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Studiereader
Vernieuwende digitale leeromgeving

voor afwisselender en e� ectiever onderwijs

Bored

Leerlingen Docenten Methodemakers

Voor een optimale balans tussen online en o�  ine leren.Voor een optimale balans tussen online en o�  ine leren.

Samen doordacht digitaal!

Maak kennis met Studiereader: de vernieuwende digitale leeromgeving van 
Uitgeverij Deviant waarin onze boeken en de methodesite Studiemeter in digitale 
en interactieve vorm worden geïntegreerd. 

Tijdens het schooljaar 2017-2018:
•  testen we tijdens een pilot met tien roc’s hoe Studiereader in de dagelijkse 

onderwijspraktijk werkt;
•  gaan we na wat het e� ect is van procesgericht leren en de structurele inzet van 

peerfeedback;
• zoeken we uit wanneer digitaal leren het meeste leere� ect heeft.

Lancering tijdens IPON
Tijdens de IPON vindt de grote, feestelijke lancering van Studiereader plaats. 
Kijk voor meer informatie op www.uitgeverij-deviant.nl/lancering.
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06 Interview Jelle Jolles 
Jelle Jolles is hoogleraar neuropsychologie 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt 
het Centrum Brein & Leren. Hij is een autoriteit, 
veelgevraagd spreker en graag geziene gast in de 
media als het gaat over de ontwikkeling en ontplooiing 
van kinderen en tieners en het cognitief presteren bij 
volwassenen en ouderen. Vives ging met hem  
in gesprek.
 

14 Bordsessies
Hoe zorg je ervoor dat jouw ideeën om het 

onderwijs voor leerlingen nog beter te maken, ook 
echt uitgevoerd worden? En dan niet alleen in je eigen 
lessen, maar dat ze ook gedragen en uitgevoerd 
worden door alle collega’s? De oplossing: wekelijks 15 
minuten met je collega’s een bordsessie houden aan de 
hand van een verbeterbord.

32 Mediawijsheid op ROC de 
Leijgraaf 

Elisa Kuijper en Sanne van Uden zijn coach en docent 
bij de nieuwe brede Niveau2Plus-opleiding aan ROC de 
Leijgraaf. Samen met twee collega’s verdiepten ze zich 
het afgelopen schooljaar in de onderwerpen reflecteren 
en mediawijsheid. Ze deden onderzoek, ontwikkelden 
praktische tools en ondersteunden collega’s in  
hun team. 

38 Programmeerkits
Teach2Code™ biedt kant-en-klare 

programmeerlespakketten voor het gehele primaire en 
het voortgezet onderwijs. Van uitgebreide pakketten 
tot enkel de basisbenodigdheden voor het klassikaal 
opstarten van programmeerlessen. Elke les is 
gebaseerd op de doelen van het SLO en helpt leerlingen 
21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen en beoefenen. 
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38

Het is een warme herfst, letterlijk en figuurlijk. 
In oktober staakten 50.000 leraren in het basis-
onderwijs en zoals het er nu naar uitziet, zal er in 
november 2 dagen gestaakt worden. Er is een hoop 
te doen over het Lerarenregister, de verkiezingen 
van de lerarenraad bij de onderwijscoöperatie en 
de beoogd nieuwe voorzitter van deze coöperatie. 
Toch denk ik dat de roering rondom deze zaken zich 
hoofdzakelijk online en met name op Facebook en 
Twitter afspeelt. Zitten wij als onderwijsmensen niet 
in onze eigen online bubbel, denk ik soms.

De nieuwe ministers, twee stuks zelfs, hebben een 
mooie uitdaging om samen met het onderwijs (in 
welke formele of informele setting dan ook) een 
nieuwe start te maken. Wat mij betreft niet alleen 
door- en voor-docenten, maar voor en met allen die 
onderwijs een warm hart toedragen. Dat zijn ook 
ouders, studenten, leerlingen en het bedrijfsleven!
Samen onderwijs sterker en toekomstgericht maken.

Dat maakt dat ik met Vives Magazine steeds probeer 
om die kloof te dichten. Maar natuurlijk ook om 
de mensen die 24 uur per dag met onderwijs en 
veranderingen bezig zijn een platform te geven. In 
Vives Magazine laten we zien wat er gebeurt als het 
gaat over technologie in het onderwijs en het slim 
inzetten van ICT, makeronderwijs en welke nieuwe 
ontwikkelingen er zijn.

In dit nummer geven we weer een podium aan al die 
mooie mensen. We hebben (bij hoge uitzondering) 
een interview met Jelle Jolles van drie pagina’s. 
Knippen in zulke producten om het passend te 
maken is not done. Ook hebben we weer een 
prachtig portret van een onderwijstopper. En we 
gaan de instrumenten die onder meer Stichting 
LeerKRACHT gebruikt met jullie delen.

Natuurlijk hebben we ook de vaste rubrieken weer 
vol met inspiratie en tips. We nemen na deze Vives 
Magazine afscheid van Olaf de Groot als Betekenaar. 
Vanaf januari levert Lodewijk van Loko Cartoons 
een bijdrage. Ook zullen de vaste columns waar 
Albert Lubberink ons mee wakker schudde een 
andere schrijver krijgen. Olaf en Albert, bedankt 
voor jullie bijdragen! Vanzelfsprekend ook bedankt 
aan alle andere bijdragers aan dit Vives Magazine! 
Op naar het IPON-nummer van januari en natuurlijk 
de IPON die op 7 en 8 februari 2018 plaatsvindt.

Bij deze editie vind je 
ook een IPON 2018 
raamposter. Hang 'm in de 
lerarenkamer op en neem 
je collega’s mee naar
de vakbeurs voor 
onderwijsinnovatie in ict. 
Registratie is gratis. Kijk 
voor meer informatie op 
www.ipon.nl. Tot dan!

Karin Winters
Hoofdredacteur 
Vives Magazine

32
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actueel
Kinderen zijn minder digitaal 
vaardig dan gedacht

Leerlingen zijn minder digitaal vaardig dan ze zelf 
denken. Ze beoordelen hun eigen vaardigheden 
meestal met ‘goed’, maar in de praktijk blijkt hun 
niveau een stuk lager te liggen. Scholen doen er 
verstandig aan prioriteit te geven aan (digitale) 
informatievaardigheden, zo blijkt uit de Monitor 
Jeugd en Media 2017 van Kennisnet. 

De tweejaarlijkse Monitor Jeugd en Media brengt het 
mediagebruik onder jongeren tussen 10 en 18 jaar in 
kaart. Veel van de leerlingen hebben vooral moeite met 
het zoeken op internet en het op waarde schatten van 
informatie. Zo is minder dan de helft van hen in staat 
online informatie kritisch te beoordelen en te gebruiken.

Op de middelbare school scoren vmbo-leerlingen het 
laagst. Zij verzamelen weliswaar informatie op internet, 
maar het beoordelen, verwerken en presenteren 
van die informatie vinden ze lastig. Terwijl dat juist 
vaardigheden zijn die van belang zijn voor het slagen 
op school, in hun vervolgopleiding en in hun latere 
baan. De oorzaak van de verschillen in vaardigheid 
lijkt te liggen in het feit dat leerlingen hun digitale 
vaardigheden vooral in hun vrije tijd ontwikkelen, 
geholpen door hun ouders. De school draagt daar 
nauwelijks aan bij. Leerlingen met lager opgeleide 
ouders krijgen van huis uit minder mee over digitale 
geletterdheid, dan leerlingen met hoger opgeleide 
ouders.

Lees hier meer over de Monitor Jeugd en Media 
2017 van Kennisnet: kennisnet.nl/artikel/
monitor-jeugd-en-media-2017-minder-digitaal-
vaardig-dan-gedacht.

Ben jij al bekend met subsidie
voor techniekonderwijs?
Wetenschap- en techniekonderwijs hoeft niet duur te zijn. Maar soms zijn extra 
financiële middelen handig. En dan moet je als school in het primair onderwijs 
wel weten welke subsidiemogelijkheden er zijn. Uit een inventarisatie door 
TechniekTalent.nu blijkt dat scholen subsidies onbenut laten, simpelweg omdat 
ze er geen weet van hebben. 

Uit de inventarisatie blijkt dat er diverse lokale, regionale, landelijke en Europese 
subsidiepotten zijn waarop scholen een beroep kunnen doen. Het laat ook zien voor 
welke uiteenlopende activiteiten basisscholen de extra financiering kunnen gebruiken. 
Zoals de aanschaf van technisch speelgoed en (les)materialen, het professionaliseren 
van leerkrachten in het geven van W&T-onderwijs of de inrichting van een 
technieklokaal.

Scholen kunnen bij uiteenlopende organisaties en instanties subsidie krijgen. Zoals 
van de overheid uit de zogeheten prestatiebox primair onderwijs 2015 – 2020. Minder 
bekend zijn andere subsidies, zoals lokale en regionale subsidies vanuit gemeenten en 
provincies, het LerarenOntwikkelFonds dat leerkrachten de kans biedt hun innovatieve 
ideeën voor beter onderwijs waar te maken en Europese subsidies NEXT-lab en 
Erasmus+.

Naast reguliere subsidies, kunnen scholen ook gebruikmaken van private middelen bij 
de financiering van W&T-trajecten, zoals sponsoring door bedrijven of sectorfondsen 
die maatschappelijke doelen willen ondersteunen zoals goed techniekonderwijs. Maar 
ook samenwerkingsinitiatieven tussen scholen en het bedrijfsleven voor bijvoorbeeld 
het organiseren van gastlessen of bedrijfsbezoeken.

Kijk hier voor een overzicht van verschillende subsidies en tips bij het aanvragen 
daarvan: techniektalent.nu/kaart-subsidiepotjes-wetenschap-techniek-primair-
onderwijs.

Geef als één van de eerste basisscholen les over 
computerwetenschappen
Wil jij deel uitmaken van een groep leraren op (Nederlands en internationale) basisscholen 
die als eersten in Nederland lessen over computerwetenschappen en ‘computational 
thinking’ geven? Lees dan snel verder, want Stichting NewTechKids biedt een selecte 
groep docenten de zeldzame kans om gratis een trainingsprogramma, ter waarde van ruim 
€ 2.000, te volgen. 

Het programma is speciaal ontwikkeld voor de docent met weinig of geen ervaring op het 
gebied van technologieonderwijs of programmering gerelateerde lessen. Het doel is om het 
begrip te vergroten van wetenschappelijke concepten over technologie, zodat je leerlingen van 
4 tot en met12 jaar kunt onderwijzen in dit domein. Deze training wordt alleen begin 2018 
gegeven in het Engels in Amsterdam op verschillende dagen. 

In vijf trainingssessies komen de computerwetenschappen theorie, onderliggende pedagogie, 
verschillende lesmethoden en strategieën voor klassenmanagement aan bod. Gewapend met 
die kennis worden de deelnemers getraind om vijf computerwetenschap lessen aan hun eigen 
leerlingen te kunnen geven.

Kijk hier voor meer informatie: stichtingnewtechkids.org/gratis-trainingsprogramma-
computerwetenschappen-in-basisschool-5-sessies.

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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KIJK DE TOETS NA, GEEF CIJFERS

DIGITAAL
TOETSENDIGITAAL
TOETSEN

met LessonUp

Een lesje

STAP 1
ONTWERP DE TOETS

STAP 3
DEEL DE TOETS UIT

STAP 2
VERDEEL DE PUNTEN

STAP 4
START DE TOETS EN

BEKIJK DE VOORTGANG

... en bespreek de toets
natuurlijk na met je

leerlingen...

Maak vandaag nog je eigen toets op www.lessonup.nl
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Jelle Jolles is hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum 
Brein & Leren. Hij is een autoriteit, veelgevraagd spreker en graag geziene gast in de media als het gaat 

over de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en tieners en het cognitief presteren bij volwassenen 

en ouderen. Vives ging met hem in gesprek.

W
aar hij kan, vraagt Jelle aandacht voor het feit dat genen 
enkel de randvoorwaarden bepalen waarbinnen iemand 
zich ontwikkelt. De omgeving is veel belangrijker. Die 
bepaalt hoe, op welk moment en in welke omvang 

ervaringen, gebeurtenissen en kennis in de hersenen worden 
vastgelegd, evenals de e� iciëntie waarmee de hersenen rijpen. Daarmee 
bepaalt de omgeving – via de hersenen – in welke richting een persoon 
zich ontplooit. Het aanbieden van voldoende oefening, ervaring en 
zintuiglijke prikkels kunnen ervoor zorgen dat talenten volledig tot 
ontwikkeling komen. Ouders én leraren spelen hierin een cruciale rol. 

Hoe kijk jij als neuropsycholoog naar de tendens 
om onderwijs meer te differentiëren?
“Vanuit neuropsychologische optiek zie ik het ‘personaliseren’ als 
heel belangrijk. We weten dat er grote individuele verschillen zijn in 
de ontwikkeling van jeugdigen; ze ontwikkelen zich met verschillende 
snelheid. Bovendien ontwikkelen de verschillende functies en 
vaardigheden binnen ieder persoon zich ook nog eens met een andere 
dynamiek of snelheid. Dat heeft als consequentie dat iemand kan 
voorlopen in ontwikkeling van vaardigheden in schoolse vakken zoals 
taal en rekenen, maar achterloopt in sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Die sociaal-emotionele ontwikkeling is nou juist essentieel voor het 
leren-te-leren, de persoonsvorming, de leermotivatie en voor het begrip 
waar de leerstof goed voor is. Sommigen worden als ‘voorlijk’ gezien, 
terwijl ze dat alleen maar zijn voor een deel van hun vaardigheden. Een 
ander kan daarin achterlopen, maar een grotere potentie hebben, met 
het probleem dat die potentie niet herkend wordt. Gepersonaliseerd 
leren betekent voor mij dat leraar en school zicht hebben op het héle 
bereik van functies van een leerling en daardoor kunnen zorgen dat 
vaardigheden die op dat moment latent zijn ook ontwikkeld worden.”

Hoe verhoudt de omgeving zich tot de biologie bij 
de ontwikkeling van jongeren?
“Ik wil vooropstellen dat ik als neuropsycholoog niet de hersenen 
het belangrijkste vind, maar het kind en de tiener zelf. Kind en tiener 
centraal betekent automatisch dat we niet alleen naar diens sociaal 
functioneren en cognitieve prestaties kijken, maar ook naar biologie 
en naar de context waarin die persoon leeft en de eerdere leef- en 
leeromgeving. Met context bedoel ik onder meer de heersende cultuur 
in een gezin, buurt, aard van de sturing door ouders en school. Bij 
biologie gaat het bijvoorbeeld om de hoeveelheid slaap, stress, de 
kwaliteit en kwantiteit van voeding, maar ook of iemand bijvoorbeeld 
ooit op het hoofd gevallen is. Kern is dat iedere persoon op andere 
wijze gestimuleerd moet worden, gegeven de achtergrond van 
thuis en school en de snelheid waarmee hij of zij zich ontplooit. De 
omgeving moet dus faciliteiten bieden, zodat iemand zich optimaal kan 
ontplooien. 
Natuurlijk speelt het brein daarin een centrale rol. Het is net als bij een 
computer: zonder centrale processing unit en zonder opslagruimte 
presteert een computer niet veel. De hersenen verzorgen juist dat; 
de kennis en ervaringen die worden opgedaan, worden in het brein 
opgeslagen, zodanig dat ze ‘later’ te gebruiken zijn. De hersenen worden 
dus door de omgeving aangestuurd. Dat houdt in dat een betere school- 
en leeromgeving met méér sturing en inspiratie zorgt voor e� iciëntere 
rijping van de hersenen en een verdere uitgroei van hersennetwerken. 
Daardoor wordt informatie beter vastgelegd die later beter terug te 
halen en te gebruiken is.”

De omgeving is dus cruciaal? 
“Ja! In dat verband heb ik het vaak over ‘context shapes the brain’. 
Ouders en leraren zijn kernfactoren in de ontwikkeling van jongeren. 
In de praktijk betekent dit voor leraar en ouder niets meer of minder 
dan steun, sturing en inspiratie bieden. Dat wil zeggen: routes wijzen, 
stimuleren, trainen, actief met de jeugdige bezig zijn én de regie nemen. 
Dat laatste gaat dus in tegen de tendens van de afgelopen decennia om 
de leerling steeds meer zelf als regisseur van zijn eigen leerproces te 
beschouwen. Binnen de kaders van wat iemand aan kan, kun je hem of 
haar op deeltaken zeker eigen regie geven. Maar een kind en ook een 
tiener weet en overziet heel veel dingen nog niet. Bovendien is de mate 
van ontwikkeling en ontplooiing erg afhankelijk van de thuisomgeving. 

We moeten meer 
respect gaan geven 
aan tieners

‘Leraar is de motor 
van ontplooiing 
leerling’

In gesprek met Jelle Jolles
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Als er sprake is van inspirerende, steunende ouders, dan is er een 
enorme voorsprong ten opzichte van kinderen en tieners die meer aan 
hun lot overgelaten worden. Juist vanwege die verschillen moet de 
overall regie wat betreft het onderwijsprogramma in handen blijven van 
de leraar. Die heeft visie en overzicht. Samen met de ouders is de leraar 
de motor van de ontplooiing van zijn leerlingen.”

Je noemt tieners vaak ‘werk in uitvoering’. 
Wat betekent dat voor leraren?
“Als we het kind en de tiener meer gaan zien in het dynamische 
perspectief van ‘werk in uitvoering’, dan gaan we ze niet zomaar 
afrekenen op ‘ik heb je dat al vier keer uitgelegd, dat had je nu wel 
moeten weten’. Het is een misvatting dat jeugdigen in staat zouden zijn 
om te denken als volwassenen. Zover zijn ze nog niet. Dat kost nou net 
die hele periode van de kinder- en tienertijd. Ook kunnen we daardoor 
beter begrijpen waarom tieners soms zo enorm verstandig zijn, maar 
op andere momenten zulke oliedomme dingen doen. Ik pleit ervoor dat 
we meer respect gaan geven aan tieners; ze zitten in een belangrijke 
overgangsfase tussen kindertijd en volwassenheid en velen hebben 
het moeilijk. Ze weten niet wat van hen verwacht wordt, velen hebben 
stress door gedoe met hun peer group, en er wordt veel gepest. De 
bewustwording dat tieners ‘werk in uitvoering’ zijn, zorgt dat we ze 
meer benefit geven, ‘dat komt nog wel’. We moeten ons vaker realiseren 
dat een tiener sommige dingen ook niet kán weten of doen, en dat 
we hem of haar daarom op bepaalde gebieden meer support moeten 
geven.”

Hoe kan kennis van jouw vakgebied het onderwijs 
nog meer ten dienste zijn?
“Ik vind het belangrijk dat leraren en schoolleiders kennis hebben 
over de ontwikkeling van kind en tiener en over de factoren die 
zorgen dat die ontwikkeling goed, zeer goed, matig of slecht verloopt. 
Het is voor mij vanzelfsprekend dat een leraar of schoolleider al 
tijdens de opleiding iets heeft geleerd over enkele biologische en 
ontwikkelingspsychologische factoren die daarvoor sterk bepalend 
zijn. Het gaat me niet om kennis van hersenmechanismen, structuren 
in de hersenen of prefrontale schors. Wél gaat het over slaap, voeding, 
verschillen tussen jongens en meisjes, over het feit dat armoede kan 
zorgen voor een tragere hersenontwikkeling, over stress, executieve 
functies, waarneming, taal, geheugen en leren. Veel van die zaken zijn 
gewoon beter te begrijpen als ook de biologische ontwikkeling erbij 
gehaald wordt. En dan heb ik het nog niet eens gehad over ADHD, 
dyslexie/dyscalculie, depressieve symptomen en autisme. 
Daar zijn nog meer biologische factoren in het geding en dus is het 
essentieel om daar kennis van te hebben. Als je meer begrijpt van de 
achtergronden van individuele verschillen betekent het dat je beter 
in staat bent om adequaat te reageren op kinderen en ze beter kunt 
stimuleren en ‘teachen’.”

Hoe komen leraren en schoolleiders aan de juiste 
informatie op breingebied?
“Het probleem is dat er relatief weinig collega’s bezig zijn met 
de kennisdisseminatie over hersenen en gedrag. Veel boeken en 
websites gaan over hersenstructuur en -mechanismen die heel erg 
ver staan van de onderwijspraktijk. Een aantal van mijn boeken en 
publiekslezingen gaat daarom over kind en tiener in multidimensioneel 
perspectief. Daar bedoel ik mee dat bij de ontplooiing van jongeren 
vele factoren samenkomen. Het gaat om onderwijskundige factoren, 
maar bijvoorbeeld ook om pedagogische, psychologische, biologische, 
sociologische, culturele en neurologische factoren. Het is zo belangrijk 
dat leraren en schoolleiders naar al die verschillende facetten kijken, 
zodat ze, juist op basis van hun ervaring, zoveel mogelijk handvatten 
hebben om interventie te plegen die gericht is op individuele 
ontplooiing.”

Heb je de indruk dat er op dit gebied ook veel ‘foute’ 
informatie circuleert in het onderwijs?
“Zeker! We noemen dat ‘onderwijsmythen’ en ‘neuromythen’. Bij 
neuromythen gaat het om verkeerde interpretaties van resultaten 
van hersenonderzoek. Deze ontstaan door het overgeneraliseren, 
simplificeren, verkeerd interpreteren of citeren van wetenschappelijke 
feiten. We moeten die mythen bestrijden, omdat ze slecht zijn voor 
leerlingen en hun ontplooiing. Zo is het een mythe dat leerlingen hogere 
cijfers halen als ze les krijgen volgens hun voorkeursleerstijl. Ook is het 
een hardnekkige mythe dat tieners onverantwoordelijk en risicovol 
gedrag vertonen doordat de prefrontale cortex nog niet is uitgerijpt. En 
dat mensen met een dominante linkerhersenhelft logisch en analytisch 
kunnen redeneren en mensen met een dominante rechterhersenhelft 
creatief zijn, is wetenschappelijk gezien échte onzin.
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Er zijn veel foute visies op de ontwikkeling van kinderen en tieners. 
Daarom is het van groot belang dat er sterk wordt ingezet op 
betere verspreiding van kennis en dat er meer aandacht op de 
lerarenopleidingen en tijdens nascholing is voor de ontwikkeling van 
kinderen en tieners. Ik probeer hiervoor als een soort ‘driving force’ op 
te treden vanuit mijn werk als universiteitshoogleraar.”

Jonge kinderen zijn over het algemeen nieuwsgierig en 
leergierig. Richting hun tienertijd gaan andere zaken 
de boventoon voeren. Je zei eens: ‘Een tienerbrein is 
totaal niet geboeid door school of door ouders, maar 
is vrijwel alleen geïnteresseerd in leeftijdgenoten.’ Hoe 
zorg je er als leraar dan toch voor dat onderwijs ‘aan 
komt’ bij tieners?
“Meerdere zaken kunnen in dit verband relevant zijn. Me dunkt dat 
we niet te veel toe moeten naar het onderwijs zodanig veranderen 
dat de leerling het ‘leuk’ vindt. Ik sta ook niet achter visies die stellen 
dat we koste wat het kost veel ICT en gaming moeten inzetten, omdat 
dat de jongeren aanspreekt. We kunnen veel beter inspelen op de 
nieuwsgierigheid, op het stimuleren van ‘wow, wat is dat en hoe werkt 
het?’ De jongere is een nieuwigheidsmachine. Zorg dat er onderwijs 
gegeven wordt met elementen die jongeren nog niet kennen. En 
inspireer ze daarmee. Dat betekent onderwijsmethoden bedenken die 
iets nieuws toevoegen. 
De tiener is bijvoorbeeld sterk geïnteresseerd in zijn leeftijdgenoten 
en in sociale interactie. Maar in die interactie is hij doorgaans nog 
helemaal niet zo goed. Volwassenen kunnen jongeren triggeren als 
ze eraan bijdragen om ze beter te laten worden in praten, redeneren, 
denken en discussiëren. Zoek naar onderwijsvormen waarin leerlingen 
op metaniveau leren te denken. Ze trainen daarmee executieve functies 
als zelfinzicht en zelfregulatie. Ze leren herkennen welke discussietrucs 
er zijn en hoe beurtgedrag in gesprekken werkt. Kortom, een lichte 
variant van gesprekstraining, met daaraan gekoppeld training in 
denkvaardigheden.Geef vooral ook meer inzicht in ‘waar is deze lesstof 
goed voor?’ en ‘waartoe dient onderwijs?’ Niet een enkele keer, maar 
maak dat tot leidraad voor het onderwijs in bredere zin. Als leerlingen 
weten waarvoor ze werken, neemt de motivatie toe.”

Wat betekent de toenemende inzet van ICT voor de 
ontwikkeling van het kinder- en tienerbrein?
“ICT en automatisering zijn niet weg te denken uit het onderwijs en 
hebben veel potentie. Ze zullen echter niet het onderwijs overnemen. 
De leraar blijft een essentiële rol spelen in het wegen van de aanpak 
en de verschillende mogelijke werkvormen, waaronder methoden 
waarvoor ICT nodig is. Voor sommige zaken kunnen ICT en digitale 
programma’s het verschil maken, net zoals ze niet meer weg te denken 
zijn uit de gezondheidszorg en andere sectoren. Ze kunnen daarin een 
handige hulp voor de leraar zijn. Je moet je daarbij wel goed realiseren 
dat ICT altijd tweedimensionaal is. Ruimtelijk denken en navigeren zijn 
3D en dat zullen ze nog wel een paar duizend jaar blijven. Leerlingen 
moeten daarom zoveel mogelijk in 3D blijven doen en het onderwijs 
moet dat ook stimuleren.”

Nog even terug naar ‘context shapes the brain’, 
hoe kan school gericht die tieners helpen zich te 
ontwikkelen die wat minder kansen hebben gehad?
“Het is belangrijk dat leraren en scholen zich realiseren dat slechte 
cijfers weinig zeggen over de werkelijke ontplooiingsmogelijkheden 
van een kind. Een lager IQ kan heel goed het gevolg zijn van een 
schrale leef- en leeromgeving. Zoek naar manieren om leerlingen 
uit kansarme thuisomgevingen op school brede verrijkingsstof aan 
te bieden. Bord- en kaartspelletjes zijn al een begin om executieve 
functies te stimuleren. Investeer in taalontwikkeling en denken, en 
werk hard aan ‘leesplezier’ – dat is overigens een vruchtbare manier 
om leesvaardigheid te verbeteren en vervolgens zelfstandig meer 
kennis op te doen en interesse te ontwikkelen. Daarnaast is brede 
vorming belangrijk: bied deze leerlingen historische kennis en laat ze 

ervaring opdoen met drama en cultuur. Kinderen en tieners uit kansrijke 
milieus zijn daar meestal van huis uit al mee in contact gekomen 
en zijn jarenlang gestimuleerd, omdat ze voorgelezen zijn en veel 
speelmogelijkheden hebben gehad. 
Tieners pak je, zoals ik al eerder zei, met nieuwigheid. Dus gamen ze 
veel op de computer, of doen ze in hun vrije tijd aan breakdance, bied 
dat dan niet aan. Je hoeft niet per se met je klas naar het Rijksmuseum, 
maar laat ze in de klas zelf kunst bekijken op de computer of via 
reproducties. Laat ze analyseren ‘wat zie ik hier en wat betekent dat?’ 
Dat stimuleert meteen het verwoorden en daarmee de taalontwikkeling 
en het denken. Als een leerling ergens door gegrepen wordt, is er 
de motivatie om zich verder te verdiepen. Natuurlijk is het lastig om 
achterstanden weg te werken. Vooral ook omdat sturing en inspiratie 
op school moeten worden vergezeld van een aanpak thuis. Daarom ben 
ik voorstander van interactie met ouders, waardoor bovendien ook de 
ouders zich verder kunnen ontplooien.”

Wat zou je over vijf jaar willen herkennen in het 
onderwijs, dat betrekking heeft op je vakgebied en 
dat brede domein waarop je werkzaam bent?
“Ik hoop dat het onderwijs zich dan primair richt op ‘de ontplooiing 
van het hele kind en de hele tiener’ en dat het niet alleen gaat over de 
vaardigheden die nodig zijn om BV Nederland vooruit te helpen. Als een 
jongvolwassene optimaal ontplooid is, dan heeft hij meer vaardigheden 
dan wat er nu op bijna alle scholen wordt onderwezen. Hij heeft zich 
ook als persoon ontwikkeld, is ondernemend en creatief, kan zich 
staande houden in de wereld van de toekomst. En dat is als zodanig 
ook van groot belang voor onze samenleving, inclusief overheid en 
bedrijfsleven. Ik zou willen herkennen dat leraren zich verder hebben 
ontwikkeld in kennis over het object van hun werk, namelijk het kind/ de 
tiener en dat ze daardoor die ontplooiing beter kunnen begeleiden. En 
tegelijk hoop ik dat de leraar van morgen ook in staat is om kennis over 
te blijven brengen en leerlingen nieuwsgierig te houden. Mijns inziens 
zal dat ook sterk bevorderend zijn voor de lol in het werk van de leraar.” 

Het is een misvatting dat 
jeugdigen in staat zouden 
zijn om te denken als 
volwassenen

Kijk voor meer informatie op jellejolles.nl
Verder lezen? Van Jolles’ bestseller Het Tienerbrein is 
onlangs een midprice-editie uitgekomen 
(ISBN 978 94 6298 747 0, € 14,99).
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E
en kind heeft een (pedagogisch) netwerk nodig, zoals ouders, 
leerkrachten en professionals. Elke betrokkene heeft zijn 
eigen perspectief. De leerkracht is deskundig in het leren van 
kinderen. Hij weet hoe het kind leert en weet hoe de interactie 

is in de klas. De ouder kent zijn kind door en door, ziet hoe het thuis is, 
samenspeelt met vrienden en vrije tijd invult. Jeugdhulp is deskundig 
in het versterken van gezond gedrag, zodat kinderen en ouders 
zich interpersoonlijk en sociaalvaardig voelen. De maatschappelijke 
opdracht kunnen we niet realiseren met excellente solisten, maar 
juist door deze perspectieven bij elkaar te brengen, realiseren we 
gebundelde denk- en handelskracht. Een community die elkaar 
versterkt en ervoor zorgt dat kwetsbare kinderen niet tussen wal en 
schip vallen. 
We versterken het sociaal kapitaal door scholen, zorginstellingen en 
gemeenten te verbinden. Zo werken we aan een dekkend netwerk dat 
niet aanbodgericht is, maar vraaggericht zodat het aansluit bij de noden 
van kinderen, leerkrachten en ouders. 

Delen + leren + creëren = samenwerken
Het samenwerken gebeurt vanuit gelijkwaardigheid, cocreatie en 
waarderend perspectief. Het waarderend perspectief is het waardevrij 
onderzoeken van werkzame principes. Door deze werkwijze worden de 
kwaliteiten en inzichten van alle betrokkenen benut. Het samenwerken 
gebeurt niet alleen met horizontaal gelijken, maar met verschillende 
partijen en uit alle lagen van de betrokken organisaties. Maar als dit 
samenwerken alleen zou afhangen van fysieke ontmoetingen, dan 
zouden de agenda’s een groot obstakel vormen. Binnen PPO-NK 
hebben we gekeken welke digitale hulpmiddelen kunnen helpen. 
Daarvoor hebben we twee digitale tools ontwikkeld: TOP-dossier en de 
community.

Delen
Het succes wordt bepaald door de sociale interacties en de kwaliteit van 
de ontmoetingen. Dat is soms moeilijk, omdat de aantrekkingskracht 

van de eigen organisatie groter is. Daar ben je de hele dag en je begrijpt 
deze mensen goed, want er is een grote mate aan uniformiteit en 
eensgezindheid. Om echt goed samen te kunnen werken is openheid en 
het elkaar echt willen begrijpen belangrijk. Dat gaat niet vanzelf, het is 
een groeiproces. Vertrouwen krijg je door te doen, door aan de slag te 
gaan, verwachtingen te bespreken en voorspelbaar en open te zijn. 

Leren
Binnen het eigen perspectief kun je denken ‘we zijn goed bezig’, maar 
vanuit een ander perspectief kan dat tegenvallen. De reden waarom 
ouders hun kind thuishouden is vaak, omdat zij het idee hebben dat 
de school hun zorgen of wat zij belangrijk vinden voor hun kind niet 
begrijpt. Om echt van elkaar te leren zodat we de werkwijze kunnen 
verbeteren, is het belangrijk dat we generatief luisteren. Dat is open 
luisteren in het nu zonder dat je persoonlijkheid in de weg staat. 
Hierdoor wordt je creativiteit ook gestimuleerd. Het gezamenlijke doel 

It takes a community 
to raise a child 

Digitale samenwerkingstools

Sinds 2014 werken scholen, schoolbesturen, gemeenten en jeugdhulp in regio’s samen voor 
passend onderwijs, passende opvoeding en passende zorg. Een stevige transitie, een kanteling van 

formaat! Voor het levenspad van een kind is het cruciaal dat we samenwerken, zodat het kind als 

volwassene zelfredzaam is en zijn leven kan invullen in onze samenleving. Het gaat om het ‘samen 

leren leven’. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland (PPO-NK) 

gebruikt twee digitale tools om samenwerken te ondersteunen: TOP-dossier en een community.

Om echt van elkaar 
te leren, moeten we 
generatief luisteren

10 - 11 Community_v157.indd   10 14/11/2017   15:41



11

VIVES 157

zet je dan in het midden. Iedereen krijgt ruimte om zijn eigen bijdrage in 
te brengen, zodat we samen in staat zijn om het kind zo goed mogelijk te 
ondersteunen.

Creëren
Het sociale interactieproces bepaalt de uitkomst. Het is mensenwerk, 
het is een proces waarbij de invulling vooraf niet vaststaat, maar 
door de deelnemers samen wordt gecreëerd. Het is een proces waar 
de betrokkenen ruimte krijgen om het zelf vorm te geven en waarbij 
recepten of sturing eerder belemmerend werken. Het is een mooi 
proces, maar wel wennen en uitvinden hoe je dit samen doet. Ook is het 
een proces dat diversiteit moet stimuleren, omdat er niet één aanpak is. 
Er zijn verschillende soorten oplossingen nodig om samen een dekkend 
netwerk te creëren en om de soms complexe situaties van kwetsbare 
kinderen goed op te pakken.

TOP-dossier
In de oranje cirkel van de ronde afbeelding zie je dat kind, ouders en 
leerkracht samenwerken. Soms hebben ze aanvullende deskundigheid 
nodig van andere onderwijs- of zorgprofessionals. Heeft een leerkracht 
en of ouder zorgen over de ontwikkeling van hun kind, ondanks alle 
inspanningen, dan wordt er met andere betrokkenen gepraat. Het doel is 
om samen te bepalen wat er nodig is. In dialoog wordt er een 1kind1plan 
gemaakt. Ook komen de betrokkenen regelmatig bij elkaar om te kijken 
naar het resultaat van de inspanningen. Zo blijf je samen up-to-date en 
doe je wat nodig is. 

Als hulpmiddel gebruiken we hiervoor het TOP-dossier. Dit is een 
webbasedomgeving die de betrokkenen stap voor stap leidt door de 
fasen van waarnemen – begrijpen – plannen – realiseren. Dit zijn de fasen 
van handelingsgericht werken. De leer- en ondersteuningsbehoeften 
worden in kaart gebracht. De benodigde gegevens worden gehaald uit 
het leerlingvolgsysteem. De leerkracht, leerling, ouders en eventuele 
andere professionals werken samen aan een Totaal Ontwikkel Plan 
waarin het ontwikkelingsperspectief is geïntegreerd. Ook wanneer er 
jeugdhulp of andere zorg nodig is, komt dat erin te staan. 
Door deze tool kunnen de betrokkenen zich focussen op hun 
gezamenlijke onderzoeksproces. Sommige scholen hebben tijdens 
het overleg het dossier open op een digibord. Iedereen kan dan 
meekijken en meedenken. Na het overleg kunnen ouders alles thuis 
nog eens nalezen en geven digitaal instemming. Ook kan een actief 
1kind1plan worden overgedragen, bijvoorbeeld naar een andere school. 
Hiermee is de doorgaande ondersteuningslijn geborgd. Natuurlijk 
altijd met instemming! Alle 105 scholen, zowel regulier als speciaal, 
hebben een eigen TOP-dossier. Ook heeft PPO-NK een licentie voor 
het samenwerkingsverband. Alles samen vormt een platform. Op 
deze manier hebben we een veilig communicatiemiddel dat de 
informatiestromen voor passend onderwijs, passende opvoeding 
en passende zorg ondersteunt. Ook kunnen we hiermee monitoren 

welke resultaten we boeken en wat er nodig is om deze te realiseren. 
We merken bij de implementatie dat ouders en kind beter betrokken 
worden. Ze denken mee en er is meer aandacht voor het begrijpen van 
elkaar. Een belangrijke investering in de relatie en het succes van het 
plan. Ook zien we dat er in toenemende mate aan dataminimalisatie 
gewerkt wordt. TOP-dossier stimuleert kernachtig formuleren, zodat er 
altijd overzicht is.

De community
In de blauwe cirkel van de ronde afbeelding werken we met 
netwerkgroepen. Netwerkgroepen zijn werkgroepen die bestaan uit 
partners van verschillende organisaties en belanghebbenden, zoals 
ouders. In deze groep werkt iedereen samen aan een thema voor 
beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie. De samenstelling en duur 
van de samenwerking hangt af van het doel. We hebben onder meer 
netwerkgroepen voor thuiszitters, nieuwkomers, hoogbegaafdheid, 
werkgebieden, voorzieningen, onderwijs en jeugd, ouderkracht en 
kwaliteitszorg. Belangrijk is dat elke deelnemer zijn perspectief en 
inzichten inbrengt. Zo werken we als een community.
We hebben één online samenwerkingsplatform (community) voor 
de regio, waarin per doelgroep mensen geïnspireerd en uitgenodigd 
worden om samen te werken, kennis te delen en te activeren. Het is 
de centrale ontmoetings- en werkplaats voor onze regio. Het verbindt 
scholen en partners, zoals gemeenten en zorginstellingen. Het is niet 
alleen de vindplaats van alle informatie over het hoe, wat en waarom 
van PPO-NK, maar het is ook de werkplaats van de verschillende 
netwerkgroepen. Het bouwt zich organisch uit begeleid door een 
moderator, consulenten en begeleiders van de netwerkgroepen. 
De community is flexibel, zodat elke netwerkgroep zijn eigen indeling 
kan maken. Elke groep heeft een eigen dashboard waarop informatie 
wordt gedeeld en samen wordt gewerkt aan een opdracht. Sinds de 
start in april 2015 hebben nu alle acht werkgebieden en zo’n zestien 
netwerkgroepen hun plek gevonden in de community. Inmiddels 
hebben zich 296 mensen aangemeld en we zien een toenemende 
activiteit. 

Met beide tools verbinden we mensen in onze regio en werken we 
samen voor de kinderen. We hopen hiermee het samenwerken te 
stimuleren en te faciliteren, want de realisatie van onze opdracht 
wordt bepaald door de kwaliteit van de sociale interacties tussen de 
betrokkenen en de totale kwaliteit van het netwerk. It takes a community 
to raise a child!  

Voor meer informatie: 
Astrid Ottenheym (directeur PPO-NK)
TOP-dossier: www.topdossier.nl
Community: www.ppo-nk.nl
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Luckies Smartphone Magnifier 
Een video bekijken via je smartphone valt niet altijd mee. Het 
beeldformaat is daarvoor toch te klein. Met de Luckies Smart-
phone Magnifier vergroot je het beeld door je smartphone in 
de magnifier te schuiven. Video’s worden dan vergroot tot een 
afmeting van 8 inch. Kan handig zijn. Je kunt natuurlijk ook je 
tablet gebruiken. De vormgeving is leuk in de vorm van een 
ouderwetse televisie. De gadget kost € 26,90.
fonq.nl/product/luckies-smartphone-magnifier/191438

Kiene Klanken
Leren met tablets vinden veel kinderen 
leuk. Maar te veel op een scherm kijken 
vinden we vaak niet zo verantwoord. 
De kracht zit hem in de afwisseling van 
gebruikmaken van een beeldscherm en 
concrete materialen. Kiene Klanken is 
hier een mooi voorbeeld van. Een stevige 
set met houten letterstempels die je 
gebruikt in combinatie met een app op 
je iPad. Met de houten letters ‘stempel’ 
je de woorden in de app. De klanken 
worden vervolgens auditief aangeboden. 
Niet heel goedkoop, maar wel nuttig 
en leuk, van goede kwaliteit en in het 
Nederlands.
heutink.nl/info/kiene_klanken 

Foobot meet de luchtkwaliteit
Niet in alle scholen is de lucht even fris. En zuurstof heb je natuurlijk 
nodig om goed te kunnen leren. De Foobot is een weerstation 
voor binnen. Hij meet de temperatuur, de luchtvochtigheid, het 
koolstofmonoxide-, koolstofdioxide- en fijnstofgehalte. Via een 
app kun je de luchtkwaliteit in de gaten houden. Bij een slecht 
binnenklimaat kleurt hij oranje en geeft hij je tips om de lucht te 
verbeteren. Handig om ervoor te zorgen dat je een frisse klas hebt 
en zeer nuttig wanneer je met astmatische kinderen te maken hebt. 
foobot.io

Een concentratiehulpkit
Volgens het Jeugdjournaal van 18 september 2017 
zijn er steeds meer kinderen snel afgeleid in de klas. 
Om die reden zijn er ook veel leerlingen die bepaalde 
gadgets gebruiken. Dat varieert van fidgetspinners tot 
drukvesten en van gehoorbeschermers tot complete 
kantoortjes (study buddies). Getriggerd door deze 
journaaluitzending kwam ik terecht op de website 
van Senso-Care, een bedrijf dat zich specialiseert 
in materialen om je te helpen op het gebied van 
sensorische informatievoorziening. Of je nu prikkels 
nodig hebt of juist prikkels wilt mijden, je vindt het 
er alemaal. In de snelafgeleidkit voor kids zit een 
balkussen, gehoorbeschermer en tangle. Drie gadgets 
om ervoor te zorgen dat je je concentratie zo lang 
mogelijk vasthoudt.
senso-care.nl/snelafgeleid-kit-voor-kids.html

Zoek en vind met Lapa
Ben je altijd alles kwijt? Je sleutels, je tas, je hond? Dan 
is Lapa misschien iets voor jou. Lapa is een zender 
die je hangt aan de items die je terug wilt vinden. Het 
werkt via bluetooth. Ben je een item gekoppeld aan 
Lapa kwijt, dan ga je naar de app, tikt het betre� ende 
voorwerp aan en de app leidt je er naartoe. Maar dan 
moet je natuurlijk niet je telefoon kwijt zijn.
findlapa.com 

Tessa van Zadelho� Tessa van Zadelho� 

ToolsToolsTools

Smartphone light
Veel mensen zijn erg gehecht aan hun smartphone. Maar de meldingen, 
bliepjes en FOMO (Fear Of Missing Out) kunnen ervoor zorgen dat je 
telefoon een bron van afleiding is. De Lightphone is eigenlijk een extra 
telefoon. Hij gebruikt hetzelfde nummer als je smartphone, maar je kunt 
er alleen mee bellen. Waar de telefoon ooit voor bedacht is dus. Wil je 
wat minderen met socialmedia- en appgebruik, maar wel bereikbaar 
zijn? Dan is de Lightphone iets voor jou. 
thelightphone.com/#phoneflowers

Luckies Smartphone Magnifier 
Een video bekijken via je smartphone valt niet altijd mee. Het 
beeldformaat is daarvoor toch te klein. Met de Luckies Smart-
phone Magnifier vergroot je het beeld door je smartphone in 
de magnifier te schuiven. Video’s worden dan vergroot tot een 
afmeting van 8 inch. Kan handig zijn. Je kunt natuurlijk ook je 
tablet gebruiken. De vormgeving is leuk in de vorm van een 
ouderwetse televisie. De gadget kost € 26,90.
fonq.nl/product/luckies-smartphone-magnifier/191438
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Hoe zorg je ervoor dat jouw ideeën om het onderwijs voor leerlingen nog beter te 
maken, ook echt uitgevoerd worden? En dan niet alleen in je eigen lessen, maar dat 

ze ook gedragen en uitgevoerd worden door alle collega’s? De oplossing: wekelijks 15 

minuten met je collega’s een bordsessie houden aan de hand van een verbeterbord. 

Staand, bij een fysiek bord met elkaar in gesprek over dat wat belangrijk is voor 

leerlingen en te bepalen wat moet gebeuren. 

K
omt een verbeterbord je bekend voor? Talloze bedrijven 
werken al op deze manier waarbij het bord een middel is om 
werk te organiseren, eigenaarschap te geven aan werknemers 
en teamgevoel te creëren. Een verbeterbord is niet meer dan 

een wit bord met een aantal onderdelen erop die het gesprek leiden. 
Een paar stiften erbij en je kunt beginnen. Je hangt het zichtbaar op 
in de lerarenkamer, zo kun je er niet omheen. Dat bord komt niet uit 
het onderwijs. Het is bedacht in autofabrieken, namelijk bij Toyota in 
Japan. En het heeft in de afgelopen 50 jaar een tocht gemaakt naar 
talloze bedrijven, ziekenhuizen en scholen in de hele wereld, waaronder 
honderden scholen in Nederland. 

Wat doe je met dat bord? Je gebruikt het voor een wekelijkse 
‘bordsessie’ met het lerarenteam. Zo’n bijeenkomst duurt niet meer 
dan 15 minuten en vervangt op den duur  op veel scholen urenlange 
teamvergaderingen.

Energiek en efficiënt 
overleg over 
onderwijsverbetering

Bordsessies

Starten met het leerKRACHT verbeterbord door bijv. eerst aandacht te 
besteden aan de check-in en de successen en vervolgens uit te breiden 
naar de doelen, acties en planning.

Standaardvolgorde
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Wat doet een team tijdens zo’n bordsessie?
Het standaard verbeterbord heeft vijf onderdelen:

1. Check-in: je begint met de smileys. Hoe voelt iedereen zich? Wie 
wil daar wat over delen?

2. Successen: je gaat door met delen. Wat hebben jullie de afgelopen 
week bereikt?

3. Leerlinggerichte doelen: vervolgens bespreek je jullie 
leerlingdoelen. Wat willen jullie de komende 4 tot 6 weken bereiken 
voor jullie leerlingen of studenten?

4. Leraaracties: die doelen haal je alleen maar als je actie neemt. 
Welke leraar gaat wat doen om die leerlingdoelen te realiseren? En 
wanneer is de deadline? 

5. Planning: tenslotte bespreek je de planning voor de komende 
week. Bijvoorbeeld: welke leraren gaan samen lessen voorbereiden 
en wie gaat bij welke collega’s lessen bezoeken en feedback geven? 

Na zo’n bordsessie ga je met je team aan de slag in een werksessie. 
Daar neem je in ieder geval een uur voor. In dat uur praat je dus niet 
over het verbeteren van onderwijs, je gaat ermee aan de slag. Heb 
je bijvoorbeeld als doel op het bord staan ‘leerlingbetrokkenheid 
vergroten’, dan ga je aan de slag om samen lessen voor te bereiden die 
dat e�ect hebben. Het is veel nuttiger en leuker om zo je tijd te besteden 
in plaats van vergaderen!

Wat heb je aan een bordsessie?
Het vreemde is dat een bordsessie de meest warme en e�ectieve 
manier is van overleggen met je team. Dat verklaart waarom teams die 
ermee beginnen er niet meer mee stoppen; niet in bedrijven, niet in 
ziekenhuizen, niet in scholen. Dat komt door de volgende aspecten:
 
Een sterker teamgevoel
De bordsessie is een moment waarop je met je team samenkomt en 
elkaar vraagt ‘hoe gaat het met je?’ Als je elkaar echt vertrouwt in het 
team dan zeg je niet ‘ja, prima hoor’, maar dan deel je hoe je je voelt, 
ook als het niet goed gaat. Als je wilt, dan vertel je waarom, maar dat 
hoeft niet. Op deze manier kan het team rekening met elkaar houden. 

Meer overzicht en elkaar helpen
Als je wekelijks met elkaar bij het bord staat, weet je waar iedereen in 
grote lijnen mee bezig is: problemen, successen, gevoelens, acties. Als je 
dat overzicht hebt, kun je elkaar makkelijker helpen of hulp vragen. 

Meer focus en slagkracht
Op het bord passen maar 2 of 3 doelen. Dat is minder dan de waslijst van 
punten waar scholen normaal mee bezig zijn. Maar over die paar doelen 
ben je niet aan het praten, daar ga je mee aan de slag. Een schoolleider 
zei het als volgt: “Ik was eerst bang dat we minder zouden doen, maar 
we bereiken juist meer”.
 
Het gesprek gaat over onderwijs
Bij het bord gaat het gesprek over onderwijs, niet over organisatorisch 
gedoe. Dat komt omdat de doelen op het verbeterbord leerlinggericht 
zijn: wat willen jullie met jullie leerlingen bereiken? En daar gaat het 
gesprek over. 
 
Iedereen doet mee
Achter de leerlingdoelen staan leraaracties. In ieder geval van leraren 
die hun vinger opsteken en zeggen ‘daar wil ik mee aan de slag’. Wat 
als iemands naam er nooit of zelden tussenstaat, of als iemands acties 
nooit af zijn? Dan gaat het team met hem of haar in gesprek om degene 
te helpen.
 
Successen worden gevierd
Er gaat zoveel goed in het onderwijs. Dat vergeten we vaak en dat vier 
je bewust bij het bord. Van de successen die je deelt kun je leren, die 
geven plezier en die sterken het team om samen door te gaan met het 
verbeteren van het onderwijs. 

Naast verbeterborden ook andere borden
Op school start je met het verbeterbord. Dat bord richt zich op het 
verbeteren van het onderwijs. Daar staan leerlingdoelen op. Maar daar 
blijft het niet bij. Je ziet al snel nieuwe borden hangen. Waarom? Omdat 
leraren denken: dit werkt, kunnen we dit op meer plekken toepassen. 
Welke borden zie je leraren zoal introduceren:

Borden voor organisatorische zaken
Organisatorische rompslomp staat soms in de weg van aandacht 
voor het onderwijs, dat wil je minimaliseren. Hoe doen teams dat? Ze 
introduceren scrumborden. Dat zijn simpele borden met drie kolommen: 
te doen, bezig en klaar. Het team bedenkt wat hen de komende twee of 
drie weken te doen staat, schrijft dat op post-its en plakt die in de kolom 
‘te doen’. In die paar weken zie je post-its verplaatsen van ‘te doen’ via 
‘bezig’ naar ‘klaar’. Zo heb je een goed overzicht van de voortgang van 
alle regelzaken.

Borden voor projecten 
Diezelfde scrumborden gebruiken scholen ook voor projecten. Een 
project is bijvoorbeeld het aankomende bezoek van de inspectie of het 
kerstfeest op de basisschool. Het projectteam ziet meteen wie wat aan 
het doen is en waar nog hulp nodig is.

Borden in de klas
Leraren nemen de verbeterborden mee de klas in. Op basisscholen 
hangt er dan in elke groep een bord. In het mbo en middelbare scholen 
zie je de borden in SLB- en mentorklassen. De bordsessies worden in 
het begin nog geleid door leraren, maar na 1 of 2 maanden nemen de 
leerlingen het over. Zij doen de check-in met de klas, halen successen 
op, stellen zelf doelen en nemen verbeteracties. 

Borden bij de directie
Als leraren en leerlingen met borden aan de slag zijn, dan blijft de 
schoolleider niet achter. Het schoolplan kun je prima in kaart brengen 
met een jaarbord, waarmee je inzicht krijgt in waar jullie staan. En je 
geeft als schoolleider zo zelf het goede voorbeeld voor je team; ook jij 
bent aan de slag met ‘elke dag samen een beetje beter’. 

Klinkt simpel, toch?
Whiteboard kopen, ophangen en klaar is Kees. Helaas, was het maar zo 
makkelijk. Het bord is enkel een verschijningsvorm van iets wat dieper 
ligt: een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Iedereen met een 
beetje ervaring weet dat het veranderen van een cultuur een enorme 
klus is. Waar moet je aandacht voor hebben? 
Je creëert niet een-twee-drie het vertrouwen in je team om je gevoelens 
met elkaar te delen of zichtbaar te maken waar jullie mee bezig zijn 
en of dat lukt, of te laten zien of jij je acties wel uitvoert. Dat vergt 
vertrouwen in elkaar.
Behalve vertrouwen moet je ook vaardigheden hebben. Hoe leid je zo’n 
bordsessie? Hoe geef je daarbij feedback aan elkaar? Hoe houd je elkaar 
scherp, bijvoorbeeld met op tijd komen en acties uitvoeren? Hoe stel 
je doelen die klein, concreet en meetbaar zijn? Dat blijkt in de praktijk 
enorm lastig. En dat leer je niet uit een boekje, dat leer je door te doen 
met coaching ‘on the job’.
Een bordsessie duurt maar een kwartiertje, maar na die sessie moet je 
minstens een uur vrij roosteren voor het team om samen te werken aan 
verbeteracties of aan gezamenlijk lesontwerp. Anders is de bordsessie 
niet e�ectief. 

Een bordsessie is de meest 
warme en effectieve manier 
van overleggen met je team

Meer informatie? 
Kijk op stichting-leerkracht.nl

De Bordsessie is een van de vier instrumenten die ook door scholen 
gebruikt worden wanneer ze met de stichting LeerKRACHT met 
onderwijsteams werken aan ‘elke dag een beetje beter’.
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Nog een kleine 7 maanden en dan treedt de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze nieuwe privacywet 

vervangt de oude Wet bescherming persoonsgegevens en is de 

Nederlandse implementatie van de Europese verordening General Data 

Protection Regulation (GDPR). In dit artikel leg ik je er alles over uit en 

ook wat dit voor jou als docent betekent.

D
e GDPR en de AVG zijn opgesteld om de geldende 
privacywetgeving eenduidig te maken in de gehele Europese 
Unie en aan te passen aan de huidige digitale samenleving. 
De AVG legt een grote verantwoordelijkheid bij degene die 

persoonsgegevens ‘bewerkt’ en geeft degene een aantal fundamentele 
rechten. Ook het onderwijs valt onder het AVG-regime en dat betekent 
nogal wat voor scholen. Zo moet een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ 
(iemand die persoonsgegevens verwerkt of dit in opdracht doet) 
alle organisatorische en technische voorzieningen tre� en om de 
persoonsgegevens veilig te houden. Uiteindelijk moet er uiterlijk binnen 
een maand voldaan worden aan verzoeken van betrokkene(n). Kortom, 
er moet nog wel het een en ander worden geregeld binnen de meeste 
scholen. Dat er niet te lichtzinnig over deze wetgeving gedacht moet 
worden, blijkt wel uit de sancties die autoriteiten (in Nederland is dat 
de Autoriteit Persoonsgegevens) kunnen opleggen. Denk aan boetes 
tot wel 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde omzet van een 
bedrijf. Tot zover het juridische gedeelte, want ik wil graag uitleggen 
waarom deze wet ook een enorme impact gaat hebben op docenten en 
het lesgeven. Daarnaast geef ik een paar eenvoudige tips die je kunnen 
helpen om de data van je leerlingen beter te beschermen en daarmee 
ook hun recht op privacy beter te respecteren.

De zwakste schakel
Terwijl ik dit artikel schrijf, pakten de media groots uit met de encryptie-
technologie van wifi, want WPA2 (het systeem waarmee informatie over 
wifi versleuteld wordt, red.) zou zijn gebroken. Grote paniek, we kunnen 
er namelijk amper iets tegen doen. Enige aangeboden oplossingen in 
de media zijn de draadloze verbinding niet meer gebruiken, de laptop 

verbinden via een ethernetkabel of alleen nog via het mobiele netwerk 
van je telecomprovider te internetten. Mijn complete Twitter-tijdlijn 
en de media schoten in de stress. Ik wil de ernst van deze (reeds lang 
vermoedde) zwakheid van WPA2 niet bagatelliseren, zeker niet. Maar 
waarom schieten we altijd in de paniekmodus als de techniek ‘faalt’ onze 
data en die van anderen te beschermen? 
De zwakste schakel in databeveiliging is nog steeds de persoon die naar 
het scherm zit te staren. Ja precies, dat zijn wij: de gebruikers van de 
technologie. Graag maken we gebruik van standaard wachtwoorden 
voor meerdere websites, die het liefst zo kort mogelijk zijn. We stoppen 
met alle gemak een gevonden USB-stick in onze computer om te 
achterhalen van wie die is. Zeg nou eerlijk, heb jij een antivirus-pakket 
geïnstalleerd op je smartphone? Er zijn echt goede pakketten te koop. 
Door gebruik te maken van een password manager minimaliseer je de 
kans dat je zwakke wachtwoorden blijft gebruiken. 

Voorkom een datalek
Ik hoor steeds vaker de ‘klacht’ dat leerlingen inmiddels vergroeid 
zijn met hun mobieltje. Maar laten we eerlijk zijn, docenten kunnen 
er ook wat van. We appen met de klas, met leerlingen individueel en 
collega’s. Met die handige Maestro-app van Magister is de aan- en 
afwezigheidsregistratie een eitje, voer ik meteen even de resultaten 
van een toets in en stuur ik ook nog een berichtje naar mijn collega 
over een leerling met thuisproblematiek. Omdat die toegangscode best 
wel onhandig is, heb ik deze uitgezet. Sommigen van jullie zullen nu 
grinniken en denken: dat komt toch niet meer voor? 
Jawel, dit komt nog steeds voor. Maar voordat je verder grinnikt, heb 
jij nog steeds een 4-cijferige code? De kans is groot dat je gekozen 

Persoonsgegevens, 
privacy en de AVG
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hebt voor een code die op een lijstje staat van meest gekozen 
toegangscodes. Zonder code of met een veel gekozen code kan 
iemand zich makkelijk toegang verscha� en tot de data op de mobiel 
en kan er al gauw sprake zijn van een datalek. Op dit moment geldt 
er al wetgeving op het gebied van datalekken. Deze moeten worden 
gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De boete op het niet of 
te laat melden van een datalek kan zeer fors zijn, maar eigenlijk is dat 
niet belangrijk. Belangrijker is dat persoonsgegevens van leerlingen, 
collega’s en jezelf in verkeerde handen kunnen vallen en dat er zeer 
nadelige consequenties kunnen leiden. Wees dus verstandig en beveilig 
je telefoon met een goede 6-cijferige code of je vingerafdruk. Het biedt 
geen garantie, maar geeft jou en ons wel de tijd om bij verlies of diefstal 
te handelen en bijvoorbeeld de smartphone te wissen. Op deze manier 
voorkomen we dat er persoonsgegevens ingezien en gebruikt kunnen 
worden door onbevoegden.

Gratis op het internet = betalen met je data
Sinds ik in 1996 mijn carrière startte in de ICT en al vrij snel met 
onderwijs te maken kreeg, is er enorm veel veranderd. Een computer in 
de klas was al een unicum, want de meeste ICT werd gebruikt voor het 
secundaire proces. Maar sinds het begin van deze eeuw heeft ICT ook 
zijn intrede in het primaire proces gemaakt. Een onomkeerbaar proces 
dat volgens sommigen zal leiden tot het ultieme van gepersonaliseerd 
leren en waar docenten uitsluitend een begeleidende rol zullen hebben. 
Hoewel ik daar wel mijn bedenkingen bij heb, is het onmiskenbaar 
dat de rol van ICT in het primaire proces duidelijk zichtbaar is. Het 
gebruik van allerlei digitale leermiddelen, elo’s (mag ik die zo nog 
wel noemen?), tablet, digitale portfolio’s en de oude vertrouwde 
powerpointpresentaties. 

Maar met al die technologie in de klas komen ook de risico’s, waarvan 
de AVG vindt dat je daar aandacht aan moet besteden. Je moet 
eventueel organisatorische en technische maatregelen tre� en om 
een risico te beperken. Laat me dit toelichten met een voorbeeld. Er 
zijn docenten die gebruikmaken van een gratis leeromgeving uit de 
Verenigde Staten. Om toegang te krijgen tot die leeromgeving moeten 
accounts worden aangemaakt door leerlingen door middel van een 
activatiecode die ze van de docent krijgen. Ook ouders kunnen een 
account krijgen om actief te participeren in het leerproces. Om goed 
inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leerlingen worden allerlei 
gegevens verzameld. Hoe vaak ze iets kijken of lezen of de tijd die ze 
nodig hebben om een vraag te beantwoorden. In een privacyverklaring 
van bijna 4.500 woorden geeft het bedrijf aan wat ze niet doet met deze 
gegevens. In de privacyverklaring wordt aangegeven dat er niks met 
de gegevens van de kinderen wordt gedaan. Over de gegevens van wat 
docenten of ouders doen in de leeromgeving is de verklaring minder 
duidelijk. Waarom verzamelt een bedrijf je gegevens als het er niks 
mee doet? Nou daar kom je pas aan het einde van de privacyverklaring 
achter. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om te allen tijde de 
privacyverklaring aan te passen en als ze dan besluit de gegevens 
van kinderen toch te gaan gebruiken, dan krijg je dit twee weken van 
tevoren te horen via mail of de website. Zonder dat je erbij stilstond 
heb je persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders gedeeld die het 
bedrijf mag gebruiken. 
Komt deze strategie je bekend voor? Het is identiek aan het 
verdienmodel van Google en Facebook en hoe ze groot geworden 
zijn. Het bedrijf kent elf investeringsfondsen als aandeelhouder die 
tientallen miljoenen geïnvesteerd hebben. Ik hoop dat al die docenten 
die gekozen hebben om deze leeromgeving te gebruiken, niet de deksel 
op hun neus krijgen als besloten wordt om toch de persoonsgegevens 
van kinderen te verwerken, iets waar de AVG duidelijk grenzen stelt. Het 
is mijn oprechte mening dat je als docent goed moet afvragen wat ‘het 
addertje is’ als iets gratis is en je het wilt gebruiken. 
Het voorgaande voorbeeld illustreert dat echt gratis op het internet niet 
bestaat en dat je afrekent met persoonsgegevens. Als je een product of 
dienst echt goed vindt om te gebruiken in lessen, kijk dan of ze ook een 
betaalde variant hebben en of je het op een eigen server in de Europese 
Unie kunt installeren. Als dat niet het geval is, kun je het maar beter niet 
gebruiken. 

Bijzondere persoonsgegevens = extra aandacht
De school en docenten in het bijzonder worden steeds vaker 
ingezet voor andere aandachtgebieden dan onderwijs. Allerlei 
wet- en regelgeving zorgt ervoor dat er in het LVS bijzondere 
persoonsgegevens worden opgeslagen, zoals medische aandoeningen 
of meldingen in het kader van een meldcode Huiselijk Geweld. De 
verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens zijn door de AVG 
verboden tenzij er sprake is van wetgeving die dit wel mogelijk maakt. 
In beide voorbeelden is er zelfs sprake van een wettelijke verplichting 
om deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Maar dat moet 
wel met alle mogelijke waarborgen gebeuren. Omdat er vaak in dit 
soort situaties gewerkt wordt met externe partners, is het van belang 
om voorzichtig en terughoudend te handelen. Helaas zien we nog 
te vaak dat e-mail (intern en extern) gebruikt wordt om met elkaar 
te communiceren in dit soort gevallen. E-mail is nou niet bepaald 
een veilig medium. Berichten gaan onversleuteld over de verbinding 
en kunnen eenvoudig worden gelezen door allerlei partijen tijdens 
het transport. Of, wat veel vaker gebeurt: ze gaan naar de verkeerde 
persoon. Kortom, gebruik goede encryptie om de e-mail onleesbaar te 
maken voor onbevoegden of maak gebruik van een veilige omgeving 
om te communiceren waar alle communicatie versleuteld wordt 
opgeslagen. Beide maatregelen zijn, naar mijn mening, wel iets wat op 
stichtingsniveau gefaciliteerd zou moeten worden.

Nu wél iets gratis
Speciaal voor het onderwijs heeft Privac een workshop ontwikkeld, 
genaamd ‘Privacy in de klas’. Deze twee uur durende workshop 
voor maximaal acht personen biedt docenten inzichten over hoe 
zij de privacy van hun leerlingen en van zichzelf beter kunnen 
beschermen in de klas. Omdat Privac enorm veel waarde hecht aan 
het beter beschermen van privacy in het onderwijs geven we twee 
workshops weg, helemaal gratis! Nou hebben jullie net gelezen 
dat gratis eigenlijk betalen met je data is en daarom willen we wel 
graag weten waarom jullie in aanmerking willen komen voor zo’n 
gratis workshop. Aanmelden kan via: privac.nl/vives. Lees dan ook 
meteen onze privacyverklaring waar in staat dat we alle verstrekte 
persoonsgegevens nodig hebben om jou te kunnen bereiken en na 
afloop van deze actie meteen vernietigen. Je kunt jouw school tot en 
met 15 december 2017 aanmelden. 

Jérôme Zijderveld, CISA CIPP/E DPO
Jérôme werkt al sinds 1996 in verschillende rollen in de ICT-branche. 
Hij heeft een sterke focus op onderwijs en gezondheidszorg. 
Belangrijkste motto was daarbij dat technologie ondersteunend 
moest zijn aan de gebruiker en niet leidend. Na de laatste 10 jaar 
bij enkele grote consultancybedrijven te hebben gewerkt, besloot 
Jérôme eerder dit jaar zijn eigen onderneming te starten: Privac. 
Privac biedt een breed portfolio van producten en diensten op 
het gebied cybersecurity en privacy. Daarnaast is Jérôme Data 
Protection O� icer bij enkele organisaties. 

privac.nl
jerome.zijderveld@privac.nl

Waarom verzamelt een 
bedrijf je gegevens als 
het er niks mee doet?
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Wist je dat…

Tijdens de Gewoon Speciaal ICT netwerkbijeenkomst 
van 4 oktober waren we uitgenodigd bij De 
Koetsveldschool in Den Haag. Het thema van die 

middag was: VR in het speciaal onderwijs. 

D
e afgelopen jaren hebben zeer snelle ontwikkelingen 
plaatsgevonden rondom virtual reality (VR). Deze technologie 
is de hype voorbij en heeft zich bewezen als waardevolle 
nieuwe interface in de digitale wereld. Voor leerlingen in 

het speciaal onderwijs biedt deze techniek mogelijkheden en nieuwe 
kansen.

De Koetsveldschool heeft een Virtual Reality app genaamd VR-voer 
ontwikkeld waarmee leerlingen in een virtuele omgeving leren en 
ervaren om zelfstandig te reizen. De eerste resultaten van het inzetten 
van deze app laten zien dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd worden 
om zelfstandiger te reizen. Het proces en de ontwikkeling van deze 
applicatie wilde de Koetsveldschool graag binnen het netwerk van 
Gewoon Speciaal ICT delen. In de school was een klein medialab 
waar collega’s in de pauze kennis konden maken met verschillende 
tools. Leerlingen zorgden voor broodjes en hielpen volop mee in de 
bediening. Ook was er een rondleiding door de school.

…VR en het speciaal onderwijs 
perfect bij elkaar passen?
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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@gewoonspeciaalict.nl en 
e.peters@gewoonspeciaalict.nl 

De eerste opbrengsten van het inzetten van virtual 
reality: 
-  Leerlingen kunnen gebruikmaken van middelen die aansluiten  
 bij hun belevingswereld; tablets en gameconsoles herkennen ze.  
-  Zonder prikkels van buitenaf ervaren leerlingen de lesstof binnen  
 een veilige omgeving. 
-  Leerlingen worden geholpen de lesstof beter te onthouden door  
 te beleven en regelmatig te kunnen herhalen. 
-  Door situaties te beleven werken leerlingen aan 21e-eeuwse  
 vaardigheden. 
 
We hebben de initiatieven die bij ons bekend zijn op het gebied van  
VR in het speciaal onderwijs een podium geboden om deze te delen  
binnen het netwerk van Gewoon Speciaal ICT. Frits Buys, 
communicatieadviseur bij LECSO, was deze middag aanwezig  
en tekende het volgende verhaal op. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veel VR-mogelijkheden in het speciaal onderwijs
Er gingen maar drie handen omhoog bij de vraag wie er op school al 
gewerkt had met VR. Terwijl de bijeenkomst op de Koetsveldschool 
in Den Haag toch bij uitstek de plek was waar je meer handen had 
verwacht. Dus ook op zo’n bijeenkomst blijkt dat er nog maar weinig 
gebruikgemaakt wordt van VR. Terwijl dit juist bij uitstek geschikt 
is om in het speciaal onderwijs te gebruiken. De meeste leerlingen 
spenderen al veel tijd achter de computer, bijvoorbeeld om te gamen. 
Zij zijn hierdoor sterk visueel ingesteld en de kracht van VR ligt in die 
verbeelding. 

Innovatieparadox
De eerste sprekers refereerden al meteen naar de innovatieparadox 
van Everett Rogers: ‘Degenen die de grootste behoefte hebben aan de 
voordelen van een innovatie zijn over het algemeen de laatsten die de 
innovatie (kunnen) gebruiken.’ 
 
Maar niet als het aan Elle Peters en Thierry Koningstein ligt. Zij zijn 
de grote trekkers van Gewoon Speciaal ICT en ze hadden voor deze 
bijeenkomst een aantal aansprekende voorbeelden van het gebruik van 
VR in het speciaal onderwijs bijeen gebracht. 
 
Arbeidstoeleiding
Marloes Pampiermole en Daniël Toebes gingen in op het gebruik van 
VR bij de arbeidstoeleiding. Vanuit de Stichting Vraagstelling maken zij 
VR-filmpjes van werkplekken waar leerlingen uit het speciaal onderwijs 
stage kunnen gaan lopen. Daniël: “Zodat een leerling de plek al leert 
kennen en met een veilig gevoel naar zijn stage gaat.”
Maar er zijn wel speciale zaken waar extra aandacht aan besteed 
moet worden. Marloes: “Je moet ook rekening houden met autistische 
leerlingen die iets heel anders zien. De snavel van de toekan kan voor 
hen veel interessanter zijn dan de bedden die opgemaakt moeten 
worden.”
    
Enthousiast blijven
Na hun bijdrage ontstond er een geanimeerde discussie met de zaal, 
waarbij Marloes en Daniël de tip kregen ook aandacht te besteden aan 
de ‘uitrol’ van hun product. “De docenten zijn daarbij erg belangrijk. 
Zorg ervoor dat het geen prachtig product wordt dat straks weer in een 
la verdwijnt. Zorg dat ook de docenten enthousiast zijn en blijven.”
Zita Blom, constructeur bij Cito, en Itske Tersteeg, mediamentor 
iXperium in Arnhem en docent in het VSO, gaven de aanwezigen tips om 
VR in het speciaal onderwijs te gaan gebruiken. Zorg bijvoorbeeld voor 

genoeg VR-brillen, want met één bril voor 28 leerlingen ga je het niet 
redden. Zita zette allereerst de voordelen van VR voor leerlingen in het 
speciaal onderwijs nog eens op een rijtje: 
-  Stimulerend leren
-  De kracht van visualiseren 
-  Omgevingsprikkels beperken
-  Actief betrokken
-  Aanleren van vaardigheden
-  Nieuwe ervaringen
-  Zelfvertrouwen kweken 

Itske op haar beurt gaf de tip om het gebruik van VR in het begin heel 
simpel te houden. Maak bijvoorbeeld een speurtocht in je eigen school, 
waarbij leerlingen plekjes op moeten zoeken die ze in hun bril zien. 
Met de handige app Hardboard camera kun je vrij simpel 360 graden 
foto’s maken en die bij zon speurtocht gebruiken. En natuurlijk: ga niet 
alleen aan de slag. Neem je collega’s mee in het proces en maak hen ook 
enthousiast. Ga werken met een pilot-groep en geef je collega’s les en 
trainingen.
 
Openbaar vervoer
Jeroen Feijen, oud-leerkracht van de Koetsveldschool, liet tot slot zien 
hoe hij VR gebruikte om leerlingen wegwijs te maken in het openbaar 
vervoer. Samen met HTM, de vervoerder in de Haagse regio, ontwikkelde 
hij de VR-voer app. Hiermee kunnen jongeren ‘zien’ hoe je reist met het 
openbaar vervoer: van betalen met de ov-chipkaart tot de plek waar de 
stopknop in de tram zit. Volgens Jeroen maakt deze app 
de leerlingen zelfredzamer, kunnen ze zelfstandig naar andere activiteiten, 
waardoor leerlingen ook een plek in de maatschappij krijgen. En ook niet 
onbelangrijk: het bespaart kosten als leerlingen zelfstandig kunnen reizen. 
 

Tangram
Uiteraard was er in de pauze en aan het eind van de bijeenkomst 
voldoende gelegenheid om met elkaar kennis te maken en ervaringen uit 
te wisselen. Daarnaast hadden de ICT-docenten van de Koetsveldschool 
een aantal ICT-toepassingen opgesteld waarmee zij in de klas werken. Veel 
deelnemers maakten hiervan gebruik om tangram te spelen, zichzelf na te 
tekenen (oog-handcoördinatie) of een muziekstukje te spelen met behulp 
van waterbakjes. 
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INFORMEREN OF MANIPULEREN? JE LEERLINGEN MAKEN HUN EIGEN NIEUWSITEM EN KIEZEN 

EEN MEDIASTRATEGIE. BOEK NU DE WORKSHOP EN BEZOEK DE TENTOONSTELLING!

BEELDENGELUID.NL/NIEUWSOFNONSENS
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Visual Studio Code

De favoriete tool om te 
programmeren is erg 
afhankelijk van de voorkeur 
van de gebruiker. Kladblok, 
Notepad++, Atom of 
Sublime zijn veelgebruikte 
softwareprogramma’s. En dan 
hebben we het nog niet gehad 
over Visual Studio. Microsoft 
heeft voor de ontwikkelaars 
die relatief eenvoudige applicaties schrijven Visual Studio Code uitgebracht. Deze 
gratis tool is beschikbaar voor diverse besturingssystemen wat uniek genoemd 
kan worden voor een product van Microsoft. De plug-ins en extensies breiden de 
standaard functionaliteit uit met SFTP cliënts, code-kleurinstellingen en nog veel 
meer. Een aanrader voor ontwikkelaars in webtalen.

 ontwikkeltools     ontwikkeltools        visual studio   visual studio      platform onafhankelijk     platform onafhankelijk      
code.visualstudio.com

Xampp

Diverse programmeertalen 
(bijvoorbeeld PHP/Perl) 
vereisen een server die de 
geprogrammeerde code kan 
afspelen. Xampp is een gratis 
softwareprogramma waarmee 
je jouw computer kunt 
omtoveren tot een webserver. 
Vervolgens kun je je computer 
PHP-scripts uit laten voeren. 
Xampp is onmisbaar voor gebruikers die aan de slag willen met PHP of Perl. Deze 
tool installeert ook Mysql en PHPMyAdmin waarmee databases gekoppeld kunnen 
worden aan de programma’s. PHPMyAdmin is een databasetool die te vergelijken is 
met MS Acces, maar dan webbased. De actieve community helpt je graag verder als 
je vragen hebt over het gebruik van Xampp.

  servers          ontwikkelaar     ontwikkelaar       PHP     PHP       Mysql     Mysql         
apachefriends.org/index.html

Anydesk

Anydesk is een programma 
waarmee je de bediening van 
een computer of telefoon 
kunt overnemen. Jij – of de 
eigenaar van het apparaat dat 
je wilt overnemen – installeert 
Anydesk. Vervolgens kun 
je met de unieke code die 
het programma toont de 
gehele bediening overnemen. 
Anydesk onthoudt de verbinding, zodat je op een later tijdstip makkelijk opnieuw 
inlogt. Deze tool lijkt op het veel gebruikte Teamviewer, maar is gratis en het 
programma draait ook uitstekend op telefoons en tablets. Je neemt binnen 
handomdraai het device van de leerlingen in de klas over en kunt het tonen op het 
digitale schoolbord.

  tools        tools          systeembeheer        systeembeheer          werken op afstand       werken op afstand      
anydesk.com

ZZP-school 

Ook binnen het onderwijs 
komen we zzp’ers steeds vaker 
tegen. Denk bijvoorbeeld 
aan bijles, logopedisten 
en muziekleraren. De 
informatieve website zzp-
school.nl biedt informatie over 
actuele onderwerpen die voor 
zzp’ers belangrijk zijn, zoals 
belastingtechnische vragen of 
de wijzigingen uit het recente regeerakkoord. De website bevat ook veel tips voor 
bezoekers die overwegen om zzp’er te worden. Naast de gratis tips, adviezen en 
informatie is het ook mogelijk om op de website een workshop of cursus te boeken. 

  informatie      informatie        ondernemen  ondernemen   
zzp-school.nl

Cache Killer

Om de internetervaring van 
gebruikers te versnellen 
gebruiken veel browsers een 
‘Cache’ waarin informatie 
tijdelijk wordt opgeslagen. Als 
de gebruiker de informatie 
dan nogmaals opvraagt, 
wordt de informatie uit de 
cache getoond. Dit kan voor 
ontwikkelaars lastig zijn, omdat 
ze daardoor de wijzigingen 
in hun app of website niet direct zien. De Cache Killer van Chrome maakt hier een 
einde aan. Deze handige tool wist de cache automatisch, zodat ontwikkelaars altijd 
de laatste versie van hun programmeerwerk zien. In de andere browsers is deze 
functionaliteit soms al aanwezig.

  tools        tools          Chrome extensie  Chrome extensie     ontwikkelaars  ontwikkelaars

bit.ly/2irby22

Helpwanted

Helpwanted.nl is een website 
over online seksueel misbruik 
van kinderen en jongeren. 
De website fungeert als een 
meldpunt, maar je vindt ook 
informatie over wat het is, hoe 
het voorkomen kan worden 
en wat kinderen kunnen doen 
wanneer het hun overkomen 
is. Ook ouders, docenten en 
andere opvoeders kunnen hier 
terecht. De website verwijst op de startpagina direct naar de diverse doelgroepen. 
De website is geschikt om op te nemen in de nieuwsbrief naar de ouders, omdat zij 
ook regelmatig met deze actuele onderwerpen te maken hebben.

  social media  social media     privacy     privacy       opvoeden  opvoeden         
helpwanted.nl

digibord
tip
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De leukste en meest toegankelijke 
boeken om te leren programmeren

Deze boeken worden 
veel gebruikt in het onderwijs!

Visual Steps heeft diverse boeken uitgebracht over programmeren. Deze titels worden al veelvuldig gebruikt in het onderwijs 
en docenten zijn zeer tevreden met het gestructureerde concept waardoor kinderen ook zelfstandig aan de slag kunnen met de boeken.  
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Blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom de boeken van Visual Steps en abonneer u op de nieuwsbrief: www.visualsteps.nl/nieuwsbrief.php

Deze boeken zijn verkrijgbaar bij de 
boekhandel, via www.visualsteps.nl en andere 

internetboekwinkels.

Heeft u een vraag, of wilt u meer 
informatie, stuur ons dan een 

e-mail: info@visualsteps.nl  

Wilt u meer informatie over deze boeken? 
Op www.visualsteps.nl/programmeerboeken.php vindt u alle informatie

Via stap-voor-
stapinstructies leren 

programmeren in Scratch

www.visualsteps.nl/stapscratch

Stap voor stap leren 
programmeren met Scratch
Auteur: Studio Visual Steps
ISBN 978 90 5905 703 6 - 168 pagina’s

Ontdek het 
populaire Minecraft 

door te programmeren

www.visualsteps.nl/minecraft

Programmeren met Minecraft
Auteur: Craig Richardson
ISBN 978 90 5905 593 3 - 336 pagina’s

€ 22,95

 
Slimme en creatieve 

objecten ontwerpen met 

de 25 projecten in dit boek!

www.visualsteps.nl/arduinohandboek

Arduino Project Handboek
Auteur: Mark Geddes
ISBN 978 90 5905 613 8 - 264 pagina’s

www.visualsteps.nl/programmerenscratch

De leukste 
introductie om kennis te 

maken met programmeren!

www.visualsteps.nl/beginnenprogrammeren

Beginnen met programmeren 
met Scratch en Python
Auteur: Marc Scott
ISBN 978 90 5905 583 4 - 64 pagina’s

€ 8,99

Scratch 
is een leuke, gratis 

en gebruiksvriendelijke 

programmeeromgeving 

Programmeren met Scratch
Auteur: Majed Marji
ISBN 978 90 5905 403 5 - 304 pagina’s

€ 22,95

Programmeren 

stimuleert creativiteit, 

logisch denken en het 

probleemoplossend vermogen

www.visualsteps.nl/programmerenpython

Programmeren met Python
Auteur: Jason R. Briggs
ISBN 978 90 5905 792 0 - 328 pagina’s

€ 22,95

€ 22,95€ 17,95

Bekroond met 


door Kijk 
Magazine!
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Krijg plezier in het maken 
en werken met techniek!
Krijg plezier in het maken 
en werken met techniek!

Arduino box
Bendoo

Ontvang een gratis techniekpakket tijdens 
IPON 2018 om te leren programmeren!
Duizenden techniekpakketten beschikbaar gesteld om basis-
schoolleerlingen klaar te maken voor de digitale toekomst

Het onderwijs verandert razendsnel en de 
technologische innovaties volgen elkaar 
in rap tempo op. De nieuwe regering 
onderkent deze verandering door digitale 
geletterdheid in 2019 wettelijk te veranke-
ren in het nieuwe onderwijscurriculum. 

Dit initiatief wordt toegejuicht en extra 
kracht bijgezet door het bedrijfsleven, 
dat graag wil meehelpen om deze doel-
stelling te bereiken en kinderen digitale 
vaardigheden bij te brengen. Dankzij 
een unieke samenwerking van Reshift 
Digital, Creative Kids Concepts (CKC) en 
SIDN ontvangen de 2.700 basis scholen 
die zijn aangesloten bij CKC, gratis het 
lespakket Bendoo Arduino Box. Hier-
door hopen de drie organisaties meer 
kinderen enthousiast te maken voor 
techniek en technologie. Alle aangesloten 
basisscholen kunnen op de IPON 2018 
onderwijsvakbeurs (7 en 8 februari 2018 
– www.ipon.nl) deze nieuwe techniekbox 
gratis afhalen op de stand van De Tech-
niek Torens!

Je eigen stoplicht programmeren 
is kinderspel
Met de box leren kinderen op een leuke 
en interactieve manier de basisprincipes 
van technologie en programmeren. De 
Ben doo Arduino Box is gebouwd rond 
de microcomputer Arduino en bevat een 
compleet lesprogramma van acht lessen 
(inclusief docentenhandleiding), dat is 
samengesteld door de onderwijsexperts 
van Creative Kids Concepts. 

Met het techniekpakket leren kinderen 
eerst hoe een computer precies werkt. 
Aansluitend ontdekken de leerlingen hoe 
ze zelf een volledig geautomatiseerd 
project, zoals een digitale piano, een 
verkeerslicht of een automatisch plant-
bewateringssysteem kunnen maken en 
programmeren. “We willen het plezier 
van iets maken en de werking van tech-
nologie laten zien en hopen zo kinderen 
enthousiast te maken voor techniek,’’ ver-
klaart initiatiefnemer Ramon Wieleman 
van Reshift Digital. “Als de eerste lampjes 
gaan branden en de bliep-geluiden 
klinken, zie je de ogen van de kinderen 
oplichten. Het leuke van dit maak-
onderwijs is dat kinderen spelenderwijs 
leren en dit ook aan elkaar doorgeven.”

Het lesmateriaal van de Bendoo Arduino 
Box sluit naadloos aan bij de doorlo-
pende leerlijn van De Techniek Torens 
over Wetenschap & Technologie. Kinde-
ren werken hierbij zelfstandig in kleine 

Ga dus snel naar www.ipon.nl en meld je aan!

groepjes. Dat maakt de lessenserie heel 
eenvoudig inzetbaar voor iedere leer-
kracht. 

Straks kan ieder kind 
programmeren
“Om de innovatiekracht van Nederland te 
waarborgen, is het van groot belang dat 
kinderen naast gebruikers, ook makers 
van digitale technologie worden. Het is 
aan ons - het bedrijfsleven - om deze 
generatie hiervoor klaar te stomen”, aldus 
Ramon Wieleman van Reshift Digital. 
“We zijn dan ook zeer verheugd dat we 
dankzij samenwerking met onze partner 
SIDN deze technieklessen gratis kunnen 
aanbieden aan de bij CKC aangesloten 
bassischolen.”

Roelof Meijer (CEO van SIDN): “We zijn 
erg blij dat het nieuwe kabinet digitale 
vaardigheden gaat verankeren in het 
curriculum. Maar daarmee zijn we er nog 
niet. De wereld om ons heen digitaliseert 

EEN INITIATIEF VAN
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Ontvang een gratis techniekpakket tijdens 
IPON 2018 om te leren programmeren!
Duizenden techniekpakketten beschikbaar gesteld om basis-
schoolleerlingen klaar te maken voor de digitale toekomst

in rap tempo. We hebben dus geen tijd te 
verliezen. Met dit lespakket hopen we een 
extra versnelling te geven en basisscholen 
te helpen om met digitale geletterdheid 
aan de slag te gaan.”

 Gratis pakket ophalen 
op IPON 2018
De techniekpakketten met lesmateriaal 
zijn gratis af te halen tijdens IPON 2018 

voor klanten van Creative Kids Concepts. 
Geen klant van Creative Kids Concepts? 
Geen probleem! 

Vul jouw gegevens in op www.reshift.nl/
techniekpakket-gratis-aanvragen/ en we 
nemen spoedig contact met je op.
Registratie voor IPON 2018 is gratis en 
deze vakbeurs voor onderwijsinnovatie en 
ict mag je natuurlijk niet missen. 
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Recensies 

We zijn er zo op getraind om bij de les 
te blijven. In de meeste klaslokalen 
is focussen de norm, omdat het de 
leerlingen helpt informatie op te 
nemen, en zich voor te bereiden op 
een gezonde, sterke deelname aan 
de maatschappij. Want concentratie 
is prestatie. Hier is eigenlijk 
weinig tegenin te brengen. Skills 
en capaciteiten als beslissingen 
nemen, empathie en authenticiteit 
raken allemaal naar de achtergrond 
bij teveel naar buiten toe gerichte 
focus. Daardoor, zo stelt Pillay, ligt 
emotionele uitputting al snel op de loer. We hoeven jullie niet te 
vertellen dat kinderen en adolescenten van nature de neiging hebben 
tot dagdromen, rommelen, en out-of-the box-denken. Blijkt: dit zijn 
nuttige kwaliteiten waarvoor Pillay een lans wil breken. Hij ontwikkelde 
niet voor de hand liggende technieken om te ont-focussen en daardoor 
meer succes te ervaren in het (jonge) leven. Bonus: stressreductie, 
creativiteit en plezier. Wij zijn voor!

Niet altijd bij de 
les blijven

NIEUWS VERSUS 
FAKE NEWS

We zijn er zo op getraind om bij de les 

TITEL: DENKEN OVER DIEREN
AUTEUR: RICHARD DAVID PRECHT
UITGEVER: TEN HAVE 
PRIJS: €18,99

Terwijl de scheidslijn tussen mens en dier 
onder meer dankzij Snapchat online rap 
vervaagt, kunnen we ons afvragen of er 
o� line ook wel een harde scheidslijn is. 
Of zou moeten zijn! Steeds vaker hoor 
je geluiden dat bijvoorbeeld in China en 
Japan kinderen op doordeweekse dagen 
geheel verkleed als dier naar school komen. 
“Omdat het kan.” Maar wat zegt dit op 
een dieper niveau? Het is een agile wereld 
tussen mens, dier en robot, waarbij de 
machtsverhoudingen aan een zeer grondige 
update toe zijn. Richard David Precht weet 
met zijn grote kennis van de filosofie en 
evolutie daartoe een goede aanzet te geven. 
We kennen allemaal dat ene zinnetje uit 
het scheppingsverhaal, maar Precht neemt 
ons mee naar nog nauwere vertakkingen 
achter de oorsprong van ons mens versus 
dier denken. Niet alleen interessant, ook 
noodzakelijk. Vraag dat maar aan de 
Vegetarische Slager en de NVWA. 

TITEL: HET EINDE VAN DE AMERIKAANSE DROOM   
AUTEUR: NOAM CHOMSKY
UITGEVER: TEN HAVE
PRIJS: €19,99

Linguïst, politiek filosoof en activist Noam Chomsky wordt door velen beschouwd als een van de meest invloedrijke 
denkers van onze tijd. Zijn gedachten over de nieuwste ontwikkelingen in de westerse maatschappij lezen we in deze 
pil. En die zijn niet al te rooskleurig. Hij noemt het niet voor niets het einde van een droom; een ideaal dat niet alleen 
in Amerika nagejaagd wordt. Vooral door de mediaglobalisering - en de invloed die dat weer heeft op hoe mensen 
denken over bijvoorbeeld (pers)vrijheid, democratie en verdeling van rijkdom - zijn de parallellen met de Nederlandse 
ontwikkelingen snel gemaakt. Vooral hoe ook wij via de media gemanipuleerd lijken te worden om onze vrijheden en 
democratie op te geven in ruil voor consumentisme. Eerst was er de documentaire Requiem for the American Dream 
(in Nederland te zien op Netflix). Maar Chomsky’s pamflet voor verandering heeft volgens de internationale pers ook 
buiten Amerika stevige deuren nodig om op aangeplakt te worden. Dit boek helpt daarbij. De roep is dan ook aan 
iedere wereldburger om z’n politieke verantwoordelijkheid te nemen en op eigen wijsheid te varen. 

Dierlijke 
veronderstellingen

TITEL: MINDER FOCUS MEER EFFECT
AUTEUR: SRINI PILLAY
UITGEVER: KOSMOS
PRIJS: €18,99

tekst: Gri� in Arnold, Joris van de Weerd26
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TITEL: FILOSOFIE IN EEN TIJD VAN BIG DATA
AUTEUR: CHRISTIAN MADSBJERG
UITGEVER: TEN HAVE
PRIJS: €20,00

Big data lijkt wel het nieuwe alomvattende bindmiddel in het onderwijs, de economie en 
maatschappij te zijn. Een weg vinden om het op een zorgvuldige manier voor ons te laten werken, 
opdat het inderdaad bindend is, vereist wijsheid. Oude wijsheid. Menselijke wijsheid. Dus niet het 
afgestompte, digitale en bijna robotische geloof in cijfers als de heilige graal bij realiteitsduiding. 
Christian Madsbjerg laat in dit boek zien dat het noodzakelijk is om bij de inzet van big data uit te 
blijven gaan van menselijke betekenisgeving. Voorbij de zo populaire beloftes van algoritmisch 
denken leidt Madsbjerg ons naar een diepere, genuanceerde betrokkenheid met cultuur, taal en 
geschiedenis op weg naar wijze omgang met big data. Hoe klein de volume van big data ook is. 
Een leerlingenrapport bijvoorbeeld. 

EEN STERK VERHAAL

Bij de titel Story Design denk je niet aan onderwijs. Toch is de link juist wel handig om te leggen. Farah Nobbe en 
Natalie Holwerda-Mieras schreven het geheid achter een ijzersterk strategisch verhaal. Het boek legt eerst uit hoe het 
zit met retorica en gaat vervolgens in op hoe je een goed verhaal neerzet. Welk genre presentatie ga je verzorgen? 
Ga je speechen, presenteren of geef je een praatje? Is het een informerend verhaal, wil je overtuigen of wil je emoties 
losmaken? De nadruk ligt eigenlijk op overtuigend informeren en hoe je het verhaal goed opbouwt. Geleidelijk bouw 
je het verhaal op door middel van een aantal helder uitgelegde stappen. Er wordt rijk geillustreerd met schema’s en 
tooltips. Te lui om het hele boek te lezen? De verkorte versie staat achter in het boek. Bij aanschaf van het boek staat de 
code voor het e-book er gratis in.

GOED RAPPORT OVER 
RAPPORTEREN

EEN KWESTIE 
VAN (ZELF)
RESPECT
TITEL: VERTROUWEN 
AUTEUR: BART NOOTEBOOM
UITGEVER: KLEMENT
PRIJS: €22,99

Wat is een van de meest essentiële ingrediënten 
voor een goede relatie met je leerlingen? 
Inderdaad: vertrouwen. Zonder vertrouwen 
wordt het moeilijk om tot een vruchtbare kennis-
overdracht te komen. Maar hoe zit het nou precies 
met dat containerbegrip vertrouwen? Juist een 
gebrek aan vertrouwen blijkt veel makkelijker te 
duiden dan vertrouwen zelf. En dat in zichzelf is 
al een beetje zorgwekkend. Een goed inzicht in 
zuiver vertrouwen helpt bij het ontwikkelen van 
betere relaties. In de klas, in diverse bestuursraden 
en in de maatschappij. Uiteindelijk opent het 
innerlijke sluizen naar diepere kennis, respect en 
zelfrespect. Elementen die nooit eerder zo helder 
aan vertrouwen waren gekoppeld. Absolute 
aanrader om er eens wat dieper op in te gaan.

TITEL: STORY DESIGN
AUTEUR: FARAH NOBBE, NATALIE HOLWERDA-MIERAS
UITGEVER: BOOM
PRIJS: €22,50
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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, verzorg onder meer presentaties en workshops rondom inzet van iPad en apps in het onderwijs, en ik geef trainingen. 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.

Mijn Rupsje Nooitgenoeg AR - PO
Geschikt voor iPad en iPhone – € 3,49
Wie kent Rupsje Nooitgenoeg niet? Bekend van de prentenboeken van Eric Carle. Inmiddels zijn er ook verschillende apps met deze rups. De 
nieuwste app is er een met augmented reality waarbij Rupsje Nooitgenoeg tot leven komt. Voer de rups en ontdek samen de wereld. Door de 
augmented reality kun je de wereld ook tot leven laten brengen in jouw omgeving. Rupsje Nooitgenoeg wordt steeds groter en verandert in 
een kleurrijke vlinder. Een leuke manier voor kinderen uit de onderbouw om kennis te maken of ervaring op te doen met augmented reality.

LEGO Duplo Town – PO
Geschikt voor iPad en iPhone / Android - Gratis 
Deze app is leuk voor kleuters. Ze kunnen hun eigen huizen bouwen met Duplo-blokken. De blokken (kamers) mogen geplaatst worden zoals 
het kind dat graag zou willen. Wanneer alles op de plek staat, tovert de app jouw blokken om tot een huis. Speel met de poppetjes en ontdek 
het huis. Raak verschillende voorwerpen aan, maak van de dag een nacht of breng een van de karakters een pizza op het balkon. Liever een 
ander huis bouwen? Met de bulldozer sloop je het en daarna bouw je eenvoudig weer een nieuw huis. Leuk om samen mee te spelen! Of om 
in te zetten bij thema huizen, bouwen of misschien wel thema familie.

Het Leerkasteel – PO     
Geschikt voor iPad en iPhone / Android – € 2,29/ € 2,09 (en voor beide een gratis versie) 
Een app voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Op de schatkaart vind je zes plekken waar je kunt spelen en oefenen: optellen, klokkijken (hele en/of 
halve uren), memorie (plaatje-woord), sprongen maken (van 1, 2 of 5), typen (woorden typen) en aftrekken. Bij de instellingen is het mogelijk 
om de app aan te laten sluiten bij het kind of wellicht net iets meer uitdagend te maken. Denk hierbij aan hele en halve uren, rekenen tot een 
gewenste hoeveelheid en diverse sprongen. Het kind kan woorden natypen, maar ook zelf woorden bedenken. Op elke plek kun je munten 
verdienen. Met deze munten kun je in het kasteel meubels en voorwerpen kopen voor de verschillende kamers.

De Stijl – PO & VO  
Geschikt voor iPad en iPhone– Gratis (bevat in-app-aankopen)

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Nederlandse kunststroming De Stijl werd opgericht. Een mooie gelegenheid om hier in de les 
(geschiedenis, beeldende vorming) aandacht aan te besteden. Ben je op zoek naar een creatieve bijpassende opdracht? Deze app bevat 15 

templates die je kunt vullen met allerlei kleuren. Je kunt het werk bewaren in de galerij van de app, maar ook als afbeelding opslaan op jouw 
device en delen op verschillende manieren. De app is eenvoudig in gebruik. Kinderen hebben altijd resultaat. Voor bovenbouw PO en voor 

het VO kun je er nog een extra opdracht aan koppelen. Bijvoorbeeld: maak jouw kunstwerk van de app na op papier of met 
andere materialen.

Keezy – PO & VO   
Geschikt voor iPad en iPhone - Gratis

Keezy is een muzikale app waarbij je zelf muziek kunt maken. De app bevat op verschillende manieren muziek van diverse bekende 
nummers. Met behulp van de acht gekleurde vlakken kun je proberen het nummer na te spelen. In het menu kun je ook kiezen om jouw 

eigen geluiden of muziek op te nemen. Dit gebeurt via de microfoon van jouw device. Voeg bij elk gekleurd vlak jouw opname toe en mix 
zo een eigen nummer. De gemaakte muziek kan ook opgenomen, beluisterd en bewaard worden. Een app die, afhankelijk van de opdracht, 

geschikt is voor PO en VO.

Susan Tipt Apps

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
Onderwijsapp

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

tekst: Susan Spekschoor/
prowise.com28
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Prowise Presenter Awards
Maak de meest inspirerende Presenter-les en wie weet staat 

deze award binnenkort op jouw school!

Vermeld ook:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Categorie (primair of voortgezet onderwijs) 
• Naam school  

Zo doe je mee!
Deel jouw les vóór 8 december 
met lessen@prowise.com. 

Tip 1. Interactiviteit
Maak gebruik van onze kant-en-klare tools, creëer 
zelfcorrigerende oefeningen en maak gebruik van 

ProConnect. 

Tip 2. Creativiteit
Gebruik onze rechtenvrije illustraties, 
voeg bouwstenen toe en ontwerp zelf 

didactische werkvormen.

Tip 3. Kwaliteit
Maak een concrete lesindeling, een overzichtelijke 

navigatie en vergrendel klikbare onderdelen. Schrijf 
duidelijke instructies en zorg voor een correcte inhoud.

Tip 4. Overdraagbaarheid
Gebruik ‘i’-knoppen zodat leerlingen en andere leer-

krachten direct met jouw les aan de slag kunnen.

Tip 5. Originaliteit
Jouw les moet eruit springen; combineer 

ProConnect met creatieve didactische werkvormen 
en creëer je eigen lesmethode!

Tip 4. Overdraagbaarheid

Kijk voor meer informatie op www.prowise.com/prowise-presenter-awards

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
Lesidee

Meest i
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8
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Jongeren gebruiken smartphones en social media intensief, maar hoe dat allemaal werkt of wat 
de invloed ervan is op de maatschappij, kan ze weinig schelen. En dat terwijl informatietechnologie 

tegenwoordig een sleutelrol speelt in elk bedrijf en elke opleiding. Je kunt er maar beter wél iets van 

weten, al was het maar voor je kansen op de arbeidsmarkt. 

I
nternet en ICT hebben we nodig bij bijna alles wat we doen. Niet 
alleen als burgers zijn we afhankelijk van de computer om te com-
municeren, winkelen of studeren, ook bedrijven en de overheid 
kunnen niet meer zonder ICT-toepassingen. En er kan steeds meer. 

Denk aan het verkopen van je eigen zonne-energie, chirurgen die pati-
enten op afstand opereren of zelfrijdende auto’s.

Boek
NL Digitaal belicht 50 essentiële zaken uit de digitale wereld, van breed-
band tot digitaal betalen en van infostress tot internettelefonie. Niet 
door er gewichtig over te doen en ingewikkelde termen te gebruiken, 
maar door te schetsen wat hun plaats is in de jeugdige belevingswereld. 
Dit mooie boek laat zien hoe veelzijdig en spannend de digitale wereld 
in Nederland is en hoe snel de ontwikkelingen gaan. Elke week ver-
schijnen er wel nieuwe software en producten op de markt. Het aantal 
ICT-bedrijven groeit met duizenden per jaar.

Wereldwijd is Nederland een van de koplopers in het gebruik van 
digitale technieken, zie de infographic. We hebben de beste digitale 
netwerken, vrijwel iedereen heeft toegang tot internet en we zijn sterk 
in innoveren. Kortom: internet en ICT verbeteren ons leven en vergroten 
onze welvaart. 

Word digivaardiger
Het Ministerie van Economische Zaken zet zich in om de digitale voor-
sprong die Nederland heeft, verder uit te bouwen. In de Digitale Agenda 
2016–2017 van het kabinet staat hoe Nederland optimaal kan profiteren 
van nieuwe toepassingen, van nieuwe manieren om geld te verdienen 
en van de vele banen die door de digitalisering ontstaan. Maar dat lukt 
alleen als we met zijn allen nog ‘digivaardiger’ worden, als we werken 
aan onze digitale kennis en behendigheid. Ook moeten we iets doen aan 
het groeiende tekort aan ICT-professionals. 

Digitaal Nederland

Door NL Digitaal kom je bijvoorbeeld te weten:
>   Dat 75% van alle jongeren de dag begint met WhatsApp en 75% 

van alle ouderen met e-mail.
>  Hoe encryptie, blockchain, pagerank, TOR en bittorent werken.
>  Dat internet een Hall of Fame heeft en welke Nederlanders daar in 

staan.
>  Hoe je je pc en smartphone goed kunt beveiligen (en waarom je 

dat waarschijnlijk nog niet hebt gedaan).
>  Dat van alle meisjes van tussen 15 en 18 jaar er één op de zes online 

wordt gepest en wat je daar tegen kunt doen.
>  Hoe je de ware liefde kunt vinden door wiskunde te gebruiken bij 

online dating.
>  Hoe je met één druk op de knop (naast de wasmachine) een nieuw 

pak wasmiddel kunt bestellen.
>  Hoe een Nederlander de hele wereld in de maling nam met een 

filmpje waarop hij met zelfgebouwde vleugels vloog als een vogel.

2

94029_Digitale Agenda.indd   2 05-07-16   13:41

NL Digitaal 
Fontaine Uitgevers, 240 pag. gebonden. 
Prijs € 24,95. 
ISBN 9789059567191.

Online beschikbaar via: fontaineuitgevers.nl/wp/nl-digitaal

Bron: Dutch Digital Delta 2016

Nederland heeft heel hard programmeurs, cybersecurity-specialisten en 
data-analisten nodig. Alleen al in 2016 waren er 40.000 vacatures en de 
verwachting is dat dit aantal de komende jaren alleen maar zal toene-
men. Er zijn dus genoeg kansen voor de scholieren en studenten 
van nu.  
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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!

Naamloos-1   1 20-9-2017   16:11:47
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tekst: Carla Desain
foto’s: Boyd Smith Photo32

Elisa Kuijper en Sanne van Uden zijn coach en docent bij de nieuwe 
brede Niveau2Plus-opleiding aan ROC de Leijgraaf. Samen met twee 
collega’s verdiepten ze zich het afgelopen schooljaar in de onderwer-
pen reflecteren en mediawijsheid. Ze deden onderzoek, ontwikkelden 
praktische tools voor in de lespraktijk en ondersteunden collega’s in 
hun team. “We kregen van het college van bestuur de ruimte om twee 
ochtenden per week te werken vanuit het expertisecentrum iXperium 
Oss”, vertelt Elisa.

Waaraan hebben jullie het afgelopen 
schooljaar gewerkt? 
Sanne: “We hadden twee hoofdonderwerpen: reflecteren en 
mediawijsheid. We deden onderzoek – onder meer via interviews 
met docenten – naar reflecteren in het onderwijs. En we bedachten 
werkvormen, probeerden die uit en verzamelden ze op een website: de 
Reflectietoolbox. Daarnaast hebben we samen met onze collega van 
het vak digitale vaardigheden, tools en materialen over mediawijsheid 
onderzocht, ontwikkeld en aangepast. Denk bijvoorbeeld aan 
omgangsvormen online, welke informatie over jezelf je deelt en wat je 
beter privé kunt houden, hoe je nepnieuws herkent of hoe je de baas 
blijft over je mobiele telefoon in plaats van andersom.”

Elisa: “Alles wat we bedachten en ontwikkelden, konden we meteen in 
onze lessen testen. Onze succes- en minder succeservaringen deelden 
we tijdens een teamvergadering. Ons enthousiasme werkte aanstekelijk, 
we kregen onze teamleden opvallend snel mee. In het begin stonden ze 
nog niet zo open voor bijvoorbeeld mobieltjes inzetten in de les. Maar 
als we ter plekke gezamenlijk een online tool uitprobeerden die we ook 
met onze leerlingen hadden gebruikt, leefde het meteen.”

Kunnen jullie wat voorbeelden geven van jullie  
aanpak in de les? 
Elisa: “Haha, hoeveel wil je er hebben? We hebben zóveel leuke dingen 
gedaan! Bijvoorbeeld de les over wat je wel en niet online wilt delen. 
Ik wilde geen afstandelijk praatje houden, dus heb ik mijn eigen 
Facebookpagina geopend. Daarvan zagen de leerlingen alleen mijn 
naam en profielfoto, omdat ik de inhoud goed heb afgeschermd voor 
niet-vrienden. Die instellingen hebben we samen bekeken. Vervolgens 
openden we de Facebookpagina’s van leerlingen op het digibord. 
Ze schrokken flink, bij de meesten stond alles open en kon iedereen 
gewoon bij familie- en vakantiefoto’s. Daarna gingen ze elkaar googelen, 
ze begonnen weer bij mij. Poeh, dat was ook voor mij wel confronterend, 
er kwamen foto’s van mij als puber tevoorschijn en stukjes die ik jaren 
geleden op de schoolsite had gepost.” 

Sanne: “Bij mij in de klas ging laatst een foto rond van een meisje dat 
ze niet kenden: ‘Moet je nou zien, wat een mongolenhoofd!’ Op dit 
respectloze gedrag ga ik meteen in, dan vraag ik hoe ze het zouden 
vinden als anderen zo over hun zusje zouden praten… Hadden ze niet 
bij stilgestaan. En bij een foto met een sexy blote schouder op hun 
LinkedIn-profiel of een extreme politieke opvatting openbaar gepost op 
Facebook, speel ik dat ik een werkgever ben, op zoek naar een stagiaire 
of werknemer.”

Hoe gaan jullie om met mobiele telefoons tijdens  
de les?
Elisa: “Leerlingen zaten voortdurend met hun mobieltjes in de hand, 
ik werd er gek van. Nu is de afspraak dat mobieltjes tijdens de les of 
bewust nuttig worden gebruikt of worden weggelegd. Als ik instructie 
geef, wil ik alle ogen op mij gericht zien. Maar als ze een vraag 
hebben, laat ik ze eerst googelen of ze het antwoord kunnen vinden. 
Werkstukken werden vroeger gescand om ze in het digitaal portfolio op 
te nemen; nu maken ze een foto of een filmpje. En we doen ook 
geregeld quizjes, bijvoorbeeld als voorbereiding op toetsen.”

Sanne: “Laatst kwamen leerlingen terug van een stageweek. Als start 
van de evaluatie liet ik ze op hun telefoon een emoticon opzoeken 
die paste bij hoe ze die week hadden ervaren. Leerlingen reageerden 
verbaasd: ‘Juf, mogen we echt onze telefoon gebruiken?’”

En hoe zat het nou met die vloggende leerlingen  
door de school?
Elisa: “Dat viel ook onder de noemer ‘gebruik je telefoon nuttig’. Ik wilde 
leuke promotiefilmpjes laten zien tijdens de aankomende open dag. 
Daarnaast was het een creatieve vorm van reflectie: ‘Laat je favoriete 
plekken zien en vertel waarom je daar graag bent of wat je daar kunt 
leren’.”

Vlog je school 
en googel je juf
Leerlingen die al vloggend door de school lopen, ze zijn er wel aan gewend op 
ROC de Leijgraaf, zelfs als de docent mee vlogt. “Ik vond het wel heel spannend”, 

zegt Elisa Kuijper lachend. “Maar als ik mijn leerlingen zo’n opdracht geef, kan ik zelf 

niet achter blijven. De opdracht was om een vlog te maken van hun favoriete plekken 

in het schoolgebouw.”

Mediawijsheid op ROC de Leijgraaf
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Sanne: “Reflectie is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. 
Tot voor kort gebruikten we meestal de STARR(T)-methode om 
leermomenten te beschrijven. En dat vinden leerlingen sáái. Maar 
reflectie kan bijvoorbeeld ook met een gedicht, tekening, strip, rap of 
vlog. Afwisseling in reflectievormen past beter bij onze leerlingen. In ons 
ontwikkeljaar hebben we veel van dit soort vormen verzameld op de 
website Reflectietoolbox. Van elke tool wordt daar uitgelegd wat het is, 
waar je op moet letten en aan welke eisen je reflectie moet voldoen, plus 
voorbeelden. Zo staat bij een vlog iets over belichting, over niet te veel 
bewegen met je camera of telefoon, dat je er ook zelf op moet staan, 
en hoe je kunt monteren en uploaden. Hoewel we de Reflecietoolbox 
hebben ontwikkeld voor mbo en vo, merken we dat die ook volop 
gebruikt wordt op het hbo. Daar zijn we best trots op.”

Hebben jullie veel steun gekregen tijdens dit traject? 
Sanne: “Ja, zowel van binnen als van buiten ons ROC. We hebben veel 
enthousiaste reacties gekregen van onze collega’s, dat werkte erg 
motiverend. Onze onderwijsmanager stond vanaf het begin achter 
ons en hij gaf ons feedback over hoe wij nog meer draagvlak konden 
creëren binnen het team. De mensen van iXperium Oss deelden hun 
deskundigheid over innovatie en techniek en hielpen bij het bouwen 
van de Reflectietoolbox-website. En we werkten prettig samen met 

de mensen van Cubiss. Zij gaven ons veel energie, dat hielp om door 
te zetten als er iets tegen zat. Verder deelden ze – vanuit hun online 
community MediaPakt – interessante artikelen, ideeën en handig 
materiaal. Bijvoorbeeld ‘maak een digitaal stripverhaal’, een van de 
reflectietools, was een idee van hen. En toen wij betwijfelden of we ons 
team enthousiast genoeg kregen, boden zij aan om workshops te geven. 
Die waren een groot succes en brachten het veranderingsproces in een 
stroomversnelling. Met hun steun konden we veel sneller gaan.”

Hebben jullie het nu helemaal voor elkaar met 
mediawijsheid op de Leijgraaf? Of is er nog een 
verlanglijstje?
Elisa: “Ik zou het ideaal vinden als in elk team binnen ons ROC minstens 
één collega de opleiding tot mediacoach zou volgen. Mediawijsheid 
hoort, wat mij betreft, deel uit te maken van het hedendaags onderwijs. 
Ik vind dat wij als school dan ook moeten bijblijven in relevante thema’s 
en toekomsttrends.”

Sanne: “Daarnaast zou ik graag zien dat mediawijsheid niet alleen wordt 
verweven in andere vakken, maar ook als apart vak op het rooster komt 
te staan. Een vak waarin alle belangrijke basiskennis aan bod komt. 
Gelukkig krijgen we nog steeds begeleiding van Cubiss om hierin verder 
te gaan, want klaar… dat ben je eigenlijk nooit!” 

Leerlingen reageerden 
verbaasd: Juf, mogen we echt 
onze telefoon gebruiken?

ROC de Leijgraaf www.leijgraaf.nl 
iXperium Oss www.ixperium.nl/ixperium-oss 
Cubiss www.cubiss.nl
Reflectietoolbox www.reflectietoolbox.nl 

Elisa Kuijper (l) en Sanne van Uden.
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Docenten recenseren voor VIVES 
eduware rechtstreeks uit de praktijk. 
Deze maand aandacht voor de 

adaptieve leeromgeving Gynzy 

Verwerking voor groep 4 tot en met 8 

van het basisonderwijs.

Gynzy Verwerking

E
ducatief uitgever Gynzy, vooral 
bekend van de digibordsoftware, 
heeft de afgelopen twee jaar 
een adaptieve leeromgeving 
ontwikkeld voor leerlingen van de 

basisschool. In eerste instantie zette Gynzy 
deze verwerkingssoftware in combinatie met 
iPads op de markt, genaamd ‘Gynzy iPads’, 
maar de software kan ook als losse licenties 
aangeschaft worden. Daarnaast biedt Gynzy 
inmiddels Chromebooks aan als alternatief 
voor de iPads. De software is  onder de noemer 
‘Gynzy verwerking’  additioneel toegevoegd 
aan het Gynzy-pakket en onder elke browser 
en device te gebruiken. 

Hein Wittgen geeft als onderwijskundige 
regelmatig presentaties over Gynzy  en licht 
het digitale verwerkingsproduct toe: “Met onze 
software kunnen leerlingen op eigen niveau 
met opgaven oefenen terwijl ze ondersteund 
worden in hun leerproces. De oefenstof 
sluit aan bij reeds aanwezige lesmethodes, 
maar ook bij persoonlijke leerroutes. Onder 
het motto ‘samen steeds beter’ werken we 
dagelijks samen met onze gebruikers om 
het product te verbeteren. Gebruikers, zowel 
leraren als leerlingen, kunnen directe feedback 
leveren als ze met het product werken en 
deze feedback gebruiken we dankbaar 
om doorlopend verbeteringen en nieuwe 
ontwikkelingen door te voeren. Bovendien 
leert het product zelf ook veel van de 
gebruikers. Zo wordt elke keer dat een leerling 
antwoord geeft op een opgave automatisch 
berekend hoe moeilijk een opgave in praktijk 
is. Oefenmateriaal op het gebied van spelling, 
rekenen, woordenschat en grammatica is 
nu beschikbaar voor de groepen 4 tot en 
met 8. De komende periode werken we aan 
het ontwikkelen van oefenmateriaal voor de 

uitgever
Gynzy

prijs
• losse licentie € 30,-  per leerling 
 per jaar.
• licentie inclusief gebruik iPad of
 Chromebook Touch € 99,-  per 
 leerling per jaar.

systeemeisen
Internettoegang  1 Mbps

PC/Mac
• Internet Explorer 11+ 
• MS Edge
• Google Chrome 
• Firefox 
• Safari
 
Tablets
• Android 
• iPad - iOS
• Windows

weblink
gynzy.com
topicus.nl

onderbouw. We hebben de software met de 
modernste technologieën ontwikkeld om het 
onderwijs te ondersteunen, de leerkracht te 
ontzorgen en de leerling te motiveren.”

Ervaring
Ik ontvang de inloggegevens van een reeds 
gevulde Gynzy-omgeving met fictieve 
leerlingen. Gynzy heeft een zeer nauwe 
samenwerking met het software bedrijf 
Topicus uit Deventer, ook het moederbedrijf 
van ParnasSys. Koppeling van de 
leerlinggegevens met de Gynzy-software is 
dan ook eenvoudig. Ook de resultaten vanuit 
Gynzy kunnen worden gekoppeld met het 
leerlingvolgsysteem ParnasSys. Binnen de 
Gynzy-omgeving van de digibordsoftware 
is een tabblad ‘Verwerking’ toegevoegd: 
hier kan ik oefenstof voor mijn leerlingen 
klaarzetten. Gynzy heeft in samenwerking met 
diverse experts eigen leerlijnen ontwikkeld 
die aansluiten op de kerndoelen van het 
basisonderwijs en de referentiekaders taal en 
rekenen. Een simpele boomstructuur geeft in 
drie lagen (werelden, eilanden en leerdoelen 
genoemd) inzicht in de leerlijnen. Binnen de 
vakgebieden spelling, rekenen, woordenschat 
en grammatica geeft de eerste laag het 
hoofdonderwerp aan (‘klokkijken’), de tweede 
laag een subonderwerp (‘analoge klok aflezen’) 
en de derde laag een leerdoel (‘analoge klok 
aflezen met kwartieren’). 

De verwerkingssoftware kan op twee 
manieren gebruikt worden: leren met mijn 
eigen methode of leren in de werelden. 
Als leraar kies ik de gewenste methode of 
kies ervoor om zonder methode te werken. 
Gynzy kan de eigen leerdoelen rangschikken 
conform de indeling en opbouw van de 
meest gebruikte reken- en spellingmethoden. 

Gynzy biedt oefenstof voor 

de vakgebieden spelling, 

rekenen, woordenschat 

en grammatica voor 

groep 4 t/m 8 van het 

basisonderwijs.

Lerarenomgeving Gynzy: 

klaar zetten van de oefenstof 

en actuele leerling resultaten 

inzien.

Overzicht lessen 

rekenen ingedeeld 

volgens de methode.
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Adaptieve digitale leermiddelen

De markt voor het basisonderwijs kent momenteel vijf systemen 
die uitgebreide di�erentiatie- en feedbackmogelijkheden bieden 
en hiermee een nieuwe ontwikkeling op het gebied van educatieve 
software hebben ingeluid.  
Muiswerk PO, Rekentuin, Taalzee, Snappet en Gynzy Verwerking zijn 
programma’s van deze nieuwste generatie software. Rekentuin en 
Taalzee worden op scholen vaak als extra oefenmateriaal ingezet 
naast de methode. Snappet, Muiswerk PO en Gynzy kunnen de 
oefeningen van de methode vervangen en maken werkboekjes 
overbodig. 
Alle systemen zijn krachtig in het bijhouden van de leerresultaten 
en adaptief van opzet. De moeilijkheidsgraad van de aangeboden 
opgave wordt continu aangepast aan het vaardigheidsniveau van 
de leerling.  
Di�erentiatie is met deze systemen goed te realiseren: oefenstof 
kan voor iedere leerling op maat worden ingesteld. De leraar heeft 
geen nakijkwerk meer, maar wel moet hij de vorderingen van 
zijn leerlingen nauwgezet volgen en de juiste instructie hierop 
aanpassen. 
 
Informatie over de genoemde systemen is te vinden op 
onderstaande links: 
rekentuin.nl - taalzee.nl - snappet.nl - 
muiswerk.nl/po/primair-onderwijs - gynzy.com

Voor woordenschat en grammatica is deze 
koppeling met een methode niet beschikbaar.  

Ik kies ervoor mijn leerlingen te laten leren 
in de werelden. De leerling heeft toegang tot 
alle werelden, eilanden en leerdoelen die voor 
hem beschikbaar zijn. Het systeem houdt de 
vaardigheidsscore per leerling bij en zet op 
basis hiervan nieuwe leerdoelen open. De 
leerling heeft in principe beschikking over 
meerdere eilanden en leerdoelen en kan zo 
een eigen leerroute samenstellen. Als leraar 
kan ik echter ook bepaalde eilanden open of 
dicht zetten. Zo beperk ik het aanbod en kan ik 
specifieke onderdelen extra aandacht geven. 

Gynzy biedt voor de leraar bij elk onderdeel 
informatie over het leerdoel en de 
mogelijkheid om voorbeeldopgaven te 
demonstreren. Leerlingen loggen in op de 
Gynzy Kids omgeving met een pincode. Het 
tabblad Werkboek is toegevoegd aan de 
omgeving waar de oefenstof is te vinden. Bij 
aanvang van elke les wordt voor de leerling 
het leerdoel gepresenteerd en vaak een korte 
uitleg gegeven. Alle teksten van de uitleg en 
de opgaven kunnen worden voorgelezen. 
Dat is ondersteunend voor leerlingen met 
dyslexie. Niet bij alle opgaven kunnen ook de 
antwoordmogelijkheden worden voorgelezen. 
Jammer dat Gynzy deze functionaliteit niet 
consequent heeft doorgevoerd.  
 
De opgaven voor de leerling kennen 
voldoende variatie: zo zijn er invul-, 
meerkeuze- en sleepvragen. Voor elke opgave 
in een les heeft een leerling maximaal drie 
pogingen. Wanneer de eerste poging niet goed 
wordt beantwoord, volgt direct feedback en 
krijgt de leerling een tweede kans. Wordt de 
opgave de tweede keer wel goed beantwoord, 

dan wordt de opgave in het systeem goed 
gerekend. Is de tweede poging opnieuw 
onjuist, dan volgt feedback en een andere 
opgave. 

De vaardigheid van elke leerling wordt 
continu bijgehouden. Het resultatenoverzicht 
geeft met de kleur oranje aan of een tweede 
poging nodig was. Elke beantwoorde opgave 
heeft invloed op de vaardigheidsscore. Deze 
score wordt uitgedrukt in procenten en geeft 
aan in welke mate een leerling het leerdoel 
beheerst. Als leraar heb ik continu overzicht 
over de vorderingen van mijn groep. Zo kan 
ik gemakkelijk subgroepen indelen om de 
juiste extra instructie te organiseren. Gynzy 
biedt ook toetsen aan en deze werken op een 
vergelijkbare manier als een les. Maar bij een 
toets worden geen hints of feedback gegeven 
en is slechts één poging per opgave mogelijk. 
Toetsen worden aangeboden in de weken 
wanneer de methode deze ook afneemt.

Conclusie
Gynzy biedt met haar verwerkingssoftware 
een krachtige en rijke toolbox voor leerlingen 
en leerkrachten van de basisschool om 
adaptief leren te ondersteunen. Het systeem 
is voor de vakgebieden spelling, rekenen, 
woordenschat en grammatica zowel naast 
als zonder methode inzetbaar voor de 
groepen 4 tot en met 8 van de basisschool. 
Gynzy Verwerking ontzorgt de leraar: 
nakijkwerk is niet meer nodig en Gynzy 
biedt direct overzichtelijke en gedetailleerde 
inzichten in de voortgang van het leren en 
de gemaakte fouten van de leerlingen. De 
vaardigheidsscores van de hele groep kan 
permanent geanalyseerd worden en op basis 
hiervan zal de leraar steeds zijn verschillende 
instructiegroepen kunnen samenstellen. 

Overzicht van de 

vaardigheidsscores van de 

groep voor het vakgebied 

rekenen. De roze gekleurde 

leerlingen scoren onder de 

norm en hebben verlengde 

instructie nodig.

Overzicht resultaten 

en leerdoelen voor de 

leerling.

Voorbeeld van een 

woordenschatopdracht.   

Het is wel belangrijk om de leeromgeving 
weloverwogen in te zetten en hierop het 
didactisch handelen en het organiseren 
van instructies aan te passen. Het gevaar is 
aanwezig dat de leerling op individueel niveau 
oefent en zo onvoldoende instructie van de 
leraar ontvangt. Voor de leerling biedt Gynzy 
voldoende inzicht in eigen leren en genoeg 
variatie in oefenvormen. Voor dyslectische 
leerlingen is het prettig dat alle opdrachten 
kunnen worden voorgelezen. Jammer dat deze 
optie niet consequent is doorgevoerd naar het 
voorlezen van de antwoordmogelijkheden. 
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tekst: Rhea Flohr36

Januari 2016: vergadering werkgroep ICT op het Antoon 
Schellenscollege.
“Ik was eens op een school en daar hadden ze een Open Leer Centrum. 
Elk lokaal had twee kaartjes. Een leerling kon een kaartje krijgen, zodat 
hij in het OLC even iets op de computer kon doen. Er was altijd iemand 
aanwezig in het OLC, dat werkte fijn. Jammer dat onze lokalen allemaal 
in gebruik zijn…”

Maart 2016: vergadering sectie aardrijkskunde op het 
Antoon Schellenscollege.
“Nu ik met al die verschillende werkvormen aan de slag ben gegaan 
en veel wil schuiven met tafels, is het lokaal eigenlijk best klein. Ik wijk 
soms uit naar de gang, maar daar hebben de buurlokalen soms last van. 
Jammer dat we geen centrale ruimte hebben waar leerlingen kunnen 
werken…”

April 2016: uitwisseling in de personeelskamer op het 
Antoon Schellenscollege.
De adjunct: “We waren gisteren op een school in Hilversum, dat was 
gaaf! Daar hadden ze een lokaal compleet ingericht als werkplek voor 
docenten om eigen materiaal te arrangeren. Maar er was ook een 
greenscreen en allerlei uitdagend materiaal, zodat docenten konden 
oefenen en met elkaar ideeën konden uitwisselen.”

Bovenstaande gesprekken vormden het begin van een LOF-aanvraag. 
Wij van de werkgroep ICT wilden ook wel graag een plek waar collega’s 
fijn konden samenwerken. Wij van de sectie aardrijkskunde wilden 
ook wel graag verschillende werkplekken om met leerlingen aan te 
werken en de sectie mediawijsheid wilde eigenlijk ook wel een eigen 
ruimte waar plek is om met programmeren, stopmotion of met een 
greenscreen aan de slag te gaan.

Lessen volgen vanuit een zitzak

Het Antoon Schellenscollege in Eindhoven is een kleine onderbouw school voor vmbo. De klassen

zijn met maximaal zestien leerlingen klein en veel leerlingen hebben een pervasieve ontwikkelings-

stoornis. Ons specialisme is het bieden van rust en structuur. Daarom zien alle lokalen er vrijwel 

hetzelfde uit: zestien losse tafeltjes en stoeltjes frontaal gericht, met een minimum aan ruis of afleiding 

aan de muren. Maar de leerlingen groeien op in een veranderende maatschappij en zijn ook online 

aanwezig. Het vak informatica is omgevormd tot het vak mediawijsheid waar meer balans is tussen 

het ontwikkelen van digitale vaardigheden en het gebruik van en omgaan met social media. We willen 

ook meer aandacht geven aan het creëren van materiaal. Het realiseren van de Leertuin heeft hieraan 

bijgedragen.

LOF
Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) is 
meer dan alleen maar geld. Tijdens de 
uitwerking van je project is er een coach 
en ben je onderdeel van een groepje dat 
met elkaar ervaringen uitwisselt. Er zijn 
drie lerarenlabs waar je bij elkaar komt 
en kennismaakt met andere initiatieven. 
Je krijgt geld, ik vind het niet meer dan 
normaal dat je daar iets mee doet waar 
anderen ook iets aan hebben. Dat was 
helaas niet bij iedereen het geval. Voor mij 
bestond het ‘iets’ doen uit het schrijven 
van een blogserie over mijn project en 
uiteindelijk het schrijven van een iBook 
waarin ik ook mijn vlogs kon verzamelen.  
Ik kijk met een goed gevoel terug op 
het LOF-traject, het zijn plezierige 
bijeenkomsten geweest waar ik leuke 
contacten aan heb overgehouden.  
 
Het is de moeite waard om een LOF-
aanvraag in te dienen. Ook als je de 
aanvraag niet toegewezen krijgt is het 
heel leuk om bezig te zijn met nieuwe 
ontwikkelingen in je school. Krijg je de 
LOF-aanvraag niet? Misschien heb je nu wel 
zoveel bronnen verzameld om geld los te 
peuteren binnen de school! 

De Leertuin 
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Uitwerking
Samen met mijn adjunct formuleerden we de aanvraag. We hebben het 
bedrag redelijk laag gehouden: € 5.000,- in de aanvraag en nog een 
kleine € 300,- eigen budget en het zou geregeld zijn. En dat werd dus 
toegekend, super gaaf! Augustus 2016 zijn we aan de slag gegaan met 
de Leertuin:

• Lokaal leeghalen (we hadden minder leerlingen dus één lokaal  
mochten we ombouwen).

• Muurtje groen schilderen.
• Lokaal weer inrichten: er kwamen instructietafels, een bank en 

zitzakken.
• Verlaagd plafond zorgt voor een betere akoestiek.
• Lampen aanscha�en voor bij de groene muur (de lichtinval is daar 

niet echt top, daar hebben we niet zo goed over nagedacht).
• We gaan los in de webshop van ICT-leskisten voor de aanschaf 

van botjes en ander programmeermateriaal (Ozobot, Dash & Dot, 
OSMO, Makey Makey).

• In de muziekwinkel kopen we een standaard voor de iPad, zodat we 
goed kunnen filmen.

Gedurende het schooljaar 2016-2017 zijn we aan het klussen, schuiven, 
aanpassen en lesgeven in de Leertuin. Veel leerlingen zijn betrokken bij 
dit ‘gekke’ lokaal. Leerlingen uit de tweede klas die het jammer vinden 
dat ze daar geen les hebben, leerlingen uit de eerste klas die super 
enthousiast meedenken over de inrichting.
“Juf, kan dit lokaal niet ook open na schooltijd? Het is fijn voor leerlingen 
die een drukke dag hebben gehad om hier nog even te chillen in de 
zitzakken of gewoon om samen een filmpje te maken of met de robotjes 
aan de slag te gaan!”
Waarom ook niet eigenlijk? Dus maken we een uitnodiging voor alle 
leerlingen, zodat ze op maandag en vrijdag na school gebruik kunnen 
maken van de leertuin. Het komt niet echt van de grond, maar leerlingen 
die willen, sluiten aan en nemen af en toe iemand mee. Nog niet alle 
docenten weten wat nu precies de bedoeling is. Daar moet verandering 
in komen!

In mei 2017 plan ik een grootse opening van wat ooit begon als een 
multifunctioneel mediawijsheid lokaal en nu beter bekend is als de 
Leertuin. Verschillende collega’s komen een drankje drinken en laten 
zich door de leerlingen vertellen wat hier nu precies gebeurt.
Het schooljaar loopt ten einde en ik kijk met een goed gevoel terug op 
dat wat we bereikt hebben. Vol vertrouwen zie ik de toekomst tegemoet. 
Het schooljaar 2017-2018 ga ik met alle klassen starten in de Leertuin.

Teleurstelling?
We zijn nu heel wat weken verder en dat enthousiasme is behoorlijk 
gedraaid: ik zit nu nog met één klas in de Leertuin. Voor de andere 
klassen was de start in zo’n ‘gek’ lokaal bijzonder spannend. Heel anders 
dan alle andere vakken: geen tafeltjes en stoeltjes die frontaal gericht 
staan. Zitzakken en een bank waar je gemakkelijk op kunt wegdromen 
of je klasgenoten van het werk kunt houden. Ik ken de nieuwe klassen 
nog niet zo goed en weet het dan ook even niet zo goed. Ik besluit om 
na twee weken te vragen of ik met de klassen in een ander standaard 
lokaal mag lesgeven. Laten we elkaar eerst maar even goed leren 
kennen. En zorgen dat we afspraken helemaal helder hebben, zorgen 
dat er duidelijke instructiekaarten zijn, zodat je precies weet wat de 
bedoeling is als je een greenscreenfilmpje gaat maken.

Waar ik me een beetje terugtrek uit het lokaal, stappen andere collega’s 
naar voren om er steeds meer gebruik van te maken. Een collega heeft 
al verschillende filmpjes gemaakt met de leerlingen. Als overleg en 
werkruimte zoek ik het nog steeds wel op, het is een fijne plek waar 
geen telefoon is waar je door afgeleid kunt worden. Toch vinden niet alle 
docenten de weg naar de Leertuin om hulp te vragen voor de inzet van 
de iPads (waar we dit schooljaar met alle leerlingen mee  
zijn begonnen). 

Ontwikkelingen
Afgelopen jaar hebben we met de tweede klassen basis ook een project 
techniek in de Leertuin gedaan. Dat gaat komend jaar vast weer een 
vervolg krijgen. We zijn geen speciale school, maar hier zitten wel 
speciale kinderen. Onze school is niet geschikt voor alle leerlingen, 
daarom hebben we een observatiedag. Voorheen gingen ze met deze 
leerlingen naar een computerlokaal (het wisselen van het lokaal en 
door de gangen lopen is het observatiemoment, niet per se het werken 
met de computer). Komend jaar willen ze ook graag gebruikmaken van 
de Leertuin. Ik ga een circuit ontwikkelen op basis van de materialen die 
er zijn. 

Wie is Rhea Flohr?
Mijn naam is Rhea Flohr, ik ben docent aardrijkskunde en mediawijsheid 
op het Antoon Schellenscollege. Naast mijn lesgevende taken ben ik 
onderdeel van Team OI (onderwijs en innovatie). Samen bieden we 
trainingen voor collega’s aan over de inzet van de iPad in de les, maar 
ook hoe je gebruikmaakt van een greenscreen of stopmotion, zodat 
leerlingen op een andere manier de stof kunnen verwerken. Drie dagen 
in de week ben ik op school en de andere dagen geef ik trainingen aan 
docenten.

Lees mijn blog voor een verslag van het hele project: rheaflohr.weebly.com/lof  
Download mijn boek in de iBook-store: Leertuin
Volg mij op Twitter om je ideeën uit te wisselen en je vragen te stellen: @rheaflohr
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Teach2Code™ biedt kant-en-klare programmeerlespakketten voor het 
gehele primaire en het voortgezet onderwijs. Van uitgebreide pakketten 

tot enkel de basisbenodigdheden voor het klassikaal opstarten van 

programmeerlessen. Elk lespakket bevat een lesmap gevuld met direct 

in te zetten lessen, uitleg en volledige ondersteuning voor de leraar. Elke 

les is gebaseerd op de doelen van het SLO en helpt leerlingen 21e-eeuwse 

vaardigheden te ontwikkelen en beoefenen. 

W
aarom is coderen belangrijk in de klas? Ik kan wel 
een aantal redenen bedenken. De eerste reden is dat 
coderen perfect aansluit op het vak Wetenschap & 
Technologie. Coderen dekt namelijk een groot aantal 

21e-eeuwse vaardigheden. Denk aan: creatief denken, onderzoeken, 
problemen oplossen, samenwerken, kritisch denken, communiceren en 
digitale geletterdheid. Daarnaast verandert de technologie de manier 
waarop we denken, communiceren en werken in de nabije toekomst. 
Ik denk dat als we kinderen in een vroeg stadium laten kennismaken 
met programmeren, we ze helpen om bepaalde vaardigheden te 
ontwikkelen waar ze later profijt van hebben. Door kinderen in contact 
te laten komen met robotica zullen ze technologische veranderingen 
beter in context kunnen plaatsen. Bovendien zien bijna alle 
sectoren in Nederland volop kansen als het gaat om technologische 
ontwikkelingen. Programmeren is daarin de basis (bijna alles wordt 
aangestuurd door computertaal!) en het is voor ons als kenniseconomie 
belangrijk om continu in te spelen op deze nieuwe kansen.

Waar moet ik beginnen?
Coderen lijkt moeilijk. Zo kreeg ik van leerkrachten vaak terug: “Waar 
moet ik beginnen? Er is geen duidelijkheid en geen vast curriculum.” 
Met het ontwikkelen van Teach2Code™ hebben we gekeken naar 
een aantal eisen. Het is voor ons heel belangrijk dat de leerkracht en 
leerlingen direct van start kunnen. Daarnaast moet de basis van het 
coderen duidelijk terugkomen in ons curriculum.  
De basis van het coderen is namelijk if this, than that, een code die 
door ons wordt geschreven waardoor de computer een bepaalde actie 
uitvoert indien van toepassing. De computer is in ons curriculum een 
kleine robot die de gemaakte code (ofwel reeks aan instructies) uitvoert 
op een speelse manier. Coderen of programmeren wordt kinderlijk 
eenvoudig door de lesmaterialen en lerarengidsen die we meeleveren 
bij de Teach2Code™ kits. De SLO-doelen die op de lessen van toepassing 
zijn, worden benoemd en vanaf groep 4 zijn de lessen zelfs volledig 
zelfstandig in te zetten. We hebben hier bewust voor gekozen, zodat de 
leerling in zijn of haar vrije tijd aan de lessen kan werken. Zo hoeft een 
leraar het vak Wetenschap & Technologie zo min mogelijk in te plannen 
in het toch al erg volle lesprogramma. 
We hebben geprobeerd een uitstekend codeer curriculum neer te 
zetten en zijn dan ook erg trots op het resultaat. Wanneer je jouw 
leerlingen de lessen zelfstandig laat maken, dan is er een logsheet die 
helpt bij het vastleggen welke lessen er al zijn uitgevoerd en afgerond. 
De leerling komt naar je toe om een goedkeuring voor de gemaakte 
les te krijgen. De lessen helpen wanneer je geen extra tijd of lesideeën 
hebt, of wanneer jij en de leerlingen de basis nog niet geheel kennen. 
Uiteindelijk zijn de mogelijkheden met de verschillende robots en 
lessen laagdrempelig en eindeloos uitdagend. 

Welke robots zitten er in de kits?
Wij hebben de best aansluitende merken en producten uitgekozen voor 
de Teach2Code-kits. Cubetto is de uitgebreidste en kleutervriendelijkste 
robot die er op de markt is. Ozobot is breed inzetbaar en erg veelzijdig. 
Deze robots brengen een uitstekend en breed codeer curriculum op alle 
niveaus en we zijn dan ook erg tevreden met het resultaat.

Programmeerkits van 
Teach2Code

Kant-en-klare lespakketten voor Wetenschap & Technologie

Teach2Code™ in het kort 

Soepele start
Programmeren lijkt misschien iets moeilijks, maar met deze 
lesmaterialen en lerarengidsen is het kinderlijk eenvoudig. Alles is 
direct klassikaal, maar ook zelfstandig in te zetten. In de lerarengids 
vind je korte ‘stoomcursussen’ om de beginselen onder de knie 
te krijgen. Alle lessen vind je in de lesmap en worden op een 
meegeleverde USB-stick ook digitaal aangeleverd.

Complete lesmap
Bij elke kit ontvang je een lesmap. Deze bestaat uit een uitgebreide 
lerarengids, leskaarten, antwoordkaarten en logsheets. Alles 
netjes gebundeld in één map. Bij elk element vind je duidelijke 
toelichtingen en uitleg. Alle lessen zijn in het Nederlands en zijn 
gekoppeld aan de doelen van het SLO. 

Direct effect
Coderen met Teach2Code™ is voor jouw leerlingen bijzonder, want 
in tegenstelling tot codes op een scherm heeft coderen met een 
fysieke robot iets magisch. Het in beweging brengen van de robot 
aan de hand van een abstracte code brengt enthousiasme met zich 
mee. Doordat jouw leerlingen in een fysieke leeromgeving worden 
geplaatst, worden ze intensiever betrokken bij de les. Hierdoor leren 
ze niet alleen makkelijker en sneller, maar ook beter dankzij hun 
belevingen.

Zelfstandig of klassikaal
Het is lastig om dit nieuwe vak toe te voegen in de toch al drukke 
planning. Daarom kunnen de leerlingen vanaf groep 4 de lessen 
zelfstandig volgen. Zo kunnen de lessen bijvoorbeeld gemakkelijk 
tijdens de vrije uren worden uitgevoerd. Een logsheet helpt om 
vast te leggen welke lessen zijn voltooid. Kies je voor klassikaal? 
Optionele activiteiten en vraagstukken maken de les lekker 
interactief!

Kijk voor gratis lesmateriaal en het insturen van lesideeën op 
teach2code.nl.
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Cubetto
Dit robotje leert kinderen vanaf 3 jaar de absolute basis van 
programmeren terwijl ze persoonlijk leren ontdekken en problemen 
oplossen. Cubetto is een robuuste, houten robot met twee wielen 
en een vriendelijk gezicht. Hij werkt met een programmeerbord en 
meerdere instructie blokjes. Ik ken geen andere robot die zo veelzijdig 
en geschikt is voor kleuters als de Cubetto.

In de klas:
Bij Cubetto’s introductie in het klaslokaal leggen we uit dat 
hij niet zelf kan nadenken: Cubetto kan alleen maar bewegen 
als wij hem opdrachten geven. Het programmeerbord is een 
soort afstandsbediening en de blokjes zijn de knopjes van de 
afstandsbediening. Leerlingen krijgen kleine opdrachtjes en mogen 
hierbij creatief nadenken. De robot wil bijvoorbeeld graag naar de 
bergen, maar kan niet zwemmen. Leerlingen leren dat ‘niet zwemmen’ 
betekent dat ze Cubetto dus niet door het water kunnen leiden, maar 
hem eromheen moeten laten lopen op een juiste volgorde. Leuke 
en kleurrijke verhaalboekjes helpen de leerkracht hier een leuk of 
spannend verhaal bij te vertellen. Daarnaast is er natuurlijk alle ruimte 
voor eigen fantasie. 
Wanneer de kleuters de standaard richtingsblokjes onder de knie 
hebben, zijn er nog een paar andere blokjes om te leren. Deze blokjes 
heten de ‘logica blokjes’. Zo is er bijvoorbeeld het functieblokje. Dit 
blokje zorgt ervoor dat Cubetto doet wat er in de extra ‘functielijn’ staat. 
Op het programmeerbord staat naast de normale instructielijn ook een 
aparte lijn met instructies voor de robot. De functielijn werkt als een 
soort loop (een herhaling van codes): wanneer een blauw functieblokje 
in de normale instructie lijn wordt geplaatst, kijkt Cubetto naar de 
functielijn en voert deze reeks aan instructies uit. De functielijn kan 
dus zo vaak als je wilt worden ingezet. Hiermee kunnen de leerlingen 
bijvoorbeeld zes keer vooruit met maar twee ‘vooruitblokjes’. De 
logicablokjes openen een hele nieuwe wereld en maken Cubetto nóg 
uitdagender en interessanter! Daarbij worden er onbewust meer 
programmeerbasisvaardigheden geleerd aan de kleuter. 

Ozobot
Met nog geen 3 centimeter in doorsnee lijkt de Ozobot bescheiden, 
maar dit kleine en slimme robotje is breed inzetbaar vanaf 6 jaar en 
ouder. Iedereen zou een Ozobot in huis moeten hebben!Dit robotje 
(’s werelds kleinste in zijn soort) volgt lijnen, herkent kleurcodes en 
kan ook digitaal geprogrammeerd worden. Niks in elkaar schroeven, 
synchroniseren of verbinden: dit robotje doet alles met zijn slimme 
sensoren die je aan de onderkant vindt. Hiermee herkent Ozobot 
kleuren en kun je door te tekenen gaan programmeren. Ozobot volgt 
automatisch lijnen die je tekent en kent kleurcodes (bijvoorbeeld rood-
groen-rood-groen). Deze zorgen ervoor dat de robot een bepaalde 
actie uitvoert. Denk aan ‘linksaf’ of ‘5 seconden wachten’. Op de 
computer worden de mogelijkheden verder uitgebreid. Dankzij 
OzoBlockly.com (een gratis scratch 
gebaseerde digitale programmeeromgeving) 
kun je op verschillende niveaus digitaal 
programmeren. Hoe hoger het niveau, hoe meer 
mogelijkheden er bij komen. Ook worden de   
programmeerblokken minder visueel en meer 
tekstueel voor bovenbouw klassen, waardoor het 
steeds meer lijkt op écht programma’s schrijven. 
De gemaakte codes laad je 
eenvoudig in door de Ozobot 
tegen het scherm aan te 
houden en op ‘laad’ te klikken. 
Het scherm gaat nu kleuren 
knipperen en voilà! Ozobot 
is geprogrammeerd en zal je 
code nu uitvoeren binnen de 
gegeven lesopdracht

In de klas:
Zo makkelijk is het echt. 
Het is dan ook geweldig om 
lessen voor Ozobot uit te werken. Vanaf groep 3 kunnen leerlingen al 
aan de slag. Zo zijn er alfabetkaarten waarop geschreven letters staan 
afgebeeld. Weet je even niet meer hoe een letter geschreven wordt? 
Zet Ozobot op de kaart en bekijk hoe Ozobot het je voordoet! Het is 
iets heel eenvoudigs, maar zo leren leerlingen de basisprincipes van de 
robot. Aanzetten, uitzetten, het volgen van lijnen en ‘oh, als Ozobot een 
aantal kleuren achter elkaar ziet gaat ‘ie een andere kant op!’
Voor een aantal groepen hoger zijn er lessen waarmee je oefent in 
rekenen of spellen. Neem bijvoorbeeld de les waarin Ozobot zich in een 
doolhof met letters waant. Hij moet een woord maken en het kind moet 
hem de juiste kant opsturen door middel van, jawel: de kleurcodes. Als 
de leerling de codes goed invult, komt Ozobot in de juiste volgorde 
langs de letters en zodoende wordt er een woord gemaakt. 
Maar je kunt nog veel meer in de bovenbouw. Een leuk voorbeeld is dat 
je Ozobot kunt programmeren, zodat er binnen de rode grenzen wordt 
gereden. Het programmeren van het gedrag gebeurt dan in Blockly 
en het uitvoeren van de code kan gewoon op tafel op papier. Voor de 
Ozobot Evo zijn er zelfs lessen waarin autonoom rijden wordt uitgelegd. 
Dit wordt vervolgens nagebootst met de Ozobots waarin de leerling zelf 
moet uitvinden hoe de code geschreven moet worden. 

Meer weten?
Informeer naar Teach2Code™ bij je onderwijsleverancier of kijk 
op teach2code.nl.  

Kant-en-klare lespakketten voor Wetenschap & Technologie
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tekst: Carla Desain
foto’s: Carla Desain en Maurits Brock
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ME
Eerder in deze serie vertelden verschillende 
maakleraren over hun zoektocht naar creativiteit. 
Hoe zwengel je de creativiteit van leerlingen aan? 

Hoe breng je de eigenheid van leerlingen naar 

buiten? Maurits Brock, sinds drie jaar docent 

technas (techniek, natuur- en scheikunde) aan 

het Stedelijk College Eindhoven, heeft daarvoor 

een heel eigen aanpak. Deze zijinstromer 

uit het bedrijfsleven laat brugklassers 

beginnen met een aantal voorgeschreven 

werkstukken. “Eerst moeten ze wat 

materiaal- en gereedschapskennis krijgen, 

basisvaardigheden ontwikkelen en fouten 

durven maken. Pas daarna kan hun 

creativiteit ontluiken.”

Wat NOU
JE ?MAAK

 
 
 
 
“Goedemorgen allemaal”, verwelkomt Maurits twintig brugklasleer- 
lingen. “We gaan straks weer werkstukken maken in onze techniek- 
carrousel. Maar eerst wil ik even vertellen over het verschil tussen 
je presentatie en je portfolio. Als je werkstuk af is en je bent er trots 
op, maak je er een zo mooi mogelijke foto of een zo mooi mogelijk 
filmpje van. Je maakt een soort reclame voor je eigen werk. Voor die 
presentatie van je resultaat krijg je een cijfer. Je portfolio is anders, 
daarin beschrijf je elke week hoe je gewerkt hebt. Denk bijvoorbeeld 
aan wat je geleerd hebt, wat er fout ging, wie je geholpen heeft en hoe 
je het uiteindelijk wel voor elkaar kreeg. In je portfolio zet je ook foto’s 
van je mislukkingen.” 
Er klinkt misprijzend gemompel uit de groep. “Ja echt”, gaat Maurits 
verder, “want fouten maken hoort erbij. Van fouten leer je. Fouten moet 
je dus ook niet wegmo�elen; laat maar zien hoeveel je geleerd hebt! Als 
je in je portfolio een foto zet van je mislukte werkstuk en ook van hoe je 
het daarna verbeterd hebt, krijg je bonuspunten.”

Aan de slag
“Oké, laten we dingen gaan maken. Even doordraaien: wie vorige week 
aan tafel 1 werkte, gaat nu naar tafel 2, enzovoort. En wie aan tafel 
4 zat, komt naar 1.” Zonder al te veel chaos of herrie vindt iedereen 
een plek aan een van de vier lange tafels. Binnen een paar minuten 
zijn de opdrachtdozen geopend, de instructiekaarten gelezen, is het 
juiste gereedschap van het rek gepakt en het benodigde materiaal 
uitgekozen. Aan de eerste tafel worden driehoekige cadeaudoosjes 
uitgesneden, gerild en gevouwen. Verderop zwoegen leerlingen op 
het buigen van telefoonstandaardjes uit koperdraad. De derde groep 
ontwerpt een versierde voorletter en zaagt die uit met de elektrische 
zaagmachine. Aan de laatste tafel ontstaan houten lampjes; hier wordt 
gezaagd, geboord, gelijmd en gesoldeerd.
Maurits en technisch onderwijsassistent Liesbeth Willemsen lopen rond, 
leggen uit, doen voor en moedigen aan. “Kijk als je dit dikke papier 
gewoon vouwt, wordt het een beetje rommelig. Daarvoor hebben we 
dit stuk gereedschap, wie weet hoe dat heet? Dit is een vouwbeen. Als 
je hiermee zo langs de liniaal een ril maakt, wordt je vouw daarna mooi 
strak en recht, kijk maar”, legt Maurits uit en doet het voor. Liesbeth 
instrueert intussen een leerling bij de zaagmachine: “Stop eens. Schrok 
je van dat klapperen? Dat kun je voorkomen door je stuk hout heel 
goed naar beneden op de zaagtafel te drukken. Met je vingers aan de 
zijkant, weg van de zaag.” Waar mogelijk stimuleren Liesbeth en Maurits 
leerlingen om elkáár te helpen. 
Maurits’ peptalk over dat het niet erg is om fouten te maken, dat dat 
juist een goede stap is in het leerproces, is kennelijk goed aangeslagen. 
Er worden heel wat foto’s gemaakt van in spiegelbeeld gebogen 
koperdraad, scheef gesneden karton en omgewisseld aan elkaar 
gesoldeerde polen van ledlampjes.
De les vliegt om. Maar na anderhalf uur heeft bijna iedereen wel een 
werkstuk af. Na enige aanmoediging van Liesbeth en Maurits wordt 
alles keurig opgeruimd, geveegd en gestofzuigd. “Tot volgende week, 
meneer en mevrouw!”, klinkt het in veelvoud als de klas naar de  
kantine verdwijnt.

Geen 
creativiteit 
zonder 
vaardigheid 
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Vaardigheden
Terwijl Maurits alle projectdozen keurig geordend in de kast stapelt, 
beantwoordt hij de vraag waar de creativiteit blijft als iedereen 
hetzelfde maakt. “Ik word heel gelukkig van dingen maken, ik geniet 
ervan om zelf iets leuks te bedenken en dat zo mooi mogelijk uit te 
voeren. Dat gun ik mijn leerlingen ook. Maar de aanpak van sommige 
maakdocenten of technasia werkt niet bij mijn 1- en 2-mavoleerlingen. 
Als je die in het diepe gooit en zegt: ‘Ga maar iets maken, ga maar 
klooien’ of ‘bedenk maar een oplossing voor dit probleem’, komt er 
nauwelijks iets uit. Ze hebben dan namelijk geen vaardigheden, ze 
weten niet wat er met welk materiaal of gereedschap mogelijk is. Als 
je nog nooit een soldeerbout gebruikt hebt, kun je niet bedenken dat 
je een mooie draadconstructie wilt maken. Als je nog nooit (elektrisch) 
gefiguurzaagd hebt, kom je niet op het idee om een machine te maken 
met houten tandwielen. Vaardigheid gaat vooraf aan creativiteit. Dat 
is mijn visie en mijn ervaring. Daarom begin ik zo gestructureerd en 
daarom leer ik ze om verschillende materialen, gereedschappen en 
apparaten op de juiste – veilige – manier te gebruiken. Ik leer ze precies 
zijn, goed meten, aftekenen, op links en rechts letten, schaaltekeningen 
aflezen. Zo laat ik ze breed succeservaringen opdoen.”

Differentiëren en zelf kiezen
Maurits gaat verder: “Als leerlingen de basisvaardigheden in de vingers 
hebben, komt de creativiteit vanzelf. Ze kijken bij elkaar, snu�elen 
in de kasten vol materialen om mee te combineren, of laten zich 
inspireren door de uitgestalde werkstukken in het lokaal. Na deze 
techniekcarrousel kan elke leerling zelf kiezen wat hij of zij leuk en 
interessant vindt om te doen. Om die di�erentiatie mogelijk te maken, 
heb ik per module een doorzichtige plastic doos samengesteld. Hierin 
zitten de benodigde gereedschappen en materialen, plus een lesbrief 
met QR-codes die verwijzen naar instructievideo’s op YouTube. En – ook 
heel belangrijk – een foto van de inhoud van de kist, zodat die na afloop 
van de les snel weer in te ruimen en te controleren is. Zo kan iedereen 
zelfstandig aan de slag, naar eigen interesse en niveau en in eigen 
tempo. Als de leerlingen in de tweede klas zitten, kunnen ze de geleerde 
vaardigheden gebruiken bij de meer open opdrachten die ze dan 

krijgen. Bijvoorbeeld: ‘maak een interactief werkstuk dat aangestuurd 
wordt door een Arduino microprocessor’. Voor dit werkstuk moet 
je niet alleen kaas gegeten hebben van werken met hout, maar ook 
van elektronica, solderen en programmeren. Een van de tweedejaars 
leerlingen maakte een Mona Lisa die naar je knipoogt als je voorbijloopt. 
Nou, is dat creatief of niet?” 

Technologieroute
Naast het lesgeven werkt Maurits met een collega aan een doorlopende 
leerlijn voor maakonderwijs. “Die leerlijn gaat onderdeel worden van de 
nieuw te ontwikkelen technologieroute die doorloopt in de bovenbouw 
van de mavo. Bij ons kiezen nu namelijk verreweg de meeste 
bovenbouwleerlingen voor de sectoren zorg en welzijn of economie. 
Het percentage leerlingen dat eindexamen doet in de sector techniek, 
is zorgwekkend klein: minder dan 10 procent. We streven ernaar om 
daar 25 procent van te maken. Om leerlingen over te halen wél voor de 
sector techniek te kiezen, willen we – naast natuurkunde en wiskunde 
– een nieuw interessant, creatief en uitdagend examenvak toevoegen. 
Als lid van de werkgroep Technologieroute die zich hiermee bezighoudt, 
maak ik me er sterk voor dat het maakonderwijs daarin goed aan bod 
komt. Want: van dingen maken word ik gelukkig. Ik wil graag dat mijn 
leerlingen dit ook ontdekken.” 

Een leerling maakte een Mona 
Lisa die naar je knipoogt als je 
voorbijloopt

Nieuwsgierig geworden? 
Maurits Brock is bereikbaar via mbrock@stedelijkcollege.nl
De instructiefilmpjes zijn te vinden op  
www.youtube.com/user/techniekfilm 
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Het eerste deel van de eindopdracht 
fotografie luidt: maak een plan voor een 
fototentoonstelling ergens in de school. 
Kies een thema, maak gebruik van eigen 
foto’s, bedenk een titel en richt de ruimte 
aantrekkelijk in.
De opdracht heeft wisselend e�ect op de 
leerlingen, en dat mag. Het ene groepje 
rent direct de school in, op zoek naar 
plekken en ideeën. Fedde en Justin 
denken bijna vier lessen na over een goed 
idee. Jay staat te popelen om even wat 
te gaan fotograferen, Charleen en haar 
groepje willen vooral graag zelf op de 

foto. Er worden onderwerpen gekozen die dicht bij de leefwereld van 
leerlingen liggen (gameverslaving, social media), maar ook onderwer-
pen die laten zien wat ze geleerd hebben (natuurfotografie, vreemde 
invalshoeken, close-ups, scribble foto’s). We beginnen met het maken 
van een plan, zodat we elkaar feedback kunnen geven. 

Resa: “We maken een fototentoonstelling over natuur. We willen de 
foto’s op een opvallende plek hebben, omdat we een boodschap willen 
geven. We gaan allerlei foto’s maken en bewerken, om te laten zien dat 
ook als je de natuur bewerkt hij nog mooi is. De titel van de voorstelling 
is dan ook: De natuur is mooi ook als je het bewerkt, daarom moeten we 
er zuinig op zijn!!!!!!!!!”

Fedde: “Hierbij geef ik mijn plannen voor een tentoonstelling met 
de titel: Vind degene… De tentoonstelling is eigenlijk meer een project 
om mensen van hun telefoon af te halen. Het idee is dat we een foto 
maken van iemand en die dan in stukjes knippen, die we vervolgens 
ergens in de school verbergen. De kinderen moeten vervolgens alle 
stukjes vinden en proberen te raden wie het is. In de school lopen jokers 
die cryptische aanwijzingen geven. Ook zit er in elk team een mol, die 
probeert natuurlijk de boel te saboteren. Het lijkt mij leuk om deze 
opdracht elke maand met andere foto’s te doen – zo leren leerlingen ook 
steeds nieuwe mensen kennen.”

Charleen: “Wij maken een tentoon-
stelling over social media in het echte 
leven. De titel weten we nog niet, maar 
we willen op gekke plekken in de school 
social media aanbrengen. Bijvoorbeeld 
door op de spiegels in de wc emoji’s op 
te hangen, zodat je je foto niet hoeft te 
bewerken in snapchat.”

Een andere leerling roept enthousiast: “We fotobommen de school, 
dus?!” En weer iemand anders zegt: “Hoe zorgen we dat al onze tentoon-
stellingen ook op elkaar aansluiten?” Er zit ook iemand te zuchten: “Kan 
dan echt iedereen mijn foto’s zien?” Ja, het is altijd spannend je werk 
aan de buitenwereld te laten zien. Zo gemakkelijk als dat gaat op social 
media, zo spannend is dat soms in het echt. 

In de volgende lessen 
gaan we verder met 
deel twee en drie van de 
eindopdracht: materi-
aal maken en inrichten, 
uitnodigingen maken en 
versturen. Ik zal mijn best 
doen om voor de lezers 
van Vives een uitnodiging 
te ritselen, maar ik beloof 
niks. 

Fotobom de school

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

De eerste periode van het schooljaar zijn de eerstejaars leerlingen bezig geweest 
met fotografie. Ze leren de basics, maar maken ook kennis met specialisaties. Zo 

komt Edo van de Berg lesgeven in food photography. Hoe zet je eten lekker op de 

foto? Een paar keer per jaar nodigen we experts uit op school. Van experts leren 

is natuurlijk leuker en echter dan van die eeuwige docent die heus wel aardig is, 

maar...ja, nou, ja.  

De mediaklas van Inge

tekst: Inge Spaander42
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Tijdelijk €250,-
geen limiet 

aantal leerlingen

Ga voor meer informatie over Typen School naar:
www.ambraso�.nl/actietypenschool/

Ambrasoft is onderdeel van Noordhoff Uitgevers

Grootse aanbieding 
voor alle scholen!
Typen School een jaar lang voor maar € 250,-.
Dé kans om de typevaardigheid van uw leerlingen 
te verbeteren!

Het belang van een goede typevaardigheid 
neemt met het toenemende computergebruik 
alleen maar toe. Daarom komt Ambrasoft 
met een wel heel grootse aanbieding: 
Typen School, de online typecursus voor 
groep 6 t/m 8, is nu tijdelijk voor maar 
€ 250,- een jaar lang beschikbaar *. 
Ongeacht het aantal leerlingen. 

Voordelen Typen School:
• Unieke beleving door vlogs
• Met belangrijke onderwerpen over het VO
• Leerlingen volgen cursus zelfstandig
• Leerlingen oefenen thuis gratis verder
• ECDL gecertificeerd

* schooljaar 2017/2018

Ambrasoft_Ad_260x360mm.indd   1 11/23/17   11:58 AM
Naamloos-3   1 23-11-2017   13:26:31



Een account aanmaken op een website of cookies toestaan? Daar kijken 
we kritisch naar. Op andere momenten zijn we minder op onze hoede. 
Zo gaf ik onlangs een formulier aan ouders waarmee ze toestemming 
verleenden dat hun kind onderzocht werd. Gewoontegetrouw trok ik 
het toestemmingsformulier uit het laatje en overhandigde het, geheel 
volgens protocol. Een paar dagen later kwam het keurig ingevuld terug. 
Een van de vragen luidde ‘Wat vindt u van deze school?’ Het antwoord 
was: ‘Dat is niet relevant voor dit formulier’. Even moest ik lachen om 
deze gevatte reactie en direct daarna constateerde ik in alle ernst dat 
dit het enige juiste antwoord op de vraag was. Deze ouders hebben heel 
goed begrepen hoe ze selectief informatie verstrekken. 

Bellen
Een tijdje geleden was ik bezig met een reportage over de belabberde 
kwaliteit van de muzieklessen op de basisschool en hoe het 
muziekonderwijs beter kan worden. Met een subsidie van 25 miljoen 
wil het ministerie van OCW basisscholen in staat stellen de kwaliteit van 
hun muzieklessen op te schroeven. Ik mag een artikel schrijven over 
de stand van zaken en bel een rondje langs scholen in den lande. Wat 
hebben ze met het geld gedaan? Veel! Cultuurclubs ondersteunen met 
hun expertise, kinderen gaan zingend naar school en de plaatselijke 
fanfare heeft er opeens een dozijn nieuwe leden bij voor een 
stoomcursus toeten en blazen. Nederland musiceert weer. 
 
Woensdag 11 oktober 2017. Ik zoek nieuwe input voor mijn verhaal en 
kies een willekeurige school uit de lange lijst. Deze school heeft € 15.000 
gehad en ik ben bloednieuwsgierig naar alle mooie dingen ze met die 
dikke zak geld hebben gedaan. De telefoon gaat zeker vijftien keer  
over voordat er wordt opgenomen. Logisch. Meesters en ju�en  
hebben het druk.

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. 

‘Hallo?’, klinkt het aarzelend aan de andere kant van de lijn. 
Een kinderstem. Scholen doen dat wel vaker. Leerlingen van 
groep 8 mogen de telefoon opnemen en hem daarna netjes 
overdragen aan hun juf of meester. 
Ik zeg mijn naam en vraag naar een juf of meester die 
verstand heeft van muzieklessen.
‘Moet je meester Maurice hebben?’
‘Als meester Maurice mij wat over de muzieklessen kan 
vertellen, graag.’
‘Maurie-ies!’, galmt het door de school.
Gestommel en gegiechel. Onverstaanbaar gepraat.
‘Die is er niet. Die zit in de nieuwe school, doei!’

Nog voordat ik kan vragen of iemand anders mij te woord kan staan 
of dat ik misschien beter op een ander moment terug kan bellen, is de 
verbinding verbroken. Ik ben eerder verbijsterd dan beledigd.

Mores
En die reportage? Die is er gekomen. Een kwart van alle basisscholen 
in Nederland kreeg subsidie voor mooiere muzieklessen. Ik hoor alleen 
maar enthousiaste verhalen over alles wat ze hebben gerealiseerd. 
Misschien heeft meester Maurice ook wel een heel mooi verhaal voor 
mij, maar ik heb niet meer gebeld met zijn school. We mogen met al 
onze goede bedoelingen misschien wel heel veel aandacht hebben voor 
de omgang met nieuwe media, een fatsoenlijk telefoongesprek voeren 
is er kennelijk niet bij. Je zou ze mores leren. 

De citaten zijn afkomstig uit: 
-  Geerligs, J., Mittendorf, K., & Nieuwenhuis, L. (2004). Succesvol innoveren van het 

(beroeps)onderwijs. Wageningen: Stoas. 

- Miedema, W. (2008). Leren van innoveren. Assen: Van Gorcum.
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Van tamtam tot smartphone en van krant tot televisie, media zijn altijd en overal 
aanwezig. In het onderwijs hebben we het vaak over mediawijsheid in combinatie 

met de nieuwe media en hoe we (= de leerlingen) daarmee moeten omgaan. Het lijkt 

de hoofdboodschap van mediawijsheid: geloof niet alles wat je op Facebook leest 

of wat er getwitterd wordt, zelfs niet als de president van Amerika de afzender is. 

Dan vergeten we weleens dat oude media net zo goed aandacht nodig hebben en dat 

volwassenen ook aandachtig en kritisch met media moeten omgaan.

Mediamores
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Een tijdschrift maken met Jilster is heel makkelijk: 
Voeg je eigen teksten en foto’s toe aan een pagina en 

bewerk ze. Of maak gebruik van één van de verschillende 
sjablonen die beschikbaar zijn in diverse thema’s. 

Lespakket tijdschrift maken met groep 8:
Wil je met de kinderen aan de slag in de klas? Kijk dan 

eens op www.jilster.nl/werkbladen. Daar staat een door 
ons samengesteld lespakket met werkbladen voor het 

maken van een eigen tijdschrift met groep acht. 

JILSTER - SAMEN EEN TIJDSCHRIFT MAKEN

WERKBLAD 

Mooie foto’s maken

Je maakt samen een serie mooie foto’s voor de glossy. Foto’s zijn heel belangrijk in een tijdschrift. Op 
bijna iedere pagina staat wel een foto, ook op de voorkant: de cover.
Het is leuk om zelf een serie foto’s te maken van alle klasgenoten, van de school, van de juf of meester, 
van aparte dingen in het gebouw, van de hele klas, noem maar op.
Als je weet hoe je de pagina’s van het tijdschrift gaat vullen, kun je er passende foto’s bij maken. Kies ook 
met elkaar welke foto op de cover komt.

De voorbereiding
1. Bedenk van wie en waarvan je foto’s nodig hebt.
2. Maak daar een lijstje van.
3. Werk het lijstje af en maak de foto’s die je nodig hebt een voor een.

Tips voor het maken van foto’s
• Zorg dat je voldoende licht hebt als je de foto maakt. Buiten fotograferen gaat het beste, maar niet 

bij fel zonlicht. Als je binnen foto’s maakt, kijk dan of er genoeg daglicht is.
• Houd de camera stil tijdens het fotograferen.
• Maak je een portretfoto: ga dan wat dichterbij staan, zodat de persoon groot in beeld is.
• Kijk ook naar wat je op de achtergrond ziet. Is dat wel mooi?
• Maak foto’s vanuit verschillende hoeken. Bijvoorbeeld van een trap naar beneden of door je hurken 

naar boven, of recht vooruit.
• Maak meerdere foto’s en kies de beste uit.

Foto’s kiezen voor in het tijdschrift
1. Kies uit welke foto’s passen bij de pagina’s en welke portretfoto’s het leukste zijn.
2. Overleg welke foto op de cover komt van de glossy.

Wat is een advertorial? 

Gebruik in je uitleg de volgende woorden: advertentie, informeren en objectief. 

1. 

Na het lezen van dit artikel kun je de volgende vijf vragen beantwoorden. 

Wat is juist?

I: Een advertorial is een tekstadvertentie die heel erg veel lijkt op een kranten- of tijdschriftartikel. 

II: Een advertorial is absoluut geen tekstadvertentie, maar slechts een informerende tekst. 

III: Een advertorial is gebaseerd op feiten.

2. 

Uit welke twee Engelse begrippen is een advertorial opgebouwd?3. 

Lees de tekst en kijk goed naar de afbeelding. Maak vraag 4 en 5. 

Kies uit antwoord A, B of C en omcirkel het juiste antwoord. 

5. Welk van de onderstaande 

uitspraken klopt niet?

A. Er moet altijd ‘advertorial’ of 

    ‘advertentie’ boven de tekst 

     worden geplaatst. 

B. Er staan alleen feiten in een advertorial. 

C. In een advertorial eindigt de schrijver    

    altijd met zijn/haar mening over 

    het onderwerp.  

Deze tekst is een 

voorbeeld van een…

A. Reclameadvertentie

B. Nieuwsbericht

C. Advertorial

4. 

JILSTER - SAMEN EEN TIJDSCHRIFT MAKEN

WERKBLAD 

Een interview houden

Een interview houden: stel vragen aan de meester, juf of klasgenoten en maak er een verslag van.

Een interview is een vraaggesprek tussen twee mensen: een persoon stelt vragen, de ander geeft ant-
woord. Dat schrijf je op.

Je kunt over allerlei onderwerpen een interview houden. Over de hobby van je klasgenoot, over het 
lievelingseten van de juf, over de leukste schoolagenda, over de middelbare school waar je straks
heen gaat, noem maar op.

Voorbereiding
1. Bedenk wie je wilt interviewen en maak alvast een afspraak
2. Bedenk wat je precies wilt weten van de persoon die je gaat interviewen
3. Maak een lijstje van deze onderwerpen
4. Verzamel informatie over het onderwerp
5. Bedenk één of twee vragen per onderwerp

Het interview zelf
1. Stel de vragen die je hebt voorbereid
2. Luister goed naar de antwoorden en vraag door
3. Laat af en toe een stilte vallen, dan kan de ander even nadenken over het antwoord
4. Vraag om een foto of maak er zelf één
5. Na het interview
6. Schrijf het interview in vraag-en-antwoord-vorm op en zet het in Jilster.

Samen een mooi 
tijdschrift maken, 
zó uitdagend kan 

onderwijs zijn!

Het maken van een tijdschrift 
als lesmethode in het onderwijs

Met Jilster kun je heel eenvoudig zelf of samen met 

klasgenoten, leerlingen of docenten een tijdschrift ma-

ken. Een tijdschrift is een leuk cadeau voor bijvoorbeeld 

het afscheid van groep 8, maar is ook erg geschikt voor 

schoolopdrachten, werkstukken en verslagen.

Het maken van een tijdschrift betekent zowel creatief 

als vakinhoudelijk bezig zijn. Bij het maken van een 

tijdschrift komen verschillende vaardigheden kijken. 

Het is leerzaam én leuk!

Meer weten? Kijk snel op www.jilster.nl/vives

Meer dan 20.000 

leerlingen maakten 

hun tijdschrift m
et 

Jilster!
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vast&zeker

De volgende editie van Vives Magazine zal volledig in het teken staan van IPON 2018, de 

vakbeurs voor onderwijsinnovatie en ict op 7 en 8 februari 2018 in de Jaarbeurs Utrecht. 

Vives zorgt voor de perfecte voorbereiding om zoveel mogelijk uit IPON 2018 te halen. Lees 

je alvast in over het thema van IPON 2018 “Professionalisering & 21e eeuwse vaardigheden”, 

bekijk het uitgebreide congresprogramma en ontdek de beste onderwijsorganisaties op de 

beursvloer. Jij komt toch ook? Registreer je gratis op www.ipon.nl
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IPON Beurs special

IPON 2018 • The future of learning 
7 & 8 februari 2018 • Jaarbeurs Utrecht

21ST CENTURY 
SKILLS? 

HOE LEER 
IK DIE?

IPON is gevalideerd door Register Leraar. 
Dit betekent dat u met een bezoek aan 
het congresprogramma van de IPON formeel 
werkt aan uw professionalisering.

gepersonaliseerd leren • leren met tablets • coding & computational thinking • innovatief lesmateriaal
2 dagen inspiratie, de nieuwste onderwijstrends en ontwikkelingen

Meld je online aan voor gratis toegang tot IPON 2018
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www.activegroup.nl
tel: 088 - 1186 100

 
 

Krachtige educatieve software
ActivInspire en de nieuwe ClassFlow 
Desktop worden gratis meegeleverd.

Multi-user interactiviteit
10-punts touch oppervlak maakt samenwerken 
eenvoudig. Gelijktijdig gebruik van pen en touch 
voor optimale interactiviteit. 

Lage onderhoudskosten
Eenvoudige installatie en lage onderhoudskosten.  
Nooit meer kalibreren en lampen vervangen 
met de Award winnende ActivPanels 

Prachtige beeldkwaliteit
Ongelooflijk mooie beeldkwaliteit (met de perfecte
inkijkhoek) maakt van iedere les een rijke ervaring.

 
VERANDEREN 
IS EENVOUDIGER 
DAN JE DENKT... 
Maakt u nog steeds gebruik van 
oude digibord opstellingen met
(interactieve) beamers? Kies voor 
verandering en stap nu over 
op een grootformaat interactief 
Promethean ActivPanel. 

Bouw hierbij op onze eindeloze 
kennis, support, flexibiliteit & expertise! 

 

BEZOEK ONS OP IPON 2018
U bent van harte welkom op stand A059

De budgetvriendelijke ActivPanels zijn verkrijgbaar in diverse formaten & 
uitvoeringen. ActiveGroup is de Promethean partner op het hoogste niveau 
en is de leverancier van vandaal-bestendige (vijfvlaks) VERENMECHANIEKEN 
met levenslange garantie voor ELK type scherm!
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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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