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06 In gesprek met Anko van 
Hoepen

Anko van Hoepen vervulde zo ongeveer elke functie in 
het basisonderwijs. Zo was hij leerkracht in de groepen 
1 tot en met 8, intern begeleider, kwaliteitscoördinator, 
schoolleider en schoolbestuurder. Sinds 1 februari 2017 
is hij lid van het Dagelijks Bestuur van de PO-Raad met 
onder meer het thema ICT in zijn portefeuille. Vives 
ging in gesprek met deze bevlogen bestuurder.
 

16 Winnaar MediaMasters Game 
De zesde editie van de MediaMasters Game, 

het grootste mediawijsheidproject van Nederland, werd 
afgelopen jaar gewonnen door groep 7 van de Dr. H. 
Bavinckschool uit Bunschoten. Zij mogen zich een jaar 
lang ‘de meest mediawijze klas van Nederland’ noemen. 
Meester Cees Bos, leerkracht van de winnende klas, 
vertelt waarom hij ook dit jaar zijn klas inschrijft voor 
een nieuwe editie van de MediaMasters Game én aan-
dacht blijft besteden aan mediawijsheid in de klas.

30 DigiLeerKracht 
Afgelopen maart lanceerde VHTO, Landelijk 

expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, 
DigiLeerKracht. Dit is een landelijk scholingsprogramma 
op het gebied van digitale vaardigheden voor 
leerkrachten in het basisonderwijs. Via DigiLeerKracht 
biedt VHTO vanaf schooljaar 2017/2018 leerkrachten de 
mogelijkheid om gratis, en in hun eigen provincie, een 
tweedaagse scholing te volgen. 

38 Onderwijsambassadeur  
Hakan Akkas

Sommige docenten zijn altijd bezig met hun vak, niet 
alleen tijdens de les. In pauzes en na schooltijd buigen 
ze zich met enthousiaste leerlingen over extra pro-
jecten. In het weekend en de vakanties begeleiden ze 
leerlingen naar competities in binnen- en buitenland. 
En tussendoor doen ze niets liever dan praten over hun 
mooie vak. Zo iemand is Hakan Akkas, docent informa-
tica aan Metis Montessori Lyceum in Amsterdam. 
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Uitkijkend over een mooie tuin (die al herfstkleuren 
krijgt), schrijf ik dit stuk vanuit ons nieuwe huis 
in Drenthe. We gaan er weer voor dit schooljaar, 
wetend dat de meeste lezers al met een schuin oog 
naar de herfstvakantie kijken. In de zomervakantie 
was er op social media van alles te doen over PO 
in actie, het lerarenregister, de verkiezingen voor 
de lerarenraad en natuurlijk de formatie. Bij het 
schrijven van dit artikel is er nog geen akkoord en 
geen regering.

Wel is bekend dat de leraren in het basisonderwijs 
5 oktober gaan staken. Bijna had ik dat in de agenda 
(achterin) opgenomen. Het kan zomaar eens een 
roerig onderwijsjaar worden.
Ik ben dus wel heel benieuwd naar wat de nieuwe 
minister en staatssecretaris willen met het 
onderwijs. Ik zou niet graag ruilen met de nieuwe 
bewindspersonen, wie dat ook moge worden.

Ondertussen hebben de redacteuren in hun 
vakantie flink doorgewerkt. Dat levert weer een 
prima Vives magazine op waar ik weer heel blij mee 
ben. We hebben een aantal portretten van niet de 
minste mensen uit het onderwijs. Ik ben zelf een 
klein beetje verkikkerd op Rolf Hut en vooral als hij 
zich laat fotograferen in een te gek pak. Het inter-
view met Hakan Akkas vond plaats voor hij vader 
werd, dus via deze weg nog even een gelukwens 
voor Hakan met de nieuwe wereldburger die op 
Twitter O genoemd wordt.

Nog een mooi onderwijsmens is geïnterviewd, want 
Ralph Crützen speelt de hoofdrol in de rubriek Wat 
maak je me nou. Anko van Hoepen van de PO-raad 
is bevraagd over zijn eerste jaar als lid van de raad. 
De vaste rubrieken staan ook weer vol met tips, 
nieuws en aanbevelingen.
Als laatste wordt de jury van de IPON Awards aan 
je voorgesteld en herhalen we de oproep voor 
bedrijven om zich op te geven voor deze awards. 
Want ook de voorbereidingen voor de IPON zijn al in 
volle gang.

Veel leesplezier en je weet het…tips en vragen mag 
je mailen naar karin@vives.nl,
(reclame en abonnementsopzeggingen vind ik wat 
minder interessant trouwens).

Karin Winters
Hoofdredacteur 
Vives Magazine

30

06

03 Voorwoord - Inhoud_v156.indd   3 14-09-17   13:36



4

VIVES 156

actueel

Doe mee aan de STEAM 
Cup Challenge!

Slim.nl en trainingspartner IT Randsteden 
organiseren de STEAM Cup Challenge. Dé kans 
voor jou en je collega’s om met STEAM aan de 
slag te gaan in de klas! De STEAM Cup Challenge 
is een wedstrijd voor docenten uit het voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 
Je wordt uitgedaagd het avontuur aan te gaan 
met jouw leerlingen, en een start te maken met 
programmeren met een Micro:bit. Eenvoudig, 
handig en leuk. Jouw leerlingen zetten niet 
alleen de eerste stappen op het gebied van 
programmeren, maar worden ook uitgedaagd 
om na te denken over een actueel thema: 
duurzaamheid.
Ga je de uitdaging aan, dan krijg je ten eerste een 
training, waarin je kennismaakt met de werking van 
de Micro:bit en MakeCode. Je verlaat de training 
met een pakket aan spullen, waarmee je direct aan 
de slag kunt. Je ontvangt een training, 10 Micro:bits, 
een pakket met additionele sensoren, 10 lesplannen, 
toegang tot een Yammer-groep en een uitnodiging 
voor een serie webinars. Meer informatie & 
inschrijven op www.steamcupchallenge.nl 

Registratie IPON 2018 nu geopend!

De registratie voor IPON 2018 is weer geopend. U kunt zich nu registreren voor een bezoek aan dé 
vakbeurs voor onderwijsinnovatie en ict op 7 en 8 februari 2018 in de Jaarbeurs Utrecht. 

Het thema van de negende editie van IPON is “Professionalisering & 21e eeuwse vaardigheden”. 
Hierbij zal uitgebreid aandacht besteed worden aan de nieuwste leermiddelen en methodes, 
hardware en software, learning analytics, eduapps, werken in de cloud, gamification, flipping the 
classroom, iPad onderwijs en andere vormen van onderwijsinnovatie en toepassingen.

Er zijn meer dan 100 workshops en presentaties, 115 onderwijsleveranciers, de IPON 
Leermiddelenbeurs, het Coding & Makersplein, de IPON Awards, de Gewoon Speciaal-conferentie, 
de Expertise Summit, de Klas van de Toekomst en nog veel meer. Kortom: Bent u docent, ICT-
coördinator, directeur, bestuurder of manager? Dan mag u IPON 2018 natuurlijk niet missen. U kunt 
zich gratis registreren op www.ipon.nl

IPON is aangemeld en gevalideerd door Register Leraar. Dit betekent dat 
u met een bezoek aan het congresprogramma van IPON 2018 formeel 
werkt aan uw professionalisering. Het staat voor een studiebelasting 
van 6 uur en het geeft aan dat de kwaliteit van het programma voldoet 
aan de eisen van het register. Tijdens het bezoek aan de IPON kunt bij de 
informatiebalie uw certificaat afhalen.

Deel jouw praktijkkennis op IPON 2018

Je bent onderwijsprofessional en je hebt successen geboekt met nieuwe innovatieve 
toepassingen op het gebied van pedagogiek, didactiek en vakinhoud. En natuurlijk wil je 
deze ervaringen graag delen met jouw collega’s binnen het onderwijs tijdens IPON 2018 op 
7 en 8 februari 2018 in de Jaarbeurs Utrecht. Stuur dan nu jouw voorstel in voor een presentatie 
op IPON 2018 en misschien verzorg jij straks wel een sessie in één van de vele theaters op 
IPON 2018.

De programmacommissie van IPON 2018 zal alle inzendingen beoordelen voor eind november. 
Je hoort tijdig of jouw bijdrage is geselecteerd voor het programma en binnen welk tijdslot dit 
zal vallen. De best scorende sessies zijn praktijkcases vanuit het onderwijs zelf. Een timeslot 
duurt 30 minuten. Dien jouw voorstel nu in op www.ipon.nl/cfp/ 
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Anko van Hoepen vervulde zo ongeveer elke functie in het basisonderwijs. Zo was hij leerkracht in 

de groepen 1 tot en met 8, intern begeleider, kwaliteitscoördinator, schoolleider en schoolbestuurder. 

Sinds 1 februari 2017 is hij lid van het Dagelijks Bestuur van de PO-Raad met onder meer het thema 

ICT in zijn portefeuille. Vives ging in gesprek met deze bevlogen bestuurder. 

Kijkend naar jouw loopbaan lijkt de afstand tot de 
leerling steeds groter te worden.
“Zo ervaar ik dat niet. Als je het letterlijk neemt, klopt dat natuurlijk, 
want ik geef geen les meer. Ik zorg er wel voor dat ik veel schoolleiders 
spreek en scholen bezoek. Zo blijf ik met de voeten in de klei staan. Het 
onderwijs verandert niet zo radicaal en snel dat je elke dag op school 
moet zijn om de ontwikkelingen bij te houden. Toen ik voor de klas 
stond, was het mijn doel om elk kind zo goed mogelijk te bedienen. Wat 
heeft een kind nodig om te groeien? Mijn wens om elk kind gelijke groei-
kansen te geven is gebleven. Mijn positie is veranderd, waardoor mijn 
reikwijdte groter is en ik meer kan betekenen voor meer kinderen. Als 
ik naar mijn werk kijk en de vraag ‘wat heeft een kind hieraan’ niet meer 
kan beantwoorden, stop ik ermee.”

Hoe ben je zo’n ‘onderwijsdier’ geworden?
“Daarin heeft mijn moeder een grote rol gespeeld. Ik zag haar passie 
voor kinderen en wat je daarmee kon bereiken. Dat sprak mij enorm aan. 
Dat bleek wel toen ik de vrij ongebruikelijke keuze maakte om na het 
vwo naar de Pabo te gaan.”

En wat heb je met ICT?
“Mijn vriendjes van de basisschool schreven zelf software om de 
Commodore te versnellen. Ik vond het fascinerend, maar ik snapte er 
niks van. Mijn tweede ervaring met computers was toen mijn moeder 
vanwege haar werk een verplichte cursus programmeren moest volgen. 
Dat was niet echt een succes, zag ik. Ik ging mogelijkheden zien van ICT 
in het onderwijs toen er op de school waar ik leerkracht was iemand 
ICT-coördinator moest worden. In mijn beeld ging dat over computers 
openmaken, defragmenteren. Vooral technische handelingen. Ik dacht 
‘iemand moet het doen’ en nam de taak op me. Er kwamen ook twee 
computers achterin de klas te staan. Ik ben ermee aan de slag gegaan 
en het heeft me niet meer losgelaten.”

Wat deed je concreet met de computers in de klas?
“Ik zag de meerwaarde van de computer vooral op het vlak van maat-
werk. Ik wilde kinderen op hun eigen, individuele niveau laten werken 
als het gaat om rekenen en automatiseren. Dat was best een uitdaging, 
want ik stond in een gecombineerde groep 6/7/8. Daar moest de compu-
ter mij bij kunnen helpen. Ik combineerde de oefensoftware Hoofdwerk 
met de rekenmethode. Het was veel uitzoekwerk, want ik wilde weten 
wat ik zou kunnen schrappen uit de rekenmethode als ik kinderen 
bepaalde onderdelen van Hoofdwerk liet maken. En als kinderen ergens 
op vastlopen, welk onderdeel van Hoofdwerk kan ik ze dan aanbieden 
om verder te komen? Ik zag de kansen en merkte hoe lastig en tijd-
rovend het was om maatwerk te realiseren. In feite houd ik mij op dit 
moment met hetzelfde thema bezig: het mogelijk maken om kinderen 
op hun eigen niveau te laten leren. Mijn vraag is nu: hoe stel ik leer-
krachten in staat om kinderen op maat te bedienen en hoe kan ICT hen 
daarbij helpen? Op dat vlak zijn nog steeds enorme stappen te zetten.”

Wat is de eerste stap als het aan jou ligt?
“Als we willen dat leerkrachten onderwijs op maat bieden, moeten zij 
meer eigenaar van het leerproces worden. Laat hen het leerproces zelf 
inrichten. Dit moet dan wel op een eenvoudige en e� iciënte manier 
kunnen. Daarvoor is het nodig dat digitale leermethodes worden voor-
zien van slimme metadatering. Dat zijn gedetailleerde beschrijvingen 
van leermiddelen waarin onder meer staat beschreven op welke leer-
doelen het leermateriaal inspeelt en voor welk niveau het leermiddel 
geschikt is. Dankzij metadata kun je als leerkracht eenvoudig ‘shoppen’ 
in verschillende methodes. Zo kun je een leerlijn op maat uitstippelen. 
Jij volgt niet de methode, maar de methodes volgen jou.”

Wat doet de PO-Raad om dit voor elkaar te krijgen?
“Als PO-Raad brengen we uitgevers, distributeurs en ontwikkelaars 
bij elkaar. Er zijn in Nederland zo’n zevenduizend scholen die elk een 
individuele relatie hebben met uitgevers en distributeurs. Om hen 
tot verandering te bewegen, moeten we een duidelijke, gezamenlijke 
vraag kenbaar maken. Dit samenbrengen van de vraag en de verschil-
lende partijen leidt al tot resultaat. Zo kunnen scholen steeds meer 
licenties op leerlingniveau aanscha� en, waar voorheen meestal alleen 
licenties voor grotere groepen beschikbaar waren. Verder werkt een 
startgroep van 24 PO- en VO-schoolbesturen aan de inrichting van 
een inkoopcoöperatie waaraan alle schoolbesturen in het PO en VO 
kunnen deelnemen. We zien de vraag naar metadateren ook in versnel-

Jij volgt niet de methode, 
maar de methodes 
volgen jou

‘Leerkrachten moeten 
eenvoudig kunnen ‘shoppen’ 
in verschillende methodes’

In gesprek met Anko van Hoepen
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lingsvragen naar voren komen. Dit zijn ICT-gerelateerde vraagstukken 
waar schoolbesturen tegenaan lopen. De PO-raad wil deze vraagstuk-
ken samen met de scholen oplossen. We ondersteunen hen van het 
formuleren van de vraag tot en met het implementeren van de oplos-
sing. Tegelijkertijd beantwoorden we ook zoveel mogelijk vragen die 
niet onder versnellingsvragen vallen. Dat doen we samen met Kennisnet 
vanuit het programma Slimmer leren met ICT.”

Wat vraagt ‘onderwijs op maat bieden met ICT’ van een 
leerkracht?
“Als leerkracht moet je flexibel met digitale leermiddelen om kunnen 
gaan: leerstof combineren en data analyseren om je lessen af te 
kunnen stemmen op wat jouw leerlingen nodig hebben. Analytische en 
onderzoekende vaardigheden zijn een must en dat betekent dat we ook 
hoogopgeleide leerkrachten nodig hebben. In ons ‘Manifest Nù investe-
ren in onderwijs van morgen’ vragen wij de overheid om te investeren 
in opleidingsroutes met daarin aandacht voor digitale- en di�erentiatie-
vaardigheden, zowel binnen initiële opleidingen als via de zij instroom. 
In de nieuwe bekwaamheidseisen is ook aandacht voor digitale vaardig-
heden. Er staat bijvoorbeeld in dat je als leerkracht doelmatig gebruik 
moet kunnen maken van digitaal lesmateriaal.”

Vind je dat niet een heel vage omschrijving?
“Het is niet heel concreet, maar dat zie ik als voordeel. Er is geen 
blauwdruk voor goed onderwijs met ICT. Als schoolbestuur heb je de 
verantwoordelijkheid om ICT een bepaalde plek te geven, passend bij 
het onderwijsconcept van jouw school. Het zal dus ook altijd zo zijn dat 
de ene school veel meer doet met ICT dan de andere. Dat is prima. Zo 
lang je kinderen op zijn minst goed leert functioneren in een omgeving 
die vol staat met technologie. We zeggen ook weleens: je kunt beter 
weloverwogen niet veel met ICT doen dan zonder erbij na te denken 
allerlei technologie in huis halen. We zien ook dat scholen dit de laatste 
jaren steeds beter doen: eigen beleid formuleren rond ICT. En dit is toch 
juist ook het fantastische van Nederland?! Zo kun je de school kiezen die 
het best bij je past.” 

‘Leerkrachten moeten 
eenvoudig kunnen ‘shoppen’ 
in verschillende methodes’
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V
eel is al geschreven over wat leerlingen nodig zullen hebben. 
Over één punt is iedereen het eens. Het gaat niet alleen over 
ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Het is veel breder; het 
gaat over een andere manier van leren, (be)leven en werken. 

De inhoud van de bekende afbeelding met 21ste-eeuwse vaardigheden 
van Kennisnet en de SLO staat volgens mij nog te ver van de praktijk. 
En dat is gek, want we zijn al een behoorlijk eind op weg in de 21ste 
eeuw. Kortom, ik vind dat we nu echt moeten zorgen dat het in het 
DNA van de leraren komt, dat het natuurlijk wordt om ICT als middel in 
te zetten en andere manieren van lesgeven standaard worden.

Mobieltjes uit?
Zou het niet mooi zijn als iedere leraar zich bewust zou zijn van wat 
hij/zij doet als het gaat om ontwerpen, implementeren en beoordelen 
van leerervaringen van de leerlingen met het doel om de leerlingen te 
enthousiasmeren? Zouden leerlingen niet veel meer leren van leraren 
die weten waar hun kracht, maar ook hun zwakte ligt? Waarom gebrui-
ken we leerlingen niet als bron voor kennisverwerving? De manier 
waarop zij kennis vergaren is immers voor een groot deel van de 
leraren niet iets wat zij zelf op school hebben meegekregen. Hoe vaak 

wordt nog gezegd dat mobieltjes uit moeten in de klas en dat foto’s 
maken van het bord minder goed werkt dan het maken van aanteke-
ningen. Dit zijn uitspraken gebaseerd op vertrouwen op het verleden, 
maar meer nog op angst voor het onbekende. Involveer de leerlingen, 
maak gebruik van hun mobieltjes, vraag advies, kijk hoe ze leren. Dan 
creëer je betrokken leerlingen en betrokken leerlingen leren - weten-
schappelijk aangetoond - meer. 

Doe ik wel de goede dingen?
Natuurlijk zijn veel leraren wel degelijk bewust bezig met het nieuwe 
leren en de 21ste-eeuwse vaardigheden, maar misschien doen ze wel 
de verkeerde dingen. Het feit dat iemand vaardig is in kritisch denken 
zegt bijvoorbeeld niets over de toepassing daarvan in het onderwijs. 
Bij elkaar kijken, met elkaar nadenken over hoe het beter kan en 
samen lessen ontwerpen helpen het vergoten van de bewustwording. 
Leraren zouden ook niet moeten vrezen dat alles ineens anders wordt, 
maar de wereld verandert wel en de beweging die is ingezet, is niet 
meer terug te draaien. Dus laten we er vooral in meegaan.

Mijn droom
In mijn droom weten alle leraren hoe ver ze zijn op dit gebied en welke 
stappen ze moeten zetten om aangehaakt te blijven of te geraken. Ze 
weten welke tools, apps en werkvormen bij ze passen en welke niet. Ze 
weten waarom ze willen werken met ICT tijdens hun lessen en hoe ze 
hun lessen moeten ontwerpen, al dan niet met behulp van leerlingen. 
Ze kunnen terecht bij hun collega’s voor feedback en reflectie. Ik ben 
ervan overtuigd dat als leraren doen wat bij ze past, ze ICT eerder 
integreren in hun onderwijs. En is dat zweverig of onrealistisch? Dat 
denk ik niet. De huidige groep leerlingen weet niet beter dan dat ICT 
er is om hun leven gemakkelijker te maken. Zo vanzelfsprekend als het 
voor hen is, is het in mijn droom ook voor leraren.  

Hoogste woord

De belangrijkste taak van leraren is om leerlingen klaar te stomen voor de 
toekomst. Maar niet eerder veranderde de wereld zo snel en was er zo veel 

informatie beschikbaar uit verschillende bronnen. Dus hoe weten we nu waar we 

onze leerlingen op voor moeten  bereiden? Simpel, dat weten we niet. Het enige wat 

we dan ook kunnen doen, is onze leerlingen uitrusten met kennis en vaardigheden 

waarmee ze elke mogelijke toekomst kunnen betreden, hoe die er ook uit zal zien.

Maar waar sta ik nu?

Wie is Sanderijn Vermeeren?
Ik heb bij OnderwijsAdvies een ICT-integratiemodel ontwikkeld 
met een nulmeting. Het geeft aan waar je staat en geeft sugges-
ties voor de volgende stappen. Kortom, een stap op weg naar de 
verwezenlijking van mijn droom. Wil je niet meer dromen, maar 
doen? Kijk eens op www.onderwijsadvies.nl.

Het onderwijs van 
straks geef je nu.
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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

Ad 2x half pag 9.indd   9 21-12-16   17:01
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A
msterdam-West, 26 januari. Elf docenten van diverse scholen uit Noord-
Holland en Flevoland zitten op hun gemak rond een groot scherm. In beeld 
is docent Engels Rick Lagrand van SG Newton in Hoorn. Hij zet drie jongens 
uit vmbo-kader 2 aan het werk. “Okay guys, what I want to see now is your 

script, tell me what you’re going to do!” 
Eerder in de film heeft Rick al iets verteld over zijn aanpak. Hij merkt dat veel van 
zijn leerlingen in het leren worden belemmerd door hun lage zelfbeeld; zo ook deze 
jongens. Ze zijn niet gewend veel te doen op school, ze liften vaak maar wat mee. 
Juist daarom heeft Rick ze nu samen in een groepje gezet. Dat is wel een risico (wat 
als ze niks uitvoeren?), maar hij denkt liever vanuit kansen. “Ik probeer ze op een 
heel positieve manier te benaderen, zodat ze in elk geval geen probleem hebben met 
mij. Eigenlijk probeer ik het negatieve steeds een positieve draai te geven.” In de film 
zien we dat het werkt: de jongens komen in beweging en melden zich gedurende de 
les met het plan voor hun opdracht.

Slim = energiek
Na afloop van de acht minuten durende film blijft het in de ruimte even stil. De 
aanwezige docenten denken na over de kijkvragen die ze hebben meegekregen: Wat 
zag je bij de leerlingen? Wat viel je op aan het didactisch handelen van de docent? 
Waar zag je de visie van de docent terug? In het gesprek dat volgt, gaat het eerst 
over deze drie vragen. Maar al snel beginnen de docenten verbanden te leggen 
met hun eigen lespraktijk: “Als ik naar míjn leerlingen kijk...”  En dat is de precies de 
bedoeling, zegt Maarten van der Burg van Script Factory, die in opdracht van het 
project Verbinden en Vernieuwen de films maakte. “Een van de beginnende docen-
ten die aan dit project heeft meegewerkt, zei heel tre�end: ‘Kijken naar een ander is 
kijken naar jezelf.’ En zo is het.”
De leraren die in de vijftien korte documentaires voorkomen, hebben allemaal 
iets slims uitgevonden. Ze zijn geen slaaf van het boek, maar creëren hun eigen 
leeromgeving. Ze werken met eigen didactiek, gebaseerd op een eigen visie op goed 
onderwijs, en weten de stof aantrekkelijk over te dragen, meestal in interactie met de 
leerlingen. Zij zijn ‘eigenaar’ van hun werk en dat geeft hen veel energie.

Een les bezoeken 
vanuit je leunstoel 

Slimmer Werken TV

Elkaars lessen bezoeken is leerzaam, maar ook spannend en 
soms lastig te organiseren. In Noord-Holland Noord is daar iets 

op bedacht: docenten met slimme ideeën of een verrassende 

aanpak hebben zich tijdens de les laten filmen. Het resultaat is 

een serie mini-lesbezoeken die nu voor iedereen te bekijken zijn 

op slimwerk.net. Handig voor een teamvergadering, om inspiratie 

op te doen of bij de begeleiding van beginnende docenten.

Praktische tips voor het gebruik 
van Slimmer Werken TV
De korte documentaires op Slimmer Werken TV 
zijn gemaakt door Maarten van der Burg, die zijn 
loopbaan begon als docent Nederlands en nu naast 
lerarenopleider ook documentairemaker is. Zijn tips 
voor een e�ectieve inzet van de films in gesprekken 
met docenten:

ALGEMEEN
•  Bouw een sessie altijd op in ‘voor’, ‘tijdens’ en 

‘na’ het kijken.
•  Zorg voor een goede gespreksleider die in het 

gesprek achteraf goed doorvraagt naar de 
eigen praktijk van docenten.

VOOR
•  Begin met een ‘appetizer’ om de aandacht te 

krijgen. Praat bijvoorbeeld eerst even samen 
over motivatie van leerlingen of een ander rele-
vant thema.

TIJDENS
•  Bekijk de documentaire het liefst 2 keer, omdat 

de eerste indrukken zo veel mentale ruimte in 
beslag nemen dat er van gericht kijken weinig 
komt. De lengte van de films (7 tot 8 minuten) 
is hierop afgestemd: 1 uur is voldoende voor 2 
keer kijken + een gespreksronde. 

•  Verdeel de docenten voor de tweede ronde in 
groepjes (drie is een mooi aantal) en geef per 
groepslid een kijkvraag mee. Ervaring wijst uit: 
met een kijkopdracht zie je meer.

•  Goede kijkvragen zijn bijvoorbeeld: 1) Wat zie je 
bij leerlingen? 2) Wat valt je op aan het pedago-
gisch handelen van de docent? 3) Welke visie 
van de docent zie je terug?

NA
Start het gesprek. Het kan handig zijn om eerst het 
ijs te breken door te beginnen met de meer feitelijke 
vragen. Een goede volgorde is dan:
• De drie objectieve kijkvragen (zie ‘tijdens’)
•  Vraag naar een motief: waarom denk je dat deze 

film is gemaakt?
•  Emotionele vragen:  wat voelde je toen je deze 

film zag?
Afhankelijk van de groep kan het ook goed zijn om 
juist met emotionele vragen te beginnen. Sla in elk 
geval de vraag naar de emotie niet over. Juist daarin 
zit de link met de eigen lespraktijk.

Kijken naar een ander 
is kijken naar jezelf

10 - 11 Slimmer werken TV_v156.indd   10 14-09-17   13:42
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Parels van lessen
In die energie zit de link met de initiatiefnemer van Slimmer Werken TV: het project 
Verbinden en Vernieuwen. Dit project uit Noord-Holland Noord heeft als doel dat 
mensen in het onderwijs met plezier aan het werk gaan én blijven. Wat de films laten 
zien, is dat de sleutel hiertoe in veel gevallen gewoon op school te vinden is. “We 
maken veel te weinig gebruik van elkaars kwaliteiten”, vindt Nicoline Timmers, die 
als docent, coach en leermeester werkt op de dalton scholengemeenschap Helen 
Parkhurst in Almere. “Als coach kom ik in veel verschillende lespraktijken en heel 
vaak zie ik daar parels van lessen voorbij komen waarvan ik elementen ook weer in 
mijn eigen lespraktijk gebruik. Maar meekijken bij een ander is voor veel docenten 
in de praktijk moeilijk te realiseren. In zo’n geval is het mooi om de films van Slimmer 
Werken TV in te zetten. ”

Krachtig medium
Een van de docenten die daar al ervaring mee heeft, is Michael Idema, docent 
geschiedenis en ICT-coördinator op OSG West-Friesland in Hoorn. “Film is een heel 
krachtig medium”, vindt hij. “Het roept veel meer emotie op dan een geschreven 
tekst en je kunt er als docent veel meer uithalen. Dat is wat het zo’n goed professio-
naliseringsinstrument maakt.” Zelf heeft Michael Slimmer Werken TV ingezet tijdens 
een professionaliseringsmiddag voor nieuwe collega’s. Deze middag was onderdeel 
van een twee jaar durend ondersteuningstraject dat alle nieuwe docenten op OSG 
West-Friesland krijgen aangeboden. Michael begon de bijeenkomst met een korte 
introductie, waarna de docenten samen de film bekeken. Aan de hand van een paar 
gerichte vragen gingen ze vervolgens in gesprek. Dat werkte goed, zegt hij: “Vaak is 
het in dit soort bijeenkomsten lastig om het ijs te breken. De opening wordt al snel: 
‘Wie heeft er deze week nog iets meegemaakt waarover we het kunnen hebben?’ 
Dat kan heel ongemakkelijk voelen. Het voordeel van zo’n film is dat het gaat over 
een onbekende docent. Dat maakt het voor de deelnemers veel gemakkelijker om te 
reageren. Het gesprek komt snel op gang, al moet je als gespreksleider natuurlijk wel 
bewaken dat op tijd de overstap naar eigen ervaringen wordt gemaakt. Ook al duurt 
zo’n film maar 7 of 8 minuten, je hebt voor zo’n bijeenkomst vaak hooguit een uur.” 
Een andere tip is dat de randvoorwaarden op orde moeten zijn: “Sfeer is belangrijk. 
Ga niet in een saai lokaal zitten, maar op een wat leukere plek, met een kopje ko�ie 
of thee erbij. En zorg dat de techniek het doet. Dat soort voorwaarden dragen veel bij 
aan het succes van een gesprek.”

Praktisch
De korte documentaires op Slimmer Werken TV gaan over heel wisselende onder-
werpen en schoolvakken. Wel komen thema’s als di�erentiatie, dynamiek en 
lesontwerp vaak terug. 
Bij de keuze van een film is het verstandig om rekening te houden met je publiek, 
zegt Michael tot slot. Beginnende docenten hebben vaak vooral behoefte aan 
lesvoorbeelden en tips; zij zullen zich eerder aangesproken voelen door de meer 
praktische films. Documentaires die over dieperliggende motieven gaan, zoals het 
verhaal van Rick Lagrand aan het begin van dit artikel, zijn juist voor ervaren docen-
ten interessant. “Ik ga de komende tijd zeker ook een keer met zittend personeel zo’n 
bijeenkomst organiseren. Weet je wat het is: docenten functioneren het best in een 
situatie met voldoende vrijheid en maximaal eigenaarschap. En wat dat voor moois 
kan opleveren, zie je in al deze films terug”, aldus Michael.

Wil je meer weten over het gebruik van Slimmer Werken TV? Elf ambassadeurs van 
diverse scholen in Noord-Holland en Flevoland vertellen graag over hun ervaringen. 
Mail voor meer informatie en contactadressen naar Marjan van Roozendaal, project-
leider Verbinden & Vernieuwen: info@marjanvanroozendaal.nl  

Verbinden & Vernieuwen
Slimmer Werken TV is een project van Verbinden 
& Vernieuwen, dat onderdeel is van het Platform 
Onderwijsarbeidsmarkt VO Noord-Holland Noord. 
Binnen dit platform hebben alle vo-schoolbesturen 
en de lerarenopleidingen in de regio zich verenigd 
om goed te kunnen inspelen op veranderingen 
en ontwikkelingen binnen de onderwijsarbeids-
markt. Belangrijke vragen zijn: hoe zorgen we dat 
er voldoende bevoegde docenten in het onderwijs 
komen en blijven? Hoe bereiken we dat leraren 
met plezier aan het werk blijven? Hoe trekken 
we nieuwe, enthousiaste leraren aan? Een van 
de middelen is het vergroten van het gevoel van 
eigenaarschap bij leraren en daar speelt slimmer 
werken een belangrijke rol bij. 

Filmaanbod Slimmer Werken TV
De korte documentaires van Slimmer Werken TV 
duren elk 7 tot 8 minuten. Ze zijn zowel los van 
elkaar, als in combinatie in te zetten, zowel in 
groepsverband als bij een-op-een-begeleiding. 
Over de gebruiksmogelijkheden is een aparte 
film gemaakt onder de titel ‘Werken met Slimmer 
Werken TV’. Hieronder volgt een overzicht van de 
andere beschikbare documentaires.

Lesbezoeken vanuit de leunstoel 
1)  ‘Dat is een cadeautje eigenlijk’ – over slim 

schoolleiderschap
2)  ‘Zelf kiezen bij wiskunde’ – over di�erentiatie en 

teamwerk
3)  ‘Theater’ – over de inzet van PowerPoints bij 

geschiedenis
4)  ‘Natuurkunde met een smile’ – over het belang 

van geduld, vriendelijkheid en ruimte
5)  ‘Silent reading’ – over het belang van stillezen 

aan het begin van de les Engels
6)  ‘Risico’s nemen en kansen pakken’ – over een 

positieve benadering bij multimedia & design
7)  ‘Newton in de speeltuin’ – over natuurkundig 

onderzoek in de dagelijkse werkelijkheid
8)  ‘Beeldspraak’ – over spel en competitie bij 

Nederlands
9)  ‘Co-productie’ – over zelfstandig werken op het 

grensvlak van geschiedenis en ICT

Interviews 
Op Slimmer Werken TV staan ook interviews met 
docenten, leerlingen en lerarenopleiders.
10)  ‘Kijken naar een ander is kijken naar jezelf’ – 

over het leere�ect van gefilmd worden
11)  Leerlingen over opdrachten – over motivatie en 

leren
12)  Leerlingen over samenwerking – over leren van 

elkaar
13)  Startende leraren, vroeger en nu – over goede 

begeleiding
14)  Schoolleider over visie en gedrevenheid van het 

management
15)  Ouders over ouderbetrokkenheid

slimwerk.net

Het voordeel van 
zo’n film is dat het 
gaat over een 
onbekende docent
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Waterraketten afschieten
Het afschieten van een waterraket is supercool om 
met leerlingen te doen. Met de Water Rocket Rokit set 
is dit heel eenvoudig geworden. Naast deze set heb 
je alleen nog een lege frisdrankfles en een fietspomp 
nodig om je klas te verrassen met een waterraket-
tenrace. Wie krijgt de raket zo hoog mogelijk de lucht 
in? Hij kan wel tot 30 meter hoogte halen. Dat dit een 
buitenactiviteit is, mag duidelijk zijn. Je koopt de 
set bij modelraketten.nl voor € 14,99. Er is los een 
instructieboek verkrijgbaar met extra lesideeën.

Lego tape
Lego is een constructiemateriaal dat bij iedereen 
bekend is. Er komen jaarlijks nieuwe thema’s en moge-
lijkheden uit. Zo heb je programmeerbare Lego, zoals 
Mindstorms en WeDo, Duplo voor de jongere kinderen 
en nu ook Lego tape ofwel noppentape, want het is niet 
o� icieel van Lego. De tape wordt verkocht op rollen van 
een meter in diverse kleuren. Je moet wel vooraf goed 
bedenken waar je de tape opplakt, want hij plakt maar 
een keer. Onder meer verkrijgbaar bij ICT-leskisten voor 
€ 11,95. webshop.ictleskisten.nl/product/noppentape-
voor-lego-blokjes-blauw

Lichtgevende basketbal
In de herfst wordt het ineens een stuk eerder donker. De temperatuur kan 
echter nog best lekker zijn om een potje basketbal buiten te spelen. Met deze 
lichtgevende basketbal speel je nog lekker even door op het schoolplein. De 
basketbal, hij is er ook in voet-, volley- en rugbybal, werkt op vier knoopcellen. 
Het licht gaat alleen aan als de bal in beweging is. De bal kost € 29,95 en je 
bestelt hem onder meer bij trendyspeelgoed.nl. 

Insta 360
De mogelijkheden om zelf 360 graden video’s te maken (bijvoor-
beeld voor virtual reality) worden steeds eenvoudiger. De 360 
graden camera’s verbeteren zich snel in gebruiksgemak, kwaliteit en 
betaalbaarheid. Op dit moment wordt de Insta 360 gezien als de beste 
onder de compacte 360 graden camera’s. Zo filmt hij in 4K en kan 
hij ook live-streaming aan. Er is echter wel een nadeel. Hij is nog niet 
in Nederland verkrijgbaar. Dat betekent dat je hem voor $ 299 kunt 
bestellen, maar daar komen dan vervolgens nog wat verzendkosten 
en belastingen bij. We zullen dus nog even geduld moeten hebben. 
insta360.com

Een globe met AR
Orboot is er nog niet, maar de financiering via 
Kickstarter is rond en dit najaar start volgens 
verwachting de levering van deze interactieve 
globe. Orboot is een wereldbol met een bijbe-
horende app. De techniek die gebruikt wordt is 
augmented reality. Scan je met de app de globe, 
dan komt hij tot leven. Je kunt vervolgens meer 
leren over de landen door de puzzels te spelen, 
quizzen in te vullen of spelletjes te doen. De 
app is er voor Android en iOS. Voor $ 42 en 
verzendkosten kun je een Orboot bestellen.  

Klooiko� er: meten is keten
Over de klooiko� ers hebben we al eerder 
iets verteld. Er komen echter regelmatig 
nieuwe klooiko� ers op de markt. Meten 
is keten heeft natuurlijk alles met meten 
te maken. Zo ga je aan de slag met het 
meten van (lichaams)temperatuur, 
afstand en zuurgraad. Je meet dus net 
wat meer dan alleen de afmetingen. De 
klooiko� er is met een prijs van € 54,99 
net wat duurder dan zijn voorgangers, 
maar dat heeft vast alles te maken met de 
IR-thermometer en de afstandsmeter die 
erin zitten. Het is geschikt voor kinderen 
vanaf groep 3 en je kunt de klooiko� er 
meerdere keren gebruiken. Je kunt de 
klooiko� ers bestellen bij conrad.nl.

Tessa van Zadelho� Tessa van Zadelho� 

ToolsToolsTools
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Op de NOT lanceerden drie schoolleveranciers en vijf uitgeverijen 
het Momento-initiatief: het eerste vak- en methodenoverstijgende 
dashboard voor het basisonderwijs. En dat bleef niet onopgemerkt… 

Inmiddels hebben tientallen scholen de testversie van het dashboard 

uitgeprobeerd en hebben we het project gepresenteerd aan Kennisnet, de 

PO-Raad en het Ministerie van OCW. Momento is nu klaar voor gebruik. 

Optimaal leren en 
organiseren met Momento
op basis van inzicht in leeropbrengsten

leerm
iddelen • devices • DLWO • infrastructuur 
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Met het Momento-dashboard 
heeft een leerkracht sneller 
inzicht in de leerresultaten 
van de leerlingen

V
olgens de visie van de Momento-partners bepalen onderwijs-
professionals zelf met welke educatieve content, op welke 
wijze (digitaal, folio of blended) en met welke leermiddelen 
zij willen werken. Maar tegelijkertijd moeten zij, ongeacht de 

keuzes die zij maken, altijd kunnen profiteren van de voordelen van 
een centraal en overkoepelend dashboard; een dashboard waarin de 
oefen- en toetsresultaten van alle methoden in één oogopslag getoond 
worden. Op basis van deze uitgangspunten is het Momento-dashboard 
ontwikkeld door de schoolleveranciers Heutink, Reinders en de Rolf 
groep en de grote uitgeverijen Malmberg, Zwijsen, ThiemeMeulenho� , 
Noordho�  Uitgevers en Blink. 

Het Momento-dashboard geeft in 3 kliks:
1. Overzicht van oefen- en toetsresultaten van de groep.
2. Inzicht in de oefen- en toetsresultaten van leerlingen.
3.  Toegang tot de gedetailleerde uitgeverij dashboards voor analyse, 

diagnose en interpretatie. Kortom: de basis voor handelingsplannen.

De Momento-partners introduceerden eveneens een ruim aanbod 
betaalbare en kwalitatief hoogwaardige leerlingdevices. Volgens hun 
principe van ‘maximale keuzevrijheid’ en ‘de scherpste prijs’ kan de 
school zelf kiezen uit een tablet, Chromebook, Chromebook touch of 
Windows notebook.

Uitgebreid door scholen getest
Sinds de NOT hebben ruim 150 scholen tijdens zogeheten feedbackses-
sies hun tips, feedback en vragen met betrekking tot het dashboard 
kunnen geven. Deze feedback is verwerkt in de eerste werkende versie 
van het Momento-dashboard. Jan Klouwer is werkzaam bij Basischool 
’t Kofschip en was één van deze testscholen. Groep 6 van ’t Kofschip 
maakt gebruik van Chromebooks voor het digitaal verwerken en 
toetsen van rekenlessen en lessen wereldoriëntatie. 
Jan: “Directie en teamleden van ’t Kofschip vinden dat digitaal leren 
een middel is en geen doel. Wij willen de leerlingen de mogelijkheden 
van digitaal leren geven, maar we willen vooral ook stilstaan bij het feit 
dat er toch eerst moet worden gedacht, een stappenplan moet worden 
geraadpleegd, of een kladblok gebruikt. Voor de leerkracht moet het 
gemakkelijk zijn om te zien welke leerlingen op welke onderdelen uit-
vallen, zodat hij hier tijdens de les al op kan inspringen.”

Sneller inzicht
Over het Momento-dashboard is Jan voorzichtig positief: “Momento 
ziet er overzichtelijk uit. De kleuren geven duidelijk de verschillende 
niveaugroepen weer. Met dit dashboard heeft een leerkracht veel meer 
en sneller inzicht in de leerresultaten van de leerlingen, maar dan wel 
specifiek op lesstof niveau, zodat de leerkracht weet waar hij met elke 
leerling aan moet werken. Momento zal de komende tijd door ons 

worden getest op bruikbaarheid, vooral door de groepsleerkracht, en 
op de toegevoegde waarde van deze tool.” 
Ook Wilco Willemse, ICT-specialist en leerkracht bij P.C. Jenaplanba-
sisschool De Canadas, testte het Momento-dashboard. “Eindelijk een 
overzicht van verschillende programma’s, zodat je leerlingen nog 
beter kunt volgen zonder teveel ‘klik’ werk. Het zou mooi zijn als alle 
uitgeverijen hierin participeren, zodat we als school met één dashboard 
kunnen werken.” Navraag bij de Momento-partners leert dat dit ook het 
uitgangspunt is. Ook de andere uitgeverijen dan de eerder genoemde 
partners krijgen de mogelijkheid om hun digitale methoden aan te 
sluiten op het dashboard. 

Een stevige basis
Met Momento zetten de partners een stevige basis neer. Een gebruiks-
vriendelijk, overzichtelijk dashboard voor de leerkracht dat inzicht 
en analysemogelijkheden biedt. Net als Jan Klouwer ziet ook Wilco 
mogelijkheden om Momento in de toekomst verder door te ontwik-
kelen. Een vergelijkbaar dashboard, maar dan voor leerlingen is waar 
zij de grootste kansen zien voor Momento. “Onze kinderen werken en 
verwerken veel digitaal. Door Momento te gebruiken heb je sneller en 
beter overzicht, zodat we de leerlingen nog adequater kunnen helpen. 
Het grote voordeel van dit dashboard is dat er zoveel uitgeverijen 
en methoden aan gekoppeld zijn. Ook de leerlingen zouden via dit 
dashboard overzicht kunnen krijgen van al hun vakken, wat ze hebben 
gemaakt en hoe ze het hebben gemaakt.” Kortom, genoeg toekomst-
mogelijkheden voor Momento. 

Vanaf 1 januari gratis beschikbaar
Op vrijdag 15 september hebben twee scholen van de Stichting KPOA, 
De Kubus en School op de Berg, als eerste het Momento dashboard in 
gebruik genomen.  De eerste versie van het Momento-dashboard wordt 
op dit moment door zo’n 60 scholen onder intensieve begeleiding 
gebruikt, zodat we nogmaals kunnen vaststellen dat er geen belangrijke 
dingen ontbreken én dat er toegevoegde waarde is voor jouw onder-
wijs. Na de herfstvakantie wordt de gebruikersgroep groter gemaakt. 
Deze scholen gaan zelfstandig aan de slag met het dashboard om te 
kijken of het systeem snel en e� iciënt blijft werken. Vanaf januari 2018 
kan het Momento dashboard gratis door alle scholen in Nederland 
gebruikt worden.  

Momento:  meer dan een dashboard

In de markt neemt de vraag naar een totaaloplossing op het gebied 
van digitaal leren toe. Scholen zijn op zoek naar de beste educatieve 
content, in combinatie met een betaalbaar en kwalitatief goed device 
én een compleet overzicht van de leerresultaten van hun leerlingen. 
Mét maximale keuzevrijheid. Momento is de totaaloplossing:
-  De schoolvisie op leren is de basis voor verdere keuzes;
-  Vertrouwde educatieve content van topkwaliteit;
-  Vak- en methodenoverstijgend dashboard voor inzicht, overzicht 

en analyse;
-  Momento Device Deal: keuze uit scherp geprijsde tablets, 

Chromebooks of notebooks.

Momento is een branche-initiatief van: 

Kijk voor meer informatie over het Momento dashboard of de Momento Device Deals op www.momento.nl

leerm
iddelen • devices • DLWO • infrastructuur 

vi
si

e 
op

 le
ren

ke
n

n
is

 a
an

b
re

n
g

en
 •

 w
er

el
d b

egrij
pen • t

alent ontwikkelen
educatieve co

n
tent

methodisch leren • oefenen, verb
red

e
n

 &
 ve

rd
ie

p
e

n
 • m

aken
 &

 d
oen

organisatie

14 - 15 Momento - Heutink_v156.indd   15 14-09-17   13:42



tekst: Issuemakers16

VIVES 156

De zesde editie van de MediaMasters Game, het grootste mediawijsheidproject van 
Nederland, werd afgelopen jaar gewonnen door groep 7 van de Dr. H. Bavinckschool 
uit Bunschoten. Zij mogen zich een jaar lang ‘de meest mediawijze klas van Nederland’ 

noemen. De game is onderdeel van de Week van de Mediawijsheid, beide initiatieven 

van Mediawijzer.net. Afgelopen jaar hadden zich 150.000 leerlingen ingeschreven, een 

record. Meester Cees Bos, leerkracht van de winnende klas, vertelt waarom hij ook dit 

jaar zijn klas inschrijft voor een nieuwe editie van de MediaMasters Game én aandacht 

blijft besteden aan mediawijsheid in de klas.

Jouw klas heeft afgelopen jaar de MediaMasters Game 
gewonnen. Hoe kijken jullie terug op dit avontuur?  
“De MediaMasters Game maakt het heel eenvoudig om leerlingen 
kennis te laten maken met verschillende mediawijsheidthema’s. Doordat 
mijn klas afgelopen jaar heeft gewonnen, is het nog gemakkelijker om 
er over te praten. Zodra het woord ‘MediaMasters’ valt, zijn de leerlingen 
vol aandacht en schieten ze gelijk weer in de rol van winnaars. Na alle 
aandacht die ze kregen na het winnen van de game voelen ze zich niet 
alleen mediawijsheidambassadeurs op school, maar ook in het dorp en 
de regio. Dat is mooi om te zien.” 

Wat maakt deze game een geschikte methode om 
kennis te maken met mediawijsheid?
“Het is vooral erg leuk om aan mee te doen. Het verhalende spelelement 
spreekt de kinderen en ook mij als docent erg aan. Een week lang met 
elkaar aan spannende opdrachten werken zorgt voor verbondenheid 
met elkaar, met het spel en de opdrachten. De klas wordt in de game om 
hulp gevraagd, en de leerlingen hebben ook echt het idee dat ze kunnen 
helpen. Spelenderwijs komen veel verschillende thema’s aan bod. En 
thuis spelen ze verder en gaan ze met hun ouders in gesprek over het 
gebruik van media.” 

Is er door deelname aan MediaMasters iets veranderd 
in de manier waarop mediawijsheid aandacht krijgt in 
de klas? 
“Mijn nieuwe klas heeft gezien hoeveel plezier de klas boven hen heeft 
gehad met MediaMasters. Ze kunnen niet wachten om zelf mee te doen. In 
de Week van de Mediawijsheid is de aandacht voor mediawijsheid op een 
hoogtepunt, maar ook binnen de dagelijkse lesstof snijden we regelmatig 
bijbehorende thema’s aan. We praten over thema’s uit de MediaMasters 
Club, die gedurende het hele jaar kan worden gespeeld. Daarnaast geven 
we een zogenoemde Kanjer-training over sociale vaardigheden, en die 
hebben we gekoppeld aan mediawijsheidthema’s. We praten dan onder 
meer over het gedrag van kinderen op sociale media en maken daar 
afspraken over. Je voegt bijvoorbeeld niet iemand toe die je niet kent.” 

‘ De leerlingen voelen  
zich echte mediawijsheid-
ambassadeurs’

In de Week van de 
Mediawijsheid is de 
aandacht voor mediawijsheid
op een hoogtepunt

 Winnaar MediaMasters Game
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Is er door deelname aan de game iets veranderd in hoe 
kinderen omgaan met mediawijsheidthema’s? 
“Kinderen zijn vooral bezig met Snapchat en vloggers. Thema’s als 
nepnieuws vinden ze minder interessant, dat valt buiten hun belevings-
wereld. Ze zijn eerder bezig met gedragsregels binnen groepschats. 
Wat doe je bijvoorbeeld als iemand uit een groep wordt gezet? Dankzij 
MediaMasters kunnen ze makkelijker een koppeling maken en hebben 
ze ontdekt hoe breed het begrip media is. Zo werd er na de MediaMissie 
van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival een filmworkshop geor-
ganiseerd op school. De kinderen hebben niet alleen kunnen ervaren 
hoeveel werk er in het maken van een film zit, maar ook dat spannende 
muziek een fragment heel anders laat overkomen.” 

Hoe werd de Week van de Mediawijsheid afgelopen 
jaar in de klas beleefd? 
“De Week startte afgelopen jaar met de MediaMasters University, een 
online college door NOS-journalisten die ook vloggen. Dit hebben 
we klassikaal via de website bekeken, net als de Facebookpagina van 
MediaMasters. De karakters uit de game hebben daarnaast een eigen 
Instagramaccount. Bijna alle kinderen volgen deze accounts actief. Het 
is erg leuk gedaan, zit professioneel in elkaar en betrekt de kinderen 
nog meer bij het verhaal. Het feit dat deze game gratis wordt aangebo-
den, maakt het voor veel scholen laagdrempelig om mee te doen.”  

De game is gratis, dat 
maakt het laagdrempelig

MediaMasters en de Week van de Mediawijsheid (van 

17 t/m 24 november 2017) zijn beide initiatieven van 

Mediawijzer.net. Geïnteresseerd? Meld jouw klas aan 

voor schooljaar 2017/2018 vóór 10 november 2017 via 

mediamasters.nl. Deelname is gratis.

Meester Cees Bos
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D
e IPON Awards stimuleren het bedrijfsleven om 
producten te vernieuwen en te verbeteren. Met 
behulp van de awards kan het onderwijs op 
een originele manier kennismaken met leve-

ranciers en digitale schoolborden, e-learning, educatieve 
software, ICT-beheer, outsourcing en veel meer. In Vives 
Magazine wordt het hele jaar door aandacht aan de win-
naars van de IPON awards besteed.

De IPON Awards worden geïnitieerd rondom alle gebie-
den van ICT binnen het onderwijs, te beoordelen op 
gebruik, originaliteit, ontwerp, toegankelijkheid en prijs. 
De professionele en onafhankelijke jury maakt de geno-
mineerden bekend, hierna worden de genomineerden 
verder beoordeeld.

De categorieën waarvoor bedrijven producten kunnen 
aanmelden zijn:

1.  IPON – innovatie van het leren Award PO
2.  IPON – innovatie van het leren Award VO
3.  IPON – innovatie van het leren Award MBO
4. IPON – Gewoon Speciaal Award
5.  IPON – organisatie van het leren Award
6. IPON – start-up Award
7.  IPON – stimulerings Award
8.  IPON – Mediawijzer.net Award 

Over de jury
Louis Hilgers is voor de negende keer juryvoorzitter. 
Onder zijn strenge doch rechtvaardige leiding gaat de 
jury (die zo verderop in dit artikel wordt voorgesteld) 
aan de slag met de inzendingen in de verschillende 
categorieën. Tijdens een goed diner op een geheime 
locatie worden alle inzendingen besproken en voeren 
de juryleden felle discussies om een zo goed mogelijke 
keuze te maken. Elk jurylid heeft kennis van een 
categorie en zijn/ haar stem telt daarom in die 
categorie net iets zwaarder. Louis heeft aangegeven dat 
deze negende keer tevens de laatste keer is dat hij als 
juryvoorzitter optreedt. Hij draagt na de IPON het stokje 
over aan een andere nu nog onbekende wijze man of 
vrouw. Via deze weg danken we Louis voor zijn inzet en 
willen we nog even benadrukken dat zonder zijn energie 
de IPON Awards niet eens bestaan zouden hebben. 

Dank je wel Louis, we zullen een mooi passend afscheid 
voorbereiden *knipoog*! 

We stellen de jury hier aan je voor, met zoals gewoonlijk 
een korte beschrijving en contactmogelijkheid. Het is 
natuurlijk niet de bedoeling om de juryleden recht-
streeks te benaderen.

Oproep 
IPON Awards & 
voorstellen 
van de jury

Op 7 en 8 februari 2018 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de 
tweejaarlijkse IPON beurs plaats. Daarover volgt in de 

komende Vives magazines natuurlijk weer volop nieuws. Het 

januarinummer van Vives zal ook verschuiven naar februari 

om weer als beursmagazine te fungeren. Tijdens de IPON 

vindt ook de uitreiking van de IPON Awards plaats.
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Louis Hilgers - Juryvoorzitter

Louis start zijn onderwijscarrière op Curaçao en 
wordt later docent lichamelijke opvoeding. Sinds eind 
jaren tachtig is hij pionier op het gebied van ICT in 
het onderwijs en heeft een voortdurende passie voor 
innovatie (Educos.nl). Hij voert opdrachten uit van 
het Ministerie van Onderwijs, Hogeschool Holland 
(School voor Morgen) en landelijke onderwijsorgani-
saties. Daarnaast is hij ruim tien jaar hoofdredacteur 
van de ICT-nieuwsbrieven Primair en Voortgezet 
Onderwijs op Kennisnet.nl.

Ook heeft Louis enkele projecten geleid, zoals 
Internetwoordenboek.nl, SMS-taal.nl en Grass-
rootsCuracao.com. Hij is initiatiefnemer van 
BoekTweePuntNul.nl (co-creatie en crowdsource-
publicatie) en winnaar van de SIDN Award 2011 in de 
categorie De Kracht van Netwerken. Daarnaast is hij 
jurylid bij Innovative Teachers Awards (Microsoft), 
Cos Awards en de Gouden Duim. Louis is de founding 
father en realisator van Reisgids Digitaal Leerma-
teriaal. Kortom, hij is meer dan 45 jaar een bezield 
onderwijsman.

Contact: Educos.nl | info@educos.nl | 
Twitter: @louishilgers | Facebook: louishilgers

Karin Winters

Karin is onderwijsondernemer en expertcoach bij 
de Stichting Leerkracht. Ze is daarnaast druk met het 
ontwikkelen en verzorgen van professionaliserings-
trajecten binnen, maar ook buiten het onderwijs. 
Ze ontwerpt lesmaterialen voor Mediawijsheid en 
Informatievaardigheden. Ook is ze heel actief op 
Twitter.

Naast bovenstaande werkzaamheden is ze hoofd-
redacteur van Vives Magazine, Edublogger op 
karinblogt.nl, beheerder van www.edubloggers.nl,
co-auteur van BoekTweePuntNul, HandboekTwee-
PuntNul, Codeklas en Leren in de 21ste eeuw.

Contact: karinblogt.nl | karinwinters@gmail.com | 
Twitter: @karinwinters

Marije Smit

Sinds 2000 is Marije werkzaam in het onderwijs. Ze 
was een van de eerste kleuterju� en met een digibord 
in de klas. Haar Yurls-pagina, www.marijeandringa.
yurls.net, wordt nog steeds door veel docenten 
gebruikt. Ook heeft Marije een eigen website, 
jufmarije.nl, met voornamelijk digitale materialen 
die voor iedereen bruikbaar en toegankelijk zijn. 

Daarnaast is ze sinds 2011 eindredactrice van 
de Kleuter Nieuwsbrief van POLS Netwerk en ze 
houdt zich bezig met het ontwikkelen van educa-
tief materiaal, zoals digibordlessen, apps en ander 
leermateriaal. Momenteel is ze stafmedewerker bij 
ICT&Onderwijs en doet ze pr en communicatie bij 
de VCPO Noord-Groningen. Marije is ook auteur en 
workshopleider bij de Kleuteruniversiteit.

Contact: jufmarije.nl | m.smit@vcpong.nl | 
Twitter: @smit_marije | Facebook: jufmarijenl 

Pim Staals

Pim is sinds 2009 werkzaam in het onderwijs. Tot 
2016 was hij docent van groep 8 op basisschool de 
Pionier in Valkenswaard. Daar specialiseerde hij zich 
in projectmatig onderwijs en zelfgestuurd leren. 
Met het door hem ontworpen taalproject de Pionier 
Koerier behaalde hij diverse (inter)nationale succes-
sen. Dit project laat goed de wijze zien waarop hij 
onderwijs vormgeeft.

In 2016-2017 maakte Pim de stap naar het voortgezet 
onderwijs waar hij als docent Nederlands werkzaam 
is op het Were Di Drie in Valkenswaard. Deze school 
kenmerkt zich door een leerlinggestuurde vorm van 
onderwijs waarbij leerlingen, in een projectmatige 
en vakoverstijgende leeromgeving, veel (keuze)
vrijheid krijgen. Pim heeft in 2017 de master Leren 
& Innoveren succesvol afgerond en geeft geregeld 
presentaties aan scholen over hoe zij theoretische 
denkbeelden om kunnen zetten naar de 
vernieuwende onderwijspraktijk.

Contact: sts@sgweredi.nl | Twitter: @PStaals

Marc Dietzenbacher 

In 2000 startte Marc in het onderwijs als docent 
verpleegkunde bij ROC Leeuwenborgh. Tijdens 
een project waarin het verpleegkundig vaardig-
heidsonderwijs deels werd gedigitaliseerd met 
instructievideo’s en zelfstudiemodules stapte hij over 
naar de Dienst ICT. Hier houdt hij zich sinds 2009 
bezig met het verbinden van onderwijsbehoeftes 
met leertechnologieën. De digitale beveiliging van 
de examenlokalen en de implementatie van Kurzweil 
zijn enkele van zijn resultaten. 

Daarnaast geeft hij binnen ROC Leeuwenborgh 
diverse scholingen en trainingen aan docenten op 
het gebied van digitale didactiek. Recentelijk heeft hij 
samen met enkele collega’s het Leeuwenborgh i~Lab 
vormgegeven. Marc is namens ROC Leeuwenborgh 
ambassadeur van het saMBO-ICT netwerk.

Contact: m.dietzenbacher@outlook.com | Twitter: 
@mdietzenbacher | LinkedIn: mdietzenbacher

Mary Berkhout – 
jurylid voor de IPON Mediawijzer.net 
Award

Sinds 2009 is Mary de programmamanager van 
Mediawijzer.net , een netwerkorganisatie met 
meer dan 1000 leden, gericht op het mediawijzer 
maken van de jeugd en hun sociale omgeving. 
Mediawijzer.net ondersteunt het netwerk met 
campagnes, onderzoek en projecten en is een 
initiatief van Beeld en Geluid, ECP, Kennisnet, 
NTR en de Koninklijke Bibliotheek. Ze is opgeleid 
tot industrieel ontwerper aan de TU Delft in de 
richting bedrijfskunde. 

Ze startte met een eigen bureau in grafisch/ indu-
strieel ontwerpen. Daarna werkte ze lange tijd bij 
KPN in diverse managementfuncties in de marketing
en innovatie van mobiele ICT-diensten. In die tijd 
ontstond haar warme belangstelling voor de impact 
van nieuwe vormen van media op ons dagelijks leven 
en vooral op de jeugd. Bij Mediawijzer.net geeft ze 
hier dagelijks vorm en inhoud aan.

Contact: mary.berkhout@mediawijzer.net | 
mediawijzer.net | Twitter: @MaryBerkhout 

Louis Hilgers - Juryvoorzitter Marc Dietzenbacher 

Mary Berkhout – 
jurylid voor de IPON Mediawijzer.net 
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D
e bijeenkomst begon met een uitleg van Olaf de Groot. Hij 
vertelde ook waar Kennisnet en SLO aan werken. Digitalise-
ring is overal, waardoor het steeds belangrijker wordt om 
digitale geletterdheid een plaats in het onderwijsproces 

te geven. Het gaat om een set aan digitale competenties, kennis en 
vaardigheden. We mogen het belang van basisvaardigheden niet 
onderschatten en digitaal burgerschap zal een prominente plaats 
moeten krijgen. Dit roept vragen op waar we niet direct antwoord 
op kunnen geven. Bijvoorbeeld: hoe participeer je in een maatschap-
pij vol informatietechnologie, hoe leef je samen en hoe onderwijs je 
leerlingen sociale(media)vaardigheden?
 

Digitale geletterdheid in 
het speciaal onderwijs 

In het onderwijs neemt digitale geletterdheid een steeds prominentere plaats in. Tijdens 

de netwerkbijeenkomst van Gewoon Speciaal ICT op 7 juni in Utrecht bij STIP VSO stond dit 

thema centraal. We hebben met elkaar verkend welke initiatieven er in het speciaal onderwijs 

zijn op het gebied van mediawijsheid, informatievaardigheden, computational thinking en 

ICT-basisvaardigheden. 
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Kijk voor meer informatie over de netwerkbijeenkomsten 
van Gewoon Speciaal ICT, het Gewoon Speciaal ICT LAB 
en studiereizen van Gewoon Speciaal ICT op onze website 
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 

Computational thinking
Het gaat om het combineren van de creativiteit van menselijk denken 
met de kracht van computers, om antwoorden te vinden voor uit-
eenlopende vraagstukken in allerlei disciplines. Er zijn verschillende 
initiatieven waar je met programmeren en dus computational thinking 
aan de slag kunt gaan. Olaf noemt expliciet ‘Expeditie Microbit’ die in het 
najaar van start gaat. Wees creatief, sluit je aan en ga programmeren.
 

Werken aan mediawijsheid
Wat heeft iedereen die betrokken is bij het leren over mediawijsheid 
nodig? Volgens veel collega’s in het speciaal onderwijs ontbreekt het 
aan een specifieke werkwijze om gestructureerd aan mediawijsheid te 
werken. Er blijkt nogal wat verwarring te bestaan over wat mediawijs-
heid voor leerlingen in het speciaal onderwijs nu precies inhoudt. 
Scholen in het speciaal onderwijs ervaren dat leerlingen kwetsbaar 
zijn als het gaat om het gebruik en begrip van digitale media. De 
mogelijkheden die media aan deze leerlingen kunnen bieden, worden 
nog niet optimaal benut. Steeds meer scholen zien het belang ervan 
in om aandacht te besteden aan mediawijsheid, de kennis en vaardig-
heden die de leerlingen in staat stellen deel te nemen aan de moderne 
(media)samenleving. Kansen benutten en aandacht hebben voor de 
valkuilen. Vooral belangrijk blijkt het gesprek over mediagebruik. 
De technische behendigheid van leerlingen betekent lang niet altijd 
mediawijsheid. Blijven praten met de leerlingen en blijven herhalen. 
Niet alleen op het moment dat er iets fout gaat of dreigt te gaan, maar 
vooral preventief. Je kunt vragen naar ervaringen en leerlingen prik-
kelen om samen na te denken over hoe communicatie online zo goed 
mogelijk kan verlopen. 
De jaarlijkse stimuleringsregeling van Mediawijzer.net is bedoeld om 
nieuwe projecten te stimuleren. In 2016 werd gekozen voor het thema: 
‘Kwetsbare kinderen en jongeren’. Deze groep loopt vanwege licha-
melijke, geestelijke en/ of sociale beperkingen een hoger risico bij het 
gebruik van media, terwijl nog maar weinig lesmateriaal is afgestemd 
op hun specifieke behoeften. 

Project Gewoon Mediawijzer
Het doel van dit project is een manier vinden om gestructureerd en 
geïntegreerd in het lesaanbod aan mediawijsheid te werken en is 
ontstaan met financiële steun van de stimuleringsregeling 2016 van 
Mediawijzer.net. Anne van Egmond van Stichting Tommie en Charlie 
coördineert en werkt samen met verschillende scholen en bedrijven 
aan dit project. Het ontwikkelen van gesprekskaarten is een eerste 
initiatief dat dit najaar online te vinden zal zijn. Deze gesprekskaarten 
zijn gebaseerd op de doelen uit het Competentiemodel Mediawijzer. 
Met relevante thema’s als veilig en kritisch met media, de hele dag 
verbonden, echt/nep; wie zegt dat?, cyberpesten, seksualiteit en 
media. Hierin vind je vragen om een gesprek of discussie uit te lokken 
over mediawijsheid. De kaarten zijn geschikt voor docenten en 
ouders/ begeleiders, groepen en individuen. De digitale vorm maakt 
het mogelijk om kaarten gemakkelijk met elkaar te delen.
 
Onderzoek naar social media en lvb
Cas Mooij en Auke Radelaar doen onderzoek naar hoe ouders en 
begeleiders om kunnen gaan met socialmediagebruik van mensen 
met een licht verstandelijke beperking. Cas heeft verteld over hun 
afstudeeropdracht aan de Hanzehogeschool Groningen, die zij 
uitvoeren in samenwerking met het Lectoraat Weerbaarheid Stenden 
Hogeschool Leeuwarden. Ze hebben als doel gesteld om een norma-
tief kader te creëren voor het inventariseren van risicovol gedrag op 
social media. Hierbij wordt gedrag ingeschaald op vier niveaus: veilig, 

experimenteel, risicovol en gevaarlijk/ grensoverschrijdend. Het valt 
Cas en Auke op dat leerkrachten, ouders en begeleiders vaak bang  
zijn voor de risico’s door gebrek aan ervaring. De doelgroep is beïn-
vloedbaar. Advies: beïnvloed ze met iets positiefs! Wat nodig is in de 
begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en social 
media zijn tijd, aandacht en het goede voorbeeld.
    

Future Team Game
Future Team Game is een innovatief idee van Alias Onderwijs dat 
door Karlijn Betz werd toegelicht. Het is een game die momenteel 
volop in ontwikkeling is, waarmee spelenderwijs gewerkt wordt aan 
de vaardigheden van de 21ste eeuw. In deze game kunnen leerlingen 
online ervaring opdoen in diverse situaties. Karlijn liet een simulatie 
zien waarbij leerlingen stage gaan lopen, zoals werken bij een receptie 
of in een winkel. Er werden verschillende situaties getoond waarbij 
leerlingen keuzes maken, handelen en direct feedback krijgen op hun 
interventies. Alias Onderwijs is op zoek naar partners voor een Proof 
of Concept.
 

Delen van innovatieve initiatieven
We zien binnen het netwerk Gewoon Speciaal ICT mooie initiatieven ont-
staan en gedeeld worden. Deze ideeën zijn volop in ontwikkeling en de 
bedenkers staan open voor input vanuit het netwerk. Heb je vragen over 
een initiatief of ken je ook innovatieve projecten die je graag zou willen 
delen binnen het netwerk van ICT-Coördinatoren en iCoaches? Dan kun 
je deze mailen naar Elle Peters en Thierry Koningstein of delen via onze 
Facebookgroep Gewoon Speciaal ICT.

De volgende landelijke netwerkbijeenkomst staat gepland op woensdag 
4 oktober. De aanmelding verloopt net als anders weer via de website 
van LECSO. Ons advies is om niet te lang te wachten met inschrijven 
voor netwerkbijeenkomsten want vol=vol. Op 24 november zal het 
Gewoon Speciaal ICT LAB te vinden zijn bij Hét Congres in Arnhem.  
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Tinkercad

Tinkercad is de opvolger van 
Doodle3d. Met deze 3D-teken-
tool heb je alles in huis om 
de meest uiteenlopende 
3D-creaties te tekenen en 
eventueel te printen. Tinkercad 
is een product van Autodesk. 
Dit bedrijf is bekend van de 
Cad-software die veel gebruikt 
wordt in de bouw. Wanneer je 
de galerij op de website opent, krijg je een goede indruk van de mogelijkheden die 
de software biedt. De uitgebreide bibliotheek die meegeleverd wordt, bevat veel 
kant-en-klare objecten die aangepast kunnen worden. Tinkercad is geschikt voor 
leerlingen vanaf het voortgezet onderwijs en werkt ook goed op het digibord.

 tekentool     tekentool        software   software      3d     3d      
tinkercad.com

Doodle3d

Met Doodle3d wordt iedereen 
een ontwerper. De app ziet er 
mooi uit en is ontworpen in een 
stijl die leerlingen aanspreekt. 
Gebruikers maken eerst een 
tekening in de app. De tekening 
wordt gemaakt in het platte 
vlak. Vervolgens biedt de app 
de unieke functionaliteit om de 
tekening te transformeren naar 
een 3D-object. Op de website zijn diverse voorbeelden te vinden van tekeningen 
die gemaakt zijn door leerlingen. Zonnebrillen, bediening voor spelcomputers en 
natuurlijk huizen. Nadat de app de tekening omgezet heeft naar een 3D-object is het 
ook nog mogelijk om het object te printen met een 3D-printer. Hiervoor heb je wel 
een licentie nodig.

  tekenen        tekenen          ontwerpen     ontwerpen       3d     3d           
doodle3d.com

Susan Spekschoor

Susan Spekschoor schrijft op 
haar blog over iPads, apps 
en e-books voor kinderen. Ze 
heeft veel ervaring binnen 
het onderwijs. Dat is duide-
lijk te zien aan de inhoud en 
schrijfstijl van de blogs. Veel 
berichten zijn ook gesorteerd 
op thema, dit maakt het zoeken 
heel handig. Naast de reviews 
en artikelen vind je hier ook veel koppelingen naar Yurls-pagina’s. Veel kinderen 
mogen thuis ook gebruikmaken van de telefoon of iPad van de ouders. Daarom is 
deze website ook geschikt om in de nieuwsbrief aan de ouders te vermelden. De 
website biedt een mooi overzicht van kwalitatieve apps voor kinderen.
(zie ook haar app-tips op p.28)

  blogs        blogs          apps          yurls       yurls     

susanspekschoor.nl

Floorplanner 

Met Floorplanner maak je heel 
eenvoudig online plattegron-
den. Doordat het programma 
heel eenvoudig te bedienen is 
(vergelijkbaar met The Sims™) 
is het programma ook goed te 
bedienen door leerlingen. Als 
je een tekening hebt gemaakt, 
kun je ook verschillende 
3D-aanzichten genereren. 
Floorplanner bevat ook een uitgebreide bibliotheek aan objecten. Je kunt jouw 
tekening dus ook direct inrichten. Met het gratis Floorplanner account maak je 
1 tekening die bestaat uit meerdere verdiepingen. Laat leerlingen het klaslokaal, 
schoolgebouw of hun slaapkamer omzetten naar een tekening. Zo’n opdracht is een 
leuke afwisseling tussen Meetkunde en ICT.

  meetkunde      meetkunde        online tool      online tool    

nl.floorplanner.com

Feathericons

Feathericons is een set iconen 
die gebruikt kan worden op 
websites en apps. Met de 
bijgeleverde JavaScript-
bibliotheek kunnen de icoon-
tjes snel ingeladen worden. 
De iconen zijn ook te gebruiken 
als SVG-bestand, waardoor ze 
onbeperkt geschaald kunnen 
worden. De bibliotheek is ook 
te downloaden via GitHub. Hier 
vind je ook de voorbeeldbestanden en bijbehorende documentatie. 
Op feathericons.com zie je voorbeelden van de iconen die in de bibliotheek
aanwezig zijn en je kunt de SVG-bestanden direct downloaden. Met grafische
programma’s kun je de iconen inkleuren en aanpassen. Het personaliseren van 
iconen kan een leuke opdracht zijn.

  design        design          user interface  user interface   
feathericons.com

KeePass

Hoe onthoud ik al mijn 
wachtwoorden? Die vraag 
komt je vast bekend voor. 
Met behulp van het gratis 
programma KeePass bewaar 
je alle wachtwoorden veilig en 
overzichtelijk op één plaats. 
Het KeePass-bestand met 
jouw wachtwoorden kun je 
vervolgens beveiligen met 
een hoofdwachtwoord of een 
bestand (sleutel). Het voordeel van KeePass is dat - in tegenstelling tot Word- of 
Excel-bestanden - virussen en kwaadwillende software het bestand niet kunnen 
doorzoeken. KeePass is beschikbaar voor Windows, Mac, maar ook Android. Zet je 
bestand in de cloud en je kunt er overal bij.

  wachtwoorden      wachtwoorden        tools     tools       open source         
consumentenbond.nl/internet-privacy/keepass-wachtwoordkluis
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Di� now

Met deze website vergelijk 
je binnen enkele seconden 
teksten in documenten. Je 
kopieert-plakt twee teksten 
en ziet direct waar de teksten 
met elkaar verschillen. Wat 
Di� now zo handig maakt, is 
dat je ook Word-documenten 
en PDF-bestanden kunt 
uploaden. Vervolgens kun je 
het rapport dat Di� now genereert makkelijk downloaden om het te bewaren. Op 
di� now.com vind je verschillende voorbeelden van resultaten en de wijze waarop 
de tool gebruikt wordt. Denk bijvoorbeeld aan het snel opzoeken van verschillen in 
protocollen of het vergelijken van ingeleverd werk van leerlingen. Di� now is gratis 
en wordt ondersteund door advertenties. 

  online tool        online tool       
di� now.com

Incompetech

Opgelet, voeg deze website 
direct toe aan je favorieten! 
Met de online tool Incom-
petech kun je honderden 
verschillende soorten grafisch 
papier genereren en down-
loaden in PDF, zodat je het 
makkelijk kunt printen. Stel, je 
hebt ruitjespapier nodig met 
ruitjes van 1,25cm. Je vult de 
eigenschappen in en de website doet de rest. Binnen enkele minuten kun je het 
papier zelf printen. De website genereert papier met lijntjes, hokjes, zeshoeken, 
punten enzovoorts. Maar ook notenbalken en lijnen voor schrijfonderwijs zijn er te 
downloaden. De verschillende figuren zijn ook handig als je kruiswoordpuzzels of 
sudoku’s wilt maken voor de schoolkrant bijvoorbeeld.

  diy         diy           online tool   online tool  
incompetech.com/graphpaper

Super Simple Draw! 

Iets moois tekenen is de wens 
van ieder kind. Het YouTube-
kanaal Super Simple Draw! 
maakt het mogelijk. Met 
behulp van filmpjes wordt 
op een eenvoudige en laag-
drempelige manier uitgelegd 
hoe je een tekening kunt 
maken van verschillende 
onderwerpen. Hoe teken je 
een leeuw, beer, schaap, huis enzovoorts. Het resultaat is erg leuk. De website kan 
natuurlijk ook gebruikt worden op het digibord als introductie van een tekenles. 
Vanaf de middenbouw is de website goed te gebruiken op school. Maar de website 
kan ook leuk zijn om thuis eens uit te proberen. 

  tekenen         tekenen           onderbouw   onderbouw      instructievideo’s  instructievideo’s    
bit.ly/2uPteVC

Trello

Samenwerken wordt nog 
eenvoudiger met Trello. Trello 
is een vorm van een ‘kanban’: 
een virtueel bord met kolom-
men waar kaarten in geplaatst 
kunnen worden. Dit kan een 
to-do-lijst zijn, maar ook bij-
voorbeeld een statusoverzicht. 
Je kunt het bord met kolom-
men delen met jouw collega’s 
of leerlingen. Deelnemers kunnen inloggen, kaarten verplaatsen en opmerkingen 
plaatsen. Trello wordt veel gebruikt in het bedrijfsleven om projectmatig te werken. 
Met deze tool kun je bijvoorbeeld op een eigentijdse wijze een overzicht bieden van 
weektaken of huiswerk. Voor elk project waarbij je met meerdere mensen samen-
werkt om tot één product te komen is Trello goed inzetbaar.

  samenwerken    samenwerken      kanban   kanban     to-do-lijstjes  to-do-lijstjes   

trello.com

Zoho

Als je opzoek bent naar een 
handige online ‘o� ice-suite’ 
dan ben je bij Zoho.eu aan het 
juiste adres. Zoho biedt een 
e-maildienst met onder meer 
een professionele webmail, 
(gedeelde) agenda’s, bestan-
den delen, tools voor CRM 
en projectmanagement die 
zonder kosten gebruikt kunnen 
worden. De diensten van Zoho 
zijn vergelijkbaar met O� ice365. Vooral als je nog gebruikmaakt van eenvoudige 
online e-mailclients kan het interessant zijn om met je team over te stappen naar 
Zoho. Het aanmelden is eenvoudig, maar als je niet bekend bent met DNS-records 
kun je ook de aanbieder van jouw domeinnaam om hulp vragen.

  email        email          agenda       agenda         werken in de Cloud   werken in de Cloud   
zoho.eu

Sololearn
 

Sololearn is een online com-
munity die elkaar helpt bij het 
leren van programmeertalen. 
De handige app biedt lessen 
en oefeningen die gebruikers 
gratis kunnen gebruiken. 
Vervolgens kunnen gebruikers 
gebruikmaken van elkaars 
kennis om de programmeertaal 
nog beter onder de knie te 
krijgen. De website is Engels-
talig. Dit platform is dus vooral geschikt voor de bovenbouw van het voortgezet 
onderwijs. Een unieke functie van Sololearn is de ‘Code Playground’ waar 
gebruikers zonder installatie van software programmeercodes kunnen uittesten 
en programmeerpuzzels kunnen oplossen.

  programmeren       cursus         community  community    
sololearn.com
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Een vpn (virtual private network) kan een handige, flexibele en veilige oplossing zijn om 
bijvoorbeeld bankzaken te regelen of om (school)websites te beheren. Om te voorkomen dat 

indringers kunnen meekijken of dat gegevens op straat belanden, moet je wel wat belangrijke 

veiligheidsmaatregelen treffen. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Wat is een vpn?
Een vpn is een privénetwerk binnen een groter netwerk. Als je bijvoor-
beeld vanuit je thuisnetwerk een verbinding maakt met het netwerk van 
je school of bedrijf – via het openbare internet – wil je natuurlijk graag 
een afgeschermde verbinding, een soort privé-pijplijn. Een vpn zorgt 
ervoor dat je een versleutelde verbinding tussen die twee netwerken 
tot stand kunt brengen, waardoor je geen last hebt van pottenkijkers. 
Hierdoor kun je zelfs in een publieke ruimte werken met openbare wifi 
(trein, terras) zonder dat anderen jouw informatie kunnen ‘afluisteren’. 
Er zijn diverse vpn-providers die uiteenlopende vpn-diensten aanbie-
den. Let bij het maken van je keuze op punten die voor jou belangrijk 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gebruiksvriendelijkheid van de software, 
de verbindingstechniek die wordt gebruikt en de snelheid en stabiliteit 
van de servers.

Niet achteroverleunen
Bij een extern aangeschafte vpn-dienst ligt jouw privacy in handen 
van de vpn-provider. Veel providers houden niet bij met welke server 
jij verbinding maakt en welke websites je bezoekt. Toch bestaat de 
kans dat een vpn-provider logs bijhoudt of gegevens van je bewaart, 
bijvoorbeeld om de gebruikservaring te verbeteren of informatie door 
te kunnen geven aan derden. 

Wil je niet afhankelijk zijn van de privacyvoorwaarden van een 
vpn-aanbieder? Dan is het gebruik van een vps (virtual private server) 
een alternatief. Het is namelijk mogelijk om met een vps zelf een eigen 
vpn op te zetten. Een vps is een eigen afgeschermd deel op een hosting-

server, dat zich gedraagt en gebruikt kan worden als een zelfstandige 
server. Dit biedt veel meer mogelijkheden dan een standaard (shared) 
hosting-account.

Bij het inrichten en onderhouden van een vps moet je een aantal zaken 
goed op orde hebben:
•  Allereerst moet je altijd de meest actuele updates installeren, maar 

als je ‘automatische updates’ aanzet, heb je daar geen omkijken 
naar.

•  Zorg ook dat je een firewall aan hebt staan.
• Regel goed wie welke toegangsrechten krijgt.
•  Opdringerige ip-adressen kun je de toegang ontzeggen, ofwel ver-

bannen.
•  Werk met een dubbele sleutel, een ‘public-private key’ in plaats van 

met een gewoon wachtwoord. Elk van beide sleutels is een lang 
getal met bijzondere wiskundige eigenschappen. De private key 
wordt bewaard op de computer waarmee je inlogt, de public key 
wordt opgeslagen op alle computers waarop je wil kunnen inlog-
gen. Op deze manier worden berichten zodanig op slot gezet dat 
ze alleen te openen zijn met je eigen private key. Hierdoor kunnen 
indringers en aanvallers niet meekijken met wat je aan het doen 
bent.

•  Zorg voor goede automatische back-ups voor het geval je vps 
getro�en wordt door bijvoorbeeld gijzel-software (denk aan het 
beruchte WannaCry). Je kunt dan altijd terugvallen op een vorige 
versie van je vps, zodat je weer snel kunt doorwerken zonder verlies 
van gegevens. 

Waarom en hoe gebruik je 
een virtual private network?

Hou digitale pottenkijkers op afstand
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Cijfer en Cyber
Hoe vaak komt dat nou voor, een cyberaan-
val op een onderwijsserver of -netwerk? 
Van rapportages van de AIVD (Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) of 
het Nationaal Cyber Security Centrum 
(NCSC) worden we niet wijzer, omdat deze 
diensten onderwijs niet zien als een ‘vitale 
sector’.

SURFnet kan wel wat helderheid verschaf-
fen. Corporate Security O�icer Alf Moens 
vertelt: “Landelijke cijfers en aantallen van 
cyberaanvallen op het onderwijs zijn er 
niet. Individuele instellingen houden wel 
bij waar ze mee te maken hebben, maar 
dat wordt niet centraal verzameld. En 
vaak worden incidenten binnenskamers 
gehouden uit imago-overwegingen, dus 
een volledig beeld is niet te schetsen. Maar 
we hebben er wel wat zicht op omdat veel 
universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen 
en mbo’s een internetverbinding hebben 
via SURFnet. Cyberbedreigingen die 
plaatsvinden via die internetverbindingen 
kunnen wij waarnemen en vaak ook onder-
scheppen.

Zo zien we bijvoorbeeld geregeld dat er 
DDoS (distributed denial of service)-aanval-
len plaatsvinden, waarbij een server wordt 
bestookt met een grote hoeveelheid inter-
netverkeer. Het doel van zo’n aanval is om 
die server plat te leggen, zodat de website 
of dienst uit de lucht gaat. Opvallend en 
interessant is dat die DDoS-aanvallen in de 
schoolvakanties op een laag pitje staan. 
Rond toetsperiodes wordt het juist veel 
drukker. Dat doet vermoeden dat de daders 
geen vreemde mogendheden zijn, maar 
studenten of leerlingen die dat doen voor 
de ‘fun’ of omdat ze geen zin hebben in een 
toets.

Wij kunnen wel zien wat er op het netwerk 
gebeurt aan cyberaanvallen, maar niet wat 
op een school of onderwijsinstelling zelf 
plaatsvindt. Terwijl veel problemen nu juist 
binnen die onderwijsinstellingen ontstaan 
en ook daarbinnen opgelost of voorkomen 
kunnen worden. Een voorbeeld: spieken is 
van alle tijden, net als pogingen om cijfers 
op te hogen. Hoe makkelijker je dat maakt, 
hoe meer het zal voorkomen. Als leerlin-
gen simpelweg mee kunnen kijken als een 
docent inlogt om cijfers in te voeren, of als 
zo’n inlogcode zo maar is ‘af te luisteren’ 
via de openbare school-wifi, zal cijferfraude 
vaker voorkomen. Hetzelfde geldt voor het 
vooraf inzien van toetsvragen.

Hoewel we dus geen landelijke gegevens 
verzamelen over aantallen cyberaanvallen, 
hebben we bij SURFnet wel een beeld van 
de trends daarin. Wie hier meer over wil 
weten kan onze publicatie Cyberdreigings-
beeld 2016; sector onderwijs en onderzoek 
raadplegen.”

www.surf.nl/cyberdreigingsbeeld

Carla Desain

•  Als extra bescherming kun je je vps vergrendelen als die aan het 
werk is, zodat die niet zomaar kan worden herstart, afgesloten, ver-
wijderd of opgezegd.

•  Naast al deze beveiligingsmaatregelen, is het ook belangrijk om te 
denken aan de veiligheid van de websites zelf. Gebruik altijd https – 
met de s van ‘secure’ – om een veilige uitwisseling van gegevens te 
garanderen. 

Als je deze voorzorgsmaatregelen treft, kun je via je vpn op je eigen vps 
veilig vanuit je thuisnetwerk de (school)websites beheren.

1 maand een gratis vps
Bij TransIP kun je nu een maand gratis een vps proberen, zonder ergens 
aan vast te zitten. Voor de actie kun je kiezen uit een BladeVPS PureSSD 
X1, X4 of X8. Elke van deze vps’en heeft een SSD, wat hem supersnel 
maakt. Hiernaast beschikken ze allemaal over een 1 GB/s uplink en is het 
mogelijk om 1000 mails gratis te versturen. De X1-vps bevat een Intel 
Xeon-processor, 1 GB RAM en 50 GB SSD-opslagruimte en heeft een 
tegoed van 1 TB aan tra�ic. De X4 vergroot dat naar twee Xeon proces-
sors, vier keer zo veel RAM, 5 TB aan tra�ic en maar liefst 150 GB aan 
opslag. De X8 heeft vier Xeon-processors, 8 GB RAM, 10 TB aan tra�ic 
en een 300 GB SSD. Bovendien kun je bij elke BladeVPS kiezen uit 13 
besturingssystemen. Je kunt alles zelf uitproberen en ermee aan de slag 
gaan om je vps veilig in te richten met de zojuist besproken tools en 
mogelijkheden. Na de gratis maand wordt je vps automatisch omgezet 
in een betaalde vps, je hoeft daarvoor niets te doen. Start nu jouw gratis 
maand via www.transip.nl/vives  
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Recensies 

Twaalf unieke portretten van krach-
tige co-teaching teams vormen de 
houvast voor heel wat inzichten en 
inspiratie bij het samenwerken en 
goed lesgeven. Na de invoering van 
de Wet op Passend Onderwijs (NL) 
en het M-decreet (BE) blijkt het 
co-docentschap niet alleen actueel, 
maar ook een groeiende uitdaging 
voor vele collega’s. Voor iedereen 
lijkt het zoeken naar een manier 
om docent en leerling in hun eigen 
kracht te laten functioneren het 
hoogste streven, maar hoe? Praktijk-
voorbeelden, literatuur, inzichten, valkuilen en lessen uit het hele 
arsenaal van basis-/lager onderwijs en het voorgezet/secundair onder-
wijs, ze komen allemaal langs. Met zowel aandacht voor de beginnende 
co-teacher, als het doorgewinterde tweespan. Vol goed vormgegeven 
citaten, tips, verwijzingen, ontwikkelpunten/uitdagingen, waarden/
normen, enzovoorts, waardoor het makkelijk navigeren is naar de 
informatie die op jou persoonlijk van toepassing is. Alleen de foto’s, 
daar had de beeldredactie écht een stokje voor moeten steken! 

Zou je niet 
graag eens een 
tweeling zijn?

OOK TUSSEN HUN 
EIGEN REGELS DOOR
OOK TUSSEN HUN 
EIGEN REGELS DOOR

hoogste streven, maar hoe? Praktijk-
voorbeelden, literatuur, inzichten, valkuilen en lessen uit het hele 

TITEL: DE ONTWIKKELING VAN HET KIND – 
10E HERZIENE DRUK
AUTEUR: FRANK C. VERHULST
UITGEVER: KONINKLIJKE VAN GORCUM
PRIJS: €29,95

Herdruk van een klassieker! Voor wie ’m 
nog niet had: aanscha� en. Een makkelijk 
soort EHBO-naslagwerkje voor de meest 
prangende onderwerpen bij elke ontwikke-
lingsfase in een kinderleven. Van prenataal 
tot adolescentie. Soms zijn de teksten zo 
‘kant-en-klaar’ dat het gevaar ontstaat te 
denken dat ze afdoende zouden zijn. Zo 
worden meestal per onderwerp twee of 
drie onderzoeken aangehaald (die vaak 
tot redelijk ver terug dateren), en een 
soort van denkrichting meegegeven aan 
de lezer. Een doorverwijscatalogus voor 
verdieping en verbreding zouden wij bij een 
volgende herdruk dan ook een goed idee 
vinden. Toch is het een belangrijk boek om 
in huis of school te hebben, omdat het een 
overzichtelijk en toch redelijk compleet 
overzicht van aandachtspunten geeft, 
passend bij elke fase. 

TITEL: SOCIAAL DENKEN   
AUTEUR: MICHELLE GARCIA WINNER
UITGEVER: PELCKMANS PRO
PRIJS: €29,50

Wanneer je de achterflap van dit boek leest, zou je kunnen denken: daar gaan we weer. Weer een paar pedagogische 
ideeën rondom autisme. Weer een inzicht in de functie van het gezonde en ‘afwijkende’ brein, weer iets over ‘passend’ 
gedrag bij ADHD, NLD, ASS. Weer een oefeningslesje. Maar wellicht is dit een knieval van/naar de pr-afdeling geweest 
om een breder publiek aan te spreken. De inhoud van het boek is namelijk veel pittiger, en ‘op de snit’ geschreven dan 
die flaptekst doet vermoeden. Gelukkig wordt dit al gelijk duidelijk bij het begeleidende voorwoord van de vertaler 
Peter Vermeulen, een Vlaams pedagoog en een autoriteit op het gebied van autisme. Hij heeft vanuit een persoonlijke 
ontmoeting met en fascinatie voor het werk van de Amerikaanse Michelle Garcia Winner er persoonlijk voor gezorgd 
dat ook Vlaanderen en Nederland kennis kunnen maken met Social Thinking. En wat zijn we hem daar dankbaar voor! 
Het is een bijzonder boek voor iedereen die werkt of te maken heeft met kinderen ‘op het spectrum’. 
Netflix kijktip: Atypical

Langs de meetlat 
van ontwikkeling

TITEL: SAMEN LESGEVEN 
AUTEUR: DIAN FLUIJT, ELKE STRUYF, 
COK BAKKER  
UITGEVER: PELCKMANS PRO
PRIJS: €26,50

tekst: Gri� in Arnold en 
Joris van de Weerd26
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TITEL: AUTHENTICITEIT
AUTEUR: STEPHEN JOSEPH
UITGEVER: LEV.
PRIJS: €19,99

Na misschien wel een heel hedonistische vakantie (strevend naar genot) is allicht bij jou inmid-
dels de tijd ook weer aangebroken voor een meer eudemonistische (streven naar geluk) aanpak 
van het leven. Stephen Joseph legt precies uit wat beide strategieën met je doen en waarom. 
Bespraken we elders in deze rubriek al een boek over de (gezonde) ontwikkeling van het kind, het 
in balans leven, en dingen op je eigen manier doen; hier een boek dat daar volledig op aansluit! 
Naast hedonisme en eudemonisme, ook alles over bijvoorbeeld assertiviteit, onvoorwaardelijke 
liefde en coping-mechanismen. Met zelfs een heel hoofdstuk gewijd aan hoe je kinderen helpt 
om authentiek te blijven. Al met al een fijne mix van achtergrondinformatie, uitleg, voorbeeldver-
halen en oefeningen over authentiek zijn. In alle opzichten. Dus authentiek naar jezelf, relaties, 
werk, omgeving en naar de wereld. Dat is lang niet altijd gemakkelijk, maar het blijkt wel degelijk 
belangrijk te zijn wil je de aansluiting met je eigen leven niet missen! Misschien is vandaag wel 
een mooi moment om dit op het lijstje van goede voornemens te zetten, want een jaar is ook 
maar een jaar. Nietwaar?  

EEN MOOIE TRAP ONDER JE …

Voor wie na de zomervakantie vol goede moed een flinke dosis En nu doe ik doe het op mijn manier! aan het onderwijs 
en het leven wil toevoegen. Geen zelfhulp, geen guru, geen ‘ik kan het dus jij moet het ook kunnen’, maar gewoon een 
bloedeerlijk, oprecht en vooral erg grappig rechtdoorzee boek dat precies die voorbeelden geeft om zelf betere keuzes 
te maken. De ene open deur na de andere, maar al die deuren staan voor de verandering allemaal wel strak in de lak! 
Wat is het een zegen om er doorheen te stappen. Eigenlijk zit er over elk onderwerp wel iets in waarmee je je eigen 
sh*t ook op orde kunt krijgen. Complimenten ook aan Jeannet Dekker, die de oorspronkelijke f’s en shits in de vertaling 
een goede bedding geeft. En daarmee precies de juiste toon tussen Amerikaans en Nederlands heeft gevonden. Vrij 
essentieel, want zonder haar kunstvertaling was het in Nederland makkelijk platgeslagen. 

JEZELF ZIJN, EN WAAROM 
DAT ERTOE DOET

EERST LACH 
JE ER NOG OM
TITEL: LEEF LAGOM 
AUTEUR: ANNA BRONES
UITGEVER: KOSMOS UITGEVERS
PRIJS: €15,00

Je leest het goed: lagom. Niet ‘lachen om’, 
maar het Zweedse woord voor ‘precies goed’. 
Eigenlijk is het meer een concept dan een 
woord. En eentje met een eeuwenoude traditie, 
die wel tot de Vikingen teruggaat. De meeste 
Zweden hebben er ook hun eigen gevoel bij en 
geven er hun eigen invulling aan. Een beetje 
zoals we dat in Nederland hebben met ‘gezel-
lig’. Maar dan veel bewuster. Hoe je Lagom zelf 
ook kunt beleven, lees je in dit mooie, sereen 
ogende boekje. Het gaat vooral over respect, 
en rust. Erg mindful en nog goedkoop ook! Mis-
schien is het in het begin een beetje wennen en 
een beetje te simpel dat Lagom. Maar als je het 
een tijdje toelaat, dan ga je het e� ect merken. 
Zeker de moeite waard om het ook eens met 
de leerlingen in de klas te proberen. Omdat het 
uitgangspunt een zekere mate van empathie 
voor elkaar en de omgeving is. Wij zijn hele-
maal om,… lagom. 

TITEL: GET YOUR SH*T TOGETHER
AUTEUR: SARAH KNIGHT
UITGEVER: KOSMOS UITGEVERS
PRIJS: €17,50
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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 iPad 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.

KinderGebaren: Gebaren voor kinderen – PO & VO 
Geschikt voor iPad en iPhone / Android – Gratis 
In deze app vind je meer dan 200 gebaren voor en door kinderen, maar zeker ook voor leerkrachten en docenten. Gebaren over dieren, 
omgevingen, seizoenen, emoties en diverse gebaren zoals de kleuren. Elk item bevat een afbeelding met een geluidsfragment en een filmpje 
waarin het gebaar uitgebeeld wordt. Wil je weten of je de gebaren beheerst en herkent? Speel dan de quiz. Naast deze twee onderdelen vind 
je in deze app ook de gebaren van het handalfabet.

Waterleven – PO & VO
Geschikt voor iPad en iPhone / Android - Gratis 
Ga met jouw klas eropuit en ontdek hoe de (meest voorkomende) planten en dieren in het water heten. Met deze app kun je determineren. 
Maak een keuze uit een van de veertien afbeeldingen (waar lijkt het op?) en zoek dan hetzelfde erbij. Door de gevonden planten of dieren 
op het scherm aan te raken, kom je meer te weten. Zoals de naam, kenmerken en aanvullende informatie. In het menu vind je ook nog een 
soortenquiz en een waterkwaliteit test. Deze app is uitgebracht bij het boek ‘Vijver, sloot en plas’, maar is zonder boek prima te gebruiken. De 
app is eenvoudig in gebruik en kinderen (vanaf ongeveer 8 jaar) zullen deze app zelfstandig kunnen gebruiken en zo meer leren over planten 
en dieren. 

Zinsontleding - PO     
Geschikt voor iPad en iPhone / Android – Gratis
Deze app is geschikt voor kinderen vanaf groep 5. Er kunnen zes onderdelen geoefend worden: persoonsvorm, onderwerp, gezegde, lijdend 
voorwerp, meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepaling. Bij de instellingen kun je aangeven of kinderen hier uit kunnen kiezen of dat 
de onderdelen (apart) aan of uit staan. Ook het aantal oefeningen verschilt van tien tot twintig. Tijdens de oefening kan er om hulp worden 
gevraagd. Het kind krijgt tips hoe het een onderdeel kan vinden en er staat een voorbeeld bij. De app is eenvoudig in gebruik, bevat alleen 
dat wat er geoefend gaat worden: een zin met vier keuzemogelijkheden. Na afloop krijgt het kind te zien hoeveel fouten het heeft gemaakt.

Code Karts – PO  
Geschikt voor iPad & iPhone / Android – Gratis (bevat in-app-aankopen)

Edoki heeft al meerdere educatieve apps uitgebracht. In de nieuwste app staat programmeren centraal. Kleuters zouden al met deze app 
kunnen werken. De eerste tien levels zijn gratis. De opdracht: breng de kart zo snel en goed mogelijk naar de finish. De levels lopen op in 

moeilijkheid. Er komen schakelaars en katapulten bij en je krijgt steeds minder aanwijzingen. Een mooie app waarmee jonge kinderen leren 
programmeren. 

Toca Lab Plants - VO   
Geschikt voor iPad en iPhone / Android - € 3,99 / € 2,99

Kinderen kruipen in de rol van wetenschappers en experimenteren met planten. Het is de bedoeling dat je 35 verschillende planten laat 
ontstaan en groeien. In het laboratorium kun je verschillende experimenten uitvoeren. Wat gebeurt er wanneer een plantje licht, water of 

voeding krijgt? En wanneer je twee verschillende planten met elkaar kruist, welke plant ontstaat er dan? Speel, experimenteer en ontdek. Dit 
is de tweede app in de serie Toca Lab. De eerste gaat over scheikundige elementen.

Susan Tipt Apps

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
Onderwijsapp

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

tekst: Susan Spekschoor & prowise.com 28
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Verrijk de woordenschat!
Begin het schooljaar goed met lessenseries in verschillende thema’s. 

Ontvang ze nu ook direct in je mailbox! 

Check alle Prowise Presenter-tips in de community van Presenter in de map ‘Prowise’, op de Tips & Tricks pagina op www.prowise.com of op prowise.yurls.net!

Vanaf dit schooljaar publiceert Prowise elke 4 weken 

voor groep 1 t/m 8 woordenschatlessen rondom een 

actueel thema. Iedere les bestaat uit een starter, 

instructie, verwerking en evaluatie (de Viertakt van 

Verhallen) waardoor veel aandacht wordt besteed 

aan de woordenschatontwikkeling van leerlingen.

De eerste lessenserie gaat over de start van het 

schooljaar. Deze vind je nu al terug in de community 

van Prowise Presenter in de map ‘Prowise’, op de Tips 

& Tricks pagina op www.prowise.com en op 

prowise.yurls.net.

Tip van de week: de leukste lessen over alle thema’s!
De ‘Tip van de week’ bestaat uit kant-en-klare lessen die je direct 

inzet in jouw klas of gebruikt als aanvulling op de les. Iedere week 

deelt Prowise op Facebook en Twitter een tip voor zowel het primair 

als voortgezet onderwijs.

Wil jij iedere week op de hoogte gebracht worden van de nieuwste tips 

per e-mail? Dat kan! Iedere woensdag stuurt Prowise om 13.00 uur een 

e-mail met de tip die op dat moment online komt. Zo ben jij als eerste 

op de hoogte en mis je zeker geen tips!

Meld je aan via www.prowise.com/tipvandeweek of scan de QR code.

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
Lesidee
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Afgelopen maart lanceerde VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, 
DigiLeerKracht. Dit is een landelijk scholingsprogramma op het gebied van digitale vaardigheden 

voor leerkrachten in het basisonderwijs. Via DigiLeerKracht biedt VHTO vanaf schooljaar 2017/2018 

leerkrachten de mogelijkheid om gratis, en in hun eigen provincie, een tweedaagse scholing te volgen. 

DigiLeerKracht wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Google.

C
omputertechnologie is niet meer weg te denken 
uit de samenleving. Dit geldt ook voor het onder-
wijs. In de meeste klassen hangt een smartboard, 
schoolresultaten worden bijgehouden in een 

digitale omgeving en leerlingen schrijven werkstukken 
op de pc. Leerkrachten en leerlingen zijn echter vooral 
gebruikers van computertechnologie, maar hen ontbreekt 
vaak de kennis en vaardigheid om ook creator te zijn. Tege-
lijkertijd zijn er steeds meer basisscholen die ‘iets willen 
doen met programmeren’ en digitale vaardigheden een 
plek willen geven in het curriculum. Via DigiLeerKracht wil 
VHTO hierbij helpen. 

Computational thinking 
DigiLeerKracht is een gratis, meerdaagse scholing voor 
basisschoolleerkrachten over diverse aspecten van 
computational thinking waaronder programmeren. De 
leerkrachten gaan zelf aan de slag met programmeren 
en krijgen hierbij een didactische onderbouwing. Bijvoor-
beeld: wat is computational thinking en hoe breng je deze 
vaardigheid over op de leerlingen? Hoe herken je elemen-
ten van computational thinking wanneer je een onderwerp 
voor een les zoekt? En hoe integreer je computational 
thinking in bijvoorbeeld een aardrijkskundeles? Omdat pro-
grammeren als activiteit in de klas relatief nieuw is, voelt 
de gemiddelde leerkracht zich er misschien minder zeker 
over dan bijvoorbeeld een geschiedenisles. Dit weerhoudt 
sommigen ervan om digitale vaardigheden daadwerkelijk 
een plek te geven binnen het eigen onderwijs. Wat doe je 
bijvoorbeeld wanneer leerlingen met vragen komen waar 
je zelf ook (nog) niet het antwoord op weet? Hoe houd je 
hier rekening mee vóór en tijdens de les? Ook dit soort 
‘klassenmanagement’-onderwerpen komen aan bod tijdens 
DigiLeerKracht. 

10 Puntenplan 
Tijdens de DigiLeerKracht-scholing maakt elke leerkracht 
een eigen 10 Puntenplan dat hij of zij daarna samen met de 
schoolleider en collega’s verder uitwerkt om computational 
thinking een plek te geven op de eigen basisschool. De 
leerkrachten kennen de behoefte van de eigen school het 
beste. Wellicht hebben digitale vaardigheden nog helemaal 
geen plaats binnen het curriculum. Welke beginstappen 
zijn dan noodzakelijk om te zetten? En wil je als school 
digitale vaardigheden onderbrengen in een apart vak 
of verbinden met andere vakken in het curriculum? Of 
misschien ontbreekt bij een deel van het schoolteam de 
motivatie om programmeren op te pakken, hoe creëer je 
dan voorwaarden om deze activiteit succesvol te intro-
duceren? Afhankelijk van de situatie op de eigen school 
zijn dit voorbeelden van acties die in het 10 Puntenplan 
opgenomen kunnen worden. 

Bij het opstellen van dit plan worden leerkrachten onder 
andere geholpen door een supportnetwerk van vrouwe-
lijke IT-professionals uit hun eigen regio, de zogenaamde 
DigiCoaches. Dit zijn professionals die vanuit hun IT-functie 
kennis hebben van programmeren en computational 
thinking. Ervaring met het basisonderwijs hebben de Digi-
Coaches opgedaan door eerdere deelname aan activiteiten 
van VHTO, onder meer door gastlessen over hun beroep te 
verzorgen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Samen 
met andere leerkrachten uit de regio die ook deelnemen 
aan de scholing, vormen de DigiCoaches een supportnet-
werk waar de leerkrachten na de scholing terechtkunnen 
met vragen, of waar best practices gedeeld kunnen worden. 

Klaar voor de start
Na afloop van de scholing zijn de aanwezige leerkrach-
ten een ‘DigiLeerKracht’ geworden. Dit betekent dat ze 
ervaring hebben opgedaan met computational thinking en 
weten hoe ze dit in hun onderwijs kunnen toepassen. Ze 
hebben kennisgemaakt met programmeren en leren om 
zelf keuzes te maken met betrekking tot software, tools en 
aanbieders. Ze zijn didactisch onderlegd in hun program-
meeronderwijs, hebben een 10 Puntenplan met prioriteiten 
opgesteld voor het onderwijs op hun eigen school en zijn in 
staat om digitale vaardigheden en computational thinking 
verder te ontwikkelen binnen het curriculum, afgestemd op 
de specifieke behoeften van de eigen school. Bij eventuele 
vragen hebben ze een DigiCoach en andere DigiLeerKrach-
ten in de eigen regio als support. Om de leerkrachten een 
goede start te laten maken op de eigen school, geeft VHTO 
hen na afloop van de training als extra hulpmiddel een 
overzicht mee met binnen- en buitenlandse materialen en 
methoden op het gebied van digitale vaardigheden. 

Begin vandaag nog
Er zijn binnen Nederland duizenden basisscholen die elk op 
hun eigen manier en in hun eigen tempo aandacht geven 
aan digitale vaardigheden en computational thinking. 
Met DigiLeerKracht wil VHTO zich vooral richten op de 
basisscholen met weinig of geen ervaring op dit gebied. 
Basisscholen die graag meer willen met dit thema, maar 
niet gelijk weten waar te beginnen. VHTO nodigt deze 
basisscholen van harte uit om deel te nemen aan DigiLeer-
Kracht. Per basisschool kan één leerkracht deelnemen. 
Meer dan 85 procent van de Nederlandse basisschoolleer-
krachten is vrouw en dit percentage zien we graag terug in 
de aanmeldingen voor DigiLeerKracht. 

Kijk voor meer informatie over DigiLeerKracht op 
digileerkracht.nl. 
Contact opnemen over DigiLeerKracht kan via 
digileerkracht@vhto.nl of 020 888 4220. 

Scholing en support voor 
basisschoolleerkrachten

DigiLeerKracht

VHTO

VHTO zet zich in om de participatie van 
meisjes en vrouwen in bèta, techniek en 
ICT te vergroten. Nederlandse meisjes 
kiezen minder vaak voor opleidingen en 
beroepen in bèta, techniek of ICT dan 
jongens. Terwijl meisjes vaak wel talent 
hebben voor bèta/technische vakken en 
zij hier over het algemeen even goed op 
presteren als jongens. Het keuzeverschil 
wordt eerder veroorzaakt door (gender-
stereotiepe) invloeden vanuit de omgeving, 
een beperkt beeld van opleidingen en 
beroepen in bèta, techniek en ICT, het 
ontbreken van vrouwelijke rolmodellen en 
weinig zelfvertrouwen in het eigen talent 
voor bètavakken en techniek. VHTO levert 
een bijdrage aan meer diversiteit door 
activiteiten te organiseren met onderwijs-
instellingen, bedrijven en de overheid die 
erop gericht zijn de participatie van meisjes 
en vrouwen in bèta, techniek en ICT te ver-
groten. VHTO richt zich daarbij op de hele 
keten van primair onderwijs, voortgezet 
onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs 
en hoger onderwijs tot en met de arbeids-
markt. Ook ouders en de media worden bij 
de activiteiten betrokken.

30 - 31 VHTO_v156.indd   30 14-09-17   13:45



31

VIVES 156

Computational Thinking
Met computational thinking wordt bedoeld 
dat je een probleem op zo’n manier bena-
dert dat je het met computertechnologie 
kan oplossen. Dit betekent in de praktijk 
dat je een complex probleem ontleedt tot 
meerdere, kleinere problemen. Vervolgens 
kijk je naar verschillen en overeenkomsten 
tussen deze kleinere problemen. Als er 
twee op elkaar lijken, dan kun je mis-
schien wel dezelfde oplossing gebruiken 
en dat scheelt tijd! Het opdelen van een 
complex probleem heeft nog een voordeel: 
het geeft je een beter overzicht en kan je 
helpen om de belangrijke onderdelen van 
het probleem te herkennen, zodat je daar 
prioriteit aan kunt geven bij de oplos-
sing. Vervolgens maak je een stappenplan 
(algoritmes) om het probleem op te lossen. 
Computational thinking is niet hetzelfde als 
programmeren, maar (zoals de term al doet 
vermoeden) is deze manier van denken 
cruciaal binnen de computertechnologie. 

Animatiefilm over 
DigiLeerKracht

Op de website van DigiLeerKracht wordt 
de opzet en inhoud van de scholing helder 
uitgelegd in een animatiefilm van drie 
minuten. Zie digileerkracht.nl en klik door 
naar ‘Wat is DigiLeerKracht?’

Scholingsdata

Basisscholen in heel Nederland kunnen 
meedoen aan DigiLeerKracht, maar niet 
tegelijkertijd. De trainingen in de verschil-
lende provincies vinden op de volgende 
momenten plaats: 

Data of periode Provincies
09/10 oktober 2017 Zuid-Holland
16/17 oktober 2017 Overijssel
23/24 oktober 2017 Zeeland
30/31 oktober 2017 Gelderland
November 2017 Drenthe,  
  Friesland,  
  Groningen
Voorjaar 2018 Flevoland, 
  Noord-Holland,  
  Utrecht
Najaar 2018 Limburg, 
  Noord-Brabant
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tekst: Brigitte Bloem32

Je noemt jezelf maker. Waarom geen uitvinder?
“Bij een uitvinder hebben we vaak de associatie met een uitzonderlijke 
slimmerik die in een schuurtje of in een duur laboratorium een belang-
rijke ontdekking doet of iets heel bijzonders verzint. Ik ben een maker. 
Maken refereert aan iets wat iedereen kan. Maken zit dicht bij namaken. 
Dat is vaak het begin. Je maakt iets na, omdat je iets graag wilt hebben 
en omdat het leuk is om iets te maken. En als je veel hebt nagemaakt, 
ga je er op een gegeven moment je eigen draai aan geven. Omdat het 
daar mooier of beter van wordt, of precies passend bij de functie die jij 
ervoor had bedacht.” 

Hoe komt het volgens jou dat de maakbeweging zo in 
opkomst is?
“Een aantal zaken heeft daar erg aan bijgedragen. Het internet als 
medium om te delen wat je doet en het algemene gevoel dat delen leuk 
is en dat je er niet aan hoeft te verdienen. Je deelt iets, gewoon omdat 
je er trots op bent. Wil iemand het namaken, dan kan dat, omdat je de 
werkbeschrijving, de instructie of het recept via internet deelt. Inter-
net hebben we al dertig jaar, maar de brede acceptatie en het massale 
gebruik ervan is met name in het onderwijs pas van de laatste tien 
jaar. Daarom is de MakerMovement nu pas in opkomst. Daarnaast zijn 
er diverse technologische ontwikkelingen geweest die ervoor hebben 
gezorgd dat alles ineens in een stroomversnelling kwam. Arduino is 
daar een goed voorbeeld van. Daarmee hadden we ineens de beschik-
king over een computer op creditcardformaat. Het geniale van Arduino 
is, dat zowel de soft- als de hardware volledig open source zijn. Wilde 
je het namaken? Prima. De firma die Arduino op de markt bracht, liep 
zelf toch drie jaar voor. Sinds de Arduino op de markt is kun je thuis 
automatiseren, zonder dat je vijf jaar elektrotechniek of softwaredesign 
hebt gestudeerd. Inmiddels hebben we ook de Raspberry Pi. De grote 
hindernis hiervan voor het basis- en voortgezet onderwijs vind ik dat als 
je ’m een beetje werkend wil krijgen, je eigenlijk Linux moet snappen. 
Het instapniveau is daardoor veel hoger dan bij de Arduino.”

Wat is er zo goed aan de Arduino?
“Wat ik heel mooi vind is dat je direct het resultaat ziet van je actie. Als 
ik dit doe, gebeurt er dat. Je hebt van die kant-en-klare bots met wieltjes 
en sensoren die kinderen kunnen programmeren, bijvoorbeeld in 
Scratch. Het jammere aan die bots is dan wel weer dat ze flink dichtge-
timmerd zitten, zodat een kind toch beperkt wordt in het uitproberen. 

Soms is het goed om kinderen abstractie te leren, maar persoonlijk 
houd ik erg van de fysieke werkelijkheid. Ik werk ook graag met de Parti-
cle Photon en de WiPy, beide open source, goedkope, programmeerbare 
modules die met wifi werken. De Photon lijkt op de Arduino en verbindt 
heel makkelijk met allerlei diensten, zoals Facebook, Twitter en Google 
drive. De WiPy is iets lastiger om op internet te krijgen, maar gebruikt de 
gangbare programmeertaal Python. Heel geschikt voor de bovenbouw 
van het voortgezet onderwijs.”

Wat brengen deze ontwikkelingen het onderwijs?
“De tools zijn laagdrempelig, daardoor zijn mensen ze thuis gaan gebrui-
ken. Ook sprak het tot de verbeelding van een groepje leraren die al het 
een en ander deden op het gebied van maken. Er waren natuurlijk altijd 
al technische knutselclubs, maar door deze relatief goedkope modules 
werd er ineens veel meer mogelijk. Ze leggen de link tussen elektronica 
en programmeren, maar ook de traditionele technieken zoals houtbe-
werken komen er goed bij van pas. Ik gebruik vaak goedkope tafeltjes 
en fotolijstjes van Ikea en bouw daar elektronica in die ik kan aansturen 
met m’n telefoon. En als ik de Photon-module gebruik, kan ik het tafeltje 
met ledlampjes in mijn huiskamer aandoen als ik aan de andere kant 
van de wereld ben. Daarmee kun je geweldige dingen doen in het onder-
wijs. Ook de Raspberry Pi biedt mogelijkheden voor het onderwijs. Niet 
alleen voor het maakonderwijs, maar ook gewoon als goedkope com-
puter. Je schaft een SD-kaart aan, je plugt een muis en toetsenbord in je 
Raspberry Pi en koppelt er een scherm aan. Zo ontstaat een volwaardige 
computer. Op de SD-kaart zet je educatieve software en klaar ben je. 
Op die manier gebruik je de Raspberry Pi van 25 euro als goedkope 
vervanging van een laptop of tablet. Je kunt er zelfs je digibord mee 
aansturen.”

Every child a maker?
“Ik denk dat in ieder persoon, en dus ook in ieder kind, een maker 
schuilt. Een aantal daarvan is er goed in en kan doorgroeien. Anderen 
zal het minder aanspreken. Maar je moet kinderen wel de kans geven 
om maakinstincten bij zichzelf te ontwikkelen. Kinderen vinden het 
geweldig om iets te maken wat werkt. Het maakt dat ze eigenaar 
worden van een product. Ze zijn trots en het blijft ze ook bij. Ik was 
vroeger helemaal niet handig. Ik was niet dat jongetje dat op zijn vierde 
alles uit elkaar haalde. Wel weet ik nog precies wat ik aan decorstuk-
ken heb gemaakt voor het toneelstuk op mijn middelbare school en 

Ik maak geen mooie 
dingen, ik maak 
werkende dingen
Van zijn Delftse TU-collega’s kreeg hij de bijnaam MacGyver scientist. Inmiddels 

voert hij die titel als geuzennaam. Maar wetenschapper Rolf Hut liet zich vooral 

inspireren door de mannen van het populaire Amerikaanse wetenschapsprogramma 

MythBusters. “Als je iets wilt onderzoeken kun je een bibliotheek in duiken, maar de 

mensen van MythBusters hebben me laten inzien dat je zelf van alles in elkaar kunt 

sleutelen. Hun opstellingen zagen er altijd uit alsof je het zelf ook zou kunnen maken. 

Dat is precies wat ik in mijn onderwijs en met mijn columns en boeken probeer te 

bereiken. Maken is leuk en leerzaam en bovendien erg verslavend.”

Wetenschapper en fervent maker Rolf Hut
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hoe ik daar op allerlei plaatsen lampjes in had verstopt. Pas tijdens 
mijn promotie ben ik dingen gaan fabriceren die ik nodig had voor mijn 
onderzoek. Toen kreeg het maken mij te pakken. 
Ik maak geen mooie dingen, ik maak werkende dingen. Het feit dat ik 
geen knutselaar was, kan bemoedigend zijn voor mensen die vinden 
dat ze niet handig zijn. Daarom vind ik het zo belangrijk dat kinderen 
op verschillende momenten in hun jeugd met basisgereedschappen en 
met maken in aanraking komen. Bij de een springt de vonk over, bij de 
ander niet. Dat is prima, als ze het maar geprobeerd hebben. Dat geldt 
ook voor leraren: begin gewoon. Dat deed ik ook. Je zult zien hoe lollig 
het is om iets te maken. Of misschien vind je het niets, maar dan heb 
je het in ieder geval wel ervaren. Belangrijk is dus dat het niet bij een 
eenmalig aanbod moet blijven. Kinderen moeten in hun schoolloopbaan 
regelmatig met maken in aanraking komen. De ene techniek kan je niet 
liggen, maar de andere wel. Bovendien ontwikkelt elk kind zich en kan 
nieuwe dingen leuk gaan vinden. Ik ben zelf het beste voorbeeld van 
zo’n laatbloeier.”

Geef je zelf ook maakonderwijs aan je TU-studenten?
“Ja! Dit studiejaar ga ik de eerstejaarsstudenten natuurkunde een nieuw 
vak geven waar ik erg naar uitkijk: design engineering for physics stu-
dents. Het wordt een serie workshops met een leuke eindopdracht. De 
workshops zijn echte maakworkshops. De eindopdracht krijgen ze per 
tweetal. Ze maken daarin een apparaat dat een natuurkundig fenomeen 
demonstreert. Ze mogen zelf kiezen welk fenomeen ze willen tonen. Het 
apparaat moet na te maken zijn voor weinig geld en te gebruiken zijn 
door de natuurkundedocent op hun oude middelbare school. We eindi-
gen met een science fair, waar we aan alle natuurkundedocenten van de 
middelbare scholen van onze eerstejaars kunnen laten zien wat hun oud-
leerlingen hebben gemaakt. Ik hoop natuurlijk in de eerste plaats dat 
mijn studenten er veel van leren. Maar ook hoop ik dat hun oud-docen-
ten daadwerkelijk de ideeën meenemen en er met hun leerlingen mee 
aan de slag gaan. Hoe vet is het als ze kunnen zeggen dat het door een 
oud-leerling is gemaakt, die het jaar daarvoor nog op hun school zat!”

Wat adviseer je leraren die met maakonderwijs aan de 
slag willen?
“Allereerst adviseer ik ze de mentaliteit van mijn moeder, onderwijzeres 
van beroep: geef kinderen het vertrouwen dat ze van alles kunnen en 
dat ze fouten mogen maken. Stuur ze bij als ze klem zitten, maar ga niet 
alles voor ze oplossen. Maakonderwijs kun je integreren in alle vakken. 
Een lesje geschiedenis over heksenverbranding breid je gemakkelijk 
uit met het maken van een weegschaal. Ik laat het vaak zien in mijn 
workshops die ik aan leraren geef. Met twee potloden, twee houdertjes 
van waxinelichtjes en een bolletje posterbuddy maak je gemakkelijk 
een balansweegschaal. Maar je moet wel al die leuke lessuggesties zelf 
verzamelen. Websites als makered.nl kunnen daar zeker een rol in gaan 
spelen. Uiteindelijk hoop ik dat een leraar zijn of haar vinding meeneemt 
naar de lerarenkamer, zodat collega’s het zien en het misschien ook 
gaan uitproberen in hun lessen. De klooiko� ers van Astrid Poot kan ik 
elke po-leraar aanbevelen. Ze zijn geweldig om kinderen en volwasse-
nen samen te laten klooien. 
Techniek moeilijk? Politiek is pas moeilijk! Als leraar kun je prima het 
Israël-Palestina conflict uitleggen. Maar dat is veel complexer dan een 
stroomkring maken. Bovendien, durf  jezelf als leraar kwetsbaar op te 
stellen. Dat is best lastig. Je bent gewend om autoriteit te ontlenen aan 
het feit dat je de stof beheerst. Je staat qua kennis boven je leerlingen. 
Bij maakonderwijs hoeft dat niet altijd. Daarbij kun je juist zeggen: we 
hebben dit materiaal, deze gereedschappen, wat zullen we maken? 
Kunnen jullie mij helpen? Natuurlijk is het handig als je een aantal basis-
principes kent. Dat een driehoek een heel sterke vorm is, bijvoorbeeld. 
Als een leerling een keer door zijn stoel heen zakt, zou het leuk zijn als je 
daarop inspeelt en voorstelt: zullen we met z’n allen die stoel maken? En 
als je op je vraag ‘wat hebben we nodig?’ terugkrijgt ‘takken van buiten’, 
zeg dan niet meteen nee, maar ga met de kinderen uitproberen of jullie 
de stoel kunnen repareren met takken. Kijk gewoon of het lukt. Zo niet, 
dan probeer je iets anders. Een beetje helpen mag, maar laat ze vooral 
zelf proberen.
Tot slot mijn belangrijkste boodschap voor leraren: ga niet tijdens een 
studiedag proberen maker te worden. Doe dat met je leerlingen. Ga 
samen aan de slag en leer samen hoe dat maken gaat. Ook als iets niet 
lukt, leer je er samen met je leerlingen veel van.” 

Rolf Hut
Rolf is wetenschapper aan de TU Delft en maakt meetapparatuur van 
consumentenelektronica. Zo begon zijn liefde voor het maken. Hij 
motiveert zijn studenten om te ontdekken en te maken. Naast zijn 
wetenschappelijke werk is hij onder meer columnist bij KIJK en de 
Volkskrant, en schrijver van de boeken ‘Rolfs Maakbare Wereld’ en 
‘Knotsgekke Surprises voor Iedereen’.

Techniek moeilijk? 
Politiek is pas moeilijk!

Het pak van Rolf Hut is gemaakt van canvas 
conferentieposters: Sandra de Vries, REpost 
(repost-science.nl).
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Docenten recenseren voor Vives 
eduware rechtstreeks uit de praktijk. 
Deze maand aandacht voor Stichting 

VO-content, die voor het voortgezet 

onderwijs open leermateriaal 

ontwikkelde. Vives kreeg alvast een 

preview van hun nieuwste product 

OefenProgrammaEngels.

VO-content  
Stichting VO-content is opgericht voor en 
door besturen van het voortgezet onderwijs. 
Het samenwerken met scholen aan onderwijs 
op maat met behulp van open leermateriaal 
in de vorm van Stercollecties is het hoofd-
doel van de Stichting. Met ingang van dit 
schooljaar kunnen deelnemende scholen 
ook gebruikmaken van Rekensite.nl en het 
OefenProgrammaEngels.nl. De oefenpro-
gramma’s bieden een volgsysteem en zijn 
enigszins adaptief en bruikbaar in alle leerjaren 
en niveaus: van vmbo tot vwo. Daarnaast heeft 
VO-content Eindexamensite.nl ontwikkeld om 
leerlingen gericht te laten oefenen ter voorbe-
reiding op het eindexamen. Vives kreeg een 
preview van het OefenProgrammaEngels.nl. 
De Rekensite.nl werkt op identieke wijze.

Ervaring
Inloggen op OefenProgrammaEngels.nl 
kan via een entree-account of rechtstreeks 
via de elektronische leeromgeving van de 
school. Als docent kan ik klassen aanmaken en 
leerlingen uitnodigen om deel te nemen. Een 
leerling stelt zelf zijn persoonlijke gegevens en 
het startniveau in. Een docent kan hier geen 
regie op voeren. Op basis van het ingestelde 
leerjaarniveau zet het programma de oefenstof 
klaar. Steeds worden drie opdrachten door het 
systeem geselecteerd. Elke opdracht kent een 
eigen thema, zoals werk, vakantie, literatuur, 
liefde of vervoer. De opdrachten bestaan uit 
kijk-, luister- of leesoefeningen. Met heldere 
icoontjes wordt aangeduid waar de opdracht 
over gaat, welk type vraag er behandeld 
wordt, hoelang de leerling ongeveer over de 
opdracht zal doen en of er bij de opdracht 
samengewerkt moet worden. Elke opdracht 
kent een vaste structuur: een omschrijving van 

aanbieder 
Stichting VO-content

prijs
•  deelnamebijdrage € 7,-  per leerling per 

jaar voor het hele aanbod 
• demo-account gratis 

systeemeisen
Internettoegang minimaal 1 Mbps

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

weblink
OefenProgrammaEngels.nl

de oefening, een video-, audio- of tekstfrag-
ment en een beperkt aantal multiple choice 
of open vragen die de leerling moet maken. 
Na een druk op de inleverknop kan de leerling 
direct zijn antwoorden controleren. Het aantal 
vragen is steeds beperkt. Dit heeft als voordeel 
dat de leerling in een korte tijd een gevarieerd 
aanbod van oefeningen en thema’s krijgt. Het 
programma past op basis van de scores het 
niveau van de oefening aan. Maakt de leer-
ling een opdracht goed dan gaat het niveau 
omhoog, is de score te laag dan daalt het 
niveau. De leerling kan zijn eigen vorderingen 
en ontwikkeling inzien. De voortgang wordt 
weergeven in een grafiek waar ook de gemid-
delde ‘groeicurve’ zichtbaar is. De gemiddelde 
groeicurve, waarmee de leerling zijn eigen 
ontwikkeling kan vergelijken, geeft het streef-
niveau aan passend bij het jaarklasniveau. Op 
de curve is met bolletjes aangegeven wanneer 
de leerling heeft geoefend. Door op de bol-
letjes te klikken, kan de leerling inzoomen en 
zien welke opdrachten gemaakt zijn. Als op 
het bolletje een vergrootglas te zien is, kan 
de leerling de opdracht die hij heeft gemaakt 
nogmaals inzien. Docenten kunnen op dezelfde 
manier de resultaten van hun groep bekijken.

Conclusie
OefenProgrammaEngels.nl bevat een 
complete leerlijn voor vmbo tot en met vwo. 
De oefenomgeving vind ik eenvoudig in het 
gebruik en leerlingen kunnen zelfstandig op 
hun eigen niveau de essentiële vaardigheden 
in de Engelse taal oefenen. De opdrachten 
worden gepresenteerd vanuit diverse thema’s 
en passen goed bij de leefwereld van de 
leerling. De leerling kan zijn eigen vordering 
volgen en de score wordt vergeleken met het 

Voorbeeld van een Stercollectie 

voor havo- / vwo-leerlingen.  

In het OefenProgrammaEngels.nl  

kiest de leerling zelf een opdracht.

Voorbeeld van een 

Stercollectie voor 

het vak geschiedenis 

voor vmbo. 
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Ontstaan Stichting VO-content
Het Innovatieplatform-VO, een project van de VO-raad, resulteerde in 2011 in de 
oprichting van de Stichting VO-content door ruim 60 schoolbesturen uit het 
voortgezet onderwijs. Vernieuwende scholen ervaarden een gebrek aan aanbod 
van digitaal leermateriaal. De Stichting kreeg daarom de opdracht om een leermid-
delenbank te ontwikkelen met open leer- en toetsmateriaal. Docenten kregen zo 
meer keus in gebruik van digitale materialen en konden zélf ook leermateriaal 
ontwikkelen dat paste bij de onderwijskundige visie en de eigenschappen van de 
leerling. Karen van Herpen, coördinator communicatie van Stichting VO-content, 
licht de ontwikkelingen na het oprichtingsjaar in 2011 verder toe: “Op 15 novem-
ber 2016 vierde onze Stichting samen met 400 schoolleiders en docenten haar 
vijfjarig bestaan met het jubileumevent Samenwerken aan maatwerk: onderwijs-
innovatie met open leermateriaal. De ervaring in deze eerste vijf jaar van ons 
bestaan leerde dat voor het succesvol implementeren van open digitaal leermate-
riaal zoals het bedoeld is – voor onderwijzen en leren op maat – randvoorwaarden 
nodig zijn in de school die een brede organisatieverandering impliceren. Gedu-
rende de afgelopen jaren heeft VO-content daarom, naast open leermateriaal, een 

gedegen ondersteuningsaanbod ontwikkeld om samen met scholen te werken 
aan de gewenste onderwijskundige veranderingen. De  Stercollecties zijn over het 
algemeen geen leerlijnen die het merendeel van de docenten uit zichzelf omarmt. 
De vergelijking met de standaard methodes gaat mank door de volledig andere 
eigenschappen van het open leermateriaal. Methodes vormen toch het referentie-
kader voor de overgrote meerderheid van docenten en scholen. Neemt niet weg 
dat een steeds grotere groep docenten blij is met de Stercollecties, omdat de 
open leerlijnen hen in staat stellen om zelf na te gaan denken over leerdoelen en 
curriculum. Het open leermateriaal biedt meer kansen om gepersonaliseerd te 
leren en leren op maat te kunnen realiseren.”

vo-content.nl 

Wat zijn Stercollecties?

De Stercollecties van VO-content zijn 
open digitale leerlijnen voor het voortge-
zet onderwijs, ontwikkeld door ervaren 
docenten en redacteurs. Het leermateriaal 
is actueel, multimediaal en op maat in 
te zetten. Stercollecties kunnen worden 
ingezet als aanvulling op het bestaande 
lesmateriaal of als vervanger voor een 
reguliere methode. De verzameling leer-
materialen binnen een Stercollectie vormt 
een leerlijn die de kerndoelen en eindter-
men dekt. Elke leerlijn wordt ontwikkeld 
en onderhouden op basis van kwaliteitsei-
sen. Scholen zijn zo verzekerd van digitaal 
leermateriaal dat didactisch en vakinhou-
delijk in orde is. 

Het meeste materiaal voor de Stercol-
lecties wordt ontwikkeld door StudioVO. 
De medewerkers zorgen voor de redactie, 
vormgeving en het technisch beheer 
van de Stercollecties. Dat gebeurt samen 
met een team van deskundige docenten, 
verantwoordelijk voor de inhoud. Een 
docentenpanel test een nieuwe Stercol-
lectie voordat deze wordt gelanceerd. 
Alle Stercollecties worden gepubliceerd 
via het platform Wikiwijs en zijn daar 
ook door docenten te arrangeren. Dit 
betekent dat de docent alle opdrachten 
en thema’s van de Stercollecties kan 
kopiëren naar een eigen arrangement 
en tot op detail kan aanpassen. Zo kan 
de docent de lesstof in stukjes verdelen 
en op de gewenste volgorde zetten die 
past bij de manier van lesgeven en het 
niveau van de leerlingen. Op dit moment 
zijn ruim 100 Stercollecties beschikbaar 
voor vmbo, havo, vwo en voor de vakken 
Engels, Duits, Nederlands, wiskunde, 
scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde, 
biologie, economie, informatica en mens 
& maatschappij. Alleen docenten van 
deelnemende scholen hebben toegang tot 
het docentenmateriaal van de Stercollec-
ties met handleidingen, toetsen en extra 
oefenmateriaal.
wikiwijs.nl/stercollecties

Stercollectie in de praktijk

Rachel Wolsink en Soraya Kuipers, docenten Engels op het Twents 
Carmel College De Thij,  ontwikkelden hun eigen methode Engels 
met de Stercollecties. Het vorig schooljaar hebben beide docen-
ten hun Stercollectie Engels als methodevervanger voor het eerst 
volledig uitgeprobeerd. Elk hoofdstuk van de Stercollectie bevat 
uitleg, opdrachten, beeldmateriaal en een grote hoeveelheid links 
naar andere websites om bij elk onderwerp voldoende te kunnen 
di�erentiëren. Iedere leerling kan, na een klassikale inleiding, met 
een koptelefoontje een link naar keuze volgen. Via de links kunnen 
de leerlingen op een of twee manieren uitleg krijgen. De Stercollec-
ties vormen inmiddels de basis van de Engelse lessen op De Thij en 
vervangen de reguliere methode. 

streef- en opleidingsniveau. Het programma 
biedt een gevarieerd aanbod oefenstof: het 
ingestelde niveau bepaalt de moeilijkheids-
graad van de oefeningen. Het programma is 
enigszins adaptief van opzet en past auto-
matisch de oefenstof aan op basis van de 
resultaten van de leerling. Als docent kan ik de 
resultaten van mijn groep inzien en eventueel 
per opdracht feedback geven. OefenProgram-
maEngels.nl is een van de extra programma’s 
van Stichting VO-content voor deelnemende 
scholen. VO-content is een stichting zonder 
winstoogmerk en biedt voor het voortgezet 
onderwijs een grote variatie open leermate-
riaal van hoge kwaliteit aan tegen een zeer 
schappelijke prijs. 

Leerling kan in 

OefenProgrammaEngels.nl zijn 

eigen vordering inzien. 

Docenten Rachel Wolsink 

en Soraya Kuipers.

Voorbeeld van een opdracht 

Engels binnen het thema sport.  
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tekst: Fons van den Berg 36

M
ark van de Mortel (teamleider 
vmbo en projectleider) en Fons 
van den Berg (Apple Learning 
Specialist bij See Genius) vertel-

len hoe Sint Ursula Horn erin is geslaagd een 
succesvolle onderwijsinnovatie te realiseren. 
Mark: “Een paar jaar geleden waren we een 
goede, gemoedelijke maar allesbehalve avon-
tuurlijke streekschool vlakbij Roermond. De 
resultaten waren prima, ouders stuurden hun 
kinderen hier graag naartoe, nog steeds trou-
wens, en de krimp was te overzien. Niet te veel 
dingen overhoop halen, leraren met rust laten. 
Het gevolg was dat we in veel opzichten een 
traditionele school waren. Een fijne school dat 
wel, maar niet een die op de lange termijn heel 
toekomstbestendig was. Met een paar mensen 
zijn we wat dingen uit gaan proberen op het 
gebied van innoveren met ICT.”

De lerende leraar 
Mark gaat verder: “We hebben een tijdje 
laptopkarren gehad, maar die waren niet zo’n 
succes. Die bleken niet zo betrouwbaar, het 
was veel gedoe met organiseren en beheren. 
We lazen wat dingen over 1:1-onderwijs met 
iPads en dachten: misschien is dat dan wel iets 
voor ons. We hebben toen een aantal iPads 
gekocht en docenten gevraagd er mee te 
experimenteren. De eerste ervaringen waren 
positief, maar de docenten merkten al snel dat 
ze niet het maximale uit die iPads haalden. We 
beseften toen dat we leraren moeten leren 
hoe ze zoiets zinvol in de les inzetten. We 
hebben Fons erbij gehaald en hij heeft met ons 
een professionaliseringstraject ontwikkeld. 
Niet zomaar wat losse workshops, maar een 
doordacht, langlopend maatwerkprogramma 
aansluitend op onze onderwijskundige doelen. 
Konden we gelijk aan de collega’s laten zien 
dat het ons menens was.”

Fons: “Dat traject was een mix van basistrai-
ning over didactisch gebruik van de iPad, 
specialisatie-workshops, zoals over iTunes U 

en iBooks Author en persoonlijke begeleiding.” 
Mark vult aan: “Dit gaf collega’s echt het gevoel 
dat ze op maat werden bediend en dat er 
ruimte was voor eigen tempo en ideeën. Een 
externe deskundige maakte een groot verschil. 
Die heeft expertise en praktijkervaring en legt 
niet de focus op de technologie, maar op het 
lesgeven met die technologie. Dat is voor een 
leraar een fijne sparringpartner.”

iCamp
Volgens Mark heeft Fons hen ook overtuigd 
om met de koplopers iets bijzonders te doen. 
“Die hebben we namelijk op iCamp gestuurd. 
Dat was wel een cruciaal onderdeel van ons 
traject. Dat heeft echt veel e� ect gehad.” Fons 
legt uit: “Op iCamp ben je met maximaal 20 
collega’s twee dagen lang buiten de school 
om ongestoord met elkaar te praten over 
en werken aan het onderwijs dat je éigenlijk 
wilt maken en hoe je daar de iPads zinvol bij 
gebruikt. Veel praten, denken, leren en maken.” 

Mark knikt: “Dat was fijn voor de collega’s. 
Ze kwamen vol inspiratie en ideeën terug. 
Docenten hebben doorgaans te weinig tijd om 
in alle rust te werken aan nieuwe onderwijs-
praktijken. En dat ze dat samen doen, als team, 
was ook belangrijk. Daar word je als teamleider 
heel blij van.”

Heldere visie 
De adoptie van de iPad verliep best vlot, 
aldus Mark. “De projectnotitie die we hadden 
gemaakt, zat ook goed in elkaar. Collega’s 

begonnen goede, kritische vragen te stellen 
over het ‘waarom’.  De visie van het project 
werd op dat moment nog niet breed in de 
schoolleiding gedragen. Dus vonden we dat 
we daar met school- en teamleiders ook aan 
moesten werken, zodat het iets ging worden 
van de hele school.”
Fons vult aan: “Ik heb toen voorgesteld om met 
de hele schoolleiding een Education Strate-
gic Planning-sessie te doen. Dat is een soort 
iCamp, maar dan voor schoolleiders. Het doel 
is een strategisch plan voor je gewenste inno-
vaties te ontwerpen.” Mark: “Het ESP-raamwerk 
hielp ons de visie aan te scherpen, doelen vast 
te leggen en te omschrijven hoe het eruitziet 
als we onze doelen hebben gehaald. Daarmee 
konden we concrete plannen maken voor good 
practice op het gebied van leiderschap, leren 
en lesgeven, professionalisering, het meten 
van e� ecten en de fysieke leeromgeving. 
En wat de rol van de technologie daarin is 
natuurlijk. ESP zorgde ervoor dat we als school 

breder en dieper zijn gaan kijken naar onze 
toekomst.”

In de visie van Sint Ursula Horn staat active-
rende didactiek centraal. “Daar draait alles 
om. De iPad is ons gereedschap om dat vorm 
te geven. We hebben onze aangescherpte 
visie en onze plannen tijdens een interne 
onderwijsconferentie gepresenteerd. Dat was 
spannend, maar omdat we er zo goed over 
hadden nagedacht, raakten collega’s snel over-
tuigd. En enthousiast. We zorgen er als school 

Actief leren 
met iPads op 
Sint Ursula Horn 
Als je nog nooit gehoord hebt van Scholengemeenschap Sint Ursula Horn is dat niet 
vreemd. Toch is het absoluut de moeite waard om eens goed te kijken naar deze school. De 

manier waarop Sint Ursula Horn haar onderwijs heeft vernieuwd met behulp van iPads, heeft 

ertoe geleid dat de school de titel Apple Distinguished School mag voeren. “Maar we zijn 

geen iPad-school hoor. Schrijf dat alsjeblieft gelijk even op.”

Collega’s begonnen goede, 
kritische vragen te stellen over 
het waarom
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Actief leren 
met iPads op 
Sint Ursula Horn 

bijvoorbeeld voor dat je als docent alles kunt 
leren wat je nodig hebt om dat gereedschap 
optimaal te gebruiken in je lessen. We hebben 
dat echt ook waargemaakt. We bieden heel 
veel begeleiding en creëren veel ruimte voor 
samenwerken, delen en ontwikkelen. Dat heeft 
aardig wat tijd en geld gekost, maar die inves-
tering betaalt zich nu uit. Een groot deel van 
onze docenten is al Apple Teacher. Als iemand 
die certificering haalt, vieren we dat. En inmid-
dels zijn drie collega’s, waaronder ikzelf Apple 
Distinguished Educator.”

Zichtbare en meetbare effecten
De school besteedt veel aandacht aan het 
meten van de e�ecten van de innovatie. Mark: 
“Ik heb voor de afstudeerscriptie (Persoon-
lijk leren met iPads. E�ecten op motivatie, 
leerprestaties en onderwijsrendement in het 
VMBO-T) voor mijn masteropleiding de resul-
taten van onze iPad-pilot onderzocht. Daaruit 
bleek dat docenten ervaren dat de motivatie 
in de iPad-klassen hoger is en langer in het 
schooljaar vastgehouden wordt. De analyse 
van de schoolvragenlijst op de schaal moti-
vatie laat zien dat leerlingen van iPad-klassen 
met name hoger scoren op huiswerkattitude 
en concentratie in de klas. Leerlingen zijn posi-
tief over het remediërend e�ect van filmpjes 
met extra uitleg en andere digitale aanvullende 
oefenmaterialen. Volgens docenten waarde-
ren leerlingen de afwisseling in werkvormen 
zeer. De iPad-klassen laten overigens aan het 
einde van het schooljaar procentueel minder 
onvoldoende rapporten zien dan de controle-
groepen.”

Mark gaat verder: “Dit onderzoek bevestigt 
onze overtuiging dat het gebruik van de 
iPad écht kan bijdragen aan kwalitatief goed 
onderwijs dat inspeelt op individuele leervra-
gen en -behoeften, terwijl tegelijkertijd goede 
resultaten worden behaald. We blijven met 
behulp van SAQI structureel de ontwikkelingen 
monitoren en de resultaten meten. Daarnaast 

is het in de voorlichting aan ouders belangrijk 
dat we onze visie goed uitleggen en benadruk-
ken dat de iPad een middel is om activerende 
didactiek mogelijk te maken. Aanvankelijk was 
er wel scepsis. Met name over de keuze voor 
de iPad. We hebben veel aandacht besteed 
aan uitleggen aan ouders wat we wilden en 
waarom we dat wilden. Dat gaat niet vanzelf. 
Je moet daar een goed verhaal bij hebben. En 
feiten, want ouders willen graag dat je kunt 
aantonen dat iets werkt. Terecht.”

Erkenning: Apple Distinguished 
School 
Sinds afgelopen zomer is Sint Ursula Horn een 
van de eerste drie Nederlandse Apple Distin-
guished Schools. “Daar was het ons niet om 
te doen, maar het is wel mooi om als school 
erkenning te krijgen van zo’n innovatief bedrijf. 
En dat is niet omdat we iPads gebruiken, maar 
om de manier waarop we ons onderwijs suc-
cesvol hebben vernieuwd. We hebben met 
overtuiging voor het onderwijsecosysteem 
van Apple gekozen. Dat gaf naar de collega’s 
toe duidelijkheid. Het werd Apple, punt. En dat 
heeft ons veel gebracht.”

Om Apple Distinguished School te worden, 
maakt een school een iBook waarin wordt 
verteld hoe haar good practice eruitziet. 
“Omdat we met het ESP-raamwerk hadden 
gewerkt, was het relatief makkelijk om te laten 
zien aan welke knoppen we hebben gedraaid. 
Apple is behoorlijk kritisch, dus je moet alles 
kunnen aantonen. Maar het samenstellen van 
het boek maakt ook dat je met elkaar nog eens 
goed reflecteert op waar je mee bezig bent. We 
zien dat we behoorlijk ver zijn, maar ook dat 
er nog werk aan de winkel is. En dat de weg 
van de geleidelijkheid, geheel volgens ons plan 
heel goed bij ons past.”

“Jammer dat dat grotendeels zonder mij gaat,” 
grapt Fons. “Ik heb mijn werk blijkbaar goed 
gedaan, want het grootste deel van de profes-

sionalisering wordt inmiddels door leraren 
zelf gedaan. Het eigenaarschap van de eigen 
ontwikkeling is hier dik voor elkaar. Gelukkig 
komen de docenten die voor het eerst les gaan 
geven aan leerlingen met iPads nog wel bij me 
op iCamp.” 

Mark: “We zijn er trots op dat we nu regelmatig 
andere scholen ontvangen om ons verhaal 
mee te delen. We laten daarbij zien wat wij 
hebben gedaan om succesvol te innoveren, 
maar dat dat niet per se hét recept voor succes 
is. Je ziet bij ons het oude en nieuwe onderwijs 
ook nog best goed door elkaar trouwens. Maar 
het nieuwe is steeds zichtbaarder.” Mark wijst 
trots op de StudyZone, een modern ingerichte 
open leerruimte. “Dit was een nagenoeg 
ongebruikte, donkere mediatheek. Nu vinden 
leerlingen het heerlijk om hier te werken. 
Alleen, samen of in stilte. Het kan hier allemaal. 
We zijn op verzoek van leraren ook lokalen aan 
het moderniseren.”

Bezoekers zijn volgens Mark vaak verrast en 
verbaasd als hij uitlegt dat het de school vooral 
gaat om het leren en lesgeven en niet om die 
iPad. “Ze denken vaak: we gaan eens kijken bij 
zo’n iPad-school. Maar iPad-scholen bestaan 
helemaal niet. Mensen moeten gewoon maar 
eens komen kijken, dan zullen ze het zelf zien.” 

Sint Ursula Horn bezoeken? 
Mail dan naar m.vandemortel@ursula.nl
Website: ursula.nl/iPad

Meer weten over Apple Professional 
Learning of iCamps? 
Mail dan naar fons@seegenius.nl. 
Andere relevante bronnen zoals 
Marks afstudeerscriptie en het iBook 
vind je achter de QR-code of via
bit.ly/sintursulavives

Boven: Filmen
Links: Leerlingen 
op de iPad
rechts: Sportles
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Hakan Akkas aan het werk met leerlingen van de Coderclass.

tekst: Carla Desain
foto: Ihsane Beyd38
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Sommige docenten zijn altijd bezig met hun vak, niet alleen tijdens de les. In pauzes en na 

schooltijd buigen ze zich met enthousiaste leerlingen over extra projecten. Ze zijn steeds op 

zoek naar interessante gastsprekers en excursie- en stagemogelijkheden. In het weekend en de 

vakanties begeleiden ze leerlingen naar competities in binnen- en buitenland. En tussendoor 

doen ze niets liever dan praten over hun mooie vak. Zo iemand is Hakan Akkas, docent 

informatica aan Metis Montessori Lyceum in Amsterdam.

I
n het ruime informaticalokaal in het Metis Montessori Lyceum 
zitten 22 brugklassers in kleine groepjes achter hun laptops. Als 
een bezoekster hardop veronderstelt dat ze Instagram of Facebook 
checken, reageren ze gepikeerd: “Nee, dat doen we wel in de pauze. 

Voor social media hebben we nu geen tijd. Programmeren is veel leuker, 
daar ligt onze uitdaging!” 

Zo, die leerlingen zijn fanatiek.
“Ja, leuk hè? Dit is een van de zeven brugklassen hier op school. 
Deze leerlingen kozen voor de Coderclass, onze nieuwe informatica-
profielopleiding. Ze zijn enorm gemotiveerd om meer te leren over 
programmeren, web-, game- en appontwikkeling, robotica en meer. 
Gedurende hun hele schooltijd krijgen ze naast het gewone havo-/
vwo-lesprogramma vijf uur per week extra informatica. Deels is dat een 
specifieke invulling van de keuzewerktijd-uren; de rest komt bovenop 
hun normale rooster. Sommige leerlingen komen op vrijdagmiddag 
ook nog naar de roboticaclub. En in het weekend wordt thuis geregeld 
doorgewerkt aan modules of projecten.”

Hoe kwamen jullie ertoe om die Coderclass te 
beginnen?
“Toen ik hier zes jaar geleden als zij-instromer kwam werken, was 
informatica alleen een bovenbouw-keuzevak. Veel getalenteerde 
leerlingen hadden eigenlijk niet genoeg aan die twee uur in de week, ze 
wilden meer en dieper op de stof ingaan. En ze vonden het jammer dat 
ze nu pas aan de slag konden met hun interesse in ICT. Ook een KNAW-
rapport uit die tijd (2012) benadrukte (onder meer) het belang van 
informatica in de onderbouw. Dus zijn we gestart met een onderbouw-
vak en met een uitgebreider extra bovenbouwvak: ‘ICT in de wolken’. 
We maakten meer ruimte voor (zelfgekozen) projecten, gastsprekers 
en excursies. Vervolgens raakten mijn collega Jurjen Hickmann en ik 
met onze directeur in gesprek over waarom speciale profielen voor 
leerlingen met interesse en talent voor sport, muziek, theater, techniek 
of klassieke talen heel normaal zijn in het onderwijs, maar zoiets niet 
bestond voor informatica-talenten. We besloten daar verandering in te 
brengen. Zo ontstond onze Coderclass-opleiding, die moet doorgroeien 
tot een volledige profielopleiding voor havo/vwo.”

Hoe zit het lesprogramma in elkaar? Er zal nogal wat 
niveauverschil zijn, of niet?
“Ja, dat klopt. Er zitten leerlingen in de groep die al hun halve leven 
computergek zijn en al hun vrije tijd besteden aan spelletjes, program-
meren en prutsen aan hardware. Andere kinderen vinden informatica 
heel interessant, maar hebben nog weinig ervaring. Daarom zijn we 
afgestapt van het klassikale. Ieder werkt op z’n eigen tempo, dat past 
ook goed bij de Montessori-aanpak. We maakten allerlei modules over 
programmeerprincipes en -talen, hardware, robotica, virtual reality, web-
development en meer. Er staan nu 52 modules met lesstof, oefeningen 
en opdrachten op de Coderclass-wiki en er komen er steeds bij. Als een 
module is doorlopen, de opdrachten zijn afgerond en gepresenteerd, 
krijgt de leerling een badge voor in z’n digitale portfolio. Het kernpro-
gramma voor leerjaar 1 omvat tien verplichte modules die voor een 
bepaalde datum moeten zijn afgerond. Daarnaast kunnen leerlingen 
andere modules doen die ze interessant vinden, of werken aan een 

Van ICT-hulp voor de 
buurt naar inspirerende 
informaticadocent

Niet alle kinderen komen 
van huis uit in aanraking 
met programmeren
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Roboticateam de BaggerBusters met hun 3e prijs in Denemarken.
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eigen project. Doordat iedereen zelfstandig aan het werk is, kan ik mijn 
tijd goed verdelen over wie hulp nodig heeft. Ik heb digitaal overzicht 
van ieders vorderingen, dus ik kan een leerling die vastzit met een 
opdracht verwijzen naar een ander die er al mee klaar is. Saamhorig-
heid, vriendschappelijkheid en behulpzaamheid staan centraal
in mijn lessen. Echt fantastisch vind ik dat, iedereen stimuleert elkaar, 
ouderejaars komen in de pauze vaak helpen. En zoals programmeurs 
wereldwijd elkaar helpen om codeerproblemen op te lossen op de 
community Stack Overflow, hebben wij ons eigen Outofbounds-forum. 
Naast die modules hebben we vier projecten per jaar, waaraan in teams 
samengewerkt wordt, vaak onder leiding van iemand uit het bedrijfsle-
ven. Bijvoorbeeld met datavisualisatie inzicht geven in plaats en tijdstip 
van fietsendiefstallen in Rotterdam. En natuurlijk nodigen we gastspre-
kers uit en gaan op excursie. Wellicht reizen we over een paar jaar naar 
Silicon Valley met de vierdeklassers.”

Zo krijg jij je werkweek wel vol.
“Haha, en dan heb ik het nog niet eens gehad over robotica-lessen aan 
niet-Coderclass-leerlingen tijdens de keuzewerktijd-uren. Of over de 
roboticaclub op vrijdagmiddag, samen met collega Adem Öztürk, en de 
competities waaraan we meedoen. Ons team De BaggerBusters werd 

dit jaar tweede in de Benelux-finale van de First Lego League. Bij de 
daaropvolgende Europese finale in Denemarken wonnen we een derde 
plaats. En in augustus namen we deel aan de World Robot Summit in 
Japan. Dus ik maak inderdaad lange werkdagen en ook in mijn week-
enden en vakanties ben ik deels bezig voor school. Al besteed ik heus 
genoeg tijd aan mijn gezin, hoor. Ik neem mijn dochter van 4 wel eens 
mee naar open dagen of robotactiviteiten. Dat vindt ze erg leuk.”

Hoe kom je aan je fascinatie voor computers en 
programmeren?
“Eigenlijk was dat toeval. Toen mijn oudste broer een jaar of 16 was, 
en ik 8, kreeg hij – na lang zeuren – een MSX homecomputer van onze 
vader. Wat een fascinerend ding was dat! Ik mocht er spelletjes op 
spelen en leerde al snel die te kopiëren op cassettebandjes. Mijn vriend-
jes waren er blij mee. De MSX werd vervangen door een pc, en ik leerde 
al doende om allerlei verschillende programma’s te gebruiken, te instal-
leren en fouten te verhelpen. Ik was de handige Harry van de buurt 

en werd erbij geroepen als buren of vrienden problemen hadden met 
hun computer. Zo ben ik de informaticawereld ingerold. Als mijn broer 
toen geen computer had gekregen, was ik wellicht heel ergens anders 
terechtgekomen. Want op school had ik geen informaticales, ik had niet 
eens een bètapakket. Dus dankzij die eerste MSX ben ik nu dagelijks 
bezig met computers, robots en ander geweldig ‘speelgoed’.”

Beschouw jij jezelf als een rolmodel voor kinderen van 
niet-Westerse komaf?
“Ik stel me niet bewust zo op. Maar ik denk wel dat ik dat e� ect heb op 
kinderen. Niet alle kinderen komen van huis uit in aanraking met pro-
grammeren. Die hebben een klein duwtje nodig van een enthousiaste 
leraar. Dat duwtje geef ik graag; door mijn plezier, mijn interesse en mijn 
kennis met hen te delen. Als kinderen ontdekken dat ze zelf kunnen 
programmeren, dat ze een robot aan het werk kunnen zetten, motiveert 
dat enorm om verder te gaan. Ik ben er ook best trots op dat veel van 
mijn oud-leerlingen informatica of iets aanverwants studeren. 
Wat ik wel jammer vind is dat weinig meisjes voor mijn vak kiezen, 
in de Coderclass zitten er maar vier. Terwijl op open dagen de meisjes 
minstens even enthousiast zijn als de jongens. Ik heb helaas geen 
vrouwelijke collega, maar probeer wel om geregeld vrouwelijke 

gastsprekers naar mijn lessen te halen. Natuurlijk hoeft niet iedere 
leerling informatica te kiezen, maar ik vind het jammer als iemand dat 
vak niet kiest op basis van de onterechte gedachte ‘dat dat toch niets is 
voor iemand als ik’.” 

coderclass.nl
bit.ly/2sAFdK1 - KNAW-rapport
Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs (2012) 
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ME
Wat zijn de vereisten voor succesvol maakonderwijs? 

Allereerst natuurlijk een enthousiaste docent die zelf 

ook maakgek is. En die leerlingen kan stimuleren 

om creatief te denken en hun ideeën te durven 

uitvoeren. En verder: voldoende materialen 

en gereedschappen. Wat is de rol van het 

rooster eigenlijk? Wat werkt het best voor 

maakonderwijs? In alle vrijheid buiten lestijd 

of geïntegreerd in de lessen of als apart vak 

in de urentabel? Vives sprak hierover met 

Ralph Crützen, informatica-, wiskunde- 

en maakdocent op het Grotiuscollege in 

Heerlen. Ralph staat bekend om zijn 

enthousiaste Twitter-berichten over de 

projecten van zijn MakerKlas en die van 

hemzelf.

Wat NOU
JE ?MAAK

“De MakerKlas is eigenlijk een uitgegroeide hobby. Een jaar of zes 
geleden kocht ik een Arduino. Dit is een computertje ter grootte van 
een chipkaart, dat je kunt programmeren zodat er fysieke dingen 
gebeuren: een motortje gaat draaien, een lampje gaat branden. In die 
tijd kwam net het ‘internet of things’ in de belangstelling. Dus ik wilde 
proberen om met een Arduino dingen aan het internet te koppelen. Mijn 
eerste probeersel was de draadloze deurbel bij mij thuis. Dat lukte! Als 
iemand aanbelde, kreeg ik een Twitter-berichtje. En andersom, als ik een 
tweet stuurde met een bepaalde hashtag, ging de deurbel. Totaal nutte-
loos natuurlijk, maar wel grappig, al vond mijn vrouw het wel een beetje 
irritant. Mijn volgende idee was even maf: een lamp in mijn werkkamer 
die van kleur veranderde als iemand daar via Twitter opdracht toe gaf. 
Als bewijs stuurde dit @TinkerLicht automatisch een foto van zichzelf 
terug. Gaaf toch?”

Het begin van de MakerKlas
“Ik had zoveel lol in het maken van dingen, dat ik mijn leerlingen ook 
de kans wilde bieden om dit soort gekke dingen te bedenken en op 
school te maken. Ik begon ermee tijdens mijn informaticales. Leerlingen 
vonden dat superleuk, havo- en vwo-leerlingen in de bovenbouw zijn 
niet meer zo gewend om met hun handen te werken. Gestimuleerd door 
hun enthousiasme is toen de MakerKlas ontstaan, voor leerlingen die 
geïnteresseerd zijn in techniek en elektronica. Iedereen was welkom, 
op vrijdagmiddag na schooltijd. De eerste twee jaar kwamen er vooral 
bovenbouwleerlingen. Ze werkten aan een knikkerbaan, oplosrobot 
voor een Rubiks-kubus, 3D-scanner en een robot waarmee we deel-
namen aan de First Tech Challenge. Ze hadden niet zulke wilde ma�e 
plannen als waarop ik gehoopt had, maar ze werkten heel gemotiveerd 
en fanatiek aan hun eigen projecten.”

Maatwerkuren
“Dit schooljaar is de invulling van de maakuren wat veranderd. In de 

onderbouw hebben alle leerlingen nu voor 80 procent reguliere lessen 
en voor 20 procent vrije keus. In die zogenoemde maatwerkuren 
kunnen ze workshops kiezen als Japans, fitness, filosofie, wetenschap-
pelijk onderzoek, videobewerking of maken. Telkens in blokken van acht 
weken. Eerst was ik heel enthousiast, dit leek me een mooie manier om 
ook onderbouwleerlingen de kans te bieden om aan het maken te slaan. 
Omdat zij geen informaticales hebben en omdat het maaklokaal in een 
uithoek van het gebouw zit, was de MakerKlas bij hen niet erg in beeld. 
Maar het pakte anders uit: niet alle leerlingen hadden echt gekozen 
voor mijn workshop. Sommige workshops waren zo populair dat er niet 
genoeg plaats was voor alle gegadigden. Wie ‘over’ was, werd ergens 
anders geplaatst tegen z’n zin in. Dat had een duidelijke uitwerking op 
de sfeer in mijn lokaal, op de creativiteit en de zelfwerkzaamheid. Op dit 
moment wordt er gewerkt aan een ‘infinity mirror’, houten voorwerpen, 
robotarm en aan een interactieve zandbak met een projector erboven. 
Maar andere leerlingen hangen wat rond en stralen uit dat ze nergens 
interesse in hebben, of hebben bij elke handeling mijn hulp nodig. En 
er is ook geen extrinsieke motivatie: dit zijn verplichte lesuren, maar ik 
hoef niet te beoordelen wat ze maken en hoe hun werkhouding is.”

Proef met concrete opdrachten
“Ik heb één blok geprobeerd om met concrete opdrachten te werken: 
Scratch, papieren circuits, bibberbotjes. Elke week deden we iets 
anders. Dat was best leuk en leerlingen leerden er ook van, maar ik vind 
het te gestructureerd. Ik wil meer creativiteit, ik wil dat ze zelf bedenken 
wat ze willen maken. Maar aan de andere kant: als je niet weet wat er 
allemaal mogelijk is, hoe kom je dan op creatieve ideeën? Misschien leg 
ik de lat wel te hoog voor onderbouwleerlingen die maar acht keer twee 
uur komen. Ik ben nog op zoek naar een gulden middenweg. Verder 
overweeg ik om te regelen dat ik het hele komende schooljaar dezelfde 
leerlingen krijg in mijn maatwerkuren-workshop. En dan alleen leerlin-
gen die hier echt voor gekozen hebben. Zodat we samen toekomen aan 

De MakerKlas 
en de rol van 
het lesrooster
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eigen ideeën bedenken en de vaardigheden leren die nodig zijn voor de 
uitvoering daarvan.”

MakerKlas vervallen
“Ik krijg van school niet meer dan de vier uur toebedeeld die ik besteed 
aan de maatwerkuren. Dus nu is die aparte vrijdagmiddag MakerKlas 
vervallen. Ik zou best door willen gaan, maar ik heb ook verantwoorde-
lijkheden binnen mijn gezin. Het idee was dat de bovenbouwers zouden 
aanschuiven bij de maatwerkuren. Ze zijn natuurlijk van harte welkom, 
maar het werkt niet zo goed. Ze kunnen wel zelf een beetje klooien, 
maar ik heb nauwelijks tijd voor ze. Ik ren van hot naar her en moet mijn 
aandacht verdelen. Nu is zelfstandig problemen oplossen een van de 
belangrijke dingen die je leert van maken, maar ze hebben wel stimu-
lans en overleg nodig. En dat waren ze afgelopen jaren ook gewend 
om te krijgen. Ook dit bevalt me niet; volgend jaar wil ik hier echt een 
andere vorm voor.”

Samenwerken met collega’s
“Wat meespeelt, is dat ik ongeveer als enige binnen school met maakon-
derwijs bezig ben. Alleen bij het vak NLT (natuur, leven en technologie) 
moeten leerlingen een waterzuiveringsinstallatie maken en daarvoor 
een soort zeefje ontwerpen en 3D-printen. Ik zou dat willen uitbreiden, 
dat maken meer verweven wordt in andere vakken. Dan wordt het 

ook normaal om zo bezig te zijn. Eerlijk gezegd voelt het soms een 
beetje eenzaam, ik moet alles zelf bedenken. Ik heb eens een workshop 
Arduino georganiseerd voor collega’s, dat leek me tof. Maar alleen de 
TOA kwam opdagen. Misschien leg ik ook hier de lat te hoog. Misschien 
moet ik beginnen met iets leuks dat collega’s thuis met hun kinderen 
kunnen doen, tekenrobotjes maken of zo. Per slot van rekening is niet 
iederéén zo’n maak-nerd als ik.”

Even dromen
“Als ik even mag dromen, dan zie ik een goed geoutilleerde makerspace 
voor me op een centrale plek in het schoolgebouw, waar leerlingen en 
docenten op elk moment van de dag aan de slag kunnen. Met bemen-
sing, waardoor er altijd toezicht en hulp voorhanden is en de deur 
wagenwijd open kan staan. Zodat nieuwsgierigen gemakkelijk even 
kunnen komen kijken. En waar ook de schoolleiding af en toe binnen-
stapt. Verder droom ik over maken geïntegreerd in andere vakken, dat 
de docent Engels bijvoorbeeld leerlingen de keus laat om een papieren 
werkstuk te maken over Londen of een 3D-print van de Big Ben of ander 
markant bouwwerk. Dat zou tof zijn!” 

Ik wil meer creativiteit, ik 
wil dat ze zelf bedenken 
wat ze willen maken

Ralph Crützen wil graag tips en ideeën uitwisselen 
met andere docenten.
@RalphCrutzen
r.crutzen@grotius-lvo.nl
www.makerklas.nl 
www.facebook.com/makerklas 
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“Zijn jullie ook zo moe?”, vraag ik. Ik word meewarig aangeke-
ken, maar er volgt geen antwoord. “Zullen we?” Het antwoord 
is “Nee…. Geen opstartspelletjes… please please please…” 
Ik zet een muziekje op. De klas wordt wakker op All I want 
for Christmas. Spelletjes op de vroege ochtend worden niet 
gewaardeerd in deze klas. Kerstliedjes wel. Ok. Weer wat 
geleerd. De docent een deur verder probeert zijn klas stil te 
krijgen en aan het werk te zetten, ze morren een beetje. In het 
medialokaal is het aan. Qua muziek en qua werken, iedereen 
stormt dansend naar de computers en popelt om aan de slag 
te gaan. Mijn ogen gaan langzaam open, ik ging vandaag iets 
nieuws uitleggen, geloof ik…

Leerlinglagen
We beginnen vandaag met Photoshop. Ik probeer al 

jaren een goede manier te vinden om uit te leggen hoe 
lagen werken. Uiteindelijk heb ik zelf een filmpje gemaakt, 

want ik weet natuurlijk alles beter dan anderen. Het 
filmpje was redelijk e� ectief, maar toch werd er nog vaak 

geknipt in verkeerde lagen en ik hoorde steeds ‘het filmpje 
doet het niet. Wat nu?’ Ik besluit de leerlingen tot lagen 

te maken. Ik doop ze om tot tekst, achtergrond, laag door 
knippen en schuif ze voor en achter elkaar langs. Ik trek aan 

armen, duw hoofden naar beneden en doop uiteindelijk zelfs 
leerlingen om tot filters. De wazige blikken op de gezichten klaren lang-
zaam op. “Het is net als bij mensen. Soms doe je heel stoer en dan ziet 
niemand je onzekere laag die erachter zit”, is de samenvatting van een 
leerling. “Ja, en als je dan boos wordt op het stoere, verandert de onze-
kerheid niet.” Zo. Een lesje pedagogiek. Bedankt. En aan de slag, jullie!

De eerste stapjes in Photoshop
En daar gaan ze. Pixels, lagen, selecteren, knippen, toevoegen, bijkleu-
ren, gummen. In no time zit ik tussen de professionals. Inmiddels kan 
ik van tevoren redelijk inschatten welke vragen en problemen we gaan 
tegenkomen en snap ik wat leerlingen bedoelen met een opmerking als 
‘mijn hoofd wordt helemaal uitgerekt’ of ‘mijn been zweeft in het heelal.’ 
Het duurt niet lang voor het eerste duo Indesign opent en in Illustrator 

bezig is. De eerste stappen in het 
ontwerpersvak worden gezet, terwijl 
de muziek bezig is. Er wordt gekeuveld 
alsof iedereen elkaar al jaren kent:
“Zo dat spel ken ik nog uit mijn jeugd…”
“Jeugd? Jij hebt nooit een jeugd gehad, 
je bent zo serieus.”
“Nee, man jullie zitten nog in jullie jeugd, 
alleen Spaander heeft herinneringen.”
“We hebben zo wiskunde, bah.”
“Wiskunde is mijn leukste vak juist!”
“Mijne geschiedenis!”

Ik begin wat beteuterd te kijken. Een 
leerling zegt: “Maar media is het aller-
leukste.” “Media is toch geen vak?”, 
vraagt een ander. Oh ja, ik geef geen 
vak, want geen cijfers. “Maar ik heb hier 
het allermeest geleerd, hoor.” Fijn. 
Geen vak, wel leren. 

Na twee lesuren zijn de eerste resultaten binnen. Ik zie dat deze 
leerlingen verder zijn gekomen dan de leerlingen van vorig jaar. 
Zijn zij gewoon goed of heb ik beter leren uitleggen?  

…en ik maar leren

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

We zijn weer begonnen. De regen heeft de hitte uit het gebouw verdreven, het 

is de tweede donderdagochtend van het schooljaar. Aan tafel zitten de nieuwe 

medialeerlingen. Fedde: ‘ik kies media, omdat ik foto’s wil bewerken’, Phuong: 

‘ik kies media, omdat ik op de computer wil werken’, Reda: ‘filmpjes maken!’ 

En alle anderen kijken slaperig voor zich uit. Ik ook. 

De mediaklas van Inge

tekst: Inge Spaander42
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Kortom, werk je in het onderwijs 
 dan mag je IPON 2018 

zeker niet missen.

VAKBEURS VOOR 
ONDERWIJS EN ICT

WWW.IPON.NL

GRATIS REGISTRATIE NU GEOPEND
SCHRIJF 7 & 8 FEBRUARI 2018 IN JE AGENDA

IPON Leermiddelenbeurs • De Klas voor de Toekomst 
• Coding- en Makersplein • Expertise Summit 

• Gewoon Speciaal conferentie • IPON Awards 2018 • Start-up area

IPON2018 is een Reshift productie onder auspiciën van stichting IPON

Meer dan 100 workshops, presentaties en keynotes over onderwerpen als: Learning analytics, 
educatieve apps, werken in de cloud, mediawijsheid, digitale leeromgevingen, leerlingvolg-

systemen, 21e eeuwse vaardigheden, programmeren & maken, leren op maat, digitaal toetsen, 
leermiddelen, tabletonderwijs en fl ipping the classroom.
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In de luwte van de discussie over hogere salarissen en verminderen van 
de werk- en administratiedruk woedt al geruime tijd de discussie over de 
voertaal in het hoger onderwijs. Nederlands of Engels?

Nuances
In een opiniestuk van Felix Huygen in de Volkskrant van 28 juni 2017 
gaat een van de argumenten tegen Engels over nauwkeurig uitdrukken 
(Huygen, 2017): 

“Pas na duizenden uren van boeken en artikelen 
lezen, van gesprekken voeren en opstellen schrijven, 

slaag je er misschien in je met enige nuance uit te 
drukken en wat leesbaars op papier te zetten.” 

Waar de docent een boeiende verteller in het Nederlands blijkt te zijn en 
de voltallige collegezaal ademloos aan zich weet te binden, slaat hij om 
in een hakkelende, droge opsommer als het college opeens in het Engels 
moet worden gegeven. Paul Kirschner illustreert iets vergelijkbaars 
op het Blogcollectief Onderzoek Onderwijs aan de hand van een eigen 
ervaring (Kirschner, 2017):

“Ik heb in het verleden wiskundeles gekregen van een 
Chinese Nobelprijswinnaar. Hij was zonder twijfel 
expert op zijn gebied, maar hij was de Engelse taal 

niet dusdanig machtig om ‘op hoog niveau kennis en 
begrip’ over te brengen en alle studenten hadden daar 

problemen mee.” 

Omgekeerd geldt dat voor studenten die in hun beste steenkolenengels 
een wetenschappelijk bedoelde afstudeerscriptie produceren. Hoeveel 
mooier, genuanceerder (dus wetenschappelijker) en leesbaarder wordt 
afstudeerwerk als het in het Nederlands wordt geschreven? Ik ben 
het lang niet altijd eens met de stellingnames van BON, waarvan Felix 
Huygen bestuurslid is, zeker niet met de toonzetting van hun discussies, 
maar hier hebben ze in mij een medestander.

Moedertaal
Bijna iedereen kan zich het best uitdrukken in zijn moedertaal. De 
taal waar je mee groot geworden en grootgebracht bent. De taal die 
je spreekt, leest, hoort en leeft. De taal waarvan je elke nuance kent 
en waarin je je het nauwkeurigst kunt uitdrukken. Hoe beter je de taal 
beheerst, zowel bij de zender als ontvanger, hoe beter de boodschap 

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. 

overkomt. En waar we in het verleden nog wel eens konden lachen om 
armzalige vertalingen van gebruiksaanwijzingen of garantiebepalingen 
van Taiwanese producten, is het onderwerp nu ‘groot bier’ geworden in 
het wo.

Internationaal
Natuurlijk begrijp ik ook dat Nederland zich internationaal graag als een 
kennismaatschappij wil profileren. Maar de huidige weg lijkt juist het 
tegenovergestelde te gaan bewerkstelligen (NOS, 2017). De Raad voor 
de Nederlandse Taal en Letteren schreef in 2015 een adviesrapport over 
de positie van het Nederlands in het hoger onderwijs, pleitte daarin voor 
goed Nederlands bij studenten (‘Vaart met taalvaardigheid, Nederlands 
in het hoger onderwijs’) en herhaalde dat standpunt in 2016 voor het 
hele wetenschappelijk onderwijs (‘Nederlands als taal van wetenschap 
en hoger onderwijs’):

“(…) dat het Nederlands ook in het wetenschappelijk 
domein een volwaardige taal blijft en dat studenten 
aan universiteiten en hogescholen het Nederlands op 

hoog niveau leren beheersen (…)”

Tweesprong
Dan sta je, als universiteit, voor de taalkeuze en kun je twee dingen 
doen: studenten (beter) Nederlands laten leren of docenten beter Engels 
laten spreken en schrijven (KNAW, 2017). Zo voorkom je Dunglish (‘I shall 
lay this out to you’). In China heeft men om die reden het taalbeleid aan-
gescherpt. Het Chinglish heeft voor een negatief imago gezorgd. Omdat 
de rest van de wereld vooralsnog niet bereid lijkt Chinees te leren, 
worden de Engelse vertalingen geüpgraded. Misschien kunnen Neder-
landse universiteiten daar een voorbeeld aan nemen áls ze definitief 
kiezen voor het Engels. In ieder geval als eerste stap. Maar nog liever zie 
ik het Nederlands als voertaal. Daar is toch niets mis mee? Volgens een 
oude Chinese wijsheid is een leraar geen docent, maar slechts een weg-
wijzer. Ik hoop dat mijn docent mij de weg in het Nederlands wil wijzen. 
Of heeft iemand al geopperd dat het Latijn opnieuw de lingua franca van 
het wetenschappelijk onderwijs moet worden? Thierry Baudet zou een 
gat in de lucht springen. Ik niet, maar dat had u vast wel al begrepen. 

Bronnen
-  Huygen, F. (2017, juni 28). Opinie: Engels als voertaal vernielt het hoger onderwijs. 

Opgehaald van Volkskrant: www.volkskrant.nl/opinie/opinie-engels-als-voertaal-
vernielt-het-hoger-onderwijs~a4503046/

-  Kirschner, P. (2017, juli 4). Over Nederlands Wetenschappelijk Onderwijs in het 
Engels. Opgehaald van Blogcollectief Onderzoek Onderwijs: https://onderzoekon-
derwijs.net/2017/07/04/over-nederlands-wetenschappelijk-onderwijs-in-het-engels/

-  KNAW. (2017). NEDERLANDS EN/OF ENGELS? Taalkeuze met beleid in het Neder-
lands Hoger Onderwijs. Amsterdam: KNAW.

-  NOS. (2017, juni 23). Nadenken gaat niet in een taal die je niet helemaal 
beheerst’. Opgehaald van NOS-Nieuwsuur: http://nos.nl/nieuwsuur/
artikel/2179405-nadenken-gaat-niet-in-een-taal-die-je-niet-helemaal-beheerst.
html?title=discussie-over-engels-als-voertaal-op-universiteiten

-  Onderwijs, W. N., & Letteren, R. v. (2015). ‘Vaart met taalvaardigheid, Neder-
lands in het hoger onderwijs’. -: Nederlandse Taalunie. Opgehaald van http://
taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/NTU14P475%20-%20Rapport%20
Raadsadvies_website.pdf

-  Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. (2016). ‘Nederlands als taal van weten-
schap en hoger onderwijs’. -: Nederlandse taalunie.

‘Eenvoud is het kenmerk van het ware’ was de lijfspreuk van de Leidse medicus Herman 

Boerhaave (1668-1738). De juiste vertaling in het Latijn luidt: ‘Simplex veri sigillum’. ‘In 

simplicitas vertitas est’ is potjeslatijn.
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De beroemde vakantieanekdote: ik 
probeer in mijn beste Frans, met handen 
en voeten, de weg te vragen aan een 
voorbijganger en krijg een onbegrijpelijk 
antwoord terug. Dan ontdekken we dat 

we allebei Nederlander zijn. We moeten 

hartelijk lachen en vervolgen ons gesprek 

soepel in het Nederlands.

De kracht van
moedertaal
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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

iUsed.be

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!
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een maker’
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Kijk voor meer evenementen 
op onderwijsagenda.nl

Privacy

Dag van de leraar  
5 oktober 

De onderwijsdagen 
7 en 8 november, Rotterdam

surfonderwijsdagen.nl

Lerarencongres Onderwijs coöperatie 
6 en 7 oktober, ROC Midden Nederland te Amersfoort

lerarencongres.onderwijscooperatie.nl

Like to Share on tour  
9 tot en met 13 oktober, Rotterdam, Utrecht, 

Eindhoven, Apeldoorn en Drachten 

iketoshareontour.nl

Week van mediawijsheid   
17 t/m 24 november 

weekvandemediawijsheid.nl
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De totaaloplossing van een overkoepelend dashboard, 
de beste educatieve content en snelle devices.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw schoolleverancier: Heutink, Reinders of de Rolf groep.

Vragen & contact

info@momento.nl

Momento is een initiatief van:

www.momento.nl

visie educatieve content organisatie
Digitaal leren aansluitend
bij uw visie op leren.

Een doordacht digitaal aanbod 
voor het primair onderwijs.
Alle oefen- en toetsresultaten 
in één dashboard.

De beste devices voor 
het onderwijs. Gratis online 
startportaal (DLWO). 
Ondersteuning van ICT specialist.
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Meer weten over deze actie? Onze onderwijsadviseurs helpen je graag verder.

+31 (0) 495 49 71 10    |    info@prowise.com    |    www.prowise.com

Gratis bij 36

Chromebooks

Prowise Chromebooks
Nu met gratis Prowise Universal Storage & Charging Cart (t.w.v. €1299,-)!

€189 excl. btw

Chromebook EntryLine

€299 excl. btw

WINNAAR

Chromebook ProLine

JAAR

VOLLEDIGE GARANTIE

DAGEN

30
NIET-GOED-GELD-TERUG

Prowise Universal Storage  
& Charging Cart

De oplaadkar is een veilige plek om maximaal 36 

Chromebooks of andere personal devices tot 14” op te 

bergen en tegelijkertijd op te laden.

Tegen een buitengewone prijs!Voor de ultieme ervaring!

t.w.v. €1.299 excl. btw

Robuust

Bestendig tegen vallen en spatwater

Batterijduur tot wel 10 uur

Draagbaar door hengsel

Robuust

Bestendig tegen vallen en spatwater

Batterijduur tot wel 10 uur

360º scharnier

Touchscreen

JAAR

VOLLEDIGE GARANTIE

DAGEN

30
NIET-GOED-GELD-TERUG
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