect voor u kan betekenen? Kijk op www.buyitdi-
rect.com/onderwijs of neem contact op met het Educatie-team. We staan voor u 
klaar! Bel 023-751 25 52 of mail naar educatie@buyitdirect.com.

 “We zijn een verlengstuk van 
de school. Samen kunnen we 
ervoor zorgen dat ICT met 
succes wordt ingezet in het 

onderwijs.”

Leraar 
bundels

Interesse over een van deze bundels? Kijk op www.buyitdirect.com/educatie-bundels 
of neem contact op met het Educatie-team. We staan voor u klaar!  
Bel 023-751 25 52 of mail naar educatie@buyitdirect.com. 

v.a. 13.952,- ex btw

v.a. 9,53 ex btw 
per gebruiker per maand

Keuze uit Touch 2-in-1 Chromebooks 

 

32 HP ProBook x360 11 G1 bundel of

32 Dell Chromebook 3189 bundel of

32 Lenovo Yoga 11e bundel met:

32 x Gsuite management console
32 x bekabelde muizen
1 x Parat voor opbergen en laden 32 Chromebooks
1 x Installatie voedingen en Plug and Play
1 x Google G suite pakket
1 x Servicedesk portal en garantie overname

Keuze uit Touch 2-in-1 notebooks

 

32 HP ProBook x360 11 G1 bundel of

32 Dell Windows 3189  bundel of

32 Lenovo Yoga 11e bundel met:

32 x Gsuite management console
32 x bekabelde muizen
1 x Parat opbergen en laden notebooks
1 x Installatie voedingen en Plug and Play
1 x Servicedesk portal en garantie overname

Keuze uit Chromebook 

 

1 HP ProBook x360 11 G1 bundel of

1 Dell Chromebook 3189 bundel of

1 Lenovo Yoga 11e bundel met:

1 x Gsuite management console
1 x draadloze muis
1 x Sleeve
1 x Aansluitkastje (HDMI, VGA en DP)
1 x Chromecast 

Keuze uit notebook
  

1 HP ProBook x360 11 G1 bundel of

1 Dell Windows 3189  bundel of

1 Lenovo Yoga 11e bundel met:

1 x draadloze muis
1 x Sleeve
1 x Aansluitkastje (HDMI, VGA en DP)
1 x Miracast

“ICT-as-a-Service biedt 
de flexibiliteit, continuïteit en 

veiligheid die de onderwijsmarkt 
nodig heeft.”

v.a. 14.975,- ex btw

v.a. 10,23 ex btw 
per gebruiker per maand

v.a. 17.599- ex btw 
 

v.a. 12,03 ex btw 
per gebruiker per maand

v.a. 1.262,- ex btw

v.a. 27,60 ex btw 
per gebruiker per maand

v.a. 458,- ex btw 
 

v.a. 10,01 ex btw 
per gebruiker per maand

v.a. 715,- ex btw 
 

v.a. 15,64 ex btw 
per gebruiker per maand

Uiteraard zijn al deze bundels op  
aanvraag te verkrijgen ‘as a service’!

Samenwerken
“Het toepassen van technologieën in het onderwijs opent de deuren naar nog 
meer mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren, vult Laura aan. “En daar ligt 
de toekomst. De focus van leraren kan volledig liggen op lesgeven en persoon-
lijke aandacht voor iedere leerling. Maar inrichten van een netwerk of andere 
ICT-praktijken zijn daarvoor wel nodig, want de school en leraren moeten in de 
praktijk met de ondersteunende ICT-middelen aan de slag. 
Daarom geloven we in samenwerken, in het versterken van elkaars expertise. De 
school als specialist op het gebied van onderwijs en wij, samen met onze part-
ners en leveranciers, als expert op het gebied van ICT ín het onderwijs.”

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

Naamloos-1   3 12-5-2017   10:01:43
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tekst: Aad van der Drift18

D
e micro:bit is een embedded sys-
teembordje dat veel lijkt op Arduino 
of Raspberry Pi. Het product werd 
door de onderwijsafdeling van de 

BBC (British Broadcasting Corporation) in 
samenwerking met 28 verschillende bedrijven 
ontwikkeld voor het funderend onderwijs. 
Vorig jaar werden er ruim 1 miljoen exemplaren 
in het Engelse basisonderwijs verspreid. 
De micro:bit is een klein (5x4cm) en niet al 
te duur bordje. Met een relatief eenvoudige 
16MHz ARM Cortex-M0 microcontroller, 
256KB Flash, 16KB RAM, is de micro:bit niet 
echt geavanceerd. Toch zitten er een paar 
opvallende zaken in, zoals een bluetooth-
mogelijkheid, waardoor de micro:bit eenvoudig 
te koppelen is aan een smartphone, tablet 
of laptop. Ook zit er een kompas en een 
accelerometer in. 
Een micro:bit heeft GPIO-poorten (General 
Purpose Input Output). Dat zijn uitgangen 
waarvan je als gebruiker zelf de functionali-
teit bepaalt. Wie snel aan de slag wil met een 

micro:bit kan gebruikmaken van materiaal 
dat op internet beschikbaar is. Om een bordje 
te programmeren is er keuze uit program-
meeromgevingen van visueel naar tekst 
gebaseerd. Wil je eerst kijken of alles werkt 
voordat je de code naar de micro:bit stuurt, 
dan is ook een online simulator beschikbaar. 
Hoewel de hardware open source is, kon ik nog 
geen goedkopere alternatieve bordjes, zoals bij 
Arduino, vinden.

Coding programma’s
Ook de software is open source. Dit is extra 
aantrekkelijk, omdat je ook online kunt pro-
grammeren. In veel onderwijsomgevingen kun 
je zo de systeembeheerder omzeilen. De pro-
gramma’s zetten de programmeeromgeving 
om in een HEX file (binair bestand) dat door de 
processor wordt omgezet in acties. 
Het eenvoudigst is de PXT-omgeving. Ga 
om te programmeren naar pxt.microbit.org. 
Je hoeft geen account aan te maken en kunt 
meteen beginnen. De programma’s of scripts 

MICRO:BIT MAAKT 
CODING LEUK

Voor veel leerlingen is programmeren pas leuk als wat ze gemaakt 
hebben ook daadwerkelijk iets doet. De uitdaging om iets te bereiken 

is daarbij belangrijk. Zo herinner ik me dat bij een Lego Mindstorm 

wedstrijd een groepje leerlingen eindeloos hun product bleef verbeteren. 

Het project, de bekerzoekmachine, kreeg steeds lastigere opdrachten en 

moest telkens weer anders worden ingesteld. Ben je eenmaal in de trial-

and-errorfase dan is programmeren uitdagend. In het Verenigd Koninkrijk 

hebben ze hiervoor een laagdrempelige en uitdagende technologie 

ontwikkeld: de micro:bit.

Waar koop je het?
Een los micro:bit bordje kost ongeveer € 20,-. Als je zelf aan de slag wilt, kun je het bordje met 
accessoires op diverse plaatsen in Nederland aanscha� en. 
Kiwi-electronics is een online webshop met een zeer uitgebreide collectie. Naast de 
bordjes verkopen zij ook de uitvinderskit met instructiemateriaal en losse kleine onderdelen. 
kiwi-electronics.nl

SLIM.NL!, bekend van de software, verkoopt ook losse bordjes. Helaas verkoopt Slim nog geen 
andere producten van de Micro:bit. slim.nl

SOSSOLUTIONS is net als Kiwi-electronics een webshop. Het aanbod is iets anders en de acces-
soires voor micro:bit zijn iets minder uitgebreid. sossolutions.nl

IT-RANDSTEDEN verzorgt de bordjes in combinatie met een challenge. Er is geen online 
webshop. Zij combineren de verkoop met hun micro:bit challenge. it-randsteden.nl

worden opgeslagen in de cloud en zolang je 
de cookies niet verwijdert van je pc kun je ze 
gemakkelijk ophalen. Wil je meer zekerheid? 
De programma’s zijn ook te downloaden, zodat 
je alles op je pc kunt bewaren. 
Er zijn meerdere programma’s, maar ze werken 
allemaal hetzelfde:
1. Schrijf een script. 
2. Klik op compile of opslaan.
3. Sluit je micro:bit aan.
4. Download het HEX-bestand op de micro:bit. 

Het eenvoudigst is Microsoft’s PXT Block 
Editor, een visuele programmeertool waarin 
je als maker symbolen op een vlak plaatst om 
de structuur van het programma aan te geven. 
Het enige dat nog moet gebeuren naast de 
structuur zijn de variabelen invoeren. Het is op 
deze manier mogelijk om redelijk snel iets te 
programmeren, mede dankzij de knip- en plak-
mogelijkheden. Het programma kun je meteen 
uitproberen op een virtuele micro:bit. 
TouchDevelop (touchdevelop.com) lijkt op 

18 - 19 Microbit.indd   18 15-05-17   16:02
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Zelf aan de slag
Wil je zelf aan de slag? Bestel dan de volgende twee pakketten:
•  Het eerste pakket bestaat uit 1x micro:bit, 1x USB-kabel, 1x batterijhouder en 2x AAA-batte-

rijen. Kosten ca. € 22,-. Alle onderdelen zijn handig om aan te scha�en.
•  Als tweede pakket kan ik een Inventors kit aanbevelen. In de deze set zit alles wat je nodig 

hebt om tien experimenten te maken met gebruik van leds, motoren, LDRs en condensato-
ren. Daarnaast heeft de set een Engelstalig boekje waarmee je snel alles te weten komt over 
het programmeren van de micro:bit. Het boekje helpt met elke stap waardoor de gebruiker 
binnen de kortste keren de basis van het programmeren begrijpt en circuits kan maken.

Trainingen
De micro:bit is leuk voor leerlingen vanaf groep 7/8, maar ook voor het voortgezet onderwijs en 
beroepsonderwijs is het een passende aanvulling op het bestaande lesmateriaal. Door gebruik 
te maken van verschillende programmeermogelijkheden kan er op elk niveau les worden 
gegeven. Hieronder een aantal trainingsopties voor scholen, teams of individueel.  

IT-Randsteden
IT-Randsteden biedt een individuele cursus aan in de vorm van een challenge. Na de kick-o� 
ontvangen cursisten 10 weken lang elke week een challenge per e-mail. Door het volgen van alle 
challenges ontdekt de cursist de vele toepassingen. it-randsteden.nl

Micro:bit 
Online is er veel materiaal te vinden. Het beste materiaal is te vinden op de website van 
micro:bit. Met behulp van (Engelstalige) filmpjes is het mogelijk snel te leren hoe een en ander 
in elkaar steekt. microbit.org/nl

Oefenen
Wie geen tijd of zin heeft in een training kan ook zelf aan de slag. Allereerst via de website
van micro:bit. Op de deels Nederlandstalige website van deze organisatie staan handige 
korte (Engelstalige) filmpjes die het principe van een micro:bit uitleggen. Op de website 
ictoblog.nl beschrijft Pierre Gotrissen in een aantal zondagmiddagprojecten heel aardige 
en meer gecompliceerde mogelijkheden voor de micro:bit. Denk bijvoorbeeld aan een 
plantenwatergeefautomaat. Daarnaast heeft Pauline Maas negen snelle projecten gepubliceerd: 
weblog.4pip.nl/9-snelle-projecten-microbit. Ook Ramon Moorlag heeft een website 
gemaakt met een aantal voorbeelden, zie microbit.studio.

Boek over micro:bit
Pauline Maas: “De micro:bit is zeer geschikt om in te zetten voor computational thinking. Je kunt 
met leerlingen echt aan de slag om de computer in te zetten om een probleem op te lossen. Dat 
er een eenvoudige link is tussen een block- en scriptomgeving is een prachtige mogelijkheid om 
de stap naar Javascript met de leerlingen te maken. Ik zie vooral voor het voortgezet onder-
wijs de meerwaarde van de micro:bit. Deze leerlingen kunnen optimaal gebruikmaken van de 
verschillende sensoren en mogelijkheden. Je kunt de micro:bit prima inzetten in de les, omdat je 
met leerlingen proeven kunt verzinnen met de ingebouwde accelerometer, temperatuur en het 
kompas. Met eenvoudige sensoren en krokodillenbekklemmen kun je bijvoorbeeld ook proeven 
doen waarin je de vochtigheid meet of geluid detecteert.” Maas is op dit moment bezig met een 
boek over micro:bit.

Block Editor. Het voorkomt syntax-fouten door 
voorgedefinieerde programmaconstructies, 
het presenteert het programma als broncode. 
Je kunt er weliswaar meer mee, maar het  
kost extra moeite en inspanning om het te 
begrijpen. 
 

Ook is er een JavaScript editor beschikbaar. 
Met een schuif onderaan kun je in Java de code 
tussen visueel- en tekst-georiënteerd variëren. 
In het laatste geval kun je JavaScript intypen. 
Voor leerlingen met programmeerervaring is 
dit uitdagender en werkt sneller.

Voor wie met Python aan de slag wil, is er 
MicroPython. Er is dan geen simulator 
beschikbaar. En als laatste is er nog mbed 
for micro:bit. Dit is een online program-
meergereedschap voor mensen met 
programmeerervaring waarmee code in C/
C++ kan worden geschreven. Ook hier een 
simulator. 

Via de smartphone of iPad
Wie een Android (minimaal versie 4.4) of iOS 
(minimaal iOS 8) telefoon heeft, kan met een 
app aan de slag. De apps zijn te downloaden in 
de diverse appstores. Eerst moet je het device 
via bluetooth koppelen, daarna werkt alles 
nagenoeg hetzelfde als in de andere pro-
gramma’s. Over die koppeling met bluetooth 
staan veel voorbeelden op de website blog.
bluetooth.com/bbc-microbit.

Voorbeeld
Om te laten zien hoe je simpel met een micro:bit aan de slag kunt, maken we als voorbeeld een stappenteller. Ook als 
je nog geen micro:bit hebt, kun je dit proberen, er zit immers een virtuele micro:bit naast de editor. Een stappenteller 
telt het aantal stappen van de persoon die hem draagt. Met behulp van de batterij kun je de teller aan je broek of riem 
bevestigen. Dankzij de accelerometer wordt een signaal gemaakt waardoor de stappen te tellen zijn.
1.  Ga naar pxt.microbit.org. Er zijn drie hoofdblokken nodig: opstarten, forever en on shake. In deze hoofdblok-

ken plaats je een activiteit. Met het blokje bij opstarten wordt een beginwaarde van het programma vastgelegd. 
Deze beginwaarde is de variabele. In een variabele kan een heel getal of een woord staan. In dit geval wordt er een 
getal opgeslagen. Geef de variabele wel eerst een naam door op het kleine driehoekje te klikken (in dit geval noem 
je het stap). Door het blokje forever kunnen we iets permanent laten zien. In dit blok staat een subblokje, show 
number met als variabele de stap. Het laatste blokje is het veranderen van een variabele. Met on shake zal telkens 
als er een beweging is, er een verhoging van 1 zijn die getoond wordt.

2.  Test of het programma werkt door in de visuele controle op shake te klikken.
3.  Download de code rechtstreeks naar de aangesloten micro:bit.
4.  Sluit een batterij op de micro:bit aan en nu komt er bij elke stap een nummer bij.  
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H
et iXperium in Arnhem is opgericht in 2011 en is een initiatief 
van het Community Learning Center (CLC). De PO-besturen 
en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) vinden 
dat zij gezamenlijk het onderwijs in de regio kunnen verster-

ken vanuit het CLC. In haar aanpak staat de verbinding tussen leren, 
innoveren, onderzoeken en technologie centraal.
Het iXperium is een fysiek lab binnen de HAN Pabo. Leraren, lera-
renopleiders en studenten kunnen er op verschillende manieren 
kennismaken en experimenteren met ICT-toepassingen voor het 
onderwijs. Sinds kort zijn De Onderwijsspecialisten in Arnhem ook 
aangesloten bij het iXperium. Hoog tijd voor het landelijk netwerk 
Gewoon Speciaal ICT om er kennis te  maken en er een middag te 
ervaren wat de meerwaarde van een fysiek lab voor leerlingen in het 
speciaal onderwijs kan zijn. 

ICT-toepassingen inzetten
Leren omgaan met ICT is ook binnen het speciaal onderwijs niet meer 
weg te denken. Als ICT goed ingezet wordt, is het onderwijs flexibeler, 
aansprekender en gevarieerder. Bovendien kan ICT de leraar onder-
steunen bij de verschillende, specifieke leerbehoeften van leerlingen. 
Dan moet je wel op de hoogte zijn hoe je deze toepassingen inzet en 
aan laat sluiten bij de visie en doelen van jouw school. Dit zijn precies 
de onderwerpen waar men in het iXperium elke dag mee bezig is. 
Het speciaal onderwijs is maatwerk en steeds meer gebaseerd op een 
leven lang gepersonaliseerd leren in een door technologie onder-
steunde sociale leerwerkomgeving.
De samenwerking met de HAN Pabo richt zich op onderwijs dat beter 
recht doet aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ICT en 
aan het opleiden van ICT-geletterde jongeren. De focus ligt hierbij op 
het opleiden, professionaliseren en faciliteren van leraren in een duur-
zame verbinding tussen werkveld, opleidingen en onderzoek.

Geslaagde dag
Het programma voor de netwerkmiddag was in onderling overleg 
samengesteld in de vorm van een ontdekcircuit vol activiteiten 
rondom ICT in het onderwijsproces. In enkele ruimtes binnen het 
iXperium werd er op verschillende manieren onder meer aandacht 
gegeven aan het jonge kind en ICT, programmeren, kunst en ICT, 
ontwerpen, augmented reality en virtual reality, games, taal en ICT, 

media, rekenen en ICT, robotica, muziek en ICT, de inzet van tablets 
enzovoorts. Het circuit was uitdagend waarbij inspireren, samen leren, 
experimenteren en creatief ontwerpen centraal stonden. Het geheel 
werd begeleid door Joost Adema, mediamentor bij het iXperium, met 
ondersteuning van enkele collega’s en studenten.
Wij kijken terug op een succesvolle middag dankzij onze collega’s uit 
het speciaal onderwijs die met veel energie  en enthousiasme aan de 
slag gingen en daarbij ondersteund werden door geweldig enthousi-
aste en deskundige begeleiding van het iXperium. De reacties vanuit 
het netwerk waren zeer positief en diverse collega’s gaven aan dat dit 
wel een inspirerende middag was. Ook werden er ter plekke al allerlei 
ideeën geopperd om bijvoorbeeld binnen de eigen organisatie een 
‘minilab’ op te zetten of met het eigen team een bezoek aan het  
iXperium te plannen.  
Meer foto’s van deze netwerkbijeenkomst zijn te bekijken op onze 
website: gewoonspeciaalict.nl/ixperium.html 

Next: digitale geletterdheid
De volgende landelijke netwerkbijeenkomst staat gepland op woens-
dag 7 juni en het thema zal die middag digitale geletterdheid in het 
speciaal onderwijs zijn. De aanmelding verloopt net als altijd weer via 
de website van LECSO. Ons advies is om niet te lang te wachten met 
inschrijven, want vol=vol.   

Kijk voor meer informatie over de netwerkbijeen-
komsten en studiereizen van Gewoon Speciaal ICT op 
gewoonspeciaalict.nl. Zie ook onze Facebookpagina 
Gewoon Speciaal ICT en Twitter @GSICT.

Thierry Koningstein en Elle Peters
t.koningstein@gewoonspecialict.nl en 
e.peters@gewoonspeciaalict.nl 

Netwerkbijeenkomst 
in het iXperium 
‘Inspiratie en onderwijsinnovatie’, dat was het thema van de netwerkbijeenkomst van Gewoon 
Special ICT op woensdagmiddag 8 maart. Een grote groep collega’s van verschillende scholen 

voor speciaal onderwijs toonde interesse voor deze bijeenkomst. Helaas moesten we mensen 

teleurstellen, omdat het maximaal aantal inschrijvingen snel bereikt was. Grote belangstelling dus 

voor dit event, waarbij we te gast waren bij het iXperium in Arnhem.
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Meldknop

Op Meldknop.nl vind je 
informatie over en hulp bij 
internetproblemen. Op de site 
zie je direct de onderwerpen 
waar je informatie over kunt 
vinden: pesten, seks, misbruik 
en lastiggevallen. Kom je er 
zelf niet uit? Dan verwijst de 
website door naar de juiste 
organisatie. Daar kun je dan 
je verhaal doen, advies vragen of een probleem melden. De organisatie zoekt dan 
samen met de melder naar een oplossing. Bij ernstige gevallen moet er misschien 
aangifte gedaan worden bij de politie. Ook daarover vind je op Meldknop.nl infor-
matie. Bijvoorbeeld over wat strafbaar is en hoe je je voorbereidt op een aangifte.

 Online pesten    Online pesten       Internet & seksualiteit  Internet & seksualiteit     

meldknop.nl

Helpwanted

Helpwanted.nl is een website 
over online seksueel misbruik 
van kinderen en jongeren. 
Online misbruik kan via de site 
gemeld worden. Je vindt er ook 
informatie over wat het is, hoe 
kinderen het kunnen voor-
komen en wat je kunt doen 
wanneer het een bekende 
is overkomen. Ook ouders, 
docenten en andere opvoeders kunnen hier terecht. Ouders kunnen advies inwin-
nen of melding maken als hun kind te maken heeft (gehad) met online seksueel 
misbruik. Voor docenten is er een speciale scholenpagina met onder meer een 
e-lespakket. Een mooie functie is dat je per medium een uitgebreide handleiding 
kunt downloaden waarin staat hoe je informatie kunt verwijderen van internet en 
hoe melding gemaakt kan worden van ongepaste informatie.

  Media-educatie        Media-educatie          Social media    Social media       
helpwanted.nl

Landelijk Steun-
punt Hoofdluis

Het Landelijk Steunpunt Hoofd-
luis (LSH) wil dat er een einde 
komt aan hoofdluis. Jaarlijks 
krijgen ongeveer 240.000 
kinderen op de basisschool 
te maken met deze jeukende 
parasiet. Dit wil zeggen dat 
ongeveer 15 procent van alle 
kinderen tussen de 4-12 jaar 
besmet wordt met hoofdluis. Het LSH is een vereniging opgericht door ouders. 
Zij vinden dat hoofdluis in deze tijd helemaal niet meer voor zou moeten komen. 
Met een structurele aanpak op scholen, actieve voorlichting en het stimuleren van 
wetenschappelijk onderzoek moet dat lukken. Jaarlijks organiseren zij de Landelijke 
Luizendag. Deze dag staat in het teken van actieve voorlichting voor scholen en 
ouders. Deelname voor scholen is kosteloos en inschrijven kan via de website.

  Hoofdluis voorkomen      Hoofdluis voorkomen     
landelijksteunpunthoofdluis.nl

Kinderopvang
totaal 

Op deze website is veel 
vakinformatie te vinden over 
actuele ontwikkelingen in 
de kinderopvangbranche. 
De informatie bestaat uit 
downloads, vacatures en 
nieuwsberichten. De website 
biedt een gratis abonnement 
aan waarmee bezoekers 
per maand vijf artikelen kunnen lezen. Om toegang tot alle informatie te krijgen, 
kan een bezoeker een betaald abonnement afsluiten. Wil je op de hoogte blijven 
van de laatste ontwikkelingen in de kinderopvang? Registreer je dan nu voor de 
Kinderopvangtotaal-nieuwsbrief. Deze verschijnt twee keer per week op maandag 
en donderdag. Je blijft met deze nieuwsbrief op de hoogte van het laatste nieuws 
en de nieuwste opinies.

  Kinderopvang      Kinderopvang        Nieuws      Nieuws        BSO     BSO     
kinderopvangtotaal.nl

Loes

Op deze website vind je 24 uur 
per dag allerlei tips die je kunt 
gebruiken bij de opvoeding 
van kinderen. Naast tips vind 
je er ook een blog van andere 
ouders, opvoedcursussen, 
interessante links en folders. 
Staat de informatie die je zoekt 
er niet bij? Dan kun je ook aan-
sluiten bij een inlooppunt. Loes 
werkt samen met deskundigen 
op het gebied van opvoeden. Deze zogeheten Loes-medewerkers beantwoorden 
je telefonische of online vragen en zijn aanwezig in de Loes-inlooppunten. De 
Loes-inlooppunten zijn met name actief in Drenthe, maar de website is een echte 
aanrader voor professionals die dagelijks te maken hebben met opvoeden.

  Opvoeden       Opvoeden         Sociale ontwikkeling  Sociale ontwikkeling   
 loes.nl

Stichting NOB

De missie van stichting 
Nederlands Onderwijs in het 
Buitenland (NOB) is het waar-
borgen van goed Nederlands 
onderwijs wereldwijd. Dit wil ze 
doen door kennis en ervaring 
te bundelen, te ontwikkelen en 
te vertalen naar inspirerende 
ondersteuning op maat. Door 
dit allemaal te verbinden, 
waarborgt NOB de kwaliteit 
en continuïteit van het Nederlands onderwijs overal ter wereld. Met belangen-
behartiging en voorlichting voor het geheel en ondersteuning en ontwikkeling op 
organisatorisch, inhoudelijk en persoonlijk niveau. Als autoriteit op het gebied van 
de meerwaarde van de eigen taal en cultuur in een internationale context is NOB 
een bron van inspiratie en informatie voor de internationalisering van het onderwijs 
in Nederland en Vlaanderen.

  Taal     Taal         Nederland     Nederland           
stichtingnob.nl
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Stichting Opvoeden

Stichtingopvoeden.nl levert 
een bijdrage aan het gezond 
opgroeien en ontwikkelen 
van kinderen door het online 
aanbieden van betrouwbare 
informatie aan ouders, jonge-
ren en kinderen. Dat doen ze in 
samenwerking met weten-
schappers en professionals uit 
de praktijk. Stichting opvoeden 
laat hun tips en adviezen over opvoeden, opgroeien en gezondheid voortdurend 
toetsen aan wetenschappelijke inzichten, richtlijnen, protocollen, actualiteit en 
praktijkervaring door wetenschappers en praktijkprofessionals. Ook kun je op de 
site projecten vinden die ondersteund worden door de stichting. De redactie van de 
website zorgt dat de informatie toegankelijk is en aansluit op de belevingswereld 
van ouders, opvoeders, jongeren en kinderen.

  Gezondheid        Gezondheid          Opvoeden       Opvoeden         Professionals      Professionals      
stichtingopvoeden.nl

Praten met uw kind

Praten met uw kind is een 
cursus voor ouders waarin ze 
leren wanneer ze over roken, 
alcohol en blowen kunnen 
praten met hun kind en wat 
ze dan kunnen zeggen. Ze 
krijgen tips om met hun kind 
over moeilijke onderwerpen te 
praten en ruzies op te lossen. 
Na elke les volgen tips om te 
oefenen met wat er geleerd is. De cursus is bedoeld voor alle ouders met kinderen 
van 10 tot en met 18 jaar. Je kunt je eenvoudig aanmelden met je e-mailadres en een 
wachtwoord.

  Online cursus        Online cursus          Ouders      Ouders        Opvoeden     Opvoeden   

pratenmetuwkind.nl

Zobegaafd 

De website Zobegaafd.nl is 
een informatieve website 
met hoofdzakelijk artikelen 
omtrent de hersenen. Een van 
de speerpunten van de website 
is het onderwerp hoogbe-
gaafdheid. Er zijn diverse 
artikelen over hoogbegaafd-
heid te lezen, zoals: wanneer 
ben je hoogbegaafd? Of wat 
zijn de kenmerken van hoogbegaafdheid? Daarnaast worden op regelmatige basis 
verhalen van hoogbegaafden kinderen of mensen die dagelijks in aanraking komen 
met personen met hoogbegaafdheid gepubliceerd. Op het forum stellen bezoekers 
vragen waar veel op gereageerd wordt.

  Begaafdheid        Begaafdheid          Denkstijlen      Denkstijlen         Biologie    Biologie     
zobegaafd.nl

Plan Nederland

Plan Nederland, opgericht in 
1975, is lid van de wereldwijde 
koepelorganisatie Plan Interna-
tional. Het is een internationale, 
humanitaire, kindgerichte 
ontwikkelingsorganisatie 
zonder politieke, godsdienstige 
of commerciële doelstellingen. 
De organisatie werkt aan duur-
zame armoedebestrijding en 
betere levensomstandigheden voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale 
aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan voert kindgerichte 
gemeenschapsprojecten uit in 51 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Plan 
komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen en een betere naleving van het 
Verdrag voor de Rechten van het Kind.

  Ontwikkelingslanden   Ontwikkelingslanden     Goede doelen  Goede doelen    

plannederland.nl

Nationale 
Voorleesdagen

Aan het begin van het jaar 
worden de nationale voorlees-
dagen georganiseerd. Tijdens 
dit leuke evenement staan 
diverse prentenboeken en 
apps centraal. Op deze vrolijke 
website vind je informatie 
ter voorbereiding van de 
volgende voorleesdagen in 
2018. Daarnaast kun je op de 
website informatie vinden over nieuwe prentenboeken. Voor het prentenboek van 
het jaar is een app ontwikkeld die je kunt installeren op je telefoon of kunt afspelen 
via de website en digibord. De informatie op de website is speciaal geschreven voor 
kinderopvang, bassischolen en bibliotheken. Per doelgroep zijn er lespakketten 
beschikbaar. Meld je nu alvast aan voor de voorleesdagen in 2018.

  Voorlezen       Voorlezen         Leesonderwijs      Leesonderwijs        Prentenboeken    Prentenboeken    
nationalevoorleesdagen.nl

Ouders Centraal
 

Ouders Centraal biedt 
professionals informatie om 
een goede samenwerkings-
relatie met ouders op te 
bouwen. Het online platform 
bericht over actuele ont-
wikkelingen, methodieken, 
onderzoeksbevindingen 
en praktijkvoorbeelden. In 
de agenda bericht Ouders 
Centraal over interessante 
congressen en andere bijeenkomsten. Via de webshop kun je boeken en materialen 
bestellen op het gebied van ouderschap en ouderschapsondersteuning. De site is 
opgericht door twee enthousiaste redacteuren die dagelijks nieuws en informatie 
plaatsen op de website en in het blog. Door middel van de nieuwsbrief blijf je 
automatisch op de hoogte. 

  Opvoeden    Opvoeden      Ouders     Ouders        Ouderbetrokkenheid  Ouderbetrokkenheid    
ouderscentraal.nl
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V
rijwel elke school heeft een visie op leren vastgelegd. Hierin staat 
omschreven hoe zij denkt over het leren van leerlingen. Bijvoorbeeld: 
‘we willen in ons onderwijs de leerling centraal zetten’ of ‘we willen de 
talenten van ieder kind ontwikkelen’. Het is aan de schoolbesturen om 

op basis van een onderwijsvisie investeringsplannen te maken waardoor ICT 
structureel in het onderwijs kan worden ingevoerd en leerlingen goed worden 
voorbereid op de toekomst. Laat de keuze voor digitale leermiddelen altijd inge-
geven worden door de visie die de school aanhangt, zodat de ICT-investeringen 
schaalbaar en duurzaam worden ingestoken.

Een visie formuleren
Kennisnet ontwikkelde de ‘ICT-puzzel voor het onderwijs’. De puzzel bestaat uit 
24 bouwstenen die gaan over onderwijs, middelen en organisatie. Deze bouwstenen 
vormen het fundament van een doordachte inzet en implementatie van digitale 
leermiddelen in het onderwijsproces. De methodespecialisten van Malmberg voeren 
op scholen vaak gesprekken over digitalisering en dan komen vaak dezelfde 
onderwerpen –bouwstenen- aan bod: didactiek, di� erentiatie en leerplan. Bij deze 
drie bouwstenen heeft Malmberg samen met de scholen verschillende thema’s 
benoemd die van belang zijn bij de oriëntatie op digitale leermiddelen. Op basis 
van deze drie bouwstenen en de bijbehorende thema’s, kan een school zichzelf een 
aantal prikkelende vragen stellen die helpen bij het formuleren van de schoolvisie 
op digitaal onderwijs. 

Digitale leermiddelen hebben een grote 
toegevoegde waarde in het basisonderwijs.
Kinderen vinden het leuk om er zelfstandig mee 

te werken en het bespaart de leerkracht

veel nakijktijd. Maar het kiezen van de juiste 

digitale leermiddelen vraagt om een bewust 

en weloverwogen voortraject. Het vormen van 

een schoolvisie rondom de inzet van digitale 

leermiddelen helpt bij het maken van de juiste 

keuze. Maar hoe belangrijk is een schoolvisie 

dan? En hoe kom je als school tot een visie op 

digitaal onderwijs? Dat leest u in dit artikel.

Schoolvisie van groot belang 
in keuze digitale leermiddelen

‘Keuzetool digitale leermiddelen helpt scholen bij 
 het vormen van een visie op digitaal onderwijs’
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Geloven in het eigen kunnen
Het maken van de juiste keuze in digitale middelen is met het aanbreken van het 
digitale tijdperk belangrijker dan ooit. Digitale middelen hebben veel praktische 
voordelen en brengen meer beleving in de klas. Maar de prestaties en het geloof in 
eigen kunnen van de kinderen staan altijd voorop. Kies daarom voor digitale leermid-
delen met e�ectieve vormen van feedback, die bovendien één op één aansluit bij de 
methode en dus bij de instructie door de leerkracht. Want hoe boeiend of makkelijk 
digitale middelen ook zijn, de leerkracht blijft dé bron van inspiratie voor de kinderen 
en dé bepalende factor in hun leerresultaat. Digitaal werken is dan ook geen doel op 
zich, maar een middel om elk kind op zijn eigen niveau te bedienen. 

Bouwsteen Didactiek
Thema Instructie:
Hoe groot is de rol van de leerkracht bij het geven van de instructie als start van het 
leerproces?
Overweging: Uit onderzoek (Hattie, 2011) blijkt dat de e�ectgrootte van directe 
instructie door de leerkracht groot is. Naar de e�ecten van digitale instructie in 
leermiddelen voor het basisonderwijs is nog nauwelijks onderzoek gedaan.

Thema Oefenvormen:
Moeten oefenvormen de vakdidactiek ondersteunen en versterken of juist generiek 
zijn in gebruik? Overweging: Op welke wijze kan digitaal werken vakspecifieke 
didactiek ondersteunen en versterken? Wordt het leren ondersteund met behulp 
van rijke of arme opdrachtvormen?

Thema Directe feedback:
Leren leerlingen van fouten maken of leren leerling van hulp bij het maken van 
fouten?
Overweging: Er zijn verschillende vormen van directe feedback. De e�ectiviteit van 
deze verschillende vormen verschilt (Shute, 2008). Meer over feedback leest u in 
het kader ‘De juiste feedback.’

Bouwsteen Differentiatie
Thema Convergent/divergent
Hebben alle leerlingen overeenkomstige basisdoelen of andere doelen als basis?
Overweging: Convergente di�erentiatie is gericht op het bieden van gelijke kansen 
voor alle kinderen. Divergente di�erentiatie vergroot de verschillen tussen kinde-
ren en is primair bedoeld om sterke leerlingen meer uitdaging te bieden (Bosker, 
2005). Opvattingen op schoolniveau over versnellen, verrijken en verbreden van 
leerstof spelen een belangrijke rol bij de keuze voor een convergente of divergente 
basis bij di�erentiatie.

Thema Adaptiviteit
Vindt er schakeling plaats op basis van moeilijkheidsgraad (kettingstructuur) of op 
basis van onderliggende concepten (spinnenwebstructuur)
Overweging: Vakken zoals rekenen kennen voorwaardelijkheden en samenhang in 
het aanbod. Het is niet vanzelfsprekend dat een kind geholpen is met het aanbie-
den van leerstof op een lager niveau bij hetzelfde leerdoel. Het kan e�ectiever zijn 
om het kind met andere concepten te laten oefenen om het uiteindelijke leerdoel 
te kunnen behalen. Leermaterialen die leerstof aanpassen op basis van sterke 

ordeningsstructuren (bijvoorbeeld spinnenweb in plaats van ketting) zijn bedui-
dend e�ectiever (Vreugenhil, 2009).

Thema Gepersonaliseerd leren
Gaat u uit van verschillende ondersteuningsbehoefte of delen leerlingen overeen-
komstige ondersteuningsbehoefte?
Overweging: Uit onderzoek blijkt dat wanneer het kind bepaalde ondersteuning 
niet begrijpt of niet volledig genoeg vindt dit nadelig zal zijn voor de ervaring en 
motivatie. De kans bestaat dat ondersteuning genegeerd wordt als deze niet aan-
sluit op het niveau en de behoefte van het kind. Zo kan bijvoorbeeld ondersteuning 
bij relatief simpele leertaken leiden tot gevoelens van irritatie. Ook zal dit nadelig 
zijn voor de intentie tot gebruik van de ondersteuning, voor het aannemen van een 
reflectieve houding en voor de leere�ectiviteit.

Bouwsteen Leerplan
Thema Vakken
Wat spreekt meer aan: optimaal digitaal of maximaal digitaal?
Overweging: De toegevoegde waarde van digitale leermiddelen is groot. Het blijft 
echter van belang om steeds een kritische afweging te maken welke vakken en/
of onderwerpen digitaal verwerkt kunnen worden en welke vakken beter analoog 
verwerkt kunnen worden.

Thema Plannen/regie
Wat vormt het uitgangspunt? Het leerplan van de methode vormt de basis of een 
zelfgemaakt leerplan?
Overweging: Een leerlijn is opgesteld door vakspecialisten. Zij hebben leerstof 
geselecteerd en geordend op basis van sterke en meervoudige verbindingen. 
Leerstof die geordend is in een sterke structuur helpt kinderen informatie beter te 
verwerken en op te slaan in het geheugen (Vreugdenhil, 2009).

Thema Aanbod
Wordt het aanbod gebaseerd op een referentiekader met extra doelen of op enkel 
het referentiekader?
Overweging: De referentieniveaus geven voor het primair onderwijs specifiek aan 
wat kinderen minimaal aan het eind van groep 8 moeten kennen en kunnen. Ze 
moeten houvast bieden voor het bepalen van doelstellingen binnen het basison-
derwijs. Bij het vaststellen van het aanbod op uw school is het aan te bevelen om 
te bepalen of de doelen die in het referentiekader beschreven staan in voldoende 
mate overeenkomen met de doelen die u nastreeft met de kinderen.

Om dieper in te gaan op de vragen behorende bij de bouwstenen en thema’s kunt 
u gebruikmaken van de keuzetool (digitalevisie.malmberg.nl) van Malmberg. 
Hiermee genereert u een handig overzicht met persoonlijke criteria dat helpt om uw 
visie op digitaal onderwijs te formuleren en aanbieders met elkaar te vergelijken.  

De juiste feedback
Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de feedback zeer bepalend is voor de 
prestaties én motivatie van ieder kind. We kennen drie vormen van directe feed-
back in digitale leermiddelen: Kennis van resultaat (KR) is de meest voorkomende 
vorm. De feedback geeft alleen aan of een antwoord goed of fout is. Kennis van 
correct resultaat (KCR): de leerling krijgt een beperkt aantal antwoordpogingen 
met goed/fout-feedback, waarna het juiste antwoord wordt getoond. KCR is 
e�ectiever dan KR, omdat de leerling zijn foutieve met het correcte antwoord 
kan vergelijken. De laatste vorm, is de elaboratieve feedback (EF). Elaboratieve 
feedback is de meest e�ectieve feedbackvorm (Mory, 2004). Dit komt in digitale 
leermiddelen vooral voor in de vorm van een hulpkaartje, een oplossingsstra-
tegie of een uitgewerkt voorbeeld. EF is beduidend e�ectiever dan KR of KCR, 
omdat de inhoud van deze feedback aanhaakt bij eerder opgedane kennis van 
de leerling. Door te verwijzen naar een strategie die in de instructie al expliciet 
aan bod is geweest, wordt de leerling geholpen om de oplossing met succes te 
vinden. Dit draagt bij aan het leerproces en de motivatie van elk individueel kind. 
Precies hierom hanteert Malmberg in haar digitale leermiddelen bij voorkeur de 
EF-feedback of op zijn minst de KCR-feedback. Zodat de digitale directe feedback 
kinderen écht verder helpt.

Hieronder leest u prikkelende vragen die helpen bij het formuleren van de schoolvisie op digitaal onderwijs. 

De vragen zijn aangevuld met overwegingen die bij het maken van de juiste keuze in de aanschaf van digitale 

leermiddelen mee kunnen worden genomen in de besluitvorming.
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Recensies 

Pesten, populair zijn, jezelf bloot-
geven, positioneren in de groep. 
Het lijkt alsof dit juist in de zomer-
maanden weer wat belangrijker 
wordt. Tegenwoordig is elk mens (en 
vooral elke puber) een soort ‘merk’. 
Professor aan Harvard Anita Elberse 
heeft uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de succesvolste entertainers 
om van hen te leren waar precies 
in onze maatschappij de hit-
gevoeligheid zit. Haar status als 
Harvard-professor verleende haar 
toegang tot onder andere voetbal-
trainer Alex Ferguson, de manager van Lady Gaga, en 
Jay Z. die allemaal persoonlijk vertellen hoe zij strategieën inzetten voor 
hun succes. Met daarbij casestudies over de opmerkelijke prestaties van 
onder andere basketballer LeBron James, de Metropolitan Opera en een 
exclusieve nachtclub in New York. Elberse heeft in de uitgeverswereld 
met dit boek een internationale non-fictie blockbuster gecreëerd. Wat 
wordt jouw strategie?

Populair

TWEE DUIMEN OMHOOGTWEE DUIMEN OMHOOG

wordt. Tegenwoordig is elk mens (en 

Professor aan Harvard Anita Elberse 

trainer Alex Ferguson, de manager van Lady Gaga, en 

TITEL: HOMO DEUS
AUTEUR: YUVAL NOAH HARARI
UITGEVER: THOMAS RAP
PRIJS: €24,99

Behoefte aan wat duiding in deze 
chaotische tijden? Yuval Noah Harari stelt 
na zijn indrukwekkende uiteenzetting 
van onze geschiedenis als mensheid (de 
wereldwijde bestseller Sapiens) nu de 
lastige toekomstvragen waar velen van 
ons mee worstelen: Waar gaan we naartoe? 
Hoe beschermen we de kwetsbare wereld 
tegen onze eigen verwoestende krachten? 
En als we in staat zijn door technologische 
vooruitgang ons lichaam en onze geest 
te verbeteren, wat gebeurt er dan met de 
mensen die zich niet laten upgraden? Wat 
voor sociale gevolgen zal deze tweede-
ling hebben? Van vragen tot oplossingen. 
Van dromen tot nachtmerries. Van wilde 
voorspellingen tot zorgvuldig uitgevouwen 
routeplanningen. Volgens Harari is het in 
ieder geval belangrijk om meer te begrijpen 
van de technologische revoluties om ons 
heen. Zo houden we invloed op de koers 
van de menselijke evolutie. 

TITEL: HANDEN   
AUTEUR: DARIAN LEADER
UITGEVER: DE BEZIGE BIJ
PRIJS: €16,99

Stop, even niet bewegen. Kijk nu naar je handen. Zijn ze in vuisten gebald? Liggen ze relaxed op tafel? Of houden 
ze deze Vives vast? Zo ja, dan hopen we dat uit de manier van vasthouden enthousiasme spreekt. Hoe we onze 
handen gebruiken, zegt namelijk veel over onze psyche, ervaring en cultuur. Door de eeuwen heen is het gebruik 
van onze handen veranderd en dat heeft invloed op hoe wij de wereld beleven en gebruiken. Heb je weleens een 
peuter een deur zien proberen open te swipen? Lees in dit vermakelijke en bijzondere boek waarom iedereen 
voortdurend aan het tappen, swipen en scrollen is. En waarom zombies altijd met hun armen voor zich uitgestrekt 
lopen. Een zalige combinatie van popcultuur, kunstgeschiedenis, psychoanalyse en moderne technologie rondom 
de fascinerende wereld van zoiets vanzelfsprekends als onze handen.  

Machines van 
de mens het plan 
van God?

TITEL: BLOCKBUSTERS 
AUTEUR: ANITA ELBERSE 
UITGEVER: LUITINGH-SIJTHOFF
PRIJS: €19,99

tekst: Gri� in Arnold en 
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TITEL: OPTIE B
AUTEUR: SHERYL SANDBERG, ADAM GRANT
UITGEVER: A.W. BRUNA
PRIJS: €19,99

We hopen tegenslagen in het leven zo lang mogelijk af te wenden. Maar helaas zijn ze vaak 
onvermijdelijk. Waar een zware tegenslag je uit het veld kan slaan, is er met de juiste techniek 
ook vaak een voordeel mee te halen. Vooraf goed leren omgaan met tegenslagen helpt je daarbij. 
Veerkracht is dan ook als een spier die je kunt trainen. Optie B geeft je zowel praktische infor-
matie hierover als inspirerende voorbeelden. Hoewel de persoonlijke ervaringen van de auteurs 
centraal staan in dit boek, gaat het vooral over hoe allerlei verschillende mensen hun persoonlijke 
leed, zoals ziekte, werkloosheid, aanranding en verkrachting, natuurrampen en oorlogsgeweld te 
boven zijn gekomen. Hoe je van verplettering met nieuwe opties naar verlichting en zelfs groei 
kunt komen. Vanaf eind juni is het boek verkrijgbaar. 

LINGUÏSTISCHE 
WIST-JE-DATJES

Milfje is een opvallende naam met opzienbarende betekenis (vraag het de kinderen in de klas maar niet). Geestig dat 
juist de taalwetenschappers en bloggers Sterre Leufkens en Marten van der Meulen deze naam kozen als hun geza-
menlijke auteursnaam. Het zet je meteen aan het denken over de invloed en het gebruik van taal. Dit boek verkent de 
sierlijke randjes van taalwetenschap. Wist je bijvoorbeeld dat sprekers van talen met veel woorden voor geur ook daad-
werkelijk beter kunnen ruiken? Of dat vogels op dezelfde manier leren zingen als wij taal leren? De guitige taalfanaat 
Frits Spits zegt erover: ‘Ik wist nooit dat ik wilde weten wat ik nog niet wist. Dankzij deze opzienbarende ontdekkingen 
weet ik het wel.’ Een heerlijk boek en ongetwijfeld voor velen een leuke aanvulling op het boek ‘Leuk he?’ dat hier 
elders besproken wordt. 

ALS PLAN A GEEN 
OPTIE MEER IS

FUN FUN 
FUN!
TITEL: LEUK HÈ?
AUTEUR: MICHAEL FOLEY
UITGEVER: ATLAS CONTACT
PRIJS: €24,99

Samen iets beleven, social media staan er 
tegenwoordig vol mee. In de media wordt een 
groepsactiviteit in grote massa’s als hoogst 
aantrekkelijk voorgesteld. Of het nu gaat om 
een dancefestival, vol strand, carnavalsfeest, 
concert of voetbalwedstrijd, veel mensen 
genieten ervan om zich te omringen met grote 
groepen mensen. Michael Foley onderzoekt dit 
fenomeen. En dus ook waarom andere mensen 
juist niet kunnen genieten van enorme menig-
ten. Breder getrokken gaat het over de kunst 
van plezier maken. Op individueel niveau, maar 
ook op historisch maatschappelijk niveau. Wat 
is ons ‘fun’-gen? En welke rol spelen (verande-
rende) rituelen hier in? Zijn we leegtes aan het 
opvullen? En zo ja, welke dan? Leuk hoor, om te 
lezen over het leuk hebben in onze tijd. 

TITEL: OPZIENBARENDE ONTDEKKINGEN OVER TAAL
AUTEUR: MILFJE MEULSKENS 
UITGEVER: VAN DALE
PRIJS: €12,50
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Even voorstellen
Mijn naam is Susan Spekschoor en ik werk als leerkracht op De Ziep. Deze VSO school geeft onderwijs aan leerlingen (12-20 jaar) met een verstandelijke of meervoudige 

beperking. Daarnaast ben ik zzp’er en verzorg onder meer presentaties en workshops rondom inzet van tablets en apps in het onderwijs. Via mijn site houd ik jullie graag op de 
hoogte van de (tijdelijk) gratis en nieuwste apps en e-books. Regelmatig schrijf ik recensies en blogs over diverse onderwijsmaterialen. Ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan 

een kijkje op susanspekschoor.nl. Volg mij op Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn of Instagram om op de hoogte te blijven.
Dit schooljaar zal ik in deze rubriek diverse apptips met jullie delen.

Poëzie Plint – PO & VO 
Geschikt voor iPad en iPhone / Android – € 3,99 
Tijdens de Week van de Poëzie, lessen Nederlands, maar ook bij taal in het basisonderwijs wordt er aandacht besteed aan poëzie. Plint heeft 
hiervoor een mooie app ontworpen. Dagelijks ontvang je een nieuw gedicht met illustratie. Bij bijzondere dagen en feestdagen ontvang je 
een passend gedicht. Een gedicht over de liefde op Valentijnsdag, iets over nieuw jaar op 1 januari en een voorjaarsgedicht aan het begin van 
de lente. Leuk om te gebruiken bij de lessen over poëzie.

Lucifer Puzzels en Vind de woorden – PO 
Geschikt voor iPad en iPhone / Android (Lucifer Puzzels) - Gratis 
In de gratis app Lucifer Puzzels los je opdrachten op door de vragen juist te beantwoorden en daarna lucifers te 
verplaatsen, verwijderen of toe te voegen. Zo moeten er vormen gemaakt worden en sommen opgelost worden. In totaal 
bevat de app achttien pakketten met twintig levels.  In dezelfde categorie smart games is er ook de app Vind de woorden. 
Met vijftien pakketten en tien tot twintig levels per pakket lopen de vragen en het aantal letters op in moeilijkheid. Je 
beantwoordt een vraag door met je vinger op het scherm de letters in de juiste volgorde aan te raken. Kom steeds verder 
en verdien hints die je in kunt wisselen. 

Mammals - PO    
Geschikt voor iPad en iPhone - € 2,99
Tinybop heeft een nieuwe, wederom educatieve app ontwikkeld: Mammals. In deze app kom je alles te weten over zoogdieren. De app bevat 
de volgende dieren: olifant, tijger, kangoeroe en vleermuis. Op het moment van schrijven is de luiaard in ontwikkeling. Kom meer te weten 
over lichaamsdelen, spierstelsel, hart en vaten, spijsvertering, urine- en voortplantingsstelsel, zenuwstelsel en het skelet. Alle onderdelen zijn 
voorzien van een duidelijke en interactieve illustratie. Woorden kun je laten verdwijnen en zelf weer op de goede plek zetten. Wat gebeurt er 
met het lichaam wanneer het dier gaat lopen? Per zoogdier worden twee onderdelen extra uitgelicht. Dat kan iets zijn over de zwangerschap 
en slagtanden, maar ook snorharen en de buidel. Het is een mooie app voor kinderen die meer willen weten over zoogdieren.

Woordwiel 2 – PO  
Geschikt voor iPad & iPhone – € 1,99

Na Woordwiel is er nu Woordwiel 2. De app is geschikt voor kinderen die gestart zijn met lezen en helpt bij het leren verklanken van de
klanken en letters om zo tot een woord te komen. Er kunnen zowel bestaande als niet bestaande woorden gemaakt worden. Bij bestaande 

woorden kun je een foto van het voorwerp maken mocht dit in de omgeving te zien zijn. Voor ieder kind in de klas kan er een profiel worden 
aangemaakt. Als leerkracht kun je het kind volgen om te zien welke woorden hij of zij gemaakt heeft. In het menu kan er gekozen worden 
voor diverse clusters: starten met één, twee of drie medeklinkers, in het midden één, twee of drie klinkers, aan het einde één, twee of drie 

medeklinkers. Op deze manier kunnen er oneindig veel (niet) bestaande woorden gemaakt worden. 

Photomath – VO   
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis

De app Photomath biedt hulp bij het oplossen van rekensommen. Dit kan op twee manieren: maak een foto van de som of maak gebruik van 
de rekenmachine. Het oplossen is niet heel bijzonder. Dat kun je met een rekenmachine immers ook. Het voordeel van deze app is dat je de 

som in stappen uitgelegd krijgt. Zo leer je bij complexe sommen de volgorde van het oplossen van de som. 

Susan Tipt Apps

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
Onderwijsapp

In deze rubriek worden educatieve apps, taaltools en lesplannen uitgelicht.

tekst: Susan Spekschoor & prowise.com 28

VIVES 155

28 - 29 SusanTips - Prowise.indd   28 15-05-17   16:03



OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
Lesidee

Oefenen maar!

Met de flitskaartentool van Prowise kies je zelf de stof waarmee je leerlingen 
wilt laten oefenen. Voeg zowel teksten als afbeeldingen toe aan de kaarten. 

De tool helpt spelenderwijs bij het aanleren en onthouden van nieuwe stof. 
Denk bijvoorbeeld aan het leren van woordenschat of een vreemde taal, maar 
er zijn meer mogelijkheden: 

• Leer vreemde talen door het woord en de vertaling voorbij te laten flitsen
• Oefen met aardrijkskunde begrippen over klimaat en weer 
• Koppel jaartallen aan gebeurtenissen in de geschiedenis
• Zet tijdens de wiskundeles breuken om naar decimalen

Laat leerlingen zichzelf toetsen door ze zelfstandig of in 
groepjes flitskaarten te laten maken die over de lesstof gaan. 
De leerlingen kunnen deze vervolgens met elkaar delen. 

Zet je weleens een woordzoeker in om de woordenschat te vergroten of 
het geheugen op te frissen? Dan is de woordzoekertool van Prowise een 
manier om het eens net wat anders aan te pakken. 
Deze kun je op de traditionele manier gebruiken, maar je kunt hem 
ook uitdagender maken door de lijst met woorden af te dekken. Geef 
leerlingen een thema en laat ze alle woorden rondom dat thema zoeken, 
zoals alle Europese landen. 
Pas de moeilijkheidsgraad aan door verschillende zoekrichtingen te 
kiezen en/of de grootte van het veld te veranderen. 

Om de tools te gebruiken, maak je eerst een gratis Presenter-
account aan op www.prowise.com. Als je bent ingelogd, klik je op 
het blauwe tabje ‘Start Presenter’. Onder    staan alle tools.

Leren in een flits! Een woordzoeker maken?
Dat kan ook anders!

Waar vind je de tools?

Interactie én afwisseling zijn belangrijk om leerlingen te motiveren tot leren. Het inzetten van tools helpt daarbij. Hier geven 
we je tips om met de gratis tools binnen Prowise Presenter eenvoudig je eigen materialen en lesstof samen te stellen. 

29
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tekst: Leroy Mijnsbergen30

VVincent Bouritius, bekend van het YouTube-kanaal DavincstyleGames, 
begon in 2013 met het bouwen van kleine attracties in Minecraft. Dit 
groeide uit en hij vroeg wat vrienden om te helpen met zijn project 
DroomCraft, een online attractiepark gemaakt in Minecraft. 
DroomCraft beschikt over een server die via een speciaal IP-adres 
(play.droomcraft.nl) te bezoeken is. Het thema van het park is 
Disney, dat zie je ook terug in de gebouwen en attracties. 
In de eerste periode stond bouwen centraal, het was toen nog niet 
mogelijk om het virtuele park te bezoeken. Maar op 3 augustus 2013 
was het zover, het online pretpark opende de ‘deuren’ voor bezoekers. 
Binnen 3 seconden zat de server al helemaal vol. Na een klein jaar werd 
besloten om het roer om te gooien. Het park ging 3 maanden dicht 
en alles werd vernieuwd. Er werden betere technieken gebruikt en de 
attracties werden realistischer. Inmiddels bestaat het virtuele Droom-
Craft-team uit zeventien enthousiaste jongeren tussen de 14 en 26 jaar. 
Naast hun werk of studie werken ze samen aan het online pretpark. 
Leroy Mijnsbergen, student communicatie aan Hogeschool Avans: 
“We leren veel van elkaar en gebruiken de kennis die we opdoen 
vanuit onze studie. Elk teamlid heeft zijn eigen expertise. We hebben 
specialisten in het bouwen in Minecraft, Vincent maakt onze filmpjes 
en ik doe de communicatie en het beheer van de socialmediakanalen.” 
Op dit moment staan er zo’n 35 attracties in het park, met elk een 
eigen verhaal en beleving. DroomCraft richt zich op de totaalbeleving. 
Tijdens bijvoorbeeld Halloween en Kerstmis wordt het hele park 
omgetoverd en is alles in de juiste sfeer. Met Pasen kunnen de 
bezoekers van het park eieren zoeken en tijdens de zomer zijn er 
allerlei wateractiviteiten. Ook is het team bezig met musicals en shows. 
Afgelopen winter werd er een sing-a-long van Frozen opgevoerd. Het 
team is nu druk bezig met de voorbereidingen voor de musical Belle 
en het Beest.

Vliegen in het park
Om het nog leuker te maken, heeft het team speciale vip-rangen 
gemaakt voor vaste bezoekers. “Een vip-rang kun je in de webshop 
kopen. De bedragen liggen tussen de 5 en 50 euro. Met zo’n rang heeft 
een speler speciale rechten, zoals vliegen in het park, het besturen van 
attracties en het bezoeken van een speciale creative- en survivalserver. 
Ook zijn er voor nieuwe attracties speciale dagen waarop vips de attrac-
tie al kunnen bezoeken voor de o� iciële opening. Voor de mensen die 
geen geld uit willen geven, is er ook een mogelijkheid om de vliegrech-
ten te krijgen. DroomCraft werkt met een levelsysteem dat bijhoudt hoe 
lang je al op de server hebt gespeeld. Hoe langer, hoe hoger je level. Bij 
het bereiken van level 10 (20 dagen spelen) ontvangt de speler rechten 
om te vliegen”, legt Mijnsbergen uit.

Veilige spelomgeving
De doelgroep van DroomCraft bestaat uit kinderen tussen de 6 en 18 
jaar. Het is volgens de makers de bedoeling dat kinderen na school, en 
natuurlijk na het maken van huiswerk, lekker kunnen ontspannen achter 
de computer. Elke dag houdt een team van vijf mensen de chat in de 
gaten. Ongepast taalgebruik, het delen van privégegevens en vervelend 
gedrag worden niet geaccepteerd. Spelers die de regels overtreden, 
krijgen sancties opgelegd. Zo creëert het team een veilige omgeving. 
“We voelen toch een soort verantwoordelijkheid, omdat we een voor-
beeldfunctie hebben. We doen er alles aan om het goede voorbeeld te 
geven en kinderen op een normale manier te corrigeren bij ongewenst 
gedrag. Vooral kinderen die het lastig vinden om vrienden te maken, zijn 
vaste gasten in het park. Er ontstaan zelfs hechte vriendschappen!”
De makers van DroomCraft vinden het erg belangrijk om kinderen 
bewust te maken van wat ze op het internet doen. Online is het 
natuurlijk makkelijker om iets te zeggen dan in het echt, het komt 

DroomCraft: Het 
magische online 
attractiepark 

Kun je een online attractiepark bezoeken? Ja, dat kan! En wel in het 

bekende spel Minecraft. Een groep enthousiaste jongeren heeft in bijna vier 

jaar tijd een op Disney gebaseerd virtueel pretpark gebouwd in Minecraft 

dat druk wordt bezocht door kinderen tussen de 6 en 18 jaar. Het park heet 

DroomCraft en net als bij Disney staat ook hier magie centraal.
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Minecraft, wat is dat ook 
alweer?
Minecraft is een spelletje dat je kunt spelen 
op een pc, Xbox, Playstation en smartphone. 
Creativiteit staat in het spel centraal, want er is 
geen verhaallijn. Daardoor kun je bouwen wat 
je wilt. Er zijn twee spelopties: survival en cre-
ative. In de survivalmodus is het de bedoeling 
dat je overleeft. ’s Nachts krioelt het bijvoor-
beeld van de monsters waar je niet te dichtbij 
moet komen. Je kunt alleen bouwblokken 
krijgen door de juiste materialen te zoeken en 
die te ‘craften’. In de creativemodus mag je alle 
materialen gebruiken die er zijn, dus je hebt 
heel veel mogelijkheden om te bouwen wat je 
wilt. En alles in het spel is vierkant.

Waar is DroomCraft te vinden?
Op social media is het pretpark erg actief. Kanalen als Twitter, Insta-
gram, Snapchat en YouTube worden gebruikt om de doelgroep te 
bereiken. Via e-mail en Whatsapp kun je vragen stellen. Ook is er een 
uitgebreide website waar alles over de server te vinden is. 
droomcraft.nl

voor dat er ruzie of een scheldpartij ontstaat. De teamleden proberen 
dan zo helder mogelijk uit te leggen wat de fout is en waarom het niet 
gewenst is dat een kind dit gedrag vertoont. Soms sturen ouders een 
mail waarin ze aan de teamleden om nog meer duidelijkheid vragen. 
Dit wordt altijd goed opgelost en de ouders krijgen tips hoe ze toezicht 
kunnen houden op het gedrag van hun kind(eren) op het internet.

Het virtuele team
De DroomCraft-leden hebben geen gezamenlijk kantoor. Ze wonen 
door het hele land. Met elkaar communiceren gaat dan ook via het 
praatprogramma TeamSpeak 3. Dit programma kunnen bezoekers 
ook gebruiken om een praatje te maken met een teamlid. “We plannen 
online vergaderingen in om de zaken van afgelopen week te bespreken 
en vooruit te kijken naar de volgende week. Soms bootsen we 
situaties na die in de server voorkomen, zodat we weten hoe we 
moeten handelen. Dat is heel leerzaam.” Ook worden er afspraken 
gemaakt over het beleid in de server, zoals welke sanctie iemand 
moet ontvangen na het overtreden van de regels. Dit kan een warning 
(een waarschuwing), een mute (niet meer kunnen typen in de chat) 
of een ban (de server niet meer kunnen bezoeken) opleveren. Via een 
speciaal systeem kan elk teamlid zien wat het chatgedrag is van een 
speler, welke eerdere sancties hij/zij al heeft gehad en hoe lang iemand 
al op de server actief is. 

Toekomst
DroomCraft wil graag uitgroeien tot een actieve community waar 
iedereen welkom is en zich prettig voelt. “Er liggen plannen klaar voor 
uitbreidingen op zowel het park, de zaken om het park en verbreding 
van het aanbod. Ook is het team dagelijks bezig met het verbeteren 
van het chatbeheer en de zorg voor het naleven van de regels.”  

Onze vaste gasten bestaan 
uit kinderen die het lastig vinden 
om vrienden te maken
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tekst: Marcel Kesselring32

H
alen, maar vooral ook brengen, vormen de basis van een actieve 
community. Als mensen alleen maar komen halen, stokt het 
groeiproces van de community. Hoe krijg je een community in 
beweging? Hoe houd je een community in beweging? Wat werkt 

en wat werkt niet? Dit zijn vragen die beginnende community’s bezighouden.
Er is veel te halen voor onderwijs(netwerk)organisaties die de stap durven 
te nemen om te beginnen met een online community. Alle betrokkenen, 
zowel op horizontaal als verticaal niveau, hebben toegang tot dezelfde 
kennis en informatie, waarbij per doelgroep mensen geïnspireerd en 
uitgenodigd worden om samen te werken, kennis te delen en te activeren. 
Een online community is de centrale ontmoetings- en werkplaats voor 
onderwijs(netwerk)organisaties. 

Waar moet je opletten bij het opstarten van een 
(online) community?
Elke community is anders en speelt zich af in een andere context. Toch 
zijn er factoren te benoemen waar je rekening mee moet houden bij het 
starten van een community. Een aantal ervaringen wil ik met je delen: 

•  Zorg ervoor dat er voldoende ICT-kennis aanwezig is bij bestuurders, 
directies.

•  Pas op voor technologypush.
•  Maak een gedegen adoptieplan.
•  Zorg voor regie op een implementatieplan.
•  Haal expertise in huis op het gebied van community management.
•  Beleg de rol van de community manager formeel in de (netwerk)-

organisatie.
•  Bied een veilige omgeving waarin leraren zich kwetsbaar durven op te 

stellen.
•  Durf buiten gebaande paden te treden.
•  Start met een groep digivaardige docenten. 
•  Vorm een koplopersgroep met mensen met mediaprofielen:

producenten, verzamelaars, netwerkers en strategen. 
•  Geef sturing en ruimte. Laat hobbyisme geen hoogtij vieren.
•  Het vormen van een community kost tijd. Focus op kwaliteit en kies 

voor organische groei.

Community werken 
en leren staat nog in 
de kinderschoenen
Leren in een gedigitaliseerde maatschappij wordt steeds meer bepaald door het leren in 
netwerken. Community based werken en leren is gebaseerd op de principes die passen bij het 

digitale tijdperk. In community’s wordt gewerkt en geleerd vanuit vertrouwen en op basis van 

gelijkwaardigheid. Dit betekent dat het er niet toe doet welke functie iemand heeft of waar iemand 

werkzaam is. Niets moet, (bijna) alles mag, zolang je elkaar professioneel en met respect behandelt. 

Wederkerigheid is een belangrijk gegeven. 

Op dit moment wordt er 
op verschillende plaatsen 
geëxperimenteerd met 
community’s
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Wat is de grondhouding voor leren en werken in 
community’s?
Het succes van een community is ook afhankelijk de professionele cultuur 
binnen het netwerk. Alles wat je doet in de community gaat beter als je 
eraan begint met een positieve grondhouding:
• Respect voor elkaar.
• Samenwerken op gelijkwaardig niveau.
• Delen is vermenigvuldigen.
• Doen wat je zegt.
• Eerlijk en transparant
• Win-win

Offline en online moeten elkaar versterken
In het basis- en voortgezet onderwijs zijn de afgelopen jaren verschillende 
professionele leergemeenschappen opgezet waar onderwijsprofessionals 
samen leren om de onderwijskwaliteit en leerresultaten te verbeteren. Het 
klinkt inderdaad prachtig, een professionele leergemeenschap, maar in de 
praktijk gebeurt dit nog vaak op een 1.0 manier. Men organiseert vergade-
ringen, intervisies of andere fysieke bijeenkomsten waar nauwelijks kennis 
wordt vastgelegd of wordt overgedragen. Wel worden er vaak notulen 
gemaakt, maar deze verdwijnen dan vaak in de map notulen in de mailbox. 
Er is veel meer te halen voor onderwijsorganisaties en netwerken die de 
stap durven te nemen om te beginnen met een online community, mits 
o�line en online elkaar versterken. 

Welke soorten community’s zijn er in het onderwijs?
Op dit moment wordt er op verschillende plaatsen geëxperimenteerd 
met (online) community’s. De plaats, omvang, doelgroepen, functie, het 
kennisdoel en de samenstelling verschillen daarbij. In het schema staat 
een overzicht van de verschillende community’s per onderwijssegment.

Een community manager is key
Als je serieus aan de slag gaat met een community moet je de rol van 
community manager beleggen in je (netwerk)organisatie. Community 
management is een vak op zich en denk daar niet te licht over. Een 
community manager neemt mensen bij de hand, verleidt ze om stapje 
voor stapje content te delen, stimuleert, faciliteert het proces van delen 
en vermenigvuldigen en verbindt mensen. Een rol die erg belangrijk is en 
dus niet zomaar in het takenpakket van een secretaresse of management-
assistente past. 

Wat is het ideale profiel van een community manager?
Van een goede community manager mag je in ieder geval het volgende 
verwachten:
• Gepassioneerd
• Aanjager (niet faken)
• Vermogen om anderen en zichzelf te promoten.
• Mensgericht
•  Vermogen om de kracht uit de mensen te halen en communityleden te 

ondersteunen.
• Transparant, leuke en boeiende persoonlijkheid (authentiek).
• Digivaardig
• Kennis over organisatie en de doelen.

Welk platform is geschikt?
Techniek is ondergeschikt, maar dat betekent niet dat je zomaar alles kunt 
gebruiken als basis voor jouw community. Er zijn verschillende platforms 
op de markt, van klein naar groot, van gratis tot betaald. Belangrijk is om 
een platform te kiezen dat past bij de doelstellingen van je organisatie. 

De leden van je community staan centraal, dus kies een platform dat 
laagdrempelig en gebruiksvriendelijk is en waar de leden een persoonlijk 
profiel hebben. 

De startende community
Het adoptieproces is niet alleen belangrijk voor de acceptatie van het 
platform, maar juist ook voor het vormen van de community waarbij de 
community manager cruciaal is. Organische groei kan alleen maar van 
de grond komen als er wordt gestart met een heterogene ambassadeurs-
groep. Als er alleen maar lurkers (consumenten) in de online community 
aanwezig zijn, dan gaat het zeer lastig worden om hieruit een actieve 
community te laten ontstaan. Er worden dan vaak vaardigheden van 
medewerkers verwacht die totaal niet bij hun profiel passen. Daarnaast 
hebben sommige early-adaptors media als hobby. Ze produceren en 
netwerken om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Zo’n manusje-
van-alles kom je in elke organisatie tegen, deze vormt vaak de spin in het 
web bij allerlei media-activiteiten. Voor het opbouwen van een commu-
nity is het belangrijk om inzicht te krijgen welke profielen al aanwezig 
zijn binnen een organisatie, zodat er een koplopersgroep kan worden 
gevormd waarbij alle profielen vertegenwoordigd zijn van verzamelaar, 
strateeg, netwerker tot producent. Door het inzetten van mediaprofiel 
(mediaprofiel.nl) kan men inzicht krijgen in de verschillende profielen in 
de organisatie waardoor het gemakkelijker wordt om een goede keuze te 
maken voor de community manager, kernteam en de bemanning van de 
community. 

Om mensen te activeren in een online community wordt er een 
verandering in gedrag gevraagd. Het e-mailen, het vergaderen, het 
samenwerken zijn allemaal nieuwe manieren om iets te doen en 
betekent dus verandering. Het veranderen van gedrag is een hele 
kunst en er bestaat helaas geen formule die succes garandeert.  

“Een community of practice is een groep mensen die een belang, 
een vraagstuk of een passie voor een bepaald onderwerp deelt en 
die kennis en expertise op dit gebied verdiept door voortdurend met 
elkaar te interacteren.” (Wenger, 1998)

Marcel Kesselring is docent online 
communicatie (AVANS, opleiding 
communicatie), mede-initiatiefnemer van 
learning community’s Avans Hogeschool, 
kwartiermaker online community’s en 
oprichter van COschool.

Basisonderwijs  

Community’s  Kenmerk Primaire doelgroepen

Stichting Communicatie Leerkrachten, directies, OOP (ouders),

   (leerlingen)

Samenwerkingsverband Samenwerken Specialisten, bestuurders, directies, 

   gemeente, (ouders)

Wijkcommunity Binding Leerkrachten, ouders, buurtbewoners

Professionele Leren Leerkrachten, specialisten, experts, PABO

leergemeenschappen

Voortgezet Onderwijs  

Community’s  Kenmerk Primaire doelgroepen

School Communicatie, Leraren, directie, OOP (ouders), (leerlingen)

  samenwerken 

Stichting Communicatie Leraren, directies, OOP

Samenwerkingsverband Samenwerken Specialisten, bestuurders, directies,

   bedrijfsleven, (ouders)

Professionele Leren Leraren, specialisten, experts, 

leergemeenschappen  lerarenopleiding, onderzoekers

MBO / HBO  

Community’s  Kenmerk Primaire doelgroepen

Learning community’s Leren Studenten, docenten, werkveld,

samenwerken  expertisecentra
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Docenten recenseren voor Vives 
eduware rechtstreeks uit de 
praktijk. Deze maand aandacht 

voor twee pakketten die beide 

gebruikmaken van spraaktechnologie: 

TextAid van ReadSpeaker en Reading 

Assistant van uitgever Graviant 

Learning. 

I
k spreek Jarno Aantjes, vertegenwoor-
diger van ReadSpeaker, die onderwijs in 
Nederland en Vlaanderen wil laten ken-
nismaken met de educatieve waarde van 

TextAid. Aantjes: “ReadSpeaker is eind jaren 
90 in Zweden ontstaan. Een van de oprichters 
is blind geboren en heeft met het ontwikkelen 
van voorleestechnologie zijn eigen beperking 
gecompenseerd. ReadSpeaker ontwikkelde 
een voorleesknop die elke website toegankelijk 
maakte voor slechtzienden, laaggeletterden 
en mensen met diverse leesproblemen. De 
voorleesstem is de afgelopen jaren sterk 
verbeterd. De vraag naar verbetering van de 
stemmen kwam vooral vanuit de educatieve 
hoek. Door de verregaande digitalisering 
van het onderwijs nam de roep om Tekst-to-
Speech-toepassingen toe, maar ook de vraag 
om deze toepassingen webbased te kunnen 
gebruiken op bijvoorbeeld Chromebooks en 
iPads. TextAid biedt het antwoord op deze 
onderwijsvragen.”  

Ervaring
Ik ontvang inlogcodes om als beheerder een 
schoolaccount in te richten. Het aanmaken van 
groepen en leerlingen is simpel. Elke leerling 
krijgt zijn eigen online inlogcode die op elk 
apparaat en via elke browser werkt. Hier word 
ik al blij van, zeker omdat de voorleespakket-
ten die op onze scholen worden gebruikt een 
lokale installatie vragen. Leerlingen kunnen 
nu ook thuis gebruikmaken van de voorlees-
hulp. De menustructuur van TextAid is snel te 
begrijpen. Sommige leerlingen werken met 
Dedicon-boeken en TextAid leest deze pro-
bleemloos voor. De ReadSpeaker stem klinkt 
prachtig en een van mijn leerlingen merkte 
op: “Het is net een échte mevrouw!” TextAid 
werkt met een aparte online bibliotheek waar 
teksten moeten worden geüpload. Dit vind ik 
extra werk en ik zie liever dat deelbare online 
opslag zichtbaar wordt in de bibliotheek. De 
uitgever meldt deze suggestie mee te nemen 
in de verdere ontwikkeling. Het voorlezen 
tijdens het typen werkt op woord- en zins-
niveau goed. Op letterniveau heeft TextAid 
nog wat werk te doen, want de losse letters 
worden niet altijd goed en duidelijk verklankt. 
Ik mis ook de woordvoorspeller tijdens het 
typen. Het annoteren in tekstbestanden werkt 
heel goed: leerlingen kunnen opdrachten 
in taalwerkbladen online maken en indien 
nodig de voorleeshulp oproepen. Door de tool 
WebReader als bladwijzer toe te voegen aan de 

uitgever
ReadSpeaker 

prijs
•  schoollicentie afhankelijk van aantal 

leerlingen
• individuele licentie € 75,-  per jaar  
• proeflicentie gratis 

systeemeisen
Internettoegang minimaal 1 Mbps

PC/Mac
• Internet Explorer 10+ 
• MS Edge
• Google Chrome 
• Firefox 
• Safari
Tablets
• Android 
• iPad – iOS
• Windows

weblink
textaid.nu  
readspeaker.com/nl/textaid  

browser kan elke website worden voorgelezen. 
Tijdens het voorlezen van websites kunnen ook 
de diverse tekst-, highlighting- en voorleesin-
stellingen worden ingesteld en dit maakt het 
lezen in websites nog eenvoudiger. Net zoals 
bij andere voorleessoftware kan ook TextAid 
teksten als mp3 downloaden. Zo kunnen leer-
lingen de tekst op een andere geluidsdrager 
beluisteren.           

Conclusie
TextAid vind ik kwalitatief een uitstekend 
programma dat bruikbare Tekst-to-Speech-
toepassingen voor het onderwijs biedt. Het 
programma is eenvoudig in gebruik en kent 
een simpele navigatiestructuur. De voorlees-
stem is van hoge kwaliteit en klinkt ‘menselijk’. 
TextAid is volledig webbased en heeft als 
voordeel dat het probleemloos draait op elk 
device met internetverbinding. Een leerling 
kan altijd, overal en op elk apparaat aan de 
slag. Elk tekstbestand kan vanuit de online 
bibliotheek worden voorgelezen met tools die 
het meelezen stimuleren zoals: highlighting, 
leesliniaal en vergrote tekst. De WebReader 
leest elke website voor en ook hier kan gebruik 
worden gemaakt van dezelfde instellingen 
als bij TextAid. De annotatietool biedt de 
mogelijkheid om direct in PDF-werkbladen 
te werken en leerlingen met leesproblemen 
kunnen elke opdracht laten voorlezen. TextAid 
bevat meerdere talen en kan ook goed ingezet 
worden in het vreemdetalenonderwijs. Zo 
worden Engelstalige teksten en websites als 
‘bijna native-speaker’ voorgelezen. De woord-
voorspeller en de markeer- en samenvattool, 
functies die andere voorleessoftwares wel 
bieden, heb ik in deze recensie niet kunnen 
testen. ReadSpeaker kondigt aan dat beide 
functies voor de zomer beschikbaar zijn. 
Tijdrovend vind ik nog dat elk document eerst 
moet worden geüpload naar de TextAid biblio-
theek. De uitgever heeft goed geluisterd naar 
deze kritiek en aangegeven dat binnenkort de 
bibliotheek kan worden gekoppeld aan andere 
opslagomgevingen, zoals Google Drive, Micro-
soft OneDrive of DropBox.  

Artikel in PDF-formaat wordt binnen TextAid 

voorgelezen.

Werkblad spelling kan door TextAid worden voorgelezen en 

is met de Annotatietool direct invulbaar.

Instellingen voor de Schrijfhulp: wat wil je horen 

tijdens het typen?  

Voorlezen van een website met vergrote tekst en highligting. In dit 

voorbeeld wordt een deel van de website door de Engelse stem 

voorgelezen. 
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uitgever
Graviant Learning

prijs
•  individuele licentie € 228,- per jaar 

(inclusief headset) 
•  schoollicentie afhankelijk van aantal 

gebruikers.
•  onbeperkt aantal gebruikers € 4500,- 

per jaar 
•  pilot 30 dagen: gratis (inclusief head-

sets & support) 

systeemeisen
Internettoegang minimaal 1Mbps

PC/Mac
• Internet Explorer 10+ 
• Google Chrome 
• Firefox 
• Safari
Tablets
• Android 
• iPad – iOS

weblink
graviantlearning.com  
scilearnglobal.com

R
eading Assistant is ontwikkeld door 
Scientific Learning en door uitgever 
Graviant Learning geïntroduceerd in 
Nederland. Koen Goedhart van Gravi-

ant licht toe: “Scientific Learning ontwikkelde 
complexe algoritmen, waardoor spraak- en 
taalproblemen sneller konden worden aan-
gepakt en de uitspraak verbeterde. Dit was 
aanleiding om ondersteunende software te 
ontwerpen. Als eerste werd de game Fast-
Forward ontwikkeld die vaardigheden zoals 
geheugen, concentratie, verwerkingssnelheid 
en volgorde traint. Reading Assistant is later 
ontwikkeld om leerlingen te ondersteunen 
bij het hardop voorlezen en bij het leren van 
de Engelse taal. Diverse wetenschappelijke 
studies naar de e� ecten van de programma’s 
onderschrijven dat ze de Engelse lees-, spreek- 
en taalvaardigheid verbeteren en ook uit 
casestudies van Amerikaanse scholen blijkt dat 
door het gebruik van FastForward en Reading 
Assistant de ontwikkeling van de Engelse taal 
significant verbetert. De programma’s worden 
inmiddels in 50 landen gebruikt en kennen 
meer dan 3 miljoen gebruikers. Graviant biedt 
sinds het voorjaar van 2016 beide programma’s 
in de Benelux aan” In deze recensie richten 
we ons alleen op Reading Assistant. Voor 
informatie over FastForward verwijzen we naar 
graviantlearning.com. 

Ervaring
Ik log als docent in op de webbased-
omgeving van Reading Assistant en maak 
leerlingaccounts aan. Het kost tijd om de vele 
instellingen te verkennen en de opzet van 
het programma te begrijpen. Ik ondervind 
wat technische problemen op mijn computer, 
omdat het programma nog gebruikmaakt 
van Adobe Flash. Google Chrome werkt als 
browser het beste. Voor de iPad is een aparte 
app beschikbaar. Reading Assistant laat elke 
leerling een test maken om het leesniveau te 
bepalen. De test vind ik saai van opzet en van 
weinig toegevoegde waarde, alleen bruikbaar 
om het instroomniveau te bepalen als je je 
leerling onvoldoende kent. Ik besluit om het 
leesniveau van mijn leerlingen zelf in te stellen 
en laat ze vrij in keuze van boeken en oefe-
ningen. Mijn leerlingen loggen in en kunnen 
vanuit de online bibliotheek een boek kiezen. 
Elk boek biedt verschillende opties: stillezen, 
boek laten voorlezen, hardop voorlezen, onbe-
kende woorden opzoeken in woordenboek en 
de quiz maken. De boeken worden op een pret-

tige manier door een echte stem voorgelezen. 
Alle onderstreepte woorden zijn klikbaar en 
worden in het woordenboek in beeld, audio en 
tekst verder toegelicht. Spelenderwijs vergroot 
de leerling zo zijn Engelse woordenschat. Op 
mijn school werken leerlingen met Chrome-
books en beschikken over eigen headsets. 
Het zelf inspreken van de Engelse tekst vraagt 
organisatorisch dat leerlingen niet te dicht op 
elkaar zitten. Reading Assistant controleert 
verbazingwekkend goed de uitspraak van de 
leerling en geeft direct feedback. Woorden 
die nog niet juist zijn uitgesproken, worden 
opnieuw aangeboden. Mooie optie is dat 
de leerling zijn ingesproken tekst direct kan 
beluisteren. De quiz op het einde van het boek 
is een zinvolle herhaling van de inhoud. Ook 
hier wordt elke opdracht en elk antwoord voor-
gelezen. In de docentenomgeving wordt tot 
in detail leesgedrag en vorderingen geregis-
treerd. Tevens zijn de resultaten gekoppeld aan 
de ERK-kaders.    

Conclusie
Reading Assistant biedt op dit moment iets 
meer dan 300 Engelse boeken aan voor basis- 
en voorgezet onderwijs. De uitgever belooft 
het aanbod jaarlijks verder uit te breiden en 
deze zomer volgt de overstap naar HTML5, 
zodat de technische problemen opgelost 
worden. De grote kracht van Reading Assistant 
vind ik de directe feedback tijdens het hardop 
voorlezen. Hiermee onderscheidt het pro-
gramma zich sterk ten opzichte van andere 
pakketten. Elk boek wordt voorgelezen door 
een  native speaker en biedt extra functiona-
liteiten, zoals een uitgebreid woordenboek en 
een interactieve quiz die de gelezen informa-
tie nogmaals aanbiedt. Als docent kun je het 
leesgedrag en de vorderingen van je leerlingen 
uitstekend monitoren. Hardop voorgelezen 
teksten door leerlingen worden als audio-
bestand opgeslagen en zijn door de docent 
te beluisteren. Reading Assistant biedt een 
school een educatieve onlineomgeving waar 
leerlingen zelfstandig de Engelse taal oefenen. 
Ik ken geen ander pakket dat dit zo zorgvuldig 
heeft opgezet en waarbij het opschalen van 
hardop voorlezen op deze wijze mogelijk is. 
De aanschafprijs vind ik iets aan de hoge kant, 
daarom adviseer ik een pilot aan te vragen en 
zelf Reading Assistant met leerlingen te testen. 
De gratis pilotlicentie is inclusief headsets, 
support en training vanuit Graviant. 

Reading Assistant heeft een online bibliotheek met 

meer dan 300 Engelse boeken.

Lees het boek, laat het voorlezen of lees zelf hardop de 

Engelse tekst en ontvang direct feedback. 

Elk boek sluit af met een quiz waarmee de inhoud 

van het boek wordt herhaald. 

Reading Assistant bevat een online woordenboek. Elk 

onderstreept woord is op te vragen. Uitleg wordt in beeld, 

tekst en audio gepresenteerd.
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tekst: Carla Desain

Virtual reality 
in het onderwijs
De dinoplaatjes-actie van Albert Heijn liet heel Nederland kennismaken met virtual reality (VR) 
en augmented reality (AR). En de Pokémon-app natuurlijk ook. Hordes kinderen (en volwassenen) 

liepen vorige zomer uren buiten om Pokémons met hun smartphone te vangen. Daarna werd het 

stiller op dit gebied. Zouden AR en VR inmiddels toepasbaar zijn in het onderwijs? Vives gaat in 

gesprek met Robin de Lange, wetenschapper, kennisdeler en ondernemer op het gebied van virtual 

reality en augmented reality.

Zullen we even bij het begin beginnen: wat is het 
verschil tussen virtual reality en augmented reality?
“Virtual reality (VR) plaatst je in een omgeving waar je op dat moment niet 
bent. Hier bestaan al langer technische mogelijkheden voor. Zo zijn de 
laatste jaren handige bril-achtige toepassingen, headmounted displays, 
een stuk beter geworden. Elk oog krijgt hierbij een iets ander beeld te zien, 
zo ontstaat de illusie van 3D. De bril registreert bewegingen van je hoofd 
en past de beelden daarop aan, waardoor het lijkt alsof je echt rondloopt 
in het oude Rome, tussen de dinosaurussen of in het heelal. Dit maakt 
het echter, leuker en indrukwekkender dan wanneer je dezelfde beelden 
bekijkt op een gewoon beeldscherm, maar het is ook vermoeiender. 
Augmented reality (AR) legt een laagje met beelden of informatie over de 
werkelijkheid. Je kijkt door je smartphone of door een bril naar de wereld 
om je heen en ziet Pokémons bij de bushalte. Of je ziet de contouren van 

de stad zoals die een eeuw geleden was of juist binnenkort gebouwd gaat 
worden, je leest de namen van voorwerpen in een andere taal of krijgt 
instructies voor het repareren van een motor. Augmented reality is heel 
geschikt voor het geven van de benodigde informatie (in tekst of beeld) op 
de juiste plaats en het juiste moment.”

Welk van de twee is het meest geschikt voor het 
onderwijs?
“Ik deed mijn afstudeeronderzoek over augmented reality, omdat ik dat 
altijd spannender vond. AR kan gepersonaliseerd en contextgevoelige 
informatie geven. Je bent bijvoorbeeld zelf aanwezig op een historische 
plek en je ziet in AR wat daar vroeger is gebeurd. Deze functie is via een 
scherm (smartphone) al goed beschikbaar. Maar de grote doorbraak 
zal komen van de bril-achtige toepassingen, omdat daarmee AR op een 
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natuurlijke manier verweven kan worden met de dagelijkse ervaring van 
de wereld. Jammer genoeg wordt AR door de makers vaak spectaculairder 
gepromoot dan het in feite al is, waardoor het tegenvalt als je het probeert. 
Denk maar aan de Google Glass, de eerste goed draagbare vorm van AR. 
In de praktijk bleek het schermpje, het brillenglas, toch wel erg klein. De 
bril zelf zag er ook wat te opzichtig uit om in het dagelijks leven mee rond 
te lopen. Het was nog te veel een (duur) ‘apparaat’. De techniek was eigen-
lijk nog niet klaar voor de consument.
Het gave van goedwerkende AR zal zijn dat je het gedurende langere tijd op 
kunt hebben, terwijl je in je dagelijkse leven – tijdens je werk of op school 
– andere dingen aan het doen bent. Bijvoorbeeld om de omgeving te ver-
kennen in een onbekende stad. Of om te gebruiken tijdens de vergadering 
van een team dat een nieuw gebouw ontwerpt. Dan kan iedereen om en in 
een 3D-model van het betre� ende gebouw kijken, terwijl je elkaar gewoon 
kunt zien, op speciale details kunt wijzen en aantekeningen kunt maken. 
Of dat tijdens het lezen van een boek je AR-bril opmerkt welk woord je 
waarschijnlijk niet kent en daar meteen de betekenis of een plaatje bij 
toont. Uitleg of instructie kan gepersonaliseerd en contextgevoelig 
gepresenteerd worden, precies op het moment dat je het nodig hebt. 
Dat vind ik echt gaaf.

Maar er zijn nog technologische hobbels. Om AR betekenisvol te 
gebruiken, moeten er allerlei relaties gelegd worden met de echte 
wereld. Die ‘tracking’-technologie is nog niet goed genoeg. Afbeeldingen 
herkennen gaat goed, maar gebaren en 3D-objecten zijn een stuk lastiger. 
Bovendien zijn de brillen nog niet zo comfortabel; de schermpjes zijn nog 
niet beeldvullend en slecht te lezen in situaties met (zon)licht. Ik verwacht 
dat het nog zeker vijf jaar zal duren voor de techniek op het niveau is dat 
mensen ervan verwachten.”

De Lange gaat verder.
“Bij VR ligt het anders, die techniek is al aardig volwassen. Het is al heel 
bruikbaar. De komende jaren zal het wel (nog) betaalbaarder worden, dat 
is natuurlijk prettig voor het onderwijs. Bij VR kwam de doorbraak in 2013. 
Toen leken de headmounted displays voor VR meer op helmen en kostten 
duizenden euro’s. Maar toen in 2013 de eerste ontwikkelaarseditie van de 
Oculus Rift beschikbaar kwam voor een paar honderd euro, belandde de 
ontwikkeling van VR in een stroomversnelling. Plotseling konden hobby-
isten zelf zo’n ding aanscha� en en in de avonduren games ontwikkelen. 
De nieuwe generatie VR-brillen zit prettig, ook als je een gewone bril 
draagt. De lenzen zijn beter en het beeld hapert niet, waardoor duizelig-
heid en misselijkheid – een veelgehoorde klacht – steeds minder voor-
komt. VR is dus al goed inzetbaar in het onderwijs. Je moet wel opletten 
met de kartonnen VR-brillen (cardboards) die tegenwoordig goedkoop 
verkrijgbaar zijn. Die zijn niet allemaal van goede kwaliteit.”

Geef eens wat voorbeelden van bruikbare toepassingen 
in de les.
“Het aanbod is nog niet enorm groot, maar ik vind Google Expeditions bij-
voorbeeld een volwaardige applicatie, waarbij sociale interactie mogelijk 
is. Door een koppeling via wifi bevinden alle leerlingen zich in dezelfde 
virtuele omgeving en kunnen ze op onderzoek, bijvoorbeeld in een 
diepzeewereld, bij de Chinese muur of ruimtestation ISS. Het is een soort 
virtuele excursie met de hele klas. De leraar kan de aandacht van iedereen 
op iets specifieks richten en zo de lesstof verbinden aan de omgeving. 
De les wordt zo één geheel. De leraar kan de ‘expeditie’ voorbereiden 
met de leerlingen, extra informatie geven of vragen stellen terwijl zij rond-
kijken, en naderhand gezamenlijk met hen terugblikken. Helaas zijn de 
meeste applicaties gemaakt door programmeurs, niet door vakdidactici; 
de apps zitten onderwijskundig niet allemaal even goed in elkaar. Bij zulke 
toepassingen is de VR-ervaring indrukwekkend, maar is geen duidelijk 
verband tussen de ervaring en de lesstof. Dan voegt het minder toe. 
De leraar kan dit ondervangen door de toepassing vooraf goed te 
onderzoeken, zodat hij weet wat hij de leerlingen geeft. En door dan 
een goede les rond de VR-ervaring te maken met uitleg, opdrachten 
en evaluaties. Zo kan in een les maatschappijleer heel goed een 
3600-documentaire worden ingebouwd. Ik zie VR-toepassingen over
het algemeen als aanvulling van de les, niet als vervanging.”

Je kunt met virtual reality 
heel goed de praktijk de 
klas in halen
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Wie is Robin de Lange?
Robin de Lange deed een gecombineerde bachelor natuurkunde en filosofie, en een master 
Media Technology. Hij studeerde af op een onderzoek naar AR-toepassingen in het onderwijs. 
Zijn lopende promotieonderzoek gaat over educatieve VR-toepassingen. De Lange geeft les 
aan de Universiteit Leiden en begeleidt studenten met hun masterscriptie op het gebied van 
VR en het bouwen van prototypes. Vanuit zijn bedrijf VR Learning Lab deelt De Lange graag de 
opgedane kennis met anderen. Hij verzorgt workshops en masterclasses over hoe je als leraar 
VR kunt implementeren in je eigen les: wat werkt wel, wat werkt niet, wat kost het en waar 
moet je op letten? In september start een nieuwe serie masterclasses. vrlearninglab.nl 

Meer weten? Bekijk deze sites
virtualreality.yurls.net (onderwijstips van Ina Beltman)
meesterjasper.nl/index.php/nieuws/vr-blog (onderwijstips van Jasper Bloemsma)
virtualreality.yurls.net (klik op virtual reality, onderwijstips van Susan Spekschoor)
vrart.wauwel.nl (VR-kunst door Rein Bijlsma)

Denk eens iets vooruit in de tijd. Welke goede en 
nuttige VR-toepassingen verwacht jij?
“Als ik mijn fantasie de vrije loop laat, dan zie ik vooral veel mogelijkheden 
voor VO en mbo. Je kunt met VR heel goed de praktijk de klas in halen. 
Gebouwen ontwerpen bijvoorbeeld. Of het oefenen van reparaties aan 
apparaten, kleine medische handelingen en veiligheidsprocedures voordat 
studenten op stage gaan. Natuurlijk is de echte praktijk de beste oefening, 
maar in virtual reality kunnen bepaalde procedures heel vaak geoefend 
worden in een veilige situatie, waarin het geen ramp is als iets fout gaat. 
Dit is veel minder abstract dan uit een boek of met een filmpje. De transfer 
van het geoefende van klaslokaal naar praktijk zal zo waarschijnlijk beter 
gaan. Voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie of maat-
schappijleer kunnen VR-apps of 3600-video’s worden gebruikt om meer 
context te geven aan de lesstof. Neem de leerlingen bijvoorbeeld mee naar 
bijzondere plekken op de aarde en laat ze die analyseren: is dit een oud 
of een jong gebergte? Welke industrie zal in dit gebied de grootste zijn? 
En waarom denk je dat? Tekenen in 3D kan al heel goed, bijvoorbeeld met 
Tilt Brush. Daarbij sta je echt middenin je tekening. Dat is mooi in te zetten 
voor de kunstvakken of bijvoorbeeld voor het ontwerpen van meubels.
Ik ben momenteel onderzoek aan het doen – dat is nog in een pril stadium 
– naar hoe je met VR leerlingen de mogelijkheid kunt bieden om zich 
spelenderwijs te verdiepen in abstracte lesstof, die anders moeilijk is voor 
te stellen. Een voorbeeld: Newtoniaanse natuurkunde kunnen wij vrij 
gemakkelijk begrijpen, omdat we allemaal ervaring hebben met dingen 
die kapot vallen. En we hebben allemaal gespeeld met ballen. Zo hebben 
we een intuïtief begrip van de zwaartekracht ontwikkeld. Dat helpt bij het 
begrijpen van lesstof. Ik denk dat VR heel goed is in te zetten om intuïties 
te creëren over fysieke systemen waar we weinig gevoel voor hebben, 
omdat we er nooit mee hebben gewerkt. Ik denk dan aan hoe (neurologi-
sche) netwerken zich gedragen, allerlei microscopische e�ecten, wellicht 
kwantummechanica of datavisualisatie. Ook voor wiskundiginzicht kan het 
schelen als leerlingen in VR kunnen spelen met kegelsneden, diagonalen 
in kubussen en symmetrie in grafieken. Dat ga ik nog verder onderzoeken, 
mede met de hulp van de prototypes, gemaakt door studenten die mijn 
vak ‘Learning through Virtual Reality’ volgen aan de Universiteit Leiden. 
Ik hoop over anderhalf jaar concrete resultaten van dit onderzoek te 
hebben.”

Wat moet een school aanschaffen als ze met VR of AR 
aan de slag wil? 
“Voor de onderwijspraktijk adviseer ik meestal ‘mobile VR’, dat wil zeggen 
een headset die met een smartphone werkt. Over de bring your own 
device (BYOD) oplossing waarbij bijvoorbeeld Google Cardboard-brillen 
gebruikt worden met de telefoons van leerlingen, ben ik niet zo enthou-
siast. Er zijn vrij goede kartonnen brillen beschikbaar, die van Kennisnet 
bijvoorbeeld. Sommige goedkope doen het ook best aardig, maar er zit 
ook veel troep tussen. Ook niet alle smartphones voldoen. Soms zijn ze te 
klein of het scherm is kapot, of het beeld wordt schokkerig weergegeven. 
Wel jammer als dat voor leraren of leerlingen de eerste ervaring met VR is 
en ze daarop afknappen. Als een school het zich kan veroorloven, adviseer 
ik om te investeren in apparaten met een hogere kwaliteitsgarantie. Inter-
activiteit vind ik erg belangrijk, zodat leerlingen niet alleen rond kunnen 
kijken, maar ook op verkenning kunnen gaan. Dingen kunnen aanwijzen of 
oppakken. Tot voor kort boden eigenlijk alleen een Oculus Rift of HTC Vive 
intuïtieve interactie. Nog steeds is dat de meest indrukwekkende ervaring, 
met de mogelijkheid om rond te lopen en twee handen te gebruiken. 
Maar zowel de Gear VR als Google Daydream bieden binnenkort 
controllers – vergelijkbaar met die van de Wii – die veel nieuwe interactie 
mogelijk maken op mobiele headsets. Deze sets kosten inclusief telefoon 
en controller zo’n 500 tot 600 euro.
Voor een lessenserie mediawijsheid waarin deze nieuwe spannende tech-
niek centraal staat, kan BYOD natuurlijk wel. Schaf een paar verschillende 
cardboards aan, laat leerlingen hun smartphones meebrengen en testen. 
Laat ze maar 3600-foto’s bekijken, filmpjes opzoeken op YouTube en apps 
ontdekken en beoordelen. Ook voor een verkennende studiemiddag met 
collega’s is dat best een goede insteek. Maar als ik schooldirecteur was en 
serieus overwoog om VR in te zetten als lesmateriaal, dan zou ik op zoek 
gaan naar een spaarpotje of een sponsordag organiseren.”

Kunnen leraren en leerlingen ook al zelf 3D-materiaal 
maken?
“Ja. Een virtuele tour is niet moeilijk te maken. Je kunt met een speciale 
camera of met de Cardboard-app op een telefoon 3600-foto’s maken. Of je 
kunt 3D-modellen ontwerpen met SketchUp of Doodle3D en die vervol-
gens in VR bekijken. Met CoSpaces maak je zelf hele werelden. En met 

A-Frame maak je simpele websites met VR-elementen. Er kan best veel, 
soms ingewikkeld, soms simpel. Maar let op: het kost al snel veel tijd.”

Wat raad je scholen of leraren(teams) aan die willen 
beginnen met VR en AR in hun lessen?
“Een paar tips:
•  Verwacht niet dat VR of AR je lessen kunnen vervangen. Een VR-

ervaring is zo intens, die moet niet langer dan een kwartiertje duren. 
Laat niet de toepassing je les overnemen, probeer het in te zetten als 
onderdeel van je lesontwerp.

•  Besteed tijd aan het uitproberen van veel verschillende toepassingen: 
een virtuele tour, 3600-foto’s, 3D-tekenen. Probeer zicht te krijgen op 
welke toepassingen eigenlijk alleen voor vermaak zijn (een acht-
baanfilmpje) en welke goed ingezet kunnen worden als leermiddel. 
Alleen erover lezen of horen vertellen, is niet genoeg. Je moet het 
echt ervaren om er een goed beeld van te krijgen. Ga op onderzoek 
uit, test veel, zoek op verzamelsites naar tips, twitter erover, praat met 
collega’s. Organiseer informele bijeenkomsten of meet-ups om kennis 
en ervaringen te delen en ga samen aan de slag met het testen – of zelf 
maken – van toepassingen. 

•  Er zijn goede en betaalbare spullen te koop, maar zoek het goed uit. 
Probeer zelf, vraag collega’s. Sommige brillen van een paar euro zijn 
prima, andere zijn echt superslecht. Dat zie je niet zo maar aan de prijs 
of aan de buitenkant. 

•  Als je echt geregeld met leerlingen aan de slag wilt met AR of VR, is het 
BYOD-concept (bring your own device) niet aan te raden.

•  Interactiviteit geeft een belangrijke extra dimensie. Leerlingen kunnen 
actief onderzoeken, verplaatsen, tekenen. Daar leren ze veel meer 
van (en het is leuker) dan alleen rondlopen en kijken. Dus zeker als je 
een wat duurdere bril wil aanscha�en, kies er een waarbij ze ook hun 
handen kunnen gebruiken. Dat is veel intuïtiever dan lang naar één 
plek kijken om een knop te selecteren of iets dergelijks.” 
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ME
De ruimte van het Walhallab in Zutphen straalt 

‘maken’ uit. Overal zijn kinderen en jongeren aan 

het werk. Werkstukken en maquettes, een kapstok 

met haken van omgebogen bestek, krukken van 

stukken boomstam en kussens met opgenaaide 

moeren en ringen. Als je dit ziet, wil je zelf ook 

aan de slag. Naast alle creativiteit valt de sfeer 

in de ruimte op: gastvrij, betrokken, uitdagend, 

duidelijk, verbindend, vrolijk en respectvol. 

Of je hier nu binnenstapt als jongere, leraar, 

asielzoeker, ondernemer of als Vives-

journalist, je krijgt het gevoel: hier wil ik 

bij horen.

Wat NOU
JE ?MAAK

M
aakplaats Walhallab begon acht jaar geleden met één 
leerling. “Een meisje van 12 meldde zich bij mijn atelier in 
de Zutphense Kruittoren”, vertelt oprichter Marco Mout. 
“Ze had een paar houten beeldjes gemaakt en wilde verder 

met groter werk. Of dat in mijn atelier kon en of ik haar wilde helpen. 
Niet veel later stond ze met een kettingzaag een boomstronk van bijna 
drie meter te bewerken tot een beeld voor de kinderafdeling van het 
ziekenhuis. De volgende leerling was een knul van 17 die een enorme 
Japanse trom wilde maken. Daarna groeiden we hard. Zeker sinds we 
eind 2016 de Janusz Korczak Prijs wonnen – een prijs voor vernieuwend 
en uitdagend onderwijs – weten jongeren, ouders en instanties ons te 
vinden. Wekelijks lopen hier 55 kinderen rond tussen 8 en 18 jaar; de 
meesten na schooltijd en een paar fulltime.”

Talenten ontwikkelen
Mout gaat verder: “Steeds vaker worden jongeren bij ons aangemeld, 
omdat ze zijn vastgelopen en niet meer naar school kunnen of willen. 
We zetten hen flink aan het werk en dan bloeien ze altijd weer op. Iets 
maken dat er toe doet – voor jezelf of in opdracht voor een ander – 
werkt helend. Natuurlijk praten we ook veel met hen, maar zonder 
gezweef en zonder al te veel protocollen. We dagen hen uit om hun 
talent te ontwikkelen, stellen heldere regels en zijn een rolmodel. 
En verder werken we samen met ouders, school en zorgverlenende 
instanties; we proberen die te beïnvloeden tot eenzelfde uitdagende 
en positieve insteek. We streven ernaar om jongeren op den duur weer 
terug naar school te leiden.”

Succesfactoren
Het Walhallab is geen school, er zijn duidelijke verschillen: kinderen 
komen vrijwillig en meestal maar een deel van de week. De grote 
ruimte en de hoeveelheid (gekregen) gereedschap is jaloersmakend. 
Er zijn veel vrijwilligers, waardoor in kleine groepjes samengewerkt kan 
worden. In die groepjes zitten kinderen van verschillende leeftijden. 
Niet helemaal vergelijkbaar met de situatie op scholen, dus. Maar 
sommige succesfactoren van deze maakplaats zijn wel over te 
nemen, denkt Marco Mout. Hier een aantal succesfactoren:

Duidelijkheid
“Onze leerlingen krijgen veel vrijheid, maar er zijn wel duidelijke 
afspraken. Het belangrijkst is de regel dat je respect moet hebben voor 
jezelf, de ander, de materialen en je omgeving. Dus: veilig en gefocust 
werken, de ander in z’n waarde laten, niet schelden, elkaar helpen, na 
afloop opruimen en luisteren naar aanwijzingen. En we roken, drinken 
en blowen niet. Ik sta altijd bij de deur om binnenkomende leerlingen te 
begroeten. Enerzijds om te zien hoe het vandaag met hen gaat en om te 
laten merken dat ze gezien worden. Anderzijds om duidelijk te maken 
dat ze hier te gast zijn en zich netjes moeten gedragen. Dat vinden kin-
deren prettig, ze zeggen zelfs dat ze op school ook graag ‘de directeur 
aan de deur’ willen zien.”

Geen etiketten
“Wij besteden niet al te veel aandacht aan het zorgverleden en de 
etiketten van onze leerlingen. Natuurlijk praten we veel met hen en 
bieden we een luisterend oor. Bovendien kunnen ze altijd terecht bij 
de orthopedagoog in ons team. Maar verder kiezen we de positieve 
insteek: we lezen niet vooraf het hele dossier door, maar kijken op social 
media hoe een kind zichzelf en z’n talenten naar buiten brengt. Daar 
proberen we bij aan te sluiten. Een voorbeeld: een meisje plaatste op 
Instagram massa’s foto’s van haar telkens anders ingerichte kamer. Dus 
vroegen we haar om hier een presentatieruimte in te richten. Daar heeft 
ze echt iets bijzonders van gemaakt.”

Meester-gezelmethode 
“Leerlingen werken onder begeleiding van iemand die op dat gebied 
meer vakkennis of -kunde heeft. Op die manier kunnen ze veilig werken 
en leren hoe ze bepaalde dingen aanpakken. Als een kind vaardig is 
(geworden) op een bepaald gebied, kan het de verantwoordelijkheid 
krijgen om kennis en kunde aan een ander door te geven. Zo kan het 
zijn dat een 17-jarige houtbewerken leert van een 12-jarige, en dat zij 
hem aanspreekt: ‘Als jij zo vaag bent van het blowen, is het niet veilig 
om met beitels en gutsen om te gaan’. En als er groepen volwassenen 
op bezoek komen, gaan die vaak aan het werk onder begeleiding van 
onze leerlingen.”

Een plek waar 
alles kan
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Aanspreken op talenten en kwaliteiten
“Simpel en direct aanspreken op kwaliteiten, dat werkt e�ectief. Tegen 
een knul met slechte cijfers voor de talen zeiden we: ‘We gaan over een 
paar weken voor een klus naar Trier en we willen jou meenemen. Maar 
als jij geen Duits spreekt, heeft dat weinig zin.’ De volgende dag belde 
zijn moeder stomverbaasd op. Hij had zelf bijles geregeld en zat fanatiek 
huiswerk te maken om zijn Duits bij te spijkeren.”

Vertrouwen en verantwoordelijkheid 
“Leerlingen krijgen van ons het vertrouwen dat ze hun eigen verant-
woordelijkheid kunnen dragen. Zo mogen ze alle (dure) spullen 
gebruiken. Eerst met hulp of onder toezicht, en steeds zelfstandiger als 
ze vaardiger worden. Ze begroten zelf, zoeken sponsors en regelen de 
materialen die ze nodig hebben voor hun project. Ook als het gaat om 
een boomstronk van 1000 kilo om een Japanse trom van te maken.”

Presenteren van de resultaten
“Afgeronde projecten worden aan alle aanwezigen gepresenteerd. De 
makers vertellen daarbij over het maakproces, over de problemen die ze 
tegenkwamen en hoe ze die opgelost hebben. Veel werkstukken worden 
tentoongesteld met een naamkaartje erbij. Als we mensen ontvangen, 
staat het werk van onze leerlingen in de schijnwerpers. Dat draagt bij 
aan hun zelfvertrouwen en aan een positief beeld van eigen mogelijk-
heden en maakvaardigheid.”

Werken aan echte opdrachten
“Kinderen maken hier niet zomaar knutselwerkjes, ze maken dingen die 
er echt toe doen. Ze veranderen hun eigen omgeving door bijvoorbeeld 
een hoog bed voor zichzelf te ontwerpen en te maken, waardoor ze in 
hun kamer meer ruimte krijgen om te werken of te spelen. Of ze maken 
iets dat deze maakplaatsruimte handiger of gezelliger maakt, zoals een 
kast, een lamp of een kapstok. We krijgen ook (betaalde) opdrachten 
van bedrijven en organisaties. Momenteel wordt hier gewerkt aan een 
houten mes van drie meter voor in de etalage van een kookwinkel. En 
leerlingen en begeleiders vernieuwden samen het interieur van een 
yogastudio. Naast leuk en nuttig, is dit ook nodig, want we krijgen geen 
subsidie.”

Sense of belonging 
“Het belangrijke gevoel dat je in het Walhallab wil zijn, dat je erbij hoort, 
proberen we te creëren door samen te lunchen of aan het eind van de 
dag gezamenlijk een ijsje te halen. Maar ook door onderlinge aandacht 
te stimuleren, samen muziek te maken en lol te hebben, iedereen 
invloed te geven op de inrichting van de ruimte, talenten en interesses 
te verbinden en door kinderen en volwassenen te laten samenwerken 
aan projecten.” 

Natuurlijk praten we ook 
veel met de kinderen, maar 
zonder gezweef en zonder 
al te veel protocollen

Nieuwsgierig geworden? 
Website: walhallab.nl
E-mail: info@walhallab.nl
Twitter: @WALHALLAb_NL
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N
a anderhalf jaar werken aan verschillende vaardigheden 
en kwaliteiten mogen de leerlingen nu zelf kiezen welke 
persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden ze willen inzetten. 
De opdracht luidt: bedenk een toekomstige toepassing van 

mediatechnologie en werk een prototype uit. Bedenk ook een huisstijl 
voor het bedrijf dat deze toepassing verkoopt en ontwikkelt, en bedenk 
een brandingcampagne. De leerlingen werken in groepjes, zo kunnen 
ze zich richten op een onderdeel naar keuze. De opdracht is vrij genoeg 
om zelf te beslissen welke mediavaardigheden ze in willen zetten. De 
leerlingen zijn enthousiast. Noah: “We mogen samenwerken en dat is 
wel handig. Je kunt dan meer ideeën opdoen en de taken verdelen. Ik 
ben het beste in het ontwerpen van een prototype, omdat ik goed kan 
ontwerpen/tekenen. Het is leuk dat ik kan doen waar ik het beste in ben 
en zo kan laten zien wat ik geleerd heb.”

Maar nadenken over een toekomst die voorbij de 
middelbare school gaat, blijkt nog niet zo gemakkelijk. 
Ondanks een inspiratieduik in de toekomst van de  
mediatechnologie, is het lastig iets te verzinnen dat 
nog niet bestaat. Een zelfschrijvende pen voor je 
strafwerk? Een pratende computer? Een chip in je lijf? 
Na onderzoek blijkt: het bestaat bijna allemaal al. De 
technologische ontwikkelingen laten onze fantasie 
ruim achter zich. Vooral het idee dat we als mens steeds 
minder zelf hoeven aan te sturen is lastig te bevatten. 
Niet meer op een lichtknopje hoeven drukken? Geen 
pinpas meer? Boodschappen die vanzelf worden  
aangevuld? Worden we dan geen robot? Klinkt  
eng. Uiteindelijk wordt er toch hard gewerkt aan 
verschillende prototypes, die weliswaar niet helemaal 
nieuw zijn, maar wel een mooi inkijkje geven in de 
denkwereld van mijn leerlingen.

App tegen bevallingspijn
Safina: “We willen de app Babywonder ontwikkelen. De app houdt 
tijdens de bevalling bij of de pijn van de vrouw nog te hanteren is. 
Als het te veel wordt, gaat er vanuit de telefoon een signaal naar het 
lichaam dat ervoor zorgt dat de pijn minder wordt. Als branding idee 
hebben we bedacht om een liedje te maken dat we via YouTube ver-
spreiden. Het liedje is dan schattig, maar ook gericht op jonge meiden, 

zodat ze als ze later zwanger 
worden eraan terug denken.”

De macht van de zombie
Sven: “Mijn groepje denkt dat de wereld in de 
toekomst overgenomen kan worden door andere wezens. 
Door bijvoorbeeld robots of zombies. We hebben een chip ontworpen 
die mensen kunnen gebruiken om met elkaar te blijven communiceren 
zonder dat de zombies het merken. De chip zit in je pols. Een apparaatje 
om je pols geeft je de kans het in werking te stellen. Onze huisstijl is 
creepy, maar dat moet ook wel, want mensen moeten voelen dat ons 
product echt nodig is.”

Gamen kan beter
Teun: “Onze groep probeert de game-experience nog beter te maken. 
Onze game-uitrusting bestaat uit handschoenen en een helm, maar 
ook uit een halsband die vastzit aan je ruggengraat. Op die manier 
worden impulsen van de game zo je hersenen in gestuurd. We willen het 
product gaan hypen door vloggers het te laten proberen en er over te 
vloggen.”

Helemaal niet meer naar school
Danny: “We zeggen de hele tijd dat we alles kunnen googelen en zelf 
niets meer hoeven te weten. Maar dat mag natuurlijk niet te veel tijd 
kosten. Ik heb een computer bedacht waar je alleen maar iets aan hoeft 
te vragen en dan zoekt hij het voor je op. Een soort orakel dus. En hij is 
draagbaar, dus je hoeft niet meer naar school.”
“Helemaal niet meer naar school?”, vraagt een leerling die Danny’s 
uitleg aan mij hoort. “Maar dan is er toch helemaal geen werk meer voor 
al die docenten?” Danny: “Nou en, de robots zijn dan toch al de baas 
over ons.” Leerling: “Of de zombies, als onze chip niet werkt.” 

Dus, aan het werk dan maar. Technologie tegen zombies. 

Alles wat je bedenkt, bestaat al 

Facebook: Media & Entertainmentprofiel 
by Thorbecke Nieuwerkerk
Twitter: @teadoek

Als de eerste zon heeft geschenen, begint het aftellen naar de zomervakantie. 
Voor de tweedejaars betekent dit het einde van een tijdperk. In de bovenbouw 

volgen ze niet langer het vak media. Dus de laatste weken van het vak zijn 

aangebroken. Last time to shine, en dat doen ze tijdens een meesterproef. 

De mediaklas van Inge

tekst: Inge Spaander42
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Spelenderwijs leren programmeren 
met Educatief met Arduino

Miljoenen kinderen over de hele wereld gebruiken dagelijks apps 
en games, maar hebben geen idee hoe dit werkt. Dat is zorgwek-
kend, want in een wereld die in toenemende mate om software en 
technologie draait, zijn kennis van technologie en programmeren 
onmisbare vaardigheden. Het is dus alsof we onze kinderen leren 

lezen, zonder dat ze weten hoe ze moeten schrijven.
 

Leerzame projecten

Gelukkig is er ook goed nieuws, want leren programmeren en 
omgaan met technologie is helemaal niet zo ingewikkeld als vaak 
wordt gedacht. Om het nóg iets makkelijker te maken, presente-
ren Vives en Bendoo Box met trots ‘Educatief met Arduino’: een 
fantastische knutseldoos waarmee kinderen in een handomdraai 

prachtige projecten zelf kunnen maken en programmeren. 
Het pakket bevat de Arduino-microcontroller (de ‘motor’ achter 
de projecten) en daarnaast alles wat nodig is om spannende en 

leerzame projecten in elkaar te knutselen.
 

Naast de hardware bevat ‘Educatief met Arduino’ een handleiding 
voor leerkrachten en vijf opdrachtkaarten, ontworpen door Pauline 

Maas (Stichting CodeKlas), met duidelijke uitleg en beeld. 
Met deze kaarten maken kinderen bijvoorbeeld een verkeerslicht, 

een kleine piano of een écht werkend alarm.
 

‘Educatief met Arduino’, met uitgebreid lesmateriaal voor kinderen 
én leerkrachten kost slechts € 49,90 inclusief btw. Bestelt u meer-

dere exemplaren, bijvoorbeeld voor de hele school, dan gelden 
interessante kortingen.

Wilt u meer informatie over 
Educatief met Arduino of 

wilt u een exemplaar bestellen?

Ga naar 
http://shop.bendoobox.nl

Arduino
EDUCATIEF MET

REVOLUTIONAIRE SOFTWARE 
VOOR ENGELSE LEESVAARDIGHEID

    VOOR PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS
    www.graviantlearning.com
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O
p school ervaren we dat leerlingen verbaal sterk zijn en toch 
onvoldoende taalvaardig. Wel streetwise, niet schoolwise. 
Schooltaal blijkt de boosdoener. Het is de taal van een paral-
lelle wereld. De taal van de schoolboeken, van meesters en 

ju� en. Die schooltaal is voor een aantal leerlingen een struikelblok 
tijdens toetsen en examens. Ze kennen de woorden in de vraag niet, zien 
een onbekende uitdrukking of lezen de vraag niet goed genoeg. Waar je 
‘buiten’ aan een half woord genoeg hebt, moet je ‘binnen’ drie keer lezen 
en navragen. 
Bij het schoolexamen valt er naderhand nog wel wat recht te breien door 
de docent uit te nodigen voor een evaluatiegesprek: ‘Meneer, het staat 
er toch echt. Waarom hebt u dát fout gerekend?’ En wij, docenten, weten 
dat het arme kind het misschien wel bedoelt, maar dat het er niet staat. 
Vervolgens strijken we met de hand over het hart. Bij de eindexamens 
bestaat dit vangnet niet meer. Het antwoordmodel is leidinggevend en 
de examinator mag daar niet van afwijken.
Staan die arme drommels er dan helemaal alleen voor? Nee, gelukkig 
niet. Leerlingen mogen tijdens het examen bij alle vakken een Neder-
lands woordenboek gebruiken. Maar ook dat biedt niet altijd soelaas. 
In 2014 struikelden veel leerlingen over het woord kanttekening. In het 
woordenboek konden ze het niet vinden, omdat ze de variant met één 
t zochten. Die staat er niet in. Ook bij andere vakken grepen leerlingen 
soms tevergeefs naar het woordenboek, omdat de opgezochte woorden 
er eenvoudigweg niet in stonden (ANP, 2014).
Zijn examens te moeilijk geformuleerd of hebben leerlingen onvol-
doende grip op de taal? De waarheid zal ongetwijfeld ergens in het 
midden liggen. Begrijpelijk schrijven is lastig. Hoe lager het tekstniveau 
moet zijn, hoe meer de auteur zich moet inspannen. Wie kan er moeite-
loos op niveau B1 schrijven? 

ALBERT LUBBERINK IS DIRECTEUR VAN TIPTOPTAAL - TEKST & TRAINING. HIJ OMSCHRIJFT 
ZICHZELF ALS: EEN DUIZENDPOOT DIE GEÏNTERESSEERD IS IN ALLES WAT MENSEN BEZIGHOUDT. 
LEERKRACHT VOOR DIVERSE DOELGROEPEN, TRAINER, AUTEUR EN REDACTEUR. 

Schooltaal leren
Elke docent is een taaldocent en moet daar naar handelen. Niet alleen in 
het examenjaar, maar de hele schoolcarrière. Als dat niet lukt, dan biedt 
het CPS de helpende hand door trainingen in schooltaal aan te bieden. 
Niet voor leerlingen, maar voor docenten. Ze leren er begrijpelijk schrij-
ven en spreken. Daarna zijn ze voldoende toegerust om leerlingen de 
zogenoemde schooltaal (beter) aan te leren en ze een lesje begrijpend 
lezen te geven. In de blogs van de dames Kouwets en Geerlings wordt 
alles haarfijn uit de doeken gedaan (De examenvoorbereiding voor 2017: 
zo voorkom je dat jouw leerlingen punten missen door de taal, 2016). 
Blogs die overigens wel een redactieslag kunnen gebruiken, maar dat 
terzijde.
‘Als docent kun je helpen om de belangrijkste taalproblemen bij het 
examen te tackelen en ze optimaal voor te bereiden’, ik zet een ernstige 
kanttekening bij deze ontwikkeling. Ik ervaar krampachtigheid. Dit is 
puur ‘teaching to the test’. Erger nog: ‘teaching to the method’. En dat 
begint al op de basisschool waar leerlingen getraind worden in het 
herkennen van de vraagformuleringen van het CITO: ‘Wat zou de vraag-
steller bedoelen?’ Zonder op de vakinhoud in te gaan. Wordt het niet 
eens tijd dat we de omgekeerde weg bewandelen en de echte wereld als 
leidraad voor de school gebruiken in plaats van twee parallelle werelden 
in stand te houden? 

Bronnen
-  ANP. (2014, 05 17). Klachten over eindexamens stromen binnen bij LAKS. 

Opgehaald van AD: ad.nl/binnenland/klachten-over-eindexamens-stromen-binnen-
bij-laks~a5ee5974/

-  Kouwets, E., & Geerlings, L. (2016, december 08). De examenvoorbereiding 
voor 2017: zo voorkom je dat jouw leerlingen punten missen door de taal. 
Opgehaald van CPS: cps.nl/blog/2016/12/08/De-examenvoorbereiding-
voor-2017-zo-voorkom-je-dat-jouw-leerlingen-punten-missen-door-de 
taal?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=%5BMarketing%5D
+Blogupdate+vo+13+december+2016
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Examens in het voortgezet onderwijs zijn moeilijk. Terecht, ze toetsen of je 

voldoende voorbereid bent op de toekomst. Is je kennis op peil? Kun je de volgende 

stap maken? Daar mag je geen lichtzinnig besluit over nemen. Maar waarom zijn de 

examens moeilijk? Omdat het taalgebruik ingewikkeld is en niet omdat de stof zo 

lastig is. Dit is de metakennis die je buiten het vakgebied mee moet torsen. Althans 

zo ervaren leerlingen dat. Wiens probleem is dat? En wat doen we eraan?
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uitleggen wat Gynzy iPads voor jouw school kan betekenen.
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Meer dan 100 workshops, presentaties en keynotes.
Learning analytics, augmented reality, educatieve apps, social media in de klas, 

werken in de cloud, digitale identiteit, mediawijsheid, gamifi cation, 
tablet-onderwijs en fl ipping the classroom.

VAKBEURS VOOR ONDERWIJS EN ICT

WWW.IPON.NL
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SCHRIJF 7 & 8 FEBRUARI IN JE AGENDA

De IPON leermiddelenbeurs • De Klas voor de Toekomst 
• Het Makersplein • De Expertise Summit 

• De Gewoon Speciaal conferentie • De IPON Awards 2018

Schooltools
Onderwijslinks
Eduware
Vives actueel

vast&zeker

In de volgende Vives zijn er wat nieuwe rubrieken en blijven de vaste rubrieken grotendeels 

bestaan. Zoals eerder aangekondigd komt er een rubriek: Registerwaardig. Ook wil ik meer 

aandacht voor vrouwen en meisjes in de techniek. De vaste redacteuren krijgen steeds 

meer de vrije hand om artikelen aan te dragen en nieuwe ontwikkelingen op de voet te 

volgen. Er zijn al redacteuren op pad om interviews af te nemen met makers en innovators. 

Nog steeds hoop ik dat voor de vakantie de kabinetsformatie klaar is, zodat we kunnen 

jagen op een interview met de minister van onderwijs of staatssecretaris. Als je zelf een idee 

hebt, mail me dan karin@vives.nl.
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Nieuwe ontwikkelingen
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