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10 Interview Peter Nikken 
Peter Nikken is bijzonder hoogleraar 

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector 
Jeugd & Media bij Hogeschool Windesheim. Hij is 
gespecialiseerd in het onderzoeken van de invloed van 
media op de ontwikkeling van kinderen. Vives ging 
met hem in gesprek over zijn carrière en zijn kijk op de 
invloed van media bij kinderen.
 

14 Geluk is te leren
Leren van het leven of het leven leren? Zou 

dat laatste dan ook kunnen op school? Net zoals je het 
vak Nederlands in de klas krijgt? 365 dagen succesvol 
onderwijs heeft een methode ontwikkeld waarmee 
leraren en leerlingen leren hoe ze gelukkig en succesvol 
kunnen worden. Gewoon in de klas! 

30 Education on tour 
Onderwijsechtpaar Ronald Heidanus en 

Inge van de Goor vertrokken eind januari met hun drie 
kinderen op ontdekkingsreis door Scandinavië. Een 
half jaar lang van school naar school, op zoek naar 
inspiratie, op zoek naar de essentie van goed onderwijs. 
In drie opeenvolgende nummers van Vives delen ze 
hun ontdekkingen en bevindingen. 

38 De onderwijsambassadeur
ICT-innovator Suzanne Jansen is de 

‘mama’ van onderwijsrobot Eddy. Ze begint klein. 
Ze stapt iedere school binnen en probeert kinderen 
en leerkrachten enthousiast te maken voor robots, 
programmeren en computational thinking. Ze zorgt 
ervoor dat leraren én leerlingen het aandurven om 
Eddy te programmeren.

april

waar&wat

Van de hoofdredactie

38

Het blijft vreemd om zo ver vooruit, voor de Vives 
bij jou op de mat ligt, het hoofdredactionele stukje 
te schrijven. Het is nu 1 maart, maar mijn voeten 
vallen er zowat af van de kou, het vriest hier in 
Drenthe 8 graden. Nu is het natuurlijk niet echt 
winter geweest en schieten alle weermensen op 
code rood als er een vlokje sneeuw valt, dus ik 
geniet nu best wel van een beetje ijs en kou. 

IJzig is ook nog steeds de relatie tussen de minister 
en de leraren in het basisonderwijs. Gezien de 
mislukte cao-onderhandelingen in het voortgezet 
onderwijs, kan het wel eens een hete lente worden.

Nu over naar de orde van de dag. Dit nummer 
hebben namelijk een aantal redacteuren een vrije 
periode gehad. In het vorige magazine was er geen 
plaats voor de helft van de artikelen. Dat scheelde 
hen en mij werk. Maar toch is het weer spannend 
geweest om goede extra artikelen te vinden. Vooral 
omdat gratis content best fijn is, maar ook wel een 
risico met zich meebrengt.
Ik ben geen fan van de ‘wij van wc eend artikelen’ en 
probeer dat zoveel mogelijk te voorkomen.
Leuk is dat in dit nummer een spontane column over 
het leven zonder een mobieltje binnengekomen is. 
Ook kreeg ik na een mailwisseling over woordjes 
leren een artikel aangeleverd over Wozzol.
Natuurlijk zijn de vaste rubrieken weer van de 
partij en dit keer is er ook een nieuwe (tijdelijke) 
rubriek. Ronald Heidanus is op 1 februari met zijn 
gezin vertrokken om in een camper het onderwijs in 
Scandinavië te onderzoeken. Carla Desain schakelt 
met hem, maar ook met zijn kinderen, om zijn 
bevindingen te delen. De ‘Wat maak je me nou?’ is 
ook weer fantastisch. Hierin komt de ‘maakzolder’ 
van meester Jorrit uit Meppel aan bod. 

Alvast een tipje van de sluier, want de 
volgende Vives Magazine nemen verschillende 
gasthoofdredacteuren mijn plaats in. Zij stellen 
zich voor en zijn al druk aan het werk om goede 
artikelen te verzamelen en zelf te maken.

Het zou kunnen dat jij als lezer denkt: Goh, in 
Arnhem, daar weet ik wel een school of lab waar een 
artikel aan besteed kan worden. Mail me gerust op 
karin@vives.nl. Ook als je andere ideetjes hebt. En 
nee, abonnementen opzeggen en adreswijzigingen 
versturen moet weer niet via dat adres. Kijk eerst 

eens in het colofon 
voordat je mij een mail 
stuurt.

Karin Winters
Hoofdredacteur 
Vives Magazine
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actueel
Prowise lanceert Prowise GO
Vanaf 1 september 2018 kunnen zowel leerkracht als 
leerling aan de slag binnen het nieuwe Nederlandse 
educatieve platform Prowise GO. Prowise is hiermee 
koploper in de digitalisering van het onderwijs 
en datagestuurd werken, met name gericht op 
het basisonderwijs. Door ontwikkeling van zowel 
soft- als hardware in eigen beheer kunnen zij 
een disruptieve prijsstelling hanteren. Voor de 
scholen betekent dit enorme budgetverlaging met 
behoud van hoogwaardige kwalitatieve educatieve 
software. 

Eén digitale leeromgeving voor alles wat met het 
onderwijs te maken heeft
De leerkracht zet vanuit deze educatieve omgeving 
opdrachten klaar en leerlingen leveren hier het
huiswerk in. Daarnaast heeft de leerkracht de regie over 
personal devices zoals Chromebooks. Hij volgt
live hoe ze het doen bij een opdracht of toets, bepaalt 
welke site open staat en pauzeert de devices. Dit
alles met inachtneming van de hoogste norm in privacy 
en security op het gebied van bescherming
persoonsgegevens (o.a. GDPR mei 2018).

De leerkracht ziet precies hoe ver leerlingen zijn, welke 
meer ondersteuning nodig hebben of juist klaar
zijn voor extra uitdaging. Zodat leerlingen alles kunnen 
geven wat ze in zich hebben en de leerkracht ze de
persoonlijke aandacht geeft die ze nodig hebben.

Simon Everaerts, projectleider van Prowise GO: “We 
blijven Prowise GO verder ontwikkelen, zo wordt in
januari 2019 educatieve verwerking toegevoegd aan 
het platform en door het jaar heen blijven we nieuwe
features toevoegen. Hiervoor luisteren we goed naar 
feedback van gebruikers”. Binnen de educatieve
verwerking wordt iedere leerling op zijn eigen niveau 
uitgedaagd om uiteindelijk de leerdoelen te behalen. 
Opdrachten worden automatisch nagekeken en de 
leerkracht krijgt inzicht in de resultaten en voortgang 
van iedere leerling. Scholen die geïnteresseerd zijn 
kunnen zich nu al aanmelden voor Prowise GO via 
prowise.com/prowise-go.

Problemen digitale leermiddelen door gebrek aan regie
Te veel grote wijzigingen die op elkaar ingrepen en te weinig regie op de keten en een 
gebrekkige communicatie.  Dat waren oorzaken waardoor er begin schooljaar 2017/2018 grote 
problemen ontstonden op het gebied van de distributie en toegang tot digitale leermiddelen in 
zowel het voortgezet als het middelbaar beroepsonderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG, 
meldt de VO-raad.

Het platform Edu-K had advieskantoor KPMG in de arm genomen om de situatie van vorig jaar te 
evalueren. Hierbij had een groot aantal middelbare scholen en mbo-instellingen te kampen met 
problemen met de distributie en toegang tot digitale leermiddelen.

Uit het evaluatierapport blijkt nu dat er meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan de problemen. 
Zo werden er te veel wijzigingen in één keer doorgevoerd, zowel ketenbreed als op schoolniveau. 
Daarnaast waren de gelijktijdige aanpassingen in de ICT-systemen niet op tijd gereed wat ten 
koste ging van het testen van de aanpassingen. De ketenpartijen overzagen de impact en risico’s 
onvoldoende, en waren hierdoor niet in staat de wijzigingen te beheersen en tijdig op te leveren. 
Ook de communicatie hierover was gebrekkig. Daarnaast was er onvoldoende regie op de keten als 
geheel. Bovendien kon de keten grote storingen niet goed opvangen.

Om herhaling te voorkomen, is er inmiddels een ketenregisseur aangesteld die zicht gaat houden 
op alle wijzigingen die in de keten worden doorgevoerd en continu de afstemming zoekt tussen alle 
partijen. Wijzigingen voor komend jaar moeten hierbij tot een minimum beperkt worden. Verder 
wordt sterk ingezet op verbeterde communicatie, ondersteuning en afstemming. 

Basisschoolleerling moet digitaal vaardiger worden
Basisschoolleraren geven het gemiddelde digitale vaardigheidsniveau van hun leerlingen 
een krappe voldoende: 6,1. Ouders zijn met een gemiddelde van 6,6 iets positiever. Meer 
dan een kwart van de basisschoolleraren bestempelt het digitale vaardigheidsniveau van 
Nederlandse leerlingen als onvoldoende. 

Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie 
Nederland) is uitgevoerd door GfK onder 1.195 ouders en 456 leraren. Door beide groepen wordt 
mediawijsheid (veilig om kunnen gaan met online media) het meest genoemd als kern van 
digitale vaardigheid, door leraren (83%) vaker dan ouders (68%). Ook ICT-basisvaardigheden 
(bijvoorbeeld het bedienen van een computer) en informatievaardigheden (kunnen omgaan 
met online informatie) worden als kernonderdeel gezien door een meerderheid van de 
respondenten. Opvallend is dat vaardigheden zoals programmeren door een relatief klein 
percentage (ouders 17%, leraren 23%) wordt gezien als een belangrijke digitale vaardigheid.

Praktijk
Driekwart van de leraren geeft aan dat digitale vaardigheden op dit moment al onderdeel 
uitmaken van hun lesprogramma. Opvallend is dat ouders minder goed op de hoogte zijn: 61% 
geeft aan dat zijn of haar kinderen digitale les krijgt, 17 procent heeft geen idee. En hoewel 
mediawijsheid door leraren het vaakst wordt genoemd als kern van digitale vaardigheid, vormen 
ICT-basisvaardigheden op dit moment nog het vaakst de kern van het digitale onderwijs. Ook 
informatievaardigheden worden vaker genoemd dan mediawijsheid.

Hoge werkdruk
“Toch zijn digitale vaardigheden nog niet op alle basisscholen onderdeel van het lesprogramma. 
Volgens leraren is dit het meest te wijden aan de te hoge werkdruk, terwijl ouders een gebrek 
aan voldoende IT-competenties als reden aandragen.” 

SIDN ondersteunt verschillende initiatieven die kinderen helpen beter online wegwijs te worden. 
Ook biedt SIDN in samenwerking met Reshift Digital en Creative Kids Concepts een gratis 
technieklespakket aan 2.700 basisscholen. Tijdens de IPON onderwijsvakbeurs, die vorige 
maand plaatsvond, konden deze basisscholen het lespakket Bendoo Arduino Box gratis afhalen. 
Hiermee leren kinderen op een leuke en interactieve manier de basisprincipes van technologie 
en programmeren. 
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Mijn in Engeland wonende dochter was met man en baby op bezoek. 
Zij had op een dinsdag een afspraak met de hoogleraar bij wie ze is 
afgestudeerd. Ze zouden gaan lunchen in Goes. Ik bood aan om hen 
naar Goes te brengen. Ik zette hen af bij het afgesproken restaurant 
en liep vervolgens het leuke stadje in. Na een uur waren ze nog aan 
het lunchen en ik besloot binnen maar eens een kijkje te nemen: ze 
zaten aan de ko�ie. Ik stelde me aan de prof voor en we hadden een 
geanimeerd gesprek. Ik kon van hem over muziek leren en hij snapte 
niets van de vele soorten protestantisme die in het dorp waar ik woon 
(op de bijbelgordel!) voorkomen. Na verloop van tijd keek de prof op zijn 
horloge en zei: oei, ik had al thuis moeten zijn. Ik moet mijn vrouw bellen 
dat ik later thuiskom. Heeft iemand een mobiele telefoon, zelf heb ik er 
namelijk geen. Dat was snel geregeld. 

Toen ik er later over nadacht, vond ik het wel heel bijzonder dat iemand 
geen mobieltje heeft met het beroep dat hij heeft: als hoogleraar met 
beide voeten heel erg midden in de maatschappij, heel veel contacten 
met collega’s, studenten en instanties. Het heeft nadelen: je kunt 
afspraken missen. En je bent onbereikbaar. Maar is dat wel een nadeel? 
Misschien is het wel een voordeel. Een ander nadeel: heb je autopech, 

moet je na het weghalen van de praatpalen door onze voortvarende 
overheid je mobieltje gebruiken om hulp op te roepen. Heb je geen 
mobieltje (bij je), heb je dubbel pech! De geneugten van WhatsApp, 
Skype en Facebook zal de prof vast niet missen. Communicatie gebeurt 
immers gewoon in een persoonlijk gesprek, per vaste telefoon en per 
brief of per e-mail.

Verder alleen maar voordelen: je bepaalt immers zelf wanneer je 
bereikbaar bent; je kunt thuis een geheim nummer hebben en dit 
op de universiteit bekendmaken. Onder voorwaarde dat het alleen 
mag worden gebruikt in noodgevallen, zoals het uitbreken van de 
derde wereldoorlog. En het geeft alleen maar rust. Bovendien is de 
avond thuis na een werkdag helemaal van jou. Ga je nog iets doen als 
voorbereiding op de volgende werkdag dan besluit je dat zelf; het wordt 
niet afgedwongen door een rinkelende mobiel met een al dan niet 
paniekerige collega of werknemer aan de lijn, voor zover een GSM een 
lijn heeft (meestal niet). 

Kortom, mijn conclusie is: ja, er is een leven zonder mobieltje. 
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tekst: Richard van den Tol

Zit je in een trein dan valt op dat het gros van de reizigers, ikzelf incluis, op een 

mobieltje bezig is. Spelletje doen, WhatsApp, Skype, Facebook, noem maar op. Zag je 

vroeger reizigers een sigaretje roken, dat is nu helemaal weg. Kortom: de smartphone 

is de nieuwe sigaret. 

Is er een leven 
zonder mobieltje?

RICHARD VAN DEN TOL 
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W
at doe je als je weinig tot niets weet over augmented en virtual reality 
(AR en VR)? Michel van Ast vroeg Jasper Bloemsma, Dustin Dijkstra 
en Raoul Teeuwen er samen met hem een boek over te schrijven. Wie 
onderwijst die leert het meest! BoekTweePuntNul wilde het wel uitge-

ven, onder één voorwaarde: zoek anderen die als co-auteur concrete en praktische 
bijdragen kunnen leveren. En nu, een half jaar later en ruim dertig bijdragen van 
co-auteurs verder, is Leren met AR/VR een feit. In dit artikel een klein overzicht van 
praktische en concrete ideeën van AR en VR in de klas.

Tot slot
Ben je nieuwsgierig geworden? Dan vind je in Leren met AR/VR 
een mooi overzicht, een uitgebreide verzameling en verhalen van 
pionierende leraren die je voorgingen. Kijk op boektweepuntnul.nl/
leren-met-ar-vr (met de kortingscode VIVES18 betaal je geen 
verzendkosten) of volg ons op Facebook en/of Twitter.

Augmented reality of virtual reality?
Augmented betekent letterlijk ‘aangevuld’ of ‘vermeerderd’. AR voegt iets toe aan 
de realiteit, is realtime, vaak interactief en meestal in 3D. Virtual reality voegt niets 
toe aan de werkelijkheid, maar creëert het een hele nieuwe, virtuele realiteit, in veel 
gevallen met een speciale bril.

Met Quiver kun je bijvoorbeeld jouw eigen ingekleurde 
vulkaan tot leven wekken. Op je tekening verschijnt de 
rokende vulkaan in drie dimensies, precies zoals jij die 
hebt ingekleurd.

Met Anatomy 4D kun je delen van het menselijk lichaam tot 
leven wekken. Met de posters op hun website en de app op je 
smartphone of tablet kun je bijvoorbeeld een hart voor je op tafel 
laten verschijnen. Octagon Studio, het bedrijf achter Anatomy 4D, 
heeft nog veel meer vergelijkbare apps gemaakt, apps met dieren, 
planeten, dinosaurussen, enzovoorts.

Leren met AR/VR
Haal de wereld in de klas

Met Virtual-Tee ga je nog net een stapje verder. Een T-shirt met een 
speciale opdruk is dan de trigger. Als je de app installeert en voor 
iemand houdt die het T-shirt draagt, kun je in zijn of haar lichaam 
kijken.

Met HP Reveal (voorheen Aurasma) of Blippar 
kun je zelf AR maken. Je kiest zelf een trigger 
en bepaalt met de app wat er moet gebeuren 
als iemand anders dat object scant. Zo kun 
je leermateriaal voor leerlingen verrijken of 
leerlingen zelf materiaal laten maken en delen. 

Voorbeelden van VR

Een gemakkelijke manier om VR een keer te ervaren zijn de vele 
City Tours: met je klas naar Londen en Parijs of Tokyo en New York. 
Overigens kun je daar ook Google Streetview voor gebruiken, die 
heeft ook een VR-modus. 

Holobuilder en RoundMe zijn voorbeelden 
van omgevingen waarmee je ook virtuele 
rondleidingen kunt maken, maar dan 
gebaseerd op 360 gradenfoto’s. Misschien 
wel een rondleiding door de school in het 
Frans?

Je zult zo’n eerste keer merken dat klassenmanagement een hele 
nieuwe dimensie krijgt. VR trekt leerlingen letterlijk en figuurlijk in 
de virtuele wereld. Daarom is Google Expeditions ook een aanrader, 
die biedt namelijk een lerarenmodus waarmee je de apparaten van 
je leerlingen kunt controleren. 

Ook met VR kun je zelf materiaal creëren of leerlingen zelf 
materiaal laten creëren. CoSpaces is daarvan een mooi en 
eenvoudig voorbeeld. Een gratis en eenvoudige virtuele omgeving 
die je helemaal zelf kunt inrichten. 

Discovery VR heeft kleine documentaires over dieren, bijzondere 
plaatsen en gebeurtenissen die je met een VR-bril kunt bekijken. 
Het zijn filmpjes met audio.

En als je niet de beschikking hebt over een 360 gradencamera, er 
zijn inmiddels apps beschikbaar waarmee je ook 360 gradenfoto’s 
kunt maken. Bijvoorbeeld Google Streetview. Die foto’s kun je zelfs 
eenvoudig op Google Maps publiceren, zodat ook anderen virtueel 
op de plek kunnen staan waar jij stond toen je de foto maakte. 

Voorbeelden van AR
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tekst: Michel van Ast
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Meer informatie?
info@TopDownDesign.eu
topdowndesign.eu
schooljaarboek.eu

V
an primair tot hoger onderwijs: een mooi jaarboek 
zorgt voor enthousiaste reacties bij leerlingen, 
hun ouders en schoolpersoneel. Vaak wordt het 
boek gemaakt voor en door leerlingen die de 

school verlaten. Een goed jaarboek maken is niet eenvou-
dig. Je wilt als school geen dertien-in-een-dozijn-boek, maar 
originaliteit en creativiteit kosten veel tijd. Met die lastige 
balans in het achterhoofd is schooljaarboek.eu opgezet.

Vormgeving op maat
“In overleg met onze vormgevers kiezen scholen eerst 
voor de opmaak. Dat is maatwerk, de sfeer van de school 
moet herkenbaar zijn”, legt Mark Ellson, samen met 
Marian Hamilton de initiator van schooljaarboek.eu, uit. 
“Vervolgens krijgt iedereen op de school toegang tot ons 
gebruiksvriendelijke online portaal. Leerlingen leveren 
digitaal een tekst en foto’s in, waarbij de maximale lengte 
voor de tekst niet kan worden overschreden en foto’s in de 
juiste resolutie moeten worden aangeleverd.”

Eén van de grote voordelen van het portaal is de 
redactiemodule. Ellson: “Daardoor kan een schoolredactie 
teksten aanpassen, maar indien nodig ook afkeuren. Een 
andere rol in het portaal is die van hoofdredacteur, die 
het totale overzicht heeft. Goedgekeurde content komt bij 
onze vormgevers terecht en zij voegen alles samen tot een 
prachtig boek.”

Co-creatie
Een gestroomlijnd proces dus, en dat is volgens Ellson 
belangrijk. “We kiezen bewust voor dit portaal en niet 
voor een systeem waarbij alle input via de mail bij één 
persoon binnenkomt. Het gaat in dit proces allemaal om 
de samenwerking.” Het jaarboek komt door co-creatie 
met de leerlingen tot stand. “Wij geloven sterk in leerling-
betrokkenheid. Dit jaar komt er zelfs een pilot waarbij het 
maken van het jaarboek lesmateriaal wordt.”

TopDown Design, het bedrijf 
achter schooljaarboek.eu, regelt 
ook het drukken. Daarmee neemt 
het de scholen zorg uit handen 
en bespaart het bovendien geld. 
“Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van het drukken en 
dat doen we ook als het gaat om de resolutie van de foto’s. 
We staan garant voor een kwalitatief hoogwaardig boek, 
en dat voor een gunstige prijs en met relatief weinig werk. 
Het resultaat is een prachtig aandenken voor de leerlingen, 
maar ook een product dat scholen voor hun PR in kunnen 
zetten.” 

Samen met leerlingen 
een schooljaarboek 
op maat
In sommige landen is het een traditie en ook in Nederland groeit de populariteit 
van het schooljaarboek. Leerlingen kunnen daarmee hun bijzondere tijd op 

school nog tot in lengte van jaren herbeleven. Maar het samenstellen is al snel 

een tijdrovende klus. Het online portaal schooljaarboek.eu zorgt voor de juiste 

ondersteuning.
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Schooljaarboek
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* Specificaties kunnen verschillen per model en/ regio.

TravelMate Spin B1

Acer raadt Windows 10 Pro aan.

De jongste telg in onze TravelMate-familie mag oprecht een wonderkind 
genoemd worden. De nieuwe TravelMate Spin B1 is klein en krachtig en 
heeft een fantastisch mooi Full HD- of HD-aanraakscherm. De speciale 
scharnieren laten het scherm 3600 draaien, zodat hij in vier standen 
gebruikt kan worden. Daarnaast is hij stoer en sterk, heeft hij zijn 
zwemdiploma A al en bovendien een enorm uithoudingsvermogen.  
Kortom, het beste en braafste jongetje van de klas. 

Voorbeeldig 
Onze nieuwe aanwinst gedraagt zich altijd letterlijk en figuurlijk 
voorbeeldig. Het kristalheldere 11.6 inch IPS-scherm heeft een Full 
HD-resolutie van 1920 x 1080 of HD-resolutie van 1366 x 768. Het 
aanraakscherm herkent multitouchgebaren en ondersteunt bovendien 
de optionele Acer Stylus Pen en Windows Ink zodat je het echte pen-en-
papier gevoel krijgt als je iets op het scherm schrijft. Geen storende vlekken 
en krassen dus maar een kleine Michelangelo in de dop. Als je de stylus 
gebruikt, dan snapt hij of je een handeling uitvoert of dat de palm van je 
hand op het scherm rust om beter te kunnen schrijven. 

Robuust 
Juist op school wordt er soms wat ruwer met apparatuur omgesprongen. 
Kinderen zijn nu eenmaal niet altijd even voorzichtig, maar voor de 
TravelMate Spin B1 is dat gelukkig geen enkel probleem. Met een compleet 
rubberframe rondom is deze notebook bestand tegen vallen vanaf 
maximaal 120 cm hoogte. En dat is ruimschoots hoger dan de gemiddelde 
tafel op school. Je kunt hem dus gerust van de commode laten vallen. 
Ook gaat er nog wel eens een beker drinken over het toetsenbord en zelfs 
deze uitdaging weerstaat de TravelMate Spin B1 met gemak. Het speciale 
toetsenbord vangt vloeistoffen op en voert ze naar de onderkant af zodat 
ze zonder schade aan te richten, wegvloeien. Kleine ongelukjes zijn geen 
probleem voor deze jongen. 
Hij is bovendien drukbestendig dus als je er een keer per ongeluk wat zware 
spullen op legt of zelfs als er iemand op hem gaat zitten, is er niks aan de 
hand. 
En als je een keer de oplader vergeet, is dat ook niet erg. De TravelMate Spin 
B1 heeft een batterijduur tot wel 13 uur; ruimschoots voldoende voor een 
hele schooldag, huiswerk en een filmpje of spelletje. Een volhoudertje dus. 

we hebben er een broertje bij! 
gewicht: 1500 gram 
lengte: 29 centimeter 
geboren: lentekindje 2017

UITMUNTENDHEID  
IN ONDERWIJS

Windows Ink is de snelste manier 
 om ideeën uit te werken.Windows 10 Pro

Acer TeachSmart voor interactief en efficiënt leren
Batterijduur tot 13 uur*
11,6” Full-HD aanraakscherm
Design dat gemorste vloeistof afvoert
360° scharnier maakt delen en samenwerken gemakkelijker en leuker
Acer Active Stylus inbegrepen
Ondersteuning voor Windows Ink

Hopelijk kom je hem snel een keertje 
bewonderen bij één van de Acer Education 

Partners. Wel even bellen van tevoren!

Naamloos-1   1 14-3-2018   11:36:01
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tekst: Brigitte Bloem
foto: Clickflash Photography

Peter Nikken is bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector Jeugd & Media 
bij Hogeschool Windesheim. Hij is gespecialiseerd in het onderzoeken van de invloed van media op de 

ontwikkeling van kinderen. Vives ging met hem in gesprek. 

“Van oudsher leren we onze kinderen om te gaan met taal en schrift, 
opdat ze kunnen communiceren en later volwaardig kunnen functio-
neren in onze samenleving. In deze tijd hoort digitale geletterdheid er 
als vanzelfsprekend bij. Goed gebruik van media is daar een belangrijk 
onderdeel van. Juist de pedagogische component van mediawijs-
heid, over wat het nu echt betekent voor kinderen en hoe je daarin 
opereert, moet meer aandacht krijgen”, vindt Peter Nikken. “Techno-
logie verandert in hoog tempo, maar de pedagogische vraagstukken 
waarmee opvoeders en leraren geconfronteerd worden, blijven eigenlijk 
dezelfde.”

Je hebt je als een van de eersten gespecialiseerd in 
het onderzoeken van de invloed van media op de 
ontwikkeling van kinderen. Wat bracht je daartoe?
“Eind jaren tachtig ben ik als psycholoog afgestudeerd op onderzoek 
naar Sesamstraat. De Nederlandse makers van dit van oorsprong 
Amerikaanse concept wilden weten hoe kinderen in ons land 
reageerden op de educatieve aspecten van het tv-programma. In de VS 
is er geen kleuteronderwijs zoals wij dat kennen. Sesamstraat ontstond 
daar om de kloof te dichten voor kinderen uit achterstandswijken 
die voor het eerst op school komen. Het programma richtte zich op 
het aanleren van cognitieve kennis: het oefenen van letters, cijfers, 
vormen en begrippen. In Nederland hadden en hebben we een andere 
situatie. Alle 4-jarigen kunnen naar groep 1. We kennen leerplicht 
vanaf 5 jaar. Sesamstraat richtte zich hier veel meer op sociale 
elementen. Hoe gaan we met elkaar om, wat is de betekenis van 
mooi, goed, lief, boos? Welke rol spelen opa, oma en buurkinderen in 
het leven van het jonge kind? Vervolgens ben ik gaan samenwerken 
met makers van kinderprogramma’s om na te gaan hoe je kwalitatief 
goede kindertelevisie maakt. In de loop der jaren zijn daar games, 
computerprogramma’s, internet en sociale media bijgekomen. De 
ontwikkelingen gaan zo snel, geen enkele werkdag is saai. Maar het 
grappige is dat de kernvragen in al die jaren dezelfde zijn gebleven.”

Het is toch typisch dat de vraagstukken steeds dezelfde 
blijven, terwijl de media zo verschillend zijn?
“Natuurlijk zijn tv en internet andersoortige media. Wat betreft 
snelheid, interactiviteit en beschikbaarheid vragen ze deels om andere 
vaardigheden. Toen we internet kregen, hadden we het over jongeren 
en internet. Vandaag de dag maken ukkies er ook volop gebruik van. 
Elk type medium heeft zo zijn eigen voor- en nadelen en vraagt om 
een eigen benadering, maar de basisvraagstukken zijn toch telkens 
weer dezelfde en draaien erom hoe je met elkaar communiceert. 
Vraagstukken als: hoe gebruik je het, hoe denk je erover na, wat kun 
je ermee, hoe maak je keuzes, hoe laat je je leiden, dan wel misleiden 

door informatie en hoe begeleid je kinderen, zodat ze zelfstandig 
én veilig van media gebruik kunnen maken? Wat nieuw is, is dat we 
tegenwoordig zelf heel gemakkelijk mediaproducent kunnen worden. 
Dat vereist wél nieuwe inzichten, met name over hoe we het veilig en 
leuk houden voor kinderen en jongeren.”

Je hebt drie verschillende werkplekken, werk je 24/7?
“Ik ben drie dagen in de week lector bij Windesheim. Het bijzonder 
hoogleraarschap in Rotterdam is vanuit het NJi, dus dat doe ik de 
andere twee dagen van mijn werkweek. Maar het gaat gewoon vijf, of 
eigenlijk zeven dagen in de week over kinderen, opvoeden en media. In 
al mijn werk zijn de thematieken dezelfde. Bij de universiteit houd ik me 
bezig met academisch onderwijs en onderzoek, bij het NJi vertaal ik de 
opgedane kennis, zodat professionals nieuwe handvatten, instrumenten 
en mogelijkheden krijgen op het vlak van mediawijsheid en digitale 
geletterdheid bij onderwijs en opvoeding. Bij de hogeschool werk ik met 
studenten vooral aan het ophalen van vraagstukken. Het grijpt allemaal 
in elkaar en vult elkaar aan.” 

Besteedt het onderwijs op dit moment voldoende 
aandacht aan mediawijsheid?
“Inmiddels is er veel meer dan voorheen aandacht voor mediawijsheid 
binnen het onderwijs, bibliotheken en zorginstellingen. Professionals 
hebben steeds meer informatievragen en tot nu toe was er vaak een ad 
hoc aanpak, bijvoorbeeld met wat losse lessen, een protocol bij online 
problemen, of de jaarlijkse ouderavond. Maar langzaamaan komt er 
nu ook meer aandacht voor hoe visie en beleid een meer structurele 
vorm kunnen krijgen. Ik merk dat bij de voorlopers het besef van een 
schoolbrede, dan wel organisatiebrede inbedding en doorlopende 
leerlijnen begint te komen. Door te laten zien hoe media kunnen 
bijdragen en hoe andere scholen het aanpakken, kun je laten zien dat 
media niet per definitie slecht zijn voor het onderwijs. Als je ze op een 
goede manier inzet en luistert naar wat leerlingen zelf willen en je je 
verdiept in waarom ze zoveel gebruikmaken van media, dan zullen veel 
meer mensen zien wat de kansen zijn en hoe we bedreigingen inperken. 
Mediawijzer.net en andere organisaties kunnen de scholen faciliteren, 
maar het is aan de scholen zelf om keuzes te maken en visie en beleid 
te ontwikkelen. Ik zie hierbij ook een belangrijke rol voor PO-Raad en 
VO-raad en voor schooladviesdiensten en onderwijswethouders. Het is 
ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om mythes te ontkrachten 
en nuances duidelijk over het voetlicht te brengen. Het is natuurlijk niet 
zo dat kinderen per definitie lui en dom worden van schermpjes en niet 
meer naar de leraar willen luisteren. Het ligt er maar net aan wat ze op 
hun devices doen en hoe ze daarin begeleid worden.”

‘Focus je op het 
kind, niet op het 
medium’

In gesprek met Peter Nikken
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Wat zijn belangrijke kansen die media bieden voor 
kinderen? En welke bedreigingen moeten we voor zijn?
“Kinderen vinden het heel leuk om te leren met behulp van devices. 
Het geeft ook enorm veel extra mogelijkheden. Daarom moet je daar 
zeker in je onderwijs gebruik van maken, vind ik. Het gaat erom dat 
je als leraar media daar inzet waar ze meerwaarde kunnen bieden. 
Met filmpjes en animaties kun je dingen veel beter illustreren. Beeld 
werkt voor sommige kinderen erg verhelderend. Je kunt kinderen 
heel gemakkelijk in groepjes laten werken om dingen uit te zoeken en 
werkstukken te laten maken. Door blogs en vlogs kunnen kinderen 
verhalen vertellen, wat weer goed is voor de taalvaardigheid. Via leuke 
educatieve apps of serious games kun je het leren, voor kinderen 
die bijvoorbeeld moeite hebben met lang stil zitten, aantrekkelijker 

maken. De computer wordt niet moe en kan direct feedback geven 
op de leerontwikkeling van een kind. Ook voor kinderen met een 
taalachterstand of andere problemen kunnen educatieve media veel 
betekenen. Alles moet het natuurlijk wel doen. Een goede infrastructuur 
is voor scholen cruciaal. Ik zie grote verschillen tussen scholen. Via 
gemeenten en met hulp van communicatieproviders moet daaraan 
gewerkt worden, ook in achterstandswijken of op scholen waar minder 

Vandaag de dag 
maken ukkies er ook 
volop gebruik van

financiën zijn, moet een minimum aan ICT zijn. Anders wordt de kloof 
tussen de ‘haves’ en ‘have nots’ steeds groter. Scholen moeten vooral 
hard roepen dat ze betere infrastructuur nodig hebben. Geklungel en 
haperende verbindingen zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. Ook 
ICT-basisvaardigheden moeten bij leraren op orde zijn. Daarnaast is het 
wel erg handig als je een paar aanjagers hebt die weten hoe alles werkt. 
Op de pabo’s moeten aankomende leerkrachten daar ook beter op 
worden voorbereid. We doen daarom vanuit Windesheim onze uiterste 
best om onze kennis te delen, bijvoorbeeld met onze eigen pabo en 
lerarenopleidingen elders in het land.” 

Windesheim werkt aan een post-hbo opleiding op dit 
gebied. Wat kun je daarover vertellen?
“Voor Windesheim-studenten zijn we in 2012 gestart met een minor 
Child & media in de dagopleiding. Vanaf september 2018 willen we 
een geaccrediteerde post-hbo opleiding Expert Mediacoach aan gaan 
bieden. Die opleiding richt zich op mensen uit het werkveld van welzijn, 
gezondheidszorg en onderwijs. Er leven zoveel vragen bij professionals 
die al wat weten over mediawijsheid. Deze mensen hebben doorgaans 
behoorlijk wat kennis van de techniek die bij mediawijsheid komt kijken, 
maar juist de pedagogische component, over wat het nu echt betekent 
voor kinderen in de context van hun leefomgeving en hoe je daarin als 
ondersteuner of mede-opvoeder opereert, ontbreekt. Die extra stap 
gaan we invullen.
De opleiding wordt heel praktijkgericht: een dag per week onderwijs en 
daarnaast veel begeleid uitproberen in de (eigen) (onderwijs)praktijk 
en dat een half jaar lang. Juist doordat je met mensen uit verschillende 
werkvelden deze nascholing doet, verwachten we veel kruisbestuiving 
en versterk je elkaar.” 

Wat zijn, met het oog op de toch al volle programma’s, 
je belangrijkste adviezen voor onderwijsprofessionals 
die meer willen doen aan het mediawijzer maken van 
hun leerlingen?
“Als leraar wil je toch dat elke leerling zich op cognitief, creatief, sociaal 
en emotioneel vlak zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen? Je doet dat 
met de middelen en mogelijkheden die je hebt en daar horen media 
in mijn ogen vanzelfsprekend bij. Focus je niet op het per se inzetten 
van een bepaald middel of medium, maar veel meer op het kind en 
zijn ontwikkeling. Ook aanstaande leraren op de opleidingen moeten 
daarvan doordrongen raken. Ik hoop dat op termijn alle scholen hier een 
helder beleid op gaan voeren, dat ze hun infrastructuur op orde krijgen 
en dat er ruimte is voor verdere professionalisering van leraren op het 
gebied van mediawijsheid en breder nog, van digitale geletterdheid. 
De overheid gaat ook steeds meer inzetten op onderwijs dat meekan 
in en kinderen voorbereidt op een moderne samenleving. Digitale 
geletterdheid moet over een paar jaar niet alleen onderdeel zijn van 
de kerndoelen, maar moet ook als doorgaande lijn in het curriculum 
zichtbaar zijn. Als uitgevers dat dan straks ook nog eens integreren in 
hun lesmethodes, dan zijn meerdere drempels weggenomen.” 

Prof. dr. Peter Nikken is psycholoog en gespecialiseerd in 
de invloed van media op de ontwikkeling van kinderen. 
Hij is bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en lector Jeugd & Media bij Hoge-
school Windesheim. Bij beide houdt hij zich bezig met hoe 
ouders hun kinderen begeleiden bij het gebruik van media 
en welke ondersteuning ouders bij de mediaopvoeding 
kunnen gebruiken, met name vanuit het onderwijs. 
Nikken is als specialist op het gebied van jeugd, media 
en opvoeding ook verbonden aan het Nederlands Jeugd-
instituut (NJi). Voor opvoedings- en onderwijsprofessionals 
is hij bij het NJi de drijvende kracht achter onder meer 
het webdossier Mediaopvoeding en de Toolbox Media-
opvoeding. Daarnaast is hij betrokken bij projecten als 
Digidreumes en de jaarlijkse Media Ukkies campagnes 
van Mediawijzer.net.
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Bloxels
Met Bloxels kun je je eigen gamelevels bouwen en 
digitaliseren. Je bouwt de levels met gekleurde blokjes 
op een speciaal hiervoor gemaakt spelbord. Een beetje 
zoals op een kralenplank. Je start met het bedenken 
van de verhaallijn. Daarna ga je de levels en spelfigu-
ren bouwen. Steeds als je iets gebouwd hebt, scan je 
het met behulp van de Bloxels Builder app. Vervolgens 
bewerk je je spel in de app. Tenslotte kun je je zelfbe-
dachte en gemaakte spel spelen en delen met anderen. 
Je kunt Bloxels per stuk kopen of in een classroomset 
met vijf spelborden. Meer informatie: bit.ly/2FoJYcu

ToolsToolsTools

 
Dobot Magician
Deze multifunctionele robotarm is inderdaad een soort van 
tovenaar. Je kunt hem inzetten als 3D-printer, maar ook als 
lasergraveermachine, robotarm, tekenrobot en meer. Het enige 
wat je hiervoor hoeft te doen is het gereedschap aan het einde 
van de arm even wisselen. Je kunt de Dobot Magician ook 
gebruiken om te leren programmeren. De software die erbij zit 
maakt gebruik van de visuele programmeertaal Blockly. Je kunt 
de Dobot Magician gebruiken via wifi of via de internetkabel. 
Daarnaast heeft hij een beperkte o� line opslagcapaciteit. Voor 
specificaties en prijzen zie dobot.nu

Samlabs
Samlabs zijn losse elementen die elk hun 
eigen functie hebben. Zo heb je dimmers, 
sensoren, lampjes, motoren en meer. Met 
behulp van de bluetoothmodule en de 
software verbind je de elementen met 
elkaar. Zo bouw je zelf de meest fantas-
tische projecten. Samlabs biedt hierdoor 
een mooie combinatie van digitaal en 
handelend bezig zijn. Een aantal modules 
zijn los te koop, maar je kunt ze ook in 
handige sets aanscha� en. Omdat je de 
modules draadloos kunt gebruiken, moet 
je ze wel opladen. Geef je leerlingen een 
specifieke opdracht of laat ze zelf hun 
creativiteit gebruiken.
eu.samlabs.com

Hue HD Pro Camera
Hue is een compacte HD-camera die je aan kunt sluiten op 
een USB-poort. Vervolgens kun je Hue gebruiken als webcam. 
Of als documentcamera door hem op een object of een boek 
te richten. Dan kun je het beeld vergroot weergeven op een 
scherm of een digitaal schoolbord. Of als camera om een stop 
motion video op te nemen. De Hue HD Pro Camera maakt 
gebruik van een flexibele nek die ervoor zorgt dat je hem in 
diverse standen kunt buigen. Bij de Hue camera is speciale 
software verkrijgbaar.
huehd.com/pro

IK Multimedia iRig Voice
Maak je wel eens geluidsopnamen met je smartphone of tablet bij bijvoorbeeld 
video-opnamen? Dan volstaat de ingebouwde microfoon niet altijd. Deze IK 
Multimedia iRig Voice microfoon kun je eenvoudig aansluiten op je telefoon of 
device. Voor de opname gebruik je gewoon de app die je er anders ook voor 
gebruikt, zoals de dictafoon. Je sluit de microfoon aan op de ingang voor de kop-
telefoon. Wil jezelf direct zonder vertraging terug horen? Dat kan: de microfoon 
biedt namelijk de optie om daar je koptelefoon nog op aan te sluiten. De micro-
foon is in diverse kleuren verkrijgbaar.Meer informatie: bit.ly/2m3jrrR

Eggbot
Wil je eieren versieren of andere ronde of ovalen voorwerpen versieren? 
Daar kan de Eggbot je bij helpen. De Eggbot is een open source tekenro-
bot. Je krijgt de Eggbot toegestuurd als bouwpakket. Van het in elkaar 
zetten alleen al kun je dus veel leren. Daarna bestuur je de robot met 
software als Inkscape of diverse andere gratis softwarepakketten. Voor 
het tekenen kun je gewone stiften gebruiken. Een redelijk dure, maar 
grappige gadget voor een taak die je ook prima op andere manieren 
kunt volbrengen.
adafruit.com/product/304

tekst: Tessa van Zadelho� 12
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Tools

Al honderd jaar geleden ontdekte de Duitse psycholoog Ebbinghaus 
hoe je iets onthoudt en weer vergeet. Als een woordje wordt overhoord 
en je hebt het antwoord goed, is er een leere� ect. Hoe moeilijker het 
beantwoorden van de overhoring is, hoe groter dit leere� ect. Dus 
hoe meer tijd er tussen de overhoringen zit, hoe groter het leere� ect. 
Echter, weet je het antwoord bij de overhoring niet, dan is er geen enkel 
leere� ect. Je bent het woord weer vergeten. Dus als je de woordjes niet 
op het juiste moment herhaalt, zul je ze allemaal weer vergeten. Zeker 
als je altijd alleen de dag voor een overhoring leert, vergeet je alles 
weer. 

Gespreide herhaling
Dit hoeft echter niet. Je kan alle woordjes ook weer op het juiste 
moment overhoren. Dit heet leren met gespreide herhaling. Dan moet 
je elk woordje weer opnieuw overhoren vlak voordat je hem bent 
vergeten. Welke woordjes je wanneer moet overhoren, kan de computer 
heel goed voor jou uitrekenen. Het leuke hiervan is dat het leren ook 
leuker wordt. Het leren is niet meer te makkelijk of te moeilijk, maar 
exact op jouw niveau.

Leren in minder tijd 
Om hier gebruik van te maken, kun je leren met een programma dat 
gebruikmaakt van gespreide herhaling. Dat kan bijvoorbeeld met 
Wozzol, Anki of SuperMemo. Bij Wozzol moet je eerst opgeven welke 
woordjes je wilt leren. Vervolgens kan je elke dag een leersessie starten. 
Wozzol kiest vervolgens uit welke woordjes je moet oefenen. Door 
regelmatig terug te komen, leer je meer in minder tijd.

WIE IS PAUL SNIJDERS?
PAUL SNIJDERS HAD VROEGER MOEITE MET HET LEREN VAN 
WOORDJES. JAREN LATER NA ZIJN AFSTUDEREN KWAM HIJ ERACHTER 
DAT HET HELEMAAL NIET ZO MOEILIJK HAD HOEVEN ZIJN. VOLGENS HEM 
IS HET BELANGRIJKSTE ELEMENT VAN EFFICIËNT WOORDJES LEREN: 
GESPREIDE HERHALING. DE COMPUTER IS HIER HET PERFECTE 
HULPMIDDEL VOOR. HIJ BESLOOT ZELF EEN PROGRAMMA TE MAKEN 
WAARMEE DE LEERLING EFFICIËNT MET GESPREIDE HERHALING LEERT 
EN DAT MAKKELIJK TE GEBRUIKEN IS. HET RESULTAAT IS WOZZOL: EEN 
GRATIS TOOL WAARMEE IEDEREEN WOORDJES MEE KAN LEREN. NAAST 
DE GRATIS VARIANT IS ER OOK EEN BETAALDE VERSIE MET MEER 
MOGELIJKHEDEN. 

Meer informatie?
Algemene informatie over Wozzol: wozzol.nl
SuperMemo met Piotr Wozniak over gespreide herhaling 
en met links naar andere (wetenschappelijke) artikelen: 
supermemo.com/english/princip.html
Anki over het geheugen en gespreide herhaling: 
apps.ankiweb.net/docs/manual.html#use-it-or-lose-it
Meer tips om woordjes beter te leren: 
wozzol.nl/woordjesleren/tips

Over Wozzol
Wozzol is gemaakt zodat de 
Nederlandse leerling e� iciënt 
woordjes kan leren zonder dat de 
leerling daar zelf actief mee bezig 
hoeft te zijn. Het enige wat je als 
leerling moet doen is Wozzol 
regelmatig  gebruiken om de 
woordjes te herhalen die voor 
je klaarstaan. De instructie is 
eenvoudig. Voer je woordjes op 
in Wozzol en kom vervolgens 
regelmatig terug voor een 
leersessie. Daarnaast is er 
de tip om niet teveel nieuwe 
woordjes in één keer toe 
te voegen. In brokjes van 
ongeveer tien woordjes gaat 
dit het beste. 

Wozzol is te bereiken via 
wozzol.nl of als app in 
de App Store of de Play 
Store. Via de app leer je 
gemakkelijk vanaf de bank 
of onderweg. De Wozzol 
zelf is jouw persoonlijke leraar. Het is een 
pluizig beestje met twee favoriete uitspraken: “Vandaag gaan we weer 
woordjes leren!” en “Voor vandaag ben je klaar met woordjes leren”. 

13

VIVES 159

tekst: Paul Snijders 

Zou het niet mooi zijn als je woordjes gewoon onthield in plaats van vergat? Wie kent 

het niet? Je leert je Franse, Engelse of Duitse woordjes voor een overhoring. Misschien 

ken je ze nog net voor de overhoring maar daarna ben je ze gewoon weer vergeten. 

Kan dat niet anders? Ja dat kan.

Woordjes leren: zo leer 
je ze goed in weinig tijd
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V
ijf jaar geleden zijn David de Kock en Arjan Vergeer 365 Dagen Succesvol 
begonnen. Geïnspireerd door hun vriend Jip Keijzer die op 24-jarige leeftijd 
kanker kreeg. In plaats van in het hoekje van de bank te gaan zitten, is hij 
alles gaan doen wat hij wilde en zijn mooiste leven gaan leiden. De mannen 

beseften dat het eigenlijk best gek is: wanneer de noodzaak hoog is, kom je in actie 
en doe je hetgene wat je het liefste wil. Daarmee zijn ze aan de slag gegaan. In januari 
startten ze met hun zesde jaarprogramma waarin ze deelnemers meenamen in 
hun zeer succesvol gebleken methode. In dertien stappen leren deelnemers hoe ze 
gelukkig en succesvol kunnen zijn. David en Arjan willen graag hun voorspoed delen 
door iets terug te doen voor de maatschappij en kwamen toen Rianne tegen.

Gelukkig zijn kun je leren
Rianne van Lagen, moeder van drie kinderen en al jarenlang werkzaam als 
orthopedagoog, is een van deze deelnemers van het jaarprogramma. Zij vroeg zich, 
net als vele andere deelnemers af: ‘Hoezo leer ik dit nu pas? Waarom heb ik dit niet 
op school geleerd?’. Rianne vond hierin haar prachtige missie die ze met behulp van 
365 Dagen Succesvol en tientallen vrijwilligers en honderden ambassadeurs aan het 
verwezenlijken is: in 2025 leren een miljoen kinderen en jongeren op school hoe ze een 
gelukkig leven kunnen creëren. Met enthousiaste leraren en onderwijsbetrokkenen 
is Rianne het onderwijs ingedoken en heeft ze de geluksformule van David en 
Arjan vertaald naar een gratis online cursus voor leraren: ‘Van onderwijsdruk naar 
onderwijsgeluk’. Een gelukkige klas begint immers met een gelukkige leraar. Leraren 
krijgen deze cursus cadeau voor de belangrijke rol die ze hebben. Een cadeau die ze 
vervolgens kunnen voorleven en doorgeven aan hun leerlingen. Vanaf september 2019 
zal er ook een database met leuke inspirerende verbindende gelukslessen beschikbaar 
zijn die alle leraren in Nederland vrij mogen gebruiken in hun klas.

365 dagen succesvol 
Onze droom is dat leraren en leerlingen zichzelf echt zien, kiezen voor datgene wat 
bij ze past en overgaan op actie en daarmee de gelukkigste mensen van Nederland 
zijn. Hoe we dat doen? Door kinderen te laten bese� en welke vier gebieden je geluk 
bepalen: je (mentale en fysieke) gezondheid, relaties, school/werk en geld. Door 
kinderen leren verlangen, durven dromen, weten wat hun invloed is en trainen zich 
in doorzetten. Dat is onze droom. De droom van 365 dagen succesvol samen met 
alle mensen in het onderwijs. De organisatie van 365 dagen Succesvol Onderwijs 
faciliteert deze ontwikkeling. Zo dragen we ons steentje bij aan de belangrijke taak die 
de leerkracht heeft: het verschil maken voor onze jeugd en daarmee de toekomst. De 
ervaring is dat het heel krachtig en inspirerend werkt, zowel voor de leerling of student, 
als voor de leraar of docent. Want het werkt echt. 

Op reis door de geluksformulier
Steven Gerard leren we kennen tijdens de gelukslessen. Hij is een leuke mbo-student 
Detailhandel niveau 2. Hij is ambitieus, heeft prachtige blauwe ogen en hij heeft een 
groot verlangen en ook een heel aantal obstakels te overwinnen. Steven heeft zoals hij 

Geluk is te leren …. 
op school!
Leren van het leven of het leven leren? Zou dat laatste dan ook kunnen op school? Net zoals je het vak 

Nederlands in de klas krijgt? 365 dagen succesvol onderwijs heeft een methode ontwikkeld waarmee 

leraren en leerlingen leren hoe ze gelukkig en succesvol kunnen worden. Gewoon in de klas!
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het zelf schrijft: een vervelende handicap, waardoor hij iets minder snel kan reageren 
op situaties. Hij heeft een spraakgebrek(je) en zijn evenwicht is niet zo goed, waardoor 
hij moeilijk loopt en fietst. Daarnaast is er iets met zijn nek, wat lijkt op een spierziekte. 
Stevens vader is overleden toen hij 7 jaar was. Om het rijtje compleet te maken: hij is 
dyslectisch. Kortom: hij is bijzonder en tegelijkertijd anders dan alle anderen. Een man 
met een missie. We kijken mee hoe Steven zijn geluksformule vorm geeft:

VERLANGEN 
Steven heeft een groot verlangen. Hij wil graag schrijver worden, net als zijn overleden 
vader. En hij wil beroemd worden. 
INVLOED
Steven is enorm gepest, vooral in de puberteit. Hij verstopte zich op zijn kamer en 
begon zijn treiterkoppen te geloven. Ook op school hoorde hij van diverse kanten: jij 
haalt toch nooit een diploma. En: Schrijver? Leer eerst maar eens foutloos te spellen. Hij 
nam zijn gedachten onder de loep en begon zich vanuit een depressie terug te vechten 
naar een positieve mindset. Als voorbeeld nam hij rapper Eminem.
VRIJHEID
In de geluksles keken we naar het filmpje “Famous Failures”. Na de les zei hij: “Ik wil 
schrijver worden, net zoals die man in het filmpje.” Ik stelde hem de vraag hoe hij dat 
gaat doen. Dit zette hem in beweging. Hij besloot hij alleen nog maar keuzes te maken 
die hem dichter bij zijn verlangen zouden brengen.
OVERVLOED
Steven had een boek klaar liggen, en vroeg aan diverse mensen dit te lezen. Ook had hij 
een aantal gedichten geschreven, die je hart binnen denderden. Ondertussen haalde hij 
zijn diploma en durfde iedereen die op zijn pad kwam om hulp te vragen. 
DROOM
Stevens droom werd steeds concreter. De wereld wat begripvoller maken, de pijn 
zichtbaar maken die hij voelde. Dat alles kon hij kwijt in zijn gedichten. Hij wil de wereld 
laten weten dat hij bestaat. Dat hij een goed verhaal heeft. 
ONDERZOEK EN VIND
Hoe kun je de wereld makkelijk op de hoogte houden van jouw bevindingen? Op zijn 
eigen website steefschrijft.wordpress.com schrijft Steven heel regelmatig zijn gevoelens 
van hem af in een gedicht. Hij wil bekendheid genereren, zijn verhaal vertellen. 
Uiteindelijk wil hij zijn gedichten bundelen en uitgeven. 
MIJN OMGEVING
Met zijn moeder en zus als trouwe basis verzamelt Steven mensen om zich heen die 
hem verder kunnen helpen zijn droom te realiseren. De een helpt hem zijn website 
vorm te geven, de ander helpt hem zijn verhaal te laten presenteren, en weer een ander 
helpt hem bij de diverse media in beeld te komen.
BESLUIT EN PLAN
Steven is er klaar voor. Zijn plan is helder: ik ben schrijver en ik word beroemd. Hij 
heeft zijn plan klaarliggen met diverse activiteiten rondom schrijven, publiceren en 
presenteren.
BEGIN
Hij organiseert met behulp van een begeleider een avond waar hij het verhaal: ‘Het 
leven van Steven’ presenteert. Zijn geluksjuf en andere trouwe fans zijn het publiek. Aan 
het einde van de avond vraagt hij: “Ik wil mijn verhaal vaker vertellen! Wie kan mij daar 
bij helpen?”
DOORZETTEN
Steven treedt buiten zijn comfortzone. Hij geeft een lezing bij een bedrijf met allemaal 
hbo’ers en universitair geschoolde mensen. Hij doet op zijn eigen mooie unieke manier 
zijn verhaal. Hij raakt. De temperatuur in de zaal stijgt drie graden. Diverse mensen 
pinken een traan weg. Met z’n allen leren we een belangrijke les: presentaties hoeven 
niet perfect te zijn, maar verhalen moeten wel echt zijn. 
SUCCES
Steven zoekt steeds meer de publiciteit op. Hij staat in de krant, hij komt op TV, hij staat 
op de foto met Guus Meeuwis, Hardwell en vele anderen. 
VIER EN DEEL 
De tweede gedichtenbundel is een feit. De boekpresentatie is geregeld in boekhandel 
Grand Theater in Breda. Daar overhandigt hij het eerste exemplaar van “De Waarheid” 
aan zijn geluksjuf. Hij straalt! Hij is zo trots en blij. En zijn geluksjuf ook!

Steven heeft zelf, zoals een goed dichter het betaamt, een mooie brief geschreven over 
de gelukslessen. Het gedicht heet “Een bijzondere juf”. Dit kan er gebeuren als je met 
de geluksformule aan de slag gaat. Je kunt het verschil maken in een leven. Jongeren 
in hun kracht zetten. Het leven krijgt nog meer glans. Sterker nog… je raakt er bijna aan 
verslaafd. 

Voor meer info en voor de gratis online cursus ga naar 
365dagensuccesvolonderwijs.nl

Een bijzondere juf
Misschien kun je het niet geloven, je denkt zeker hoe dat komt. Ik leg je het 
verhaal uit van begin tot eind.

Op de school was er een ju� rouw. We hadden verschillenden vakken op school, 
waar je uit moest leren, maar háár vak was anders. Haar vak leerde je niet 
van boek of uit een boek. Sommige mensen noemde het saai, ik noemde het 
inspirerend. Het was een les vol geluk en wilskracht. Zij leerde ons dat je geen 
opleiding moest doen om ergens op te komen, haar les was simpel. Zij vertelde 
dingen en liet ons zien wat je kunt bereiken, met of zonder stukje papier.

Ik zat toen in de put, niet lekker in mij vel, ik luisterende naar pestkoppen en 
niet naar mijzelf. Bijna iedereen geloofde niet dat ik die opleiding ging halen, 
eerlijk gezegd, ik ook niet. Ik werd te veel gehersenspoeld door verkeerde 
mensen en uiteindelijk ook door mijzelf. Ik had het niet goed op school, vond 
ik. Negatieve shit is wat er achter mijn oren zaten.

Zij gaf boeken een rustplaats en vertelde mij de waanzinnigste verhalen en 
weetjes. Zij liet ons denken als Einstein, zij liet ons zien dat er meer was dan een 
diploma. Zij nam Einstein steeds als voorbeeld, zij liet ons inzien dat je je niet 
moet leiden door een ander, altijd door je zelf. Zij liet ons een ontroerende film 
zien, zij liet ons bijzondere mensen zien.

Toen ik dit filmpje zag (Famous Failures), wist ik dat ik door moet gaan met 
schrijven. Het gaf mij hoop en steun. Verhalen schrijven vind ik leuk. Door háár 
heb ik door gezet en daar ben ik dankbaar voor. Ik hoop dat je dit leest, ik wil 
dat je dit lees. Dit gaat over jou, daarom schrijf ik deze brief aan jou. Jij bent en 
blijft een bijzondere juf.

De bijzondere juf waar Steven over geschreven heeft is Margot Drenth, geluksjuf 
op het MBO en een van de enthousiaste betrokken leraren bij 365 Dagen Succesvol 
Onderwijs. Samen met Rianne is ze te zien in de online cursus ‘Van onderwijsdruk naar 
onderwijsgeluk’ om nog meer kinderen te kunnen helpen. 

Een gelukkige klas begint immers 
met een gelukkige leraar
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D 
oor de IPON Awards kan het onderwijs op een originele manier kennis-
maken met leveranciers en digitale schoolborden, e-learning, educatieve 
software, ICT-beheer, outsourcing en veel meer. Het vakblad Vives besteedt 
het gehele jaar door aandacht aan de winnaars van de IPON Awards. De 

IPON Awards worden geïnitieerd rondom alle gebieden van ICT binnen het onder-
wijs, te beoordelen op gebruik, originaliteit, ontwerp, toegankelijkheid en prijs.

De jury dit jaar bestond uit Louis Hilgers, Marije Smit, Marc Dietzenbacher, Pim Staals 
en Karin Winters. Voorafgaand aan de uitreiking is het gebruikelijk dat de jury op een 
geheime locatie bij elkaar komt om met elkaar de discussie aan te gaan wie zij willen 
nomineren en wat zij een echte winnaars vinden. Dat zijn meestal geen makkelijke 
keuzes en het gaat er soms stevig aan toe. Dit jaar was het (net als andere jaren) erg 
moeilijk om keuzes te maken.

Voor Louis Hilgers was het de negende keer als juryvoorzitter. Hij heeft besloten 
om de voorzittershamer in te leveren en dus werd hij extra in het zonnetje gezet 
door de organisatie. Hij ontving een unieke Vives Magazine cover. Nogmaals 
bedanken we Louis hier voor zijn tomeloze inzet voor de IPON Award en zijn wijsheid 
als juryvoorzitter.

De genomineerden en winnaars van de IPON Awards 2018

De IPON 
Awards 2018

Tijdens de IPON werden op 6 februari de IPON Awards 

uitgereikt. Onder leiding van presentatrice Lucille Werner 

vond de uitreiking plaats.

Innovatie van het leren Award PO

De genomineerden 
Luqo
Een educatief spellenplatfrom voor het basisonderwijs. 
LerenDoenMaken
Leerlingen maken producten met behulp van technologie.

De winnaar
Blink Wereld 
Blink Wereld biedt wereldoriëntatie aan op een onderzoekende, ontdekkende en 
ontwerpende manier. Doordat er per jaar steeds vijf geïntegreerde thema’s 
beschikbaar zijn, maakt Blink Wereld het voor scholen organiseerbaar om binnen 
wereldoriëntatie ruimte te geven aan de interesses en talenten van leerlingen. 
Volgens de jury is dit juist de manier om los te komen van het huidige methode-
onderwijs. Tegelijkertijd geeft het iedere leerling een basis aan kennis en 21e eeuwse 
vaardigheden mee. De intro- en onderzoeklessen kunnen via het digibord direct door 
de leerkracht gegeven worden. Dat vergt weinig voorbereiding, zodat de aandacht 
uit kan gaan naar het begeleiden van de leerlingen in het doen van hun onderzoek. 
Door de aansprekende thema’s en de ruimte die ze krijgen, zijn de kinderen zeer 
betrokken en daarom heeft de jury besloten Blink Wereld- geïntegreerd aan te 
wijzen als winnaar in deze categorie.

Innovatie van het leren Award VO

De genomineerden 
DOBOT Magician Educatie KIT
Een multifunctionele alleskunner waarbij leerlingen de principes van robotica en 
programmeren leren. 
Wired 
Een nieuwe, interactieve en digitale methode Engels. 

De winnaar
Startrekenen VR 
Sommige rekenkundige onderwerpen begrijp je beter als je ze ervaart. Met de app 
Startrekenen VR gaan leerlingen in virtual reality aan de slag om ruimtelijke con-
cepten als hoogte, lengte, plattegronden en aanzichten inzichtelijk te maken. Een 
uniek concept dat verder gaat dan het lesgeven in een boek of het bekijken van een 
instructiefilmpje. De jury is van mening dat er met Startrekenen VR een mooi begin 
is gemaakt om met behulp van virtual reality moeilijke concepten te begrijpen. De 
jury hoopt daarom dat er in de toekomst meerdere concepten aan Startrekenen 
VR worden toegevoegd. Daarbij zou er wat de jury betreft verder gekeken kunnen 
worden dan alleen rekenen. Ook voor wiskunde liggen er bijvoorbeeld interessante 
mogelijkheden om moeilijke thematieken inzichtelijk te maken.
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Innovatie van het leren Award MBO

De genomineerden 
Virtual Skills Lab 
Een serious game die gekoppeld is aan de beroepscontext van mbo-opleidingen. 
HJGGV (Heb je genoeg geleerd vandaag) 
Vragen aan leerlingen om onderwijs op een snelle en eenvoudige manier te 
verbeteren. 

De winnaar
Robot-Hackaton
In dit initiatief van de bibliotheek Gelderland Zuid komen alle elementen van modern 
mbo-onderwijs samen. Leren aan de hand van reële uitdagingen, samenwerking 
tussen de verschillende partijen die een rol spelen in het maken van modern 
beroepsonderwijs, 21e eeuwse vaardigheden waarbij alle elementen aan bod komen, 
waaronder co-creatie en design thinking. Het maakt het onderwijs betekenisvol en 
attractief voor de studenten en creëert waarde voor de regio door de opbrengsten 
van de hackaton. Het concept is makkelijk aan te passen en daardoor breed in te 
zetten in het mbo. Ten slotte wil de jury zijn waardering uitspreken voor de Neder-
landse bibliotheken, en in het bijzonder de bibliotheek Gelderland Zuid, in hun 
bijdrage om de Nederlandse samenleving mediawijzer te maken. Zij laten zien dat 
zij meegroeien met de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving.

Gewoon Speciaal Award 

De genomineerde 
KUBI i 
Een innovatief hulpmiddel waarmee het mogelijk is lessen op afstand te volgen, 
vergaderingen bij te wonen of feedback te geven via monitoring.

De winnaar 
AV1 
AV1 is ‘s werelds eerste telepresence robot, die specifiek is ontwikkeld voor kinderen 
en jongvolwassenen met een langdurige ziekte. Dankzij AV1 kan een kind, vanuit huis 
of vanuit het ziekenhuis, weer onderdeel uitmaken van de klas en sociaal contact 
met klasgenoten onderhouden. AV1 wordt via een App bestuurd door het kind. De 
jury beloont AV1 met de award omdat het het eerste product is binnen het onderwijs 
voor langdurig zieke kinderen, waarin technologie wordt toegepast. Niet alleen om 
weer naar school te kunnen, maar om sociaal isolement bij deze kinderen te ver-
minderen. AV1 is een mooi voorbeeld van innoveren door warme technologie toe te 
passen om een groot sociaal probleem op wereldwijd niveau aan te pakken.

Organisatie van het leren Award

De genomineerden 
TopDossier PO  
Zorgt er voor dat ervaringen en expertise van verschillende disciplines en betrokken 
van een kwetsbare groep leerlingen bij elkaar komt.
Momento Dashboard 
Neemt een deel van de administratieve last voor leraren weg, door resultaten van 
digitale methodes op één dashboard te verzamelen.
Briter 
Geeft de docent de tools in handen om voor ieder kind een individuele leerroute 
samen te stellen.

Start-up Award

De genomineerden 
EZVR 
Met dit virtual reality-platform maak je gemakkelijk educatieve virtuele tours van 
zelfgemaakte 360º foto’s.
SkillDojo 
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen in een doe het zelf omgeving aan de slag met project 
gebaseerde lessen.

De winnaar
ITurnIT  
Voor elk kind in Nederland is het zinvol om onderwijs te krijgen dat voorbereidt op 
een gedigitaliseerde samenleving. ITurnIT helpt het basis- en voortgezet onderwijs 
bij de structurele en volledige implementatie van digitale geletterdheid. ITurnIT 
maakt projecten en een videoplatform om digitaal onderwijs mogelijk te maken. In 
een traject van minimaal een jaar helpt ITurnIT vervolgens scholen met visievorming 
omtrent digitale geletterdheid en worden docenten opgeleid zodat zij zelf dit toe-
komstbestendige onderwijs kunnen geven. Het is een totaalpakket waarbij juist de 
docenten en scholen getriggerd (en geholpen) worden om vanuit een eigen visie om 
toekomstgerichte ontwikkelingen samen te werken aan een duurzame verandering.

IPON Influencers Award
Winnaar: Willem Karssenberg 
Willem staat in onderwijsland eigenlijk bekend als Trendmatcher. Op zijn website 
geeft Willem aan dat hij verbanden legt tussen trends die hij tegenkomt op internet 
en het mogelijke gebruik in onderwijs. Willem is de grote trekker van de Edublog-
gers, de lijst bijhouden en zelf blogger van het eerste uur. Zijn presentaties waren en 
zijn altijd vol humor, speldenprikken en zijn ko�er is gevuld met de meest merkwaar-
dige, vreemde objecten. Willem verdient een kroon op zijn werk, dat is waarom de 
jury hem deze award toekent.

IPON stimulerings Award 
Winnaar: VO-Content 
Zonder winstoogmerk laat de stichting VO-content docenten gebruik maken van 
en het delen van open leermaterialen. VO-content heeft de Nederlandse leermid-
delenmarkt in beweging gebracht en gestimuleerd Open Leermateriaal serieus te 
gaan nemen. Dat is ook een blijvende rol voor VO-content. De Stercollecties van 
VO-content zijn open digitale leerlijnen voor het voortgezet onderwijs, ontwikkeld 
door ervaren docenten en redacteurs. Het leermateriaal is actueel, multimediaal 
en op maat in te zetten. Ideaal als aanvulling op het gebruikte materiaal of zelfs als 
vervanging van een volledige methode. VO-content heeft docenten betrokken en 
gestimuleerd leermateriaal te ontwikkelen en te arrangeren. Docenten worden weer 
eigenaar, van hun lesmateriaal en zijn minder afhankelijk van een methode.

De winnaar 
ZuluConnect 
ZuluConnect is een combinatie van een portaal met single-sign-on, een CMS 
waarmee je content van commerciële uitgeverijen en gedeelde of eigen 
gemaakte content kunt ontsluiten en een LMS waarmee je de voortgang van je 
studenten kunt zien. Deze combinatie maakt ZuluConnect tot een uniek product. 
Door gebruik te maken van Google en O�ice 365 identiteiten en aan te sluiten bij 
de federatieve diensten van Basispoort en Entree, kun je de meest gangbare func-
tionaliteiten en digitale leermiddelen op een overzichtelijke wijze aanbieden. Met 
de editor kunnen docenten zelf interactieve lessen maken en aanbieden, al dan 
niet gratis. Door de shop kan er content van derden worden gedeeld. De wens van 
het onderwijs om alle digitale leermiddelen middels een iTunes of Netflix-achtige 
constructie beschikbaar te maken, is hierdoor een stap dichterbij gekomen. 
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Eigenlijk is het vreemd dat de paniek zo laat toeslaat, want de richtlijn is 
al in mei 2016 ingesteld.
Dat er pas vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd gaat worden, maakt dat er 
ineens van alles gebeurt en iedereen er iets van vindt. Dat is een beetje 
laat! Het heeft ook niet zoveel zin om er nu nog iets van te vinden, want 
de Europese richtlijn is aangenomen en de trein rijdt, spring er maar 
op… Misschien ten overvloede, maar de AVG richtlijnen zijn echt niet 
veel strenger als het om foto’s van leerlingen gaat. Daar was al over 
afgesproken dat expliciete toestemming van ouders (of leerlingen 
zelf als ze ouder dan 16 zijn) nodig was. De auteurswet, waaronder 
portretrecht valt, is uit 1912.

De informatieachterstand betreft niet alleen de AVG
Wie van de leraren weet wanneer de nieuwe bekwaamheidseisen 
van leraren zijn ingegaan? Wie weet wat de inhoud van die nieuwe 
bekwaamheidseisen is? Wie van de leraren weet dat het lerarenregister 
verplicht wordt en wanneer? Hoe kan het dat wij verwachten van 
leerlingen dat zij informatievaardig zijn en dat ze weten waar en hoe zij 
informatie vinden op internet? We verwachten ook van leerlingen dat zij 
in staat zijn de informatie op een juiste manier te filteren en fake nieuws 
van echt nieuws onderscheiden. Doen wij dat zelf dan ook?

Bekwaamheid?
In de bekwaamheidseisen die aan leraren gesteld worden, staat niets 
over informatievaardigheden, mediawijsheid en digitale vaardigheden 
van leraren. Zou dat de oorzaak van het probleem zijn? Dat veel leraren 
slecht of zelfs niet geïnformeerd zijn over allerlei zaken die hun en hun 
onderwijs betre�en? We laten onderzoek na onderzoek los op leerlingen. 
Hoe digitaal vaardig zijn zij en wat is de invloed van sociale media op 
leerlingen? Maar hoe digitaal vaardig zijn zij en hoeveel leraren zijn echt 
actief op sociale media?

Het zal mijn tijd wel duren
Ik kom regelmatig leraren tegen die aangeven dat zij niet gevonden 
willen worden op internet, maar ondertussen wel vrolijk foto’s op 
internet zetten van hun eigen leerlingen. Lieve leraren, je hoeft 
niet overal online actief te zijn, maar je moet wel weten waar 
Abraham de mosterd haalt. Wanneer we het hebben over blijvende 
professionalisering van leraren, horen daar digitale vaardigheden in de 
breedste zin van het woord bij! Je kunt niet meer wegduiken en zeggen 
dat het jouw tijd wel duurt.

Je kunt niet meer zeggen dat je niet wilt internetten op jouw 
privételefoon in de baas zijn tijd en ondertussen wel een appgroep 
bijhoudt met je leerlingen omdat dat zo handig is – wat dan bij de 
invoering van de AVG wel weer een dingetje gaat worden. 
Leraren zouden zichzelf beter kunnen informeren en niet moeten 
wachten tot iemand hen de informatie komt brengen. Wanneer dat dan 
wel gebeurt, bijvoorbeeld per mail, lezen veel leraren dat trouwens niet, 
want het komt van ‘boven’ of van het ministerie van zenden.

Over de AVG zullen we nog genoeg voorbij zien komen, want ‘ik wist 
van niks’ is geen valide argument als een bestuur vanwege jouw gedrag 
een boete aan zijn kont krijgt. Zorg er dus voor dat je weet wat er kan 
en mag en zorg er voor dat je die informatie uit betrouwbare bronnen 
haalt.

Karin Winters  
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Afgelopen weken was er nogal wat te doen over de invoering van de wet Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacyrichtlijnen die op 25 mei 

ingaan. Ineens schrokken veel mensen uit onderwijsland op, want hoe moesten ze 

nu omgaan met foto’s van leerlingen, communicatie in appgroepen met ouders en de 

Facebook-pagina van de klas? Mag je nog wel webtools didactisch inzetten? Wat zijn 

de regels? Wat is een datalek en hoe moet je daarmee omgaan?

Informatie halen, 
of moet het bij je 
gebracht worden?

Handige links 
Kennisnet: bit.ly/2tdO0CS
AVG richtlijnen: bit.ly/2EE2YmW
Wikiwijs: bit.ly/2CZT0eb
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Groot lerarentekort op basisscholen...

Fijn dat u uw zoon heeft aangemeld 

voor onze school. Hij kan meteen 

gaan lesgeven in groep 3!

CARTOON

30 jaar ervaring in het onderwijs

Switch naar een efficiënte schooldag met 
onze online werkomgeving. Alles voor 
de schooldag binnen handbereik in één 
overzichtelijk startscherm. Altijd en overal.

Raadpleeg www.switch.nl/olw-edu voor 
meer info of een demo bij u op locatie.

heb jij hem  
al gezien?

  het betrouwbare pakket online-
woordenboeken voor de hele school

  passend bij het lees- en begripsniveau 
van leerlingen

  een veilige omgeving zonder afl eiding

  op elk scherm te gebruiken

Bestel nú voor het komend schooljaar 2018/2019 en 
ontvang de rest van dit schooljaar gratis toegang.

Kijk voor de voorwaarden op 
www.vandale.nl/online-op-school

€ 1,50 per leerling, 
per schooljaar

Vragen? Direct bestellen? 
Stuur een e-mail naar opschool@vandale.nl

Dit schooljaar gratis toegang?

Van Dale 
Onlinewoorden-boeken Nederlands, Engels, Frans, Duits én Spaans

ADV 118x168 Vives - online op school c.indd   1 13-03-18   17:01
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VIVES 159

Stephan Mulder is ondernemer en proces begeleider van innovatieve processen 
en Jeroen Feijen is oud leerkracht van de Koetsveldschool in Den Haag. Vanuit 
hun bedrijf Next Look geven zij middels Virtual Reality applicaties leerlingen in het 
speciaal onderwijs letterlijk een nieuwe kijk op het eigen maken van kennis en vaar-
digheden.

Hoe kunnen we jullie bedrijf het best omschrijven? 
“Als bedrijf hebben wij als uitgangspunt dat leerlingen ontdekkend moeten kunnen 
leren. Als leerdoel ondersteuning zoeken we naast de gebruikelijke leermethodieken 
ook naar tools die leerlingen in hun vrije tijd gebruiken. Het bedrijf heeft vooral een 
praktische en pragmatische aanpak waarbij we klanten in kleine en overzichtelijke 
stappen in innovatieve processen begeleiden.”

Wanneer en waarom is jullie idee ontstaan? 
“In februari 2016 ontstond het idee om leerlingen uit de verschillende klassen van de 
Koetsveldschool kennis te laten maken met VR. Deze kennismaking ontstond vanuit 
een vraag van de directie van de Koetsveldschool. De vraag was om te onderzoeken 
of VR mogelijk een middel zou kunnen zijn om leerstof realistischer te maken. Na 
verschillende brainstormsessies en overleggen is er de keuze gemaakt om een 
applicatie te maken om leerlingen te leren zelfstandig te reizen. Hierbij is vooral 
gekeken naar het zelfredzamer maken van de leerlingen.

Kunnen jullie de missie/visie en het doel beschrijven?
“Ons doel is om middels intrinsieke motivatie leerlingen ontdekkend te laten 
leren. Het gezamenlijke project management en het nemen van overzichtelijke 
processtappen zorgt voor draagvlak om uiteindelijk een aantoonbare verbetering 
van de leeropbrengsten te creëren.”

Zijn jullie innovatief/origineel? Waarin uit zich dat?
“Wij zijn innovatief door het gebruik van nieuwe middelen en origineel doordat wij 
niet alleen een technische applicatie maken, maar samen met andere partijen ervoor 
zorgen dat de applicatie een onderdeel wordt van het onderwijsproces.”

De VRvoer applicatie
Vanuit het netwerk Gewoon Speciaal ICT zijn de coördinatoren Elle Peters en Thierry Koningstein op 

zoek gegaan naar innovatieve ontwikkelingen binnen het Speciaal Onderwijs. Ze gingen in gesprek 

met Next Look die werken aan een VRvoer app. 
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De volgende landelijke netwerkbijeenkomst van Gewoon 
Speciaal ICT staat gepland op woensdag 11 april. De 
aanmelding verloopt net als anders weer via de website 
van LECSO. Ons advies is om niet te lang te wachten met 
inschrijven voor netwerkbijeenkomsten want vol=vol. 

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 Facebook-pagina 
“Gewoon Speciaal ICT” en Twitter @GSICT.

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

Hoe uniek zijn jullie?
“Wat wij veel in de VR-markt zien zijn de zogenaamde experience applicaties. Dit 
zijn applicaties waarmee men een situatie of activiteit kan ervaren. Bijvoorbeeld een 
festival, de Chinese muur of een achtbaan. Waar wij ons op richten gaat een stap 
verder. Onze ambitie is leerlingen niet alleen te laten ervaren, maar ook keuzes te 
laten maken. Daarnaast willen we interactie te creëren waardoor de leerling in zijn 
virtuele ervaring zelf kan ontdekken en ervaren wat de gevolgen zijn van zijn of haar 
keuzes.”

Met welke partners werken jullie samen? 
“Na een aantal succesvolle gezamenlijke projecten hebben wij een exclusief business 
partnership met DutchVR met betrekking tot het maken van ondersteunende 
leermiddelen. Daarnaast hebben we een intensieve samenwerking met de 
Koetsveldschool in Den Haag.”

Wat zijn jullie pijlers?
“Daadkrachtig, inlevend, praktijkgericht en vooral creatief.”

Maak de zin af: jullie zijn pas echt tevreden als…?
“Als we samen met onze klant verder gaan dan het eenmalig maken van een 
technische applicatie. Onze innovatieve VR-applicaties moeten een onderdeel 
zijn van een breed gedragen, geaccepteerde en aantoonbaar betere leerdoel 
ondersteunende methodiek.”

Wat hopen jullie over vijf jaar gerealiseerd te hebben?
“Dat onze huidige opdrachtgevers vol trots aan hun collega onderwijsinstellingen 
vertellen dat zij vijf jaar geleden de eerste waren die Virtual Reality met ons als 
partner als leerdoelondersteuning aan leermethodieken hebben toegevoegd en 
deze applicaties nog steeds gebruiken en door ontwikkelen.”

Kunnen jullie uitleggen waarom jullie hebben gekozen voor de 
ontwikkeling van de VRvoer applicatie? 
“Dit heeft te maken met de visuele instelling van leerlingen. We hebben ervaren dat 
het werken met VR leerlingen intrinsiek motiveert en dat zij hun concentratie langer 
kunnen vasthouden. Dit is vergelijkbaar met hun thuissituatie waar zij veelal door 
het gamen of gebruik van hun mobiel visuele prikkels krijgen. Daarnaast geeft VR de 
mogelijkheid situaties levensecht aan te kunnen bieden.”

Voor welke doelgroep bouwen jullie deze applicatie?
“Deze applicatie is speciaal gemaakt voor de zeer moeilijk lerende leerlingen. Alle 
doelen die het zelfstandig reizen omvatten, zijn gekoppeld aan de leerlijnen van het 
CED. Daarnaast hebben wij de koppeling gemaakt naar de verschillende niveaus 
van het Landelijke Doelgroepen Model. Onze VRvoer-app is geschikt voor deze 
doelgroep omdat deze applicatie bijdraagt aan het zelfstandig van en naar school 
reizen wat deze leerlingen vaak nog niet zelfstandig doen.”

Waar leggen jullie graag de nadruk op en waar liever niet op?
“Waar wij graag de nadruk op leggen is dat het leuk moet zijn om te leren. In de 
applicatie en de les stof eromheen gaat het om wat je al kunt. Je behaalt steeds 
een volgend level. De applicatie is in 3 niveaus verdeeld. Daarnaast is de applicatie 
adaptief gemaakt waardoor je altijd een succes ervaring beleeft. Waar wij liever 
niet de nadruk op leggen is wat leerlingen nog niet kunnen. Daarom heeft elke 
leerling een eigen scorekaart waarbij hij of zij kan laten zien welke levels en/of welke 
vaardigheden er al behaald zijn. Hierop is niet te zien wat er nog niet behaald is.”

Waarin onderscheidt deze applicatie zich van anderen?
“Onze applicatie is op maat gemaakt voor elke leerling die onderwijs volgt op eigen 
niveau en werkt aan de eigen leerdoelen. De applicatie is adaptief en de leerkracht is 
nodig voor de juiste ondersteuning.” 

Waar vraagt het speciaal onderwijs op dit moment met name om?
“Een leermethodiek waarbij leerlingen op hun eigen niveau zo realistisch mogelijk 
kunnen werken aan hun eigen leerdoelen. VR kan een middel zijn om hetgeen in de 
praktijk geleerd wordt zo realistisch mogelijk aan te bieden.”

Wat moet zeker nog genoemd worden, dat we nog niet gevraagd 
hebben?
“Dat onderwijsinstellingen zich vooral niet bezwaard moeten voelen om ons 
te bellen om eens vrijblijvend met elkaar van gedachten te wisselen. Hoe meer 
mensen wij spreken hoe beter beeld wij krijgen van de gezamenlijke behoeften en 
uitdagingen in het (speciaal) onderwijs.”  

Wat moet bijblijven na het lezen? Hoe moet men aan jullie 
terugdenken?
“O ja dat zijn die Virtual Reality jongens die blijkbaar samen met ons meer leerlingen 
op een intrinsieke wijze ontdekkend kunnen laten leren met de VRvoer applicatie.”

Waar kunnen we meer informatie vinden over jullie app?
“Via nextlook.nl en we zullen een workshop verzorgen op woensdag 11 april.”  
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Digitale geletterd-
heid

Deze link gaat niet naar een 
website, maar een interessant 
e-book over digitale gelet-
terdheid. Dát de maatschappij 
steeds digitaler wordt, kan 
voor niemand nieuws zijn. Het 
vraagt van scholen om leerlin-
gen anders op te leiden, zodat 
die later zelfstandig de wereld 
in kunnen met kennis en kunde van digitale technologie, inzicht in bijvoorbeeld 
programmeren en coderen en gevoel voor de risico’s van online communicatie, 
het belang van privacy en een kritische (levens)houding. Evengoed vraagt het van 
ouders dat zij er thuis aandacht voor hebben. Ouders en school dragen samen 
immers een belangrijke verantwoordelijkheid voor het ‘digitaal geletterd’ maken 
van kinderen en jongeren.

 ebook     ebook        digitale geletterdheid   digitale geletterdheid      Kennisnet     Kennisnet   

bit.ly/2C2s3dW

VICE

VICE is het grootste media-
merk ter wereld dat zich op 
jongeren richt. In 1994 kwam 
het eerste magazine uit in 
Canada, en inmiddels zit VICE 
in bijna veertig landen. De 
documentaires, programma’s 
en artikelen die VICE maakt 
worden gedeeld via online, 
lineaire, mobiele en sociale 
kanalen, en zo worden iedere maand honderden miljoenen mensen bereikt. Op de 
website van VICE staan interessante documentaires over onderwerpen die in de 
samenleving actueel zijn. Eén documentaire gaat bijvoorbeeld over een tiener die 
haar volgers op Instagram liet bepalen wat zij gedurende de dag moest doen met 
een bijzonder verhaal als resultaat.

  online video   online video     documentaires     documentaires       jongeren     jongeren           
vice.com/nl

Netwerk 
Democratie

Netwerk Democratie zet zich in 
voor een gelijkwaardige infor-
matiepositie tussen overheid 
en burger door het bevorderen 
van transparantie, toeganke-
lijkheid en accountability van 
de overheid. Tegelijkertijd zet 
Netwerk Democratie zich in om 
burgerparticipatie te stimule-
ren, burgerinitiatief meer zichtbaar te maken en burgers het gereedschap te bieden 
om zich op e� ectieve manier te verhouden tot de maatschappelijke instanties die 
hen vertegenwoordigen. Bezoekers kunnen op de website lezen in welke projecten 
de organisatie participeert. Ook vind je er interessante artikelen over burgerinitia-
tieven en transparantie in de democratie.

  maatschapphij        maatschapphij          democratie        democratie      

netdem.nl

De Baas Op Internet

In de zes lesmodules van De 
Baas Op Internet leren 
kinderen tussen 10 en 14 jaar 
alles over de belangrijkste 
spelers op het web, wat data 
is, hoe Snapchat werkt en wat 
een cookie is. Deze thema’s 
zijn gelinkt aan media-
wijsheidlessen voor in de klas, 
maar hebben nadrukkelijk een 
technische insteek. Doel is dat kinderen meer digitaal geletterd raken doordat ze 
beter begrijpen hoe het netwerk van het internet precies in elkaar steekt. En dat 
mag best een beetje leuk zijn; zo ontwerpen ze zelf een escape room, bouwen ze 
het internet na met sponsjes en rietjes en ontwerpen ze de best 
mogelijke zelfrijdende auto.

  social media      social media        mediawijsheid      mediawijsheid    

debaasopinternet.nl

De curriculum-
waaier 

De curriculumwaaier is een 
online tool die je kan helpen 
nauwkeuriger aan te geven wat 
een curriculum is, hoe je een 
curriculum ontwikkelt en wie 
er betrokken zijn bij curriculu-
montwikkeling. Ook andersom 
biedt de waaier uitkomst: als 
iemand anders vertelt over 
curriculumontwikkeling, kan 
de tool helpen om te begrijpen wat de ander bedoelt. De tool is ontwikkeld door 
het SLO. Het SLO brengt praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en 
onderzoek samen en stellen onze expertise beschikbaar aan onderwijs en overheid. 
Bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, tools, voorbeeldlesmaterialen, conferen-
ties en rapporten.

  leerdoelen        leerdoelen        online tool   
magazines.slo.nl/curriculumwaaier

Let’s Encrypt 

Nog niet lang geleden heeft 
er een onderzoek plaats 
gevonden naar het gebruik van 
SSL-certificaten door websites 
van scholen. Een SSL-certificaat 
versleutelt de verbinding 
tussen de bezoeker en de 
server. Als een ouder bijvoor-
beeld een ziekmelding doet 
via het contactformulier, kan 
dat bericht niet door derden 
gelezen worden. Voorheen was het aanvragen van een certificaat duur en kostte 
dat veel tijd. Let’s Encrypt maakt het mogelijk om heel snel en gratis een SSL-certifi-
caat aan te vragen, zodat iedere website voorzien kan worden van een ‘groen slotje’.

systeembeheer    websites       beveiliging         
letsencrypt.org

lesmateriaal
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The content map 

The content map is een gids 
naar een legaal en veilig 
aanbod aan digitale diensten. 
Zoek je naar een e-book, wil 
je weten waar je een film kan 
downloaden, een muziekal-
bum of een video game kan 
streamen, een foto voor de 
schoolsite kan vinden of waar 
je een gemiste tv-uitzending 
online kan bekijken? Thecontentmap.nl helpt je om legale content op internet 
te vinden en daar op een faire wijze gebruik van te maken. Thecontentmap.nl 
biedt bezoekers een uitgebreide lijst met legale websites en diensten waar je in de 
meeste gevallen met één muisklik op het icoontje direct naartoe kunt gaan.

  multimedia        multimedia       
thecontentmap.nl

Zigbee

In het onderwijs is steeds 
meer aandacht voor het leren 
programmeren. Tegelijk zien 
we ook grote sprongen in de 
mogelijkheden die domo-
tica (thuis programmeren, 
bijvoorbeeld gordijnen die 
automatisch open gaan, licht 
dat automatisch aan of uit gaat 
en van kleur verandert) biedt. 
Een relatief nieuw protocol dat veel gebruikt wordt is Zigbee. Steeds meer appara-
ten communiceren met elkaar via deze oplossing. In de toekomst zal je steeds meer 
te maken krijgen met verschillende programmeertalen die juist wel of niet onder-
steund worden door je apparatuur thuis. Op deze website lees je alles over Zigbee 
en de apparaten die momenteel ondersteund worden.

  programmeren           domotica   domotica  
zigbee.org

Nexmo

Deze weblink is speciaal opge-
nomen voor de programmeurs 
onder de lezers van Vives. 
Nexmo is een organisatie die 
een kant-en-klare laagdrem-
pelige oplossing biedt voor 
het implementeren van sms-
diensten voor je applicaties. 
Denk bijvoorbeeld aan sms’jes 
als tweestapsverificatie of 
als bevestiging van een gereserveerde dienst of product. De API van Nexmo is vrij 
beschikbaar. Met het gratis account ontvang je een klein prepaid tegoed dat je kunt 
gebruiken tijdens het ontwikkelen en testen van de software. Nadat dit tegoed op is, 
moet je dit wel opwaarderen als je sms’jes wil blijven versturen.

  ontwikkelaars         ontwikkelaars           API   API      SMS  SMS    
nexmo.com

Indiegogo

Indiegogo is een platform 
waar uitvinders hun ideeën 
kunnen presenteren. Vervol-
gens kunnen geïnteresseerde 
bezoekers investeren in de 
projecten. Het resultaat is een 
bonte verzameling creatieve 
ideeën en producten. Wanneer 
je de projecten bekijkt krijg je 
een beeld van apparaten die 
in de toekomst op de markt komen. De website kan op diverse manieren gebruikt 
worden binnen het onderwijs. Laat leerlingen reageren op ideeën en aangeven 
waarvan zij denken dat een bepaald idee wel of niet haalbaar is. Of leerlingen kiezen 
een eigen project en geven aan waarom zij daar in zouden investeren.

  crowdfunding    crowdfunding      creativiteit   creativiteit     gadgets  gadgets   

indiegogo.com

Slim met media

Slim met Media wil kinderen 
slimmer leren omgaan met de 
media om hen heen. Slimmer 
als het gaat om: ‘Wat zeg ik nu 
wel en wat nou niet online’, 
maar ook ‘Hoe krijg ik meer 
volgers om geld in te zamelen 
voor een goed doel?’ Om dat te 
bereiken helpt Slim met Media 
scholen om handen en voeten 
te geven aan mediawijsheid, 
zowel in beleid als in concrete medialessen. Slim met media is een initiatief van 
Karin Sieders en Yola Hopmans. Beiden ervaren mediacoaches met passie voor het 
onderwijs. Zij helpen scholen bij het handen en voeten geven aan mediawijsheid. 
Op hun blog worden regelmatig nieuwe berichten geplaatst rondom mediawijsheid. 

  mediawijsheid        mediawijsheid          PO & VO       PO & VO         
slimmetmedia.nl

Auteursrecht 

In samenwerking met KlasseTV 
en Nieuwsbegrip heeft de 
Federatie Auteursrechtbelan-
gen leuk onderwijsmateriaal 
gemaakt over auteursrecht, 
dat gratis beschikbaar is. Het 
materiaal is geschikt voor 
groep 7 en 8 basisonderwijs 
en de eerste klassen van het 
voortgezet onderwijs. Voor 
informatie over en oplossingen 
voor het gebruik van bronnen, 
zoals boeken, muziek, video’s of artikelen in het onderwijs is er de website onder-
wijsenauteursrecht.nl met een overzicht van alle regelingen en een handige 
wegwijzer waarin je snel ziet wat wel en niet mag. Het filmpje waarmee de website 
opent laat in twee minuten zien wat de belangrijkste aandachtspunten zijn en is een 
aanrader voor alle leerkrachten.

  informatief     informatief       auteursrechten      auteursrechten          
auteursrechtvoorjou.nl
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  downloaden        downloaden        online gids        online gids      
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De pilot
Studiereader is de nieuwe digitale leeromgeving van 
Uitgeverij Deviant waarin werkboeken geïntegreerd 
worden met digitaal en interactief lesmateriaal, 
zoals online oefeningen, instructievideo’s en 
educatieve games. Om alle mogelijkheden van 
digitaal onderwijs te verkennen en te benutten, 
wordt Studiereader volledig in samenwerking met 
leerlingen en docenten ontwikkeld. Dit gebeurt 
tijdens een uitgebreide pilot waarin de taalmethode 
Starttaal en de rekenmethode Startrekenen centraal 
staan. Adjunct-directeur Jos Brouwer: “Tijdens de 
pilot zoeken onze methodemakers en ontwikkelaars 
samen met leerlingen en docenten van tien mbo-
scholen uit wanneer onderwijs wel en niet e� ectief 
is. Methodemakers met een lesbevoegdheid geven 
een jaar lang gastlessen waarin leerlingen zowel 
in de boeken als in Studiereader aan de slag gaan.
Programmeurs kijken tijdens de lessen mee om te zien 
hoe er (digitaal) wordt geleerd”, vertelt Rieke Wynia, 
als uitgeefdirecteur inhoudelijk verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van Studiereader. “Zo kunnen 
zij nagaan wat dit betekent voor het optimaliseren 
van de functionaliteiten in Studiereader en voor het 
ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten. Het is een 
unieke kans om de onderwijspraktijk en techniek 
samen te brengen.”

Effectiever en afwisselender onderwijs
Het voornaamste doel van de pilot is om te achterhalen 
hoe Studiereader kan bijdragen aan e� ectiever en 
afwisselender onderwijs. “Natuurlijk hebben wij 
op basis van didactische uitgangspunten en eigen 
ervaringen een beeld van wat werkt”, stelt projectleider 
Studiereader Jan Altevogt. “Maar de pilot zal moeten 
uitwijzen of dit in de praktijk ook zo is. Op basis van 
onze bevindingen kunnen wij doordachte keuzes 
maken.” Tijdens de pilot gaat er ook veel aandacht 

uit naar de ‘user experience’. Jan: “Als een gebruiker 
in Studiereader komt, moet hij gelijk snappen wat 
hij moet doen. Ook docenten die minder thuis zijn in 
de digitale wereld, moeten goed met Studiereader 
uit de voeten kunnen. Tijdens de pilot kijken we met 
gebruikers mee en meten we de klikbewegingen om 
te achterhalen of alles werkt zoals we het bedoeld 
hebben. Feedback wordt waar mogelijk direct door 
onze programmeurs opgepakt en inmiddels zijn er al 
diverse verbeteringen doorgevoerd.”

Ontwikkeling zichtbaar maken
Leere� ect speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling 
van Studiereader. Rieke: “We willen inzichtelijk maken 
hoe we met Studiereader het leere� ect kunnen 
vergroten. Tijdens de pilot vergelijken we de resultaten 
van online en o� line leren met elkaar en zien we wat 
geholpen heeft om een zo groot mogelijk leere� ect 
te bereiken. Zo gaan we bijvoorbeeld na hoe het 
structureel inzetten van persoonlijke leerdoelkaarten 
het eigenaarschap van leerlingen kan vergroten.” 
Carrien Brinkman is redacteur Nederlands en verzorgt 
gastlessen met de methode Starttaal. Carrien: “We 
streven ernaar om, voor zowel de docent als de 
leerling zelf, de ontwikkeling van de leerling zichtbaar 
te maken. We doen dit bijvoorbeeld door portfolio-
opdrachten en bewijstaken aan te bieden en naast 
peerfeedback ook met ‘whole class feedback’ te 
werken. Een ander goed voorbeeld is de leerdoelkaart, 
waarmee een leerling zichzelf per onderdeel 
steeds opnieuw moeten inschalen. Dit werkt enorm 
motiverend: leerlingen weten waar ze staan, waar 
ze naartoe moeten en waaraan ze moeten werken 
om daar te komen. Het is een grote uitdaging om de 
didactische principes uit de methodes in te passen 
in Studiereader”, zegt Carrien. “Tijdens de pilot moet 
blijken of ze ook in een digitale leeromgeving overeind 
blijven. Ik zie op dit gebied grote voordelen van 

online leren. Bij het zichtbaar maken van leren komt 
bijvoorbeeld veel papierwerk kijken, 
zoals het invullen en verwerken van 
feedbackformulieren. Het is fijn als al die documentatie 
straks digitaal en op één centrale plek beschikbaar is. 
In Studiereader houdt de leerling een eigen portfolio 
bij en kan de leerling in het systeem de docent of een 
medeleerling om feedback vragen.”

Optimale balans
“Wij geloven niet dat enkel digitaal leren voor de 
leerling het beste resultaat oplevert, en dus zullen 
we ook papieren lesmateriaal blijven ontwikkelen”, 
zegt Rieke. “Leren is een intermenselijk proces: het 
contact tussen de docent en de leerling en tussen de 
leerlingen onderling is essentieel. De kracht en de 
vaardigheden van de docent zijn vaak doorslaggevend. 
Met Studiereader ondersteunen we docenten zo goed 
mogelijk in het geven van e� ectiever onderwijs.” Jos: 
“Met de pilot kiezen we zeker niet voor de makkelijke 
weg en zetten we niet blind in op volledig digitaal 
onderwijs. Je zult ons ook niet horen zeggen dat 
‘gepersonaliseerd leren’ of ‘adaptief leren’ dé routes 
zijn naar beter onderwijs. Wij gaan voor doordachte 
digitalisering, waarbij we kijken wat in de klas echt 
werkt. En dat kan zelfs per klas nog verschillend zijn. 
Zo zullen we uiteindelijk een optimale balans tussen 
online en o� line vinden.”  

Doordacht digitaliseren 
voor effectief en 
afwisselend onderwijs

Samen op zoek naar de optimale balans tussen online en offline leren!

NIEUW voor het mbo

Extra service inbegrepen: 
– implementatietraining
– didactische workshops
– evaluatiegesprekken
– deskundige servicedesk

Studiereaderpakket Nederlands 2F 

–  In Studiereader: Starttaal 2F deel A (cursorisch)
–  In boekvorm: Starttaal 2F deel B (examentraining)
–  In Studiemeter: ViaStarttaal Online inclusief Examencoach 

Nederlands

Studiereaderpakket Rekenen 2F 

– In Studiereader: Startrekenen 2F mbo deel A
– In boekvorm: Startrekenen 2F mbo deel B 
–  In Studiemeter: Startrekenen Online inclusief Examencoach 

rekenen, Startrekenen 3D en Startrekenen VR

Nederlands Rekenen

Mbo-docent Nederlands of rekenen en op zoek naar een vernieuwende digitale leeromgeving waarin leren 
afwisselender en e� ectiever wordt? Nieuwsgierig naar vernieuwende functionaliteiten zoals online samenwerken en 
feedback geven? Dan is Studiereader iets voor u en uw leerlingen! 

1 jaar € 47,50
2 jaar € 67,50
4 jaar € 87,50

verlenging 
licenties per jaar: 

€ 20,00

1 jaar € 47,50
2 jaar € 67,50
4 jaar € 87,50

verlenging 
licenties per jaar: 

€ 

ÉÉN 
PAKKET,

ÉÉN
PRIJS

Nieuwsgierig geworden naar Studiereader?
Nodig ons uit voor een persoonlijk gesprek. Neem hiervoor 
contact met ons op via info@uitgeverij-deviant.nl of via 
033-4650831.

Studiereaderpakket Nederlands 3F 

– In Studiereader: Starttaal 3F deel A (cursorisch) 
–  In boekvorm: Starttaal 3F deel B (examentraining) 
–  In Studiemeter: ViaStarttaal Online inclusief Examencoach 

Nederlands

Studiereaderpakket Rekenen 3F 

– In Studiereader: Startrekenen 3F deel A
– In boekvorm: Startrekenen 3F deel B
–  In Studiemeter: Startrekenen Online inclusief Examencoach 

rekenen, Startrekenen 3D en Startrekenen VR

Zomersessies
18 juni Alkmaar * 19 juni Eindhoven 

20 juni Zwolle * 21 juni Rotterdam

Benieuwd naar Studiereader? Meer weten over onze compacte methodes voor BBL en verkorte trajecten?

Kom naar een van onze:

Schrijf u kosteloos in via www.deviantbijeenkomsten.nl.

www.studiereader.nl
Zuidsingel 13 • 3811 HA Amersfoort
Tel.: +31(0)33-4650831 • info@uitgeverij-deviant.nl

180062 Advertentie Vives Studiereader#2.indd   1 05-03-18   11:41

De totstandkoming van de vernieuwende leeromgeving Studiereader. Uitgeverij Deviant ontwikkelt 

de vernieuwende digitale leeromgeving Studiereader, waarin interactieve werkboeken en online 

oefenmateriaal samenkomen. Medewerkers vertellen over de samenwerking met leerlingen en docenten 

tijdens de ontwikkeling van Studiereader en over de rol die de onderliggende visie op digitaal onderwijs 

tijdens deze ontwikkeling speelt.

Vragen over Studiereader? Neem contact 
op via 033 – 46 50 831 of via
info@uitgeverij-deviant.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
uitgeverij-deviant.nl/studiereader. 
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afwisselender en e� ectiever wordt? Nieuwsgierig naar vernieuwende functionaliteiten zoals online samenwerken en 
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Nieuwsgierig geworden naar Studiereader?
Nodig ons uit voor een persoonlijk gesprek. Neem hiervoor 
contact met ons op via info@uitgeverij-deviant.nl of via 
033-4650831.

Studiereaderpakket Nederlands 3F 

– In Studiereader: Starttaal 3F deel A (cursorisch) 
–  In boekvorm: Starttaal 3F deel B (examentraining) 
–  In Studiemeter: ViaStarttaal Online inclusief Examencoach 
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Studiereaderpakket Rekenen 3F 

– In Studiereader: Startrekenen 3F deel A
– In boekvorm: Startrekenen 3F deel B
–  In Studiemeter: Startrekenen Online inclusief Examencoach 

rekenen, Startrekenen 3D en Startrekenen VR

Zomersessies
18 juni Alkmaar * 19 juni Eindhoven 

20 juni Zwolle * 21 juni Rotterdam

Benieuwd naar Studiereader? Meer weten over onze compacte methodes voor BBL en verkorte trajecten?

Kom naar een van onze:

Schrijf u kosteloos in via www.deviantbijeenkomsten.nl.
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Recensies 

Adam en Eva met hun slang, Noah 
met z’n ark, Jacob en de ladder, 
Jezus op het water, Maria en 
de onbevlekte ontvangenis. De 
meesten van ons hebben er wel 
een beetje weet van, een idee over 
en vooral ook een gevoel bij. Inez 
van Oord ook. En zij vond het tijd 
om bij deze en andere Bijbelse 
vertellingen haar bewustzijn een 
update te gunnen. Dus ging ze 
samen met haar broer theoloog 
Jos op zoek naar wat ze weten, dachten en ervaren. Wat 
zijn we hen hier dankbaar voor! Met kennisvergroting, duidingszucht, 
en persoonlijke openheid neemt Inez de vrijheid om de verhalen 
nieuwe aarde te laten vatten in de omgewoelde geestelijke tuinen 
van 2018. Waarbij haar losse ‘ik denk alleen maar hardop’-stijl zowel 
kwetsbaarheid toont als persoonlijke ruimte schept bij de lezer, maar 
ook inzicht geeft in haar brede kennis, creatieve verbindende vermogen 
en grote spirituele denkkracht.  

‘Bijbelen’: er 
uithalen wat er 
in staat 

ROMANTISCHE DUIDING 
BIJ HET VAGE

Jos op zoek naar wat ze weten, dachten en ervaren. Wat 

TITEL: OOG VOOR JOU
AUTEUR: MINKE VERDONK
UITGEVER: SCRIVO MEDIA
PRIJS: € 18.95

Een kind krijgen met een (lichamelijke) 
beperking. Voor veel (toekomstige) ouders 
en/of zorgdragers is dat een lastig idee om 
te omarmen. Want wat is dat, een beperking? 
Blijkt dat een beperking nooit op zichzelf 
staat, maar altijd komt met een heel pakket 
aan focuspunten. Zowel bij het kind zelf zijn 
er allerlei invloeden op bijvoorbeeld fysiek-, 
ontwikkelings-, en pedagogisch vlak. Maar 
ook in relatie tot de omgeving wordt vaak 
een zeer uitdagend beroep gedaan op wat 
extra bewustzijn. Partners, gezinsleden, 
familie, buren, en vooral ook een scala aan 
zorgverleners doen allemaal hun eigen duit 
in het beperkingszakje van je kind. En dat 
gaat lang niet altijd vanzelf of met evenveel 
tact, weet Minke Verdonk. Ze put uit haar 
eigen brede ervaring als ‘moeder van’ en 
als professional, en heeft een heel aantal 
verrassende focuspunten verzameld in deze 
liefdevolle eerste aanzet tot meer begrip, 
verbinding en samenwerking. Soms met een 
voorzichtige tip, altijd met een stevig hart 
onder de riem. 

TITEL: KAFKA OP NORDERNEY  
AUTEUR: SIPKO MELISSEN
UITGEVER: VAN OORSCHOT
PRIJS: € 19,99

Een nieuw jaar, een nieuw begin, maar waar staan we? Ontvalt je soms ook het idee dat de werkelijkheid er steeds 
onwerkelijker op wordt? Een gevoel van een ‘Kafkaësk’ leven en maatschappij, waarbij niets is wat het leek te lijken. 
Houvast in zo’n situatie vind je vaak op de scheidslijn tussen invullende fictie en duidende essayistiek. Dat is precies 
waar Melissen ons mee bedient. Op trakteert mogen we wel zeggen! In zijn speurtocht naar grip op de persoon Kafka 
ontmoeten we door hem de intrigerende en herkenbare jongeman, de gekwelde minnaar en verliefde briefschrijver. 
Sferische verslagen van zijn reis door de landschappen van tijd, geest en ruimte maken niet alleen nostalgisch, maar 
ook toekomstgericht. Om vooral toch zelf op een romantische manier duidelijkheid te scheppen dit jaar. Al was het 
alleen maar voor jezelf. Een juweel! 

Zicht op het perk 
van beperking

TITEL: REBIBLE 
AUTEUR: INEZ VAN OORD
UITGEVER: KOSMOS
PRIJS: € 24,99

tekst: Joris van de Weerd26

VIVES 159

26 - 27 Boekrecensies_v159.indd   26 13/03/2018   18:05



TITEL: DE SPEELTUIN VAN DE KINDERTHERAPEUT
AUTEUR: DOMINIEK HUIS IN ’T VELD – VERHOEVEN (RED.)
UITGEVER: PELCKMANS PRO
PRIJS: € 29,99

Een boek vol spelideeën om op een therapeutische manier met kinderen een inzicht gevende 
relatie aan te gaan. In dit boek is onder redactie van Dominiek Huis in ’t Veld een inzichtelijk 
speurtochtsysteem opgezet rondom diverse thema’s waar jeugdwerkers mee te maken krijgen. 
Denk aan gezinssystemen, positief denken, trauma’s, ontdekken van gevoelens, of het versterken 
van het zelfbeeld. Het mooie aan deze verzameling oefeningen en handvatten is dat het een 
collage is van succesverhalen. Meer dan 40 ‘peuten’ en ‘logen’ uit verschillende settings (hun 
gegevens zijn netjes opgenomen in een register) hebben hun bijdrage geleverd. Hierdoor levert 
het een heel interessant divers en gebalanceerde collectie op, waar je als docent vrijelijk (en ook 
heel gericht) inspiratie uit kunt putten. Diverse methodieken komen aan de orde, dus kies vooral 
wat het beste bij je eigen inzichten aansluit!  

HOE VERFRISSEND 
IS EEN HERSTART?

Leiders die ergens gaandeweg de balans opmaken van wat nou echt belangrijk is in het leven en daarmee een 
‘inspirerend voorbeeld’ willen zijn in management. Je ziet het aan de lopende band. Een hindsight 20/20 waarin 
kinderlijke verbazing versneden wordt met masculiene bravoure, alsof het achteraf verkregen bewustzijn 
vooropgezette waarde zou hebben gehad. Dat is een beetje het sentiment bij dit managersboekje. Grote namen, dat 
wel: Bill Gates, Steve Ballmer, Microsoft, Jobs… Hit Refresh is op zich een mooie titel voor het begin van het jaar. Omdat 
het gaat over persoonlijke verandering, over de transformatie van Microsoft, en over de technologieën die het leven 
van ons allemaal zullen beïnvloeden. Een vleugje hoopvolle belofte daarbij: artificial intelligence, mixed reality, en 
quantum computing. Veranderen zullen we, zoals nooit tevoren. Zeker nu al achteraf gezien.

SCHATZOEKEN MET 
PEUTEN EN LOGEN

KUNST EN 
CULTUUR 
GEBONDEN
TITEL: DE BIJBEL IN SCHILDERIJEN
AUTEUR: GÉRARD DÉNIZEAU
UITGEVER: KOK
PRIJS: € 34,50

Vernieuwing gaat ook over gedetailleerde kennis 
van het oude. En dat krijg je met dit prachtige 
kunstboek dat eventueel mooi samen kan werken 
met ‘Rebible’ (zie elders in deze rubriek). Aan de 
hand van 50 meesterwerken uit de schilderkunst 
worden Bijbelse verhalen verduidelijkt en Bijbelse 
scenes ontcijferd. Daarbij wordt ingezoomd op 
details of door verschillende versies van eenzelfde 
tafereel vergeleken. De grootste kunstwerken uit de 
geschiedenis gekoppeld aan de bekendste verhalen 
uit de christelijke cultuur. Met werken van onder 
andere Michelangelo, Leonardo da Vinci, Jan van 
Eyck en Rembrandt. Alles mooi gerubriceerd met 
diverse handige indexen. Zeer zorgvuldig en met 
zichtbare liefde uitgegeven. 

TITEL: HIT REFRESH 
AUTEUR: SATYA NADELLA
UITGEVER: LEV.
PRIJS: € 24,99
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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.

Leesklas - PO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 2,29
Na Klankklas 1, 2 en 3 komen juf Marije en Kleuteruniversiteit weer met een nieuwe app. In de app vind je vier verschillende oefeningen: 
hakken en plakken van woorden, woorden lezen, zinnen lezen en verhaaltjes lezen. Zijn bepaalde woorden of zinnen te moeilijk? Dan kan 
het kind de luidspreker bij het woord of de zin aanzetten. Op deze manier wordt het woord of de zin voorgelezen. De app is dus niet alleen 
geschikt voor beginnende lezers, maar ook voor kinderen die interesse krijgen in letters, woorden en lezen. 

Swift Playgrounds – PO & VO 
Geschikt voor iPad - Gratis 
Swift Playgrounds is meer dan alleen een app. Met dit programma leer je stap voor stap op een interactieve manier programmeren. Je leert 
Swift te gebruiken. Dit is een door Apple ontwikkelde programmeertaal. Swift Playgrounds bevat ‘Leren programmeren’ en ‘Uitdagingen’. 
Bij ‘Leren programmeren’ leer je in drie lessen de basisbeginselen van het programmeren door raadsels op te lossen. Bij ‘Uitdagingen’ 
experimenteer je met codes en leer je programma’s te maken. Inmiddels zijn er al elf uitdagingen in Swift Playgrounds. Grafisch ziet het er 
prachtig uit. De programmeertaal is in het Engels. De uitleg van de lessen en uitdagingen zijn in het Nederlands. Een aanrader wanneer je 
kinderen kennis wilt laten maken met programmeren of op zoek bent naar programmeeropdrachten voor kinderen die al ervaring hebben 
met Swift. 

Pepi Hospital – PO     
Geschikt voor Android, iPad & iPhone – Gratis (in-app-aankopen € 2,99)/€ 3,49
Zoek je een leuke app voor jonge kinderen bij thema ziekenhuis of ziek zijn? Dan is deze app zeker geschikt. Er zijn geen regels en geen 
opdrachten. Het kind heeft de vrijheid om het ziekenhuis van binnen te ontdekken. Er zijn drie verdiepingen met zes verschillende kamers. 
Op de begane grond vind je de wachtkamer en een ruimte voor de ambulance. In iedere kamer valt van alles te zien en te spelen. Zo maak 
je röntgenfoto’s, een scan, ben je de tandarts of kijk je welke bril past bij de patiënt. Bijna alle voorwerpen in de app reageren. Ook leuk om 
samen te spelen in deze app. Dus ontdek en speel.

Koraalrif – PO 
Geschikt voor iPad en iPhone – € 3,99 

Tinybop heeft weer een app gelanceerd. Wederom, zoals we gewend zijn van de makers, een educatieve app. Spelenderwijs maak je kennis 
met de onderwaterwereld. Je leert niet alleen van alles over dieren, maar ook over hoe ze samenleven in een ecosysteem. Maak een keuze 
uit verschillende zeedieren. Zoals de zwartpuntrifhaai, een schildpad, de inktvis, kubuskwallen, zeesterren, kreeften en meer. Je kunt ‘label’ 

aanzetten. Alles wat je in beeld ziet, krijgt een naam. Bij de zeester maak je kennis met de woorden: dode haai, bacteriën en ontbonden vlees. 
En bij de kubuskwal maak je onder andere kennis met zoöplankton en stekende tentakels. Je ontdekt dus niet alleen hoe deze dieren leven, 

maar het kind breidt ook nog eens zijn of haar woordenschat uit. 

Muntgeld – PO    
Geschikt voor iPad - € 4,49

Met de app MuntGeld kun je oefenen met geldrekenen. Dit kan samen of alleen. Bij samen zie je onder in beeld alle munten. Zodra je deze 
aanraakt, verschijnen ze op het scherm. Je kunt hierbij verschillende opdrachten bedenken en samen oefenen. Bijvoorbeeld: Leg € 1,10 neer 

of Hoeveel geld ligt er nu? Door het euro teken aan te raken verschijnt er een poppetje in beeld. Hij vertelt jou met een woordwolk hoeveel 
geld jij hebt neergelegd. Je kunt ook kiezen voor ‘alleen oefenen’. Op drie niveaus (oplopend in moeilijkheid) zijn er verschillende opdrachten. 

Van ‘leer de munten’ tot ‘evenveel geld’ en ‘bij de kassa’. De app is leerzaam en eenvoudig in gebruik. De app bevat ook niet meer aan 
afbeeldingen, tekst en informatie dan nodig is. Een mooie app voor het rekenonderwijs.

Susan Tipt Apps

Onderwijsapp

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

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
tekst: Susan Spekschoor28
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Een actieve klas met ProConnect

Lesidee

Activeer de voorkennis, check of de leerlingen de lesstof hebben begrepen en peil meningen.

Tip 1
Oefen tafels en deelsommen op eigen devices. 

Het speelse wedstrijdelement en interactie 

maken leerlingen enthousiast. De tool staat in de 

mediabibliotheek onder ‘ProConnect’.

Tools
Leerlingen nemen het tegen elkaar op in 

competitieve tools en oefenen zo spelenderwijs 

sommen. Of verzamel samen kennis via de 

woordenwolk of interactieve mindmap. 

Stemmen
Check of iedereen de lesstof heeft begrepen of 

inventariseer meningen. Verzamel snel antwoorden 

en heb direct inzichtelijk wat er leeft binnen de klas.

Tip 2
Kies ‘Stemmen’ bij ProConnect en laat leerlingen 

op hun device het juiste antwoord aanklikken. 

Klik op ‘Resultaten’ en bekijk wie de lesstof heeft 

begrepen.

Deel scherm
Zet leerlingen aan het werk met oefeningen die jij 

naar ze verstuurt en bekijk live hoe ze het doen. 

Klaar? Ontvang de oplossingen en breng ze in beeld 

op het touchscreen.

Tip 3
Deel het scherm met jouw leerlingen en laat ze 

de verschillen tussen deze twee afbeeldingen 

omcirkelen. Laat ze hun scherm terugsturen en 

bespreek de antwoorden klassikaal.

Hoe werkt ProConnect?
ProConnect is een onderdeel van Prowise Presenter. 

Voor gebruik op een device download je de gratis app 

of ga je naar connect.prowise.com. 0103 2803
Groep is actief

OK Info

Start

Pietje Puc k

Stop verbinding

Waar lig t
Egypte?

St opSend

Waar lig t
Egypte?

Gereedschappen

Deel scher m

Stemme n

1 Start een groep 2. Verbind apparaten 3. Start activiteit

• Beschikbaar op ieder apparaat met internetverbinding

• Een Prowise Presenter account maak je gratis aan op www.prowise.com

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
29
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tekst: Ronald Heidanus, Inge van de Goor, Feie Heidanus en Carla Desain
foto’s: Ronald Heidanus en Inge van de Goor 30
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Onderwijsechtpaar Ronald Heidanus en Inge van de Goor vertrokken eind januari met hun drie 

kinderen op ontdekkingsreis door Scandinavië. Een half jaar lang van school naar school, op zoek naar 

inspiratie, op zoek naar de essentie van goed onderwijs. In drie opeenvolgende nummers van Vives 

delen ze hun ontdekkingen en bevindingen.

D
e beslissing om op reis te gaan kwam niet uit de lucht 
vallen. Ronald werkte in het (voortgezet) speciaal onderwijs. 
Inge was vakdocent beeldende vorming in het regulier 
voortgezet onderwijs. Beiden deden dat jarenlang met hart 

en ziel. Maar de laatste tijd begon het steeds vaker te knagen. Ronald 
vertelt hierover: “Ik wilde graag met mijn hele team samenwerken aan 
veranderingen in ons speciaal onderwijs. Ik zou onze leerlingen, met 
zoveel onbenut potentieel, een meer inclusieve vorm van ‘onderwijs 
nabij thuis’ willen kunnen bieden. Maar ik stuitte zo vaak op de geringe 
veranderingsbereidheid binnen mijn school, dat ik mijn breekpunt 
voelde naderen. Ik wilde zo niet nog tien jaar verder.” Inge: “Ik liep 
vooral stuk op het ontnemen van autonomie aan leerlingen en op het 
verwachte hoge leertempo. Ook de nadruk op toetsen en toetsweken 
en op cijfers als enige uitdrukking van waardering voor leerlingen stond 

me steeds meer tegen. Dat moet toch beter kunnen?” Ze besloten op 
ontdekkingsreis te gaan, op zoek naar de essentie van goed onderwijs. 
Letterlijk. Na een voorbereiding van twee jaar vertrokken zij met hun 
drie kinderen – Feie van 11, Jonah van 9 en Leiah van 6 – eind januari 
2018 voor zes maanden in een camper met ieder één ko�er op hun 
grote onderwijsavontuur: Education on Tour.  
 
De eerste maand van Education on Tour bracht het gezin in vier 
scholen, inspirerende scholen. Scholen waar basisrust heerst, waar 
leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn, waar het leertempo geen issue 
is, waar de hele ontwikkeling van leerlingen wordt gewaardeerd, 
zonder hoofdrol voor cijfers, waar formatief getoetst wordt en waar 
de onderlinge relaties volwassen zijn. Ronald en Inge delen hun eerste 
inspiratie.

Een gezin met lef op ontdekkingsreis 
naar de essentie van goed onderwijs

Education on Tour
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Bezochte scholen tot nu toe
1. A.P. Møller Skolen, Schleswig (Duitsland) klas 7-10 & 11-13, 12/18 jaar
2. Arrild Privatskole, Arrild (Denemarken) klas 0-7, 5/14 jaar
3. Rejsby Europæiske Efterskole, Rejsby (Denemarken)  

klas 10, 15/18 jaar
4. Marieskolen, Tønder (Denemarken) klas 0-9, 5/16 jaar

Bescheidenheid over de rust
Binnen de scholen ervaren wij een enorme basisrust. Wat ons bij alle 
scholen opviel in gesprekken hierover, is dat zij de oorzaak van die 
rust heel bescheiden buiten zichzelf leggen. Docenten van de A.P. 
Møller Skolen gaven het gebouw en de inrichting op als de reden dat 
studenten rust uitstralen en verantwoordelijkheid dragen. En ja, het is 
een prachtig gebouw waar ruimte echt een andere dimensie krijgt. Het 
weidse uitzicht op het fjord en de sportvelden naast de school vallen 
direct op. Of de akoestiek waar de architect subliem rekening mee heeft 
gehouden. Maar wat wij zagen is dat het uiteindelijk de docenten zijn 
die rust uitstralen, geen stress ervaren, hun lessen voorbereid verzor-
gen en veel ruimte geven aan alle studenten.

Op de Arrild Privatskole werd het geringe aantal kinderen en het kleine 
hechte team van leerkrachten als reden genoemd voor de basisrust. 
Slechts tussen neus en lippen werd hun visie ‘ieder kind wordt gezien’ 
benoemd. Voor ons ligt dáár, in die visie, toch duidelijk de kern van deze 
school. Ook hier is de ontspannen houding van leerkrachten en leer-
lingen duidelijk zichtbaar. Maar ook de invulling van de routines, zoals 
ochtendbijeenkomsten, de korte breaks tussen de lessen door en de 
klassenwissel van leerkrachten die hun vak volgen en dus ieder kind 
kunnen zien, dragen bij in hun visie en de rust. De Denen zijn beschei-
den. Misschien ligt hierin ook wel een essentie voor hun onderwijs? In 
alle rust en bescheidenheid doen wat op dat moment het beste is in 
de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Intrinsieke motivatie
Wat ons het meest verraste, was de intrinsieke motivatie van leerlin-
gen en studenten. We hadden er al over gelezen, maar dat dit ook 
daadwerkelijk diep geworteld is, was toch een verrassing. Tegelij-
kertijd zijn we ons bewust van onze eigen perceptie en ervaringen 
uit Nederland, waar boeken en trainingen rondom motivatie als 
paddenstoelen uit de grond schieten. Hier lijken die boeken en 
trainingen overbodig. Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten – zoals 
iedere maandag, woensdag en vrijdagochtend op de Marieskolen 
– zitten ruim 160 leerlingen aandachtig te luisteren. En ze hebben 
van jong tot oud een bijdrage als er een maatschappelijk 
onder-

werp wordt aangedragen. Tijdens lestijd zijn leerlingen en studenten 
gefocust met hun lestaak bezig. En als er tijdens een bijeenkomst op de 
Arrild Privatskole een leerling wordt aangesproken op zijn gedrag, volgt 
er eerder een schuldbewuste blik dan een puberale reactie. Deze intrin-
sieke motivatie doet het volwassen worden van de kinderen duidelijk 
goed. Ons viel op dat de leerlingen volwassen zijn én verantwoordelijk. 
Niet alleen voor hun omgeving, maar ook voor hun eigen gezondheid. 
Zo vullen groepjes leerlingen en studenten tussen de lessen door hun 
zelf meegebrachte drinkfles met vers water. De ene school heeft slechts 
plat water, op de andere kun je ook kiezen voor bruisend water. Ook is 
er op iedere school een fruitmand aanwezig waaruit het schoolfruit vrij 
te pakken is.

Het leertempo
De rust die leerkrachten uitstralen lijkt ook zijn uitwerking te hebben 
op het leertempo. Dat lijkt beduidend lager te liggen dan wij gewend 
zijn. Tegelijkertijd zijn leerlingen door hun motivatie erg nieuwsgierig. 
En wanneer je als leerling om 8 uur ’s ochtends al met maatschappe-
lijke topics bezig bent, lijkt het tempo verdeeld te zijn in alles wat er op 
school gedaan wordt. En daarbij hebben leerkrachten en docenten dui-
delijke doelen en werken daar naartoe. De headmasters die we spreken 
zijn op de verschillende scholen eenduidig: ze hebben vertrouwen in 
hun personeel. Sterker nog, ze hebben hoge verwachten van de profes-
sionals!

Op de scholen die wij bezochten zijn leerkrachten en docenten verant-
woordelijk voor verschillende vakken. ‘Het houdt ons scherp’, zeggen ze 
daarover. Maar ook dat ze hierdoor lesstof kunnen verbinden en dat zo 
overleg met en tussen verschillende collega’s gestimuleerd wordt. Op 
de Rejsby Europæiske Efterskole vult de schoolleiding zelfs vacatures 
in met wie het beste past in het team. Dat is toch een geheel andere 
nuance dan het zoeken naar alleen maar ‘een docent wiskunde’. En ja, 
ook in Denemarken kampt men met een lerarentekort.

De waardering
Door het ogenschijnlijke andere tempo rees 

bij ons direct de 

vraag hoe leerlingen worden 
gewaardeerd. Op de A.P. Møller Skolen en de Rejsby 
Europæiske Efterskole geven ze studenten een A, B of C. 
Op de Efterskole (een tussenjaar met nadruk op onderwijs 
en verdieping) komt een C eigenlijk niet voor. Dit omdat 
studenten zelf voor een tussenjaar kiezen, gemotiveerd zijn 
en vaak ook hun vakken zelf kiezen. Op beide scholen ligt 
de focus op het proces, niet op het cijfer.  Op de A.P. Møller 
Skolen schrijf je als student een klausul, een essay, wanneer 
er zich hiaten bevinden in het leerproces. De toetsen op 
deze scholen worden door de docenten zelf gemaakt. Leer-
lingen weten dus wat er van hen verwacht wordt. Er wordt 
geen stress ervaren. Na ieder examen volgen op de A.P. 
Møller Skolen zogenaamde review-gesprekken, verplicht 
voor klas 7-9 en in klas 10-14 op eigen initiatief. 

Er worden ‘tussentesten’ gebruikt op de Arrild Privatskole 
en Marieskolen. Leerkrachten gebruiken deze en eigen 

Een gezin met lef op ontdekkingsreis 
naar de essentie van goed onderwijs

Boeken en trainingen lijken 
in Denemarken overbodig
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testen om hun eigen handelen te evalueren. Kinderen krijgen geen 
beoordeling, maar hun niveau wordt geijkt om te bepalen aan welke 
lesstof en aan welk onderwijsaanbod ze toe zijn. Maar de inspectie 
dan, houdt die geen toezicht? De headmasters zijn hierover helder: de 
inspectie stapt onaangekondigd de school binnen, bekijkt en beschouwt 
iedere klas. En deelt vervolgens haar bevindingen en verbeterpunten 
met de leerkrachten én de ouders.

De relatie
Het is natuurlijk logisch dat het bovenstaande invloed heeft op de 
onderlinge relaties. Werken vanuit vertrouwen en motivatie is voeding 
voor relaties. Op de A.P. Møller Skolen viel ons op dat de mobiele tele-
foon geen issue is. Tijdens de breaks werd niet geappt, gefacebookt of 
gegamed, maar met elkaar gepraat. Met een lach startten en verlieten 
studenten de les. En bij de Marieskolen en de Arrild Privatskole hebben 
we geen conflict opgelost zien worden – er waren geen conflicten.

Roze wolk?
Maar is het nu in het Deense onderwijs echt allemaal zo fantastisch 
en leven wij op een roze wolk? Nee hoor. Er zijn ook genoeg overeen-
komsten met het onderwijs in Nederland en we hebben zelfs kritische 
punten. Bijvoorbeeld over het kunstonderwijs, daar is best wat over 
te zeggen. Buiten ‘we plukken wat van Pinterest’ en het maken van 
gebruiksvoorwerpen, lijkt het kunstonderwijs geen prominente rol te 
hebben in de scholen die wij bezochten. Hier komen we in het volgend 
artikel over Education on Tour beslist uitgebreider terug.

Onze eigen kinderen
En hoe is deze reis voor onze eigen kinderen, Feie (groep 7), Jonah 
(groep 6) en Leiah (groep 3)? Zij volgen hun eigen onderwijsprogramma 
van hun school in Nederland, Montessoribasisschool De Elzen, dat wij 
hen aanbieden. Maar ze volgen ook lessen op de verschillende scholen 
en worden ze uitgedaagd om bijvoorbeeld een presentatie te houden 
over Nederland. Als je met vijf mensen samen leeft in een camper van 8 
vierkante meter, waar je niet om elkaar heen kan, dan is het fijn wanneer 
onze wereld door een school even vergroot wordt. Mooi om te zien dat 
er vriendschappen worden gesloten en ze de Engelse taal nog beter 
leren spreken.

Wij vervolgen onze ontdekkingsreis richting Zweden. In de volgende 
Vives schrijven we meer over onze ontdekkingen. Als iemand een spe-
cifieke vraag heeft, stel die gerust via onze site educationontour.com/
vragen. Dan proberen we daar in een volgend artikel op in te gaan.  

De presentatie van Feie 
“Op het moment dat ik te horen kreeg dat ik een presentatie moest houden 
over Nederland en over mijn school daar op een Deense school, dacht ik: 
dat wil ik best doen. Ik begon aan mijn presentatie. Op de dag dat ik mijn 
presentatie moest doen, was ik heel erg gespannen. Voordat we naar de 
school liepen waar ik mijn presentatie moest doen, moest ik huilen. Ik had 
een probleem dat voor mij een heel groot probleem was. Ik had het moeilijk 
met de taal, ik dacht dat ik Deens moest gaan spreken. In het Nederlands 
konden zij mij niet verstaan en Deens kon ik niet. Onderweg kregen we een 
idee. Op school zit een jongen met Nederlandse ouders, die Nederlands 
én Deens kan spreken. Ik vroeg hem om hulp, hij wilde graag voor mij tolk 
spelen. Tijdens de presentatie voelde ik me een stuk rustiger daardoor. Na 
de presentatie af was ik best wel blij. De leerkracht zei op het eind tegen 
mij iets over ‘stolte’. De jongen die voor mij vertaalde, wist het Nederlandse 
woord even niet. Maar in het Engels begrepen we het allemaal: ‘You can 
be proud of yourself!’ Ja, dat was ik ook echt. De volgende dag moest ik 
dezelfde presentatie geven maar dan aan een klas waar de kinderen rond 
de 12 jaar oud waren. Ik heb mijn vader gevraagd of hij het Nederlands dat 
ik sprak in het Engels wilde vertalen. Aan het eind van de dag hoefde ik me 
nergens geen zorgen meer over te maken. Het is gelukt!” 
Feie, 11 jaar.

Onderwijs in Denemarken
Deense kinderen gaan over het algemeen voor het eerst naar school 
als ze 6 jaar zijn. Ze komen dan in klas 0, de pre-school klas. Kinderen 
kunnen ook naar de kleuterschool in de leeftijd van 3 tot en met 5, maar 
dat is niet verplicht. De leerplicht in Denemarken geldt voor kinderen 
van 7 tot en met 15. Maar met een belangrijke nuance: In Nederland zijn 
kinderen verplicht om naar school te gaan, in Denemarken moeten kin-
deren onderwezen worden. Op de meeste scholen starten de kinderen 
in klas 1 op 7-jarige leeftijd en blijven tot en met klas 9. Ze zijn dan 15/16 
jaar. Klas 10 is een bijzonder jaar, een soort van overgangsjaar. Jongeren 
kunnen ervoor kiezen om naar een zogenaamde efterskole te gaan – en 
zo’n 30 procent van de jongeren doet dat. Een tussenjaar, bedacht door 
onderwijsdenker N.F.S. Grundtvig en -doener Kirsten Kold, met nadruk 
op de brede ontwikkeling en verdieping naargelang de interesse: sport, 
natuur, muziek of (zoals Rejsby Europæiske Efterskole) internationali-
sering. Na klas 9 gaan de meesten naar het Gymnasium (3 jaar) of naar 
het beroepsonderwijs (4 jaar). Jongeren in het beroepsonderwijs gaan 
na hun opleiding veelal werken, daar waar jongeren na het Gymnasium 
hun bachelor gaan halen op de Universiteit.
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Waarom is debatteren nuttig voor scholieren?
“Je kan debatteren eigenlijk zien als gymmen met je hersenen. Het draagt bij aan 
een betere mondelinge taalvaardigheid van leerlingen en ook aan een scherpere 
denkvaardigheid. Dit is iets dat we niet alleen terugkrijgen van leerlingen, docenten 
en schoolleiders, ook blijkt het uit verschillende onderzoeken naar de e�ecten van 
debatteren. Door met elkaar in debat te gaan, leren kinderen en jongeren om zich 
beter verbaal te uiten, zorgvuldiger te luisteren en altijd nieuwsgierig te blijven naar 
de ideeën van anderen. En dat zijn niet alleen nuttige vaardigheden voor de indivi-
duele leerlingen. Het is ook hard nodig om de komende generaties klaar te stomen 
voor een democratie die werkt.”

Wat maakt mediawijsheid een geschikt onderwerp om met de 
klas over in debat te gaan?
“Het is allereerst een onderwerp dat de leerlingen echt aanspreekt, omdat het over 
hun leven gaat. En over zaken waar zijzelf of hun vrienden daadwerkelijk tegenaan 
lopen. Denk aan een filmpje dat wordt gedeeld zonder dat ze daar toestemming 
voor hebben gegeven, pesten in de WhatsApp-groep of de verantwoordelijkheid van 
vloggers. Het is hierdoor eenvoudig om de stellingen aan te laten sluiten op wat de 
leerlingen dagelijks meemaken. En dat zie je terug in het debat: ze herkennen zich 
snel in het ‘probleem’ en komen direct met allerlei persoonlijke anekdotes.”

“Daarnaast zijn er nog tal van mediawijsheidthema’s waarbij we er nog niet 
helemaal uit zijn hoe we daar het beste mee om kunnen gaan of wat de beste oplos-
singen zijn. Met een debat in de klas kan je leerlingen via de stellingen deelgenoot 
maken van de voor- en tegenargumenten die bij de oplossingen komen kijken. 
Daardoor voelen ze zich niet alleen meer betrokken, ook zien ze in dat een kant-en-
klare oplossing vaak lang niet zo makkelijk is. Dat niet alles zwart-wit, maar eerder 
grijs is. En dat er allemaal verschillende partijen een stukje verantwoordelijkheid 
hebben. Ouders, docenten, schoolleiders, bedrijven, influencers, de overheid en 
zijzelf natuurlijk ook.”

Waar moet je als docent op letten bij het organiseren of 
begeleiden van een debat over mediawijsheid?
“Bovenal is het belangrijk om voor een duidelijke format te kiezen. Hier is online 
genoeg informatie over te vinden (zie kader), tot een heus stappenplan aan toe. Zo 
is het voor een debat bijvoorbeeld essentieel dat de leerlingen niet elkaar moeten 
overtuigen, maar een onafhankelijke derde partij: de jury.”

“Zorg daarnaast dat je werkt met een opgelegd standpunt. En dat leerlingen – 
ongeacht hun eigen mening – dus nadrukkelijk vóór of tégen een bepaalde stelling 
moeten zijn. Dat maakt de drempel om te spreken veel lager. Het geeft ze de vrijheid 
om alle argumenten die ze maar kunnen bedenken in het debat te brengen, omdat 
ze alleen maar een standpunt hoeven te verdedigen in plaats van zichzelf. Maak van 
te voren dan ook goed duidelijk dat ze deze vrijheid hebben, dat zal de levendigheid 
van het debat vergroten.”

“Wees je ten slotte bewust van je eigen rol. Als docent ben je moderator, maar 
geen deelnemer. Dat betekent dat je leerlingen natuurlijk wel kan vragen om een 
argument toe te lichten of uit te diepen, maar dat je géén oordeel geeft over het 
argument zelf. Zeker niet tijdens het debat, want dan beïnvloed je het te veel. Uitein-
delijk is het aan de jury om te bepalen welke argumenten overeind zijn gebleven. 
Het modereren van een debat is een vaardigheid waar je je als docent wel wat in 
moet verdiepen om het goed te kunnen doen. Hier zijn online goede tips voor te 
vinden (zie kader, red.).” 

Op meer en meer scholen wordt er aandacht besteed aan mediawijsheid. En dat is niet zo gek. 

Media beheersen tenslotte een steeds groter deel van ons leven, en dat geldt zeker voor de jongste 

generaties. Of het nu gaat om het herkennen van nepnieuws, nadenken over wat je online allemaal 

over jezelf deelt of wel of geen smartphones in de klas: mediawijsheid is een onderwerp waar je het 

op school eigenlijk met elkaar over moet hebben. Een goede manier om dit gesprek te starten is door 

het organiseren van een debat in de klas, zo weet Else van Nieuwkerk, directeur van de Stichting 

Nederlands Debat Instituut.

Met je klas in debat 
over mediawijsheid

ZELF AAN DE SLAG MET HET MEDIAWIJSHEID DEBAT

Het Mediawijsheid Debat is een discussiestarter voor de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs. Op mediawijsheiddebat.nl zijn vier stellingen over 
verschillende mediawijsheidthema’s beschikbaar gesteld en voorzien van een 
inleidende video. Tijdens een lesuur is het mogelijk om één thema en één stelling 
uitgebreid te behandelen. Het gesprek dat hiermee op gang komt, geeft de docent 
en leerlingen meer inzicht in elkaars belevingswereld, overwegingen, behoeftes 
en normen en waarden als het gaat om media. Afgelopen november opende de 
Week van de Mediawijsheid met een debat over mediawijsheid in Beeld en Geluid. 
Dit debat is op de website terug te kijken.

Ga voor verdere tips en trucs op de website schooldebatteren.nl. Hier kan je ook 
terecht voor nascholingscursussen, een debattraining in de klas, een maandelijkse 
lestip in je mailbox of deelname aan een landelijk debatkampioenschap.
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Docenten recenseren voor VIVES 
eduware rechtstreeks uit de praktijk.  
Deze maand aandacht voor de online 

cursus Typetuin die leerlingen op de 

basisschool met tien vingers leert 

blind typen.

Typetuin

B
asisscholen maken steeds meer 
gebruik van digitale software voor 
verwerking van leerstof. Leerlingen 
werken op de basisschool 
langdurig met tablets of laptops 

en typevaardigheid wordt hierbij steeds 
belangrijker. Scholen bieden typeles nog maar 
sporadisch aan. Snel en e�iciënt kunnen typen 
is een vaardigheid die je het beste structureel 
kunt aanleren met een typecursus. Vele 
cursussen zijn beschikbaar voor het onderwijs. 
Vives bekijkt één van deze pakketten. 

De Typetuin is een typecursus voor leerlingen 
van 8 tot 12 jaar. De leermethode is volledig 
online en adaptief van opzet. De oefeningen 
passen zich automatisch op de vaardigheid 
van de leerling aan. Wanneer de leerling een 
oefening niet goed beantwoordt, dan wordt 
de volgende automatisch eenvoudiger. De 
typeoefeningen worden zo gekozen dat iedere 
leerling zo’n 75 procent van de opgaven goed 
kan maken en dus succes ervaart. De methode 
is mede ontwikkeld door Oefenweb, onder-
deel van de Universiteit van Amsterdam. De 
Universiteit van Amsterdam gebruikt de data, 
die eerst anoniem wordt gemaakt, voor weten-
schappelijk onderzoek met als doel nieuwe 
wetenschappelijke inzichten te verwerven over 
schoolse vaardigheden en op deze manier 
Typetuin en het onderwijs te kunnen verbete-
ren. De voortgang van de leerling wordt door 
het systeem online opgeslagen. De leerling kan 
hierdoor de opgaven altijd hervatten daar waar 
hij de vorige keer is gepauzeerd of gestopt. 

Richard Brouwers, algemeen directeur stelt 
zijn bedrijf Typetuin voor: “Ons bedrijf biedt al 
meer dan 40 jaar typeopleidingen aan. Type-

ontwikkelaar
Typetuin 

prijs
• Demo: gratis
• Schoollicentie € 150,- per jaar plus  
 € 16,95,- per leerling 
•  Begeleiding docent Typetuin: prijs op 

aanvraag

systeemeisen
Internettoegang 1 Mbps

PC/Mac
• Internet Explorer 11+ 
• MS Edge
• Google Chrome 
• Firefox 
• Safari
 
Tablets (extern toetsenbord noodzakelijk)
• Android 
• iPad - iOS

weblink
typetuin.nl  

Naast Typetuin zijn er nog vele ander 
aanbieders van online typecursussen voor 
leerlingen op de basisschool. Alle pak-
ketten bieden de mogelijkheid om gratis 
proeflessen te volgen. 

TypeTopia - typetopia.com
LOI Kidzz - loikidzz.nl
Ambrasoft Typen - ambrasoft.nl
Ticken - ticken.nl
Duck Typen - ducktypen.nl
Pica Typen - picatypen.nl

tuin is dé partner voor scholen. De methode 
is zo opgezet dat de leerkracht er weinig werk 
aan zal hebben. De leerkracht hoeft zelf niet 
typevaardig te zijn. Door de typecursus op 
school aan te bieden leren kinderen e�iciënt 
blind typen, ontwikkelen vaste patronen en 
een goede werkhouding. Wij bieden scholen 
verschillende soorten typecursussen voor in 
het onderwijs. De online cursus is snel in te 
zetten als vast onderdeel van het onderwijs-
leeraanbod. Leerlingen kunnen thuis of op 
school in de Typetuin zelfstandig oefenen. 
Daarnaast organiseren wij ook klassikale 
cursussen, tijdens of na schooltijd. Ons doel 
is het optimale gemak voor de school en 
haar leerkrachten waarbij de leerlingen hun 
typevaardigheid op een leuke en productieve 
manier ontwikkelen.”

Ervaring 
Ik ontvang voor mijn klas een schoollicentie. 
We bekijken als eerste de introductievideo 
waar de verlaten plantenkas van professor 
Begoni wordt gepresenteerd. De video is 
filmisch gemaakt en aantrekkelijk voor 
leerlingen van deze leeftijd. In de Typetuin 
zijn verschillende levels waar de leerling de 
achtergelaten planten, Kwouwsels genaamd, 
van professor Begoni kan redden. In de 
plantenkas is ook een ‘leesetende’ plant 
ontstaan die verslagen moet worden. Er 
zijn 7 verschillende levels, 1 bonuslevel en 3 
games in de Typetuin. Level 1 start met losse 
letters. Hierna volgen letter reeksen, woorden, 
woord reeksen, regels en uiteindelijk een 
proefexamen waarin een groot stuk tekst 
getypt moet worden. Ieder nieuw level start 
met een uitleg in tekst en video. Vermeld 
wordt wat er geoefend gaat worden, hoe 

Level 1 van Typetuin.

Het startscherm van Typetuin. 

Examen Typetuin: type 

de hele tekst blind 

en foutloos na. De 

gemiddelde toetsaanslag 

per minuut wordt 

geregistreerd.
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Praktische aandachtspunten tijdens het 
leren typen 

Oefenen op blind leren typen Het blind leren typen is belangrijk 
om sneller en e�iciënter te kunnen typen, omdat het kijken 
naar je toetsenbord vertraagt. Blind typen is vooral in het begin 
niet eenvoudig. Een handige tip bij aanvang is om hardop de 
letter uit te spreken welke je aan het typen bent. Hierdoor zal je 
brein gemakkelijker deze letter associëren met de noodzakelijk 
vingerbeweging op het toetsenbord.
Let op accuraat typen Vaak denken mensen dat beter typen 
gelijk staat aan snel typen, maar vooral foutloos typen is van 
groot belang. Als je keer op keer terug moet keren naar het begin 
van de zin om fouten te verbeteren, dan verlies je al snel veel tijd. 
Gebruik het toetsenbord correct Wanneer je eenvoudig 
alle letters kan vinden, zonder erbij na te denken, dan kan je 
snel typen. Vaak vormt het gebruik van speciale symbolen, 
cijfers en leestekens voor veel mensen een obstakel. Het is dan 
ook belangrijk om ook te oefenen op het gebruik van minder 
voorkomende letters en symbolen. 
Snel typen, maar wel elegant Een juiste houding van pols en 
hand bevorderen een e�iciënte vingerzetting tijdens het typen. 
Probeer je vinger zo min mogelijk te bewegen tijdens het typen, 
zodat je weinig energie verspilt. Wanneer je leert typen met 10 
vingers dan zal dit uiteindelijk op een natuurlijke manier gaan.
Goed typen dankzij het gebruik van sneltoetsen Handelingen 
zoals plakken, kopiëren, opslaan en selecteren kun je met toets-
combinaties in één keer uitvoeren zonder dat je de muis hoeft aan 
te raken. Het leren typen van de meest voorkomende sneltoetsen 
is van belang. 
Oefening baart kunst Oefen je typevaardigheden elke dag 15 
minuten. Oefening baart kunst en dat is niet anders als je beter 
wilt leren typen. 
Je typevaardigheid verbeteren met een goede werkplek 
E�iciënt en goed typen is niet enkel een kwestie van snel met 
je handen kunnen bewegen. Ook de omgeving draagt bij aan je 
typevaardigheden. Hoe comfortabeler je zit en hoe rustgevender 
je werkomgeving, hoe e�iciënter je zal typen.

je vingerzetting moet zijn en tips voor je 
werkhouding. De uitleg bevat veel tekst die 
gelukkig ook voorgelezen kan worden.
Iedere oefening bestaat uit het overtypen van 
de tekst. 

Typetuin legt in de eerste levels minder 
het accent op snelheid, maar meer op 
nauwkeurig en zonder fouten overtypen. 
Het hartje rechts boven in beeld geeft aan 
hoeveel levens de leerling heeft. Onder in 
beeld wordt een toetsenbord afgebeeld, de 
letters die in dat level aan bod komen worden 
in kleur weergegeven en hebben dezelfde 
kleur als de letters op het toetsenbord 
die horen bij een bepaalde vinger. Tijdens 
elke oefening verschijnen er onderaan het 
scherm diamantjes. Er verschijnen evenveel 
diamantjes als het aantal seconden dat de 
leerling krijgt om de tekst over te typen. 
De leerling die foutloos typt verdient alle 
diamantjes die nog zichtbaar zijn op het 
scherm. Als de oefening niet binnen de tijd 
wordt afgerond, worden er geen diamantjes 
gewonnen of verloren. De tijdsbalk met 
diamantjes kan uitgezet worden voor 
leerlingen die hierdoor minder presteren. Met 
de diamanten kan de leerling online prijzen 
kopen. De leerling kan naar een volgend level 
als hij voldoende getypt heeft en zijn score 
hoog genoeg is. Het proefexamen opent 
wanneer je in level 8 minimaal 100 oefeningen 
hebt gedaan en het aantal aanslagen per 
minuut in dit level hoger is dan 100 (of 75 
bij een aangepaste normering). De games 
worden vrijgespeeld na het behalen van level 
2, 5 en 8 en zijn een leuke afwisseling om 
de typevaardigheid speels te oefenen en te 
onderhouden. De Typetuin is ook geschikt 

voor leerlingen met dyslexie. Naast dat de 
oefeningen zich aan het niveau en tempo van 
de leerling aanpassen, kan de leerling zelf ook 
een aantal instellingen veranderen. Zo is er een 
keuze uit drie lettertypes waaronder het Open 
Dyslexie Font, kan de normering aangepaste 
worden en kunnen alle introductieteksten 
worden voorgelezen. De leerling kan zijn eigen 
voortgang inzien in de rapportkaart, per level 
wordt met kleuren het niveau aangegeven. 
Ook de leerkracht kan de vorderingen van zijn 
leerlingen nog meer op detail volgen.

Conclusie
Ik vind Typetuin een aantrekkelijke online 
cursus om leerlingen tussen 8 en 12 jaar op 
een speelse wijze blind te leren typen. Zoals 
bij iedere andere typecursus is het regelmatig 
kort oefenen een voorwaarde om te slagen. 
Leerlingen die dagelijks 15 minuten oefenen 
slagen binnen 7 tot 14 weken. Als leerkracht 
dien je het oefenen op de weektaak te 
plaatsen. Is daar onvoldoende tijd voor, geef 
dan ook leerlingen de opdracht om thuis te 
oefenen en licht de ouders hierover in. De 
kracht van Typetuin zit in de adaptieve aanpak. 
Leerlingen krijgen oefeningen op niveau 
aangeboden en dit bevordert de motivatie en 
een succesvolle voortgang. Je kunt gratis de 
demoversie gebruiken en de levels 1 en 8 met 
de leerlingen bekijken. 

Typ de woorden en ontdek 

welke bijzondere planten er 

uit de potjes groeien. Game 

zonder tijdsdruk.

Probeer de woorden 

uit de woordpakketten 

van de taalmethoden te 

redden voordat ze door 

de leesetende plant 

worden opgegeten. 
Overzicht toetsenbord 

Typetuin. 

Verzamel diamanten in 

deze ruimtereis door hele 

zinnen, spreekwoorden en 

gezegden te typen.
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I
n amper tien jaar is de digitale wereld, dus ook in de school, flink 
veranderd. De wijze waarop wij nu informatie verwerven is niet te 
vergelijken met het moment waarop bijvoorbeeld de eerste iPhone 
haar intrede deed. Internetten was toen overigens niet makkelijk, de 

websites waren amper geschikt voor mobieltjes. Wie regelmatig de Bett 
bezoekt, maakt veranderingen mee. Ik was er voor het eerst in 2008 en 
van lompe PC-kasten is de PC geslonken tot minibordjes.

Over de Bett Show 
De Bett Show is een ICT-onderwijsbeurs waar je naast de producenten 
ook gebruikers ontmoet. Met ruim 850 bedrijven op een oppervlakte 
van 41.000 vierkante meter heb je aan één dag niet genoeg. Daarbij is 
voor een bezoek in elk geval enige voorbereiding aan te bevelen. Hoe 
groot het evenement ook is, dankzij de vele gesprekken proef je de 
internationale leertechnologie hier het best.

Bijzonder dit jaar 
Ieder jaar vallen de stands die door diverse landen zijn ingericht 
het meest op; dit jaar leek het alsof het Midden-Oosten nog beter 
vertegenwoordigd was en dat de stands nog groter waren dan het jaar 
ervoor. Bij de Verenigde Arabische Emiraten-stand probeerde men 
docenten te werven om in een van de woestijnstaatjes les te geven. 
Verder viel de enorme hoeveelheid softwareoplossingen voor veiligheid 
en gepersonaliseerd leren op. Zijn in Nederland bedrijven als Magister 
en SOM belangrijke spelers op het gebied van leerlingvolgsystemen, wie 
op de Bett rondkijkt, ontdekt al snel dat er heel wat meer mogelijk is. Bij 
een aantal stands met leerlingvolgsystemen heb ik mij verbaasd over 
de controle die men uiteindelijk op leerlingen wil hebben. Volgens mij 
verloopt het leerproces zodanig dat niet alles in kaart te brengen is. Het 
gaat per leerling dan weer snel en soms langzaam. Leerlingen spelen, 
experimenteren en falen. Dat alles in cijfers en rapporten onderbrengen 
om uiteindelijk een soort van totaal omvattend beeld per leerling te 

verkrijgen, gaat in sommige volgsystemen heel ver. Een bezoekster 
sprak zelfs van “Leerling-achtervolgings-systemen”.

Tussen de immer aanwezige hardware als digiborden en touchscreens 
(bijvoorbeeld Google Jamboard), viel een heel vreemde laptop op: de 
Pi-Top. De Pi-Top heeft als moederbord een minicomputer, de Raspberry 
Pi. Coding neemt een steeds belangrijker plaats in bij de Bett. Een 
elektronicaproducent had zelfs een compleet ingerichte truck in de 
hallen geparkeerd om zijn producten aan te prijzen. In de STEAM-
hoek kwam ik als docent het beste aan mijn trekken. STEAM staat 
voor science, technology, enginering, art and mathematics. Hier tref 
je collega’s uit alle landen die zoeken naar voorbeelden die in de klas 
toepasbaar zijn.

STEAM
Net als in de twee voorgaande edities van de Bett Show was STEAM 
Village de locatie waar je het dichtst bij de dagelijkse lespraktijk kon 
komen. Hier was het kijken, voelen en proberen. Veelal had men, 
ondanks drukte, alle tijd om met bezoekers informatie uit te wisselen. 
Prominent in de STEAM Village was een Micro:bit wall. Duizend 
gekoppelde Micro:bits lieten telkens een tekst voorbij komen. De maker 
van deze wall moet heel wat uurtjes besteed hebben aan het koppelen 
van de micro:bits.

Micro:bit lijkt het helemaal te zijn. Veel stands met Chinese of Koreaanse 
oorsprong lieten een diversiteit aan accessoires voor het minibordje 
zien. Bij de stand van DFRobot sprak ik met Jowy Yang. Hij vertelde 
dat zijn bedrijf voor de jonge uitvinder speciale dozen met micro:bit 
sensoren verkoopt. Het getoonde voorbeeld zag eruit als een eenvoudig 
in elkaar te zetten LEGO-set. Naast deze beginnersset verkocht het 
bedrijf ook een doos met elektronische sensoren die te gebruiken zijn bij 
allerlei natuur- en scheikundeproeven. 

Bett Show 2018  
Verslag

Jaarlijks komen ruim 37.000 bezoekers in vier dagen in de enorme ExCeL hallen bij de Londense 

Docklands voor de ICT-onderwijsbeurs Bett Show. Namens Vives Magazine was Aad van der Drift 

aanwezig op de beurs en deed verslag. 
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Uiteraard ontbreekt een boek om te leren werken met micro:bit niet op 
deze beurs, de titel “micro:bit in wonderland is veelzeggend. Het leek wel 
of Arduino en Raspberry Pi op de achtergrond waren geraakt. Dat leek 
zo, want bij de stand van Pi-Top waren een tiental bezoekers bezig met 
het schakelingen programmeren op een Raspberry Pi-bordje. De Pi-Top 
is een laptop die geheel draait op wat men een singleboardcomputer 
noemt. Nadat je het toetsenbord opzij hebt geschoven, kun je diverse 
componenten, zoals ledjes en sensoren, aansluiten die je vervolgens 
op een prettige manier programmeert. Bij de stand van OHBOT kocht 
ik bijna een OHbot Pi. Deze met grote ogen uitgeruste robot (wederom 
Rasberry Pi) is relatief eenvoudig programmeerbaar, de e�ecten zijn 
fantastisch. Hoewel ik vaker de neiging heb iets aan te scha�en, is 
dat amper mogelijk op de Bett Show. Kijken en proberen voeren de 
boventoon, slechts een enkele stand verkoopt iets. Er is natuurlijk 
meer dan de Rasberry Pi en micro:bit. Zo heeft SAM Labs een heel 
andere manier van digitaal knutselen. Sam is een set van intelligente 
blokjes welke je kunt koppelen met bluetooth. Het aardige van Sam 
is dat men naast de handige blokjes ook een heel lesprogramma met 
docentenhandleiding heeft ontwikkeld. De prijs van een setje is € 1200,- 
en dan heb je voor 30 leerlingen lesmateriaal. 

Internationaal 
Meerdere internationale stands geven een indruk wat in landen als 
Frankrijk, Spanje, Singapore, Korea, Finland en de Verenigde Arabische 
Emiraten speelt. Ook was er een Nederlandse stand, maar of de daar 
aanwezige Dutch School door onze overheid wordt gesteund, is nog 
maar de vraag. Bij de stand van de Verenigde Arabische Emiraten 
sprak ik met een Engelsman die voor een zeer goed salaris al enige 
jaren lesgeeft in Abu Dhabi. Wie graag in een warm land met strenge 
kledingvoorschriften voor de klas wil staan, kan zich aanmelden op 
de website cvs.moeuae.ae. Er is vooral belangstelling voor docenten 
computer science, Engels en wiskunde. Geïnteresseerden moeten er wel 
rekening mee houden dat de kledingvoorschriften en ethische normen 
duidelijk anders liggen dan bij ons. 

Heel aardig was de Franse stand, hier had men vooral mooie dingen. 
Helaas was het lastig om de twee demonstraties die men mij aanbood 
op te starten. De eerste keer leek het alsof er geen internet was en bij 
de tweede demonstratie had de musicus die mij Code DJ zou willen 
laten zien duidelijk geen zin meer. Dat laatste programma is interessant 
omdat het een verband legt tussen programmeren en muziek maken. 
De bijbehorende Franse website (Tralalere) is overigens de moeite van 
het bezoeken waard. Deze overkoepelende Franse onderwijs en ICT-
organisatie probeert via serieus gaming leerlingen digiwijs te maken. 
Directeur de Programme, Serge Versille, had een enthousiast verhaal 
over zijn zoektocht naar goed digitaal materiaal. Opvallend in zijn 
verhaal was dat het Franse initiatief een samenwerking is tussen de staat 
en het bedrijfsleven. 

The Dutch School 
De Nederlandse bijdrage was minder omvangrijk dan je van ons 
kennisland mag hopen. Behalve de immer aanwezige Prowise was er 
dit jaar ook The Dutch School met bijbehorende molens, stroopwafels 
en oranje kleuren. The Dutch School is een collectief van innovatieve 
Nederlandse edutech startups. Doel is te laten zien wat innovatieve 
oplossingen voor lesgeven en leren kunnen betekenen. Ook hier een 
aantal mooie initiatieven, al zijn Lesson Up en Bomberbot voor velen 
oude bekenden. The Dutch school wil vooral creatieve ICT-oplossingen 
voor het onderwijs.  

Handige links
DFRobot.com 
techagekids.com/p/alice.html
pi-top.com
ohbot.co.uk
eu.samlabs.com 
code-dj.com
tralalere.com
lessonup.io/nl
thedutchschool.nl

Bett 2019 

Wanneer: 23-26 januari 2019
Waar: ExCeL, Londen  
Toegang: gratis
Aantal bezoekers: 37.000
Tip: bedenk vooraf waar je naar op zoek gaat 
en neem er de tijd voor.
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Suzanne is de ‘mama’ van onderwijsrobot Eddy. 
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Hoe ‘de mama van onderwijsrobot Eddy’ alle scholen van haar scholenkoepel enthousiast 
krijgt over robots, programmeren en computational thinking.

S
uzanne Jansen was jarenlang actief als ICT-coördinator binnen 
haar school, Montessorischool Elzeneind in Oss. “Ik deed best 
veel met ICT in mijn eigen groep 3/4 en probeerde ook binnen 
Elzeneind van alles op te zetten. De bijeenkomsten van het 

ICT-netwerk van onze scholenstichting leverde me heel wat inspiratie 
op. En door mijn deelname in 2016 aan een Teacher Maker Camp bij 
Waag Society in Amsterdam kwam ik echt op stoom over de innovatieve 
mogelijkheden van ICT en technologie binnen het onderwijs. Dus toen 
ik de vacature zag voor een bovenschoolse ICT-innovator binnen de 
scholenstichting, dacht ik meteen: die baan is voor mij!” Suzanne sol-
liciteerde en werd met ingang van schooljaar 2017-2018 aangenomen in 
deze nieuwe functie. 

Best een fikse klus voor een stichting met dertien 
scholen… Hoe pak je zoiets aan?
“Inderdaad een flinke klus. Vooral ook omdat mijn schoolbestuur 
SKBO per 1 januari 2018 fuseert met Stichting OOG tot SAAMscholen. 
Straks hebben we 28 scholen en het is nog niet helemaal duidelijk wat 
dit betekent voor mijn bovenschoolse functie. Maar ik loop altijd over 
van energie en ideeën, dus ik ben gewoon begonnen. Mijn opdracht 
is om digitale geletterdheid op alle scholen van de grond te krijgen. 
Volgens het model van SLO en Kennisnet is digitale geletterdheid een 
combinatie van vier 21e eeuwse vaardigheden: ICT-basisvaardigheden, 
informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Ik 
werk bestaande leerlijnen en stappenplannen verder uit en verzamel 

‘Groots denken, 
klein organiseren’

Onderwijsambassadeur
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voorbeeldmateriaal. Maar ik pieker er niet over om dat van bovenaf te 
droppen, dat roept alleen maar weerstand op. Mijn motto is: ‘Groots 
denken, klein organiseren’. Dus ik begin klein, ik stap elke school binnen 
en probeer kinderen en een paar leerkrachten enthousiast te maken. Zo 
hoop ik binnen elke school een olievlek te verspreiden.”

Vertel eens wat meer over je aanpak via klein 
organiseren?
“Ik begin met het ondersteunen van leerkrachten die al a� initeit met 
ICT hebben. Bijvoorbeeld degene die tijdens een keuzemiddag een 
workshop Scratch wilde geven. Ik heb wat met hem gebrainstormd over 
hoe hij dat zou kunnen aanpakken. Met de leerkracht die met de hele 
groep tegelijk unplugged wilde programmeren, bedacht ik een school-
pleinspel: leerlingen schrijven een programma op een wisbordje met de 
pijlentaal die ze al van de Bee-Bot kennen. Met dat programma moeten 
ze elkaar van de ene plek op het plein naar de andere loodsen. Elke pijl 
betekent een tegel vooruit. Dat spel was een groot succes, de kinderen 
vonden het superleuk. Plezier en enthousiasme van de kinderen is voor 
leerkrachten altijd een enorme stimulans om nieuwe dingen te probe-
ren in hun lessen. Daar maak ik graag gebruik van.”

Mooie strategie: kinderen enthousiast maken en zo 
leerkrachten over de drempel krijgen. Heb je nog meer 
voorbeelden?
“Bijvoorbeeld Eddy de onderwijsrobot, de grote trots van de dertien 
leerlingenraden binnen ons bestuur. Vorig jaar mochten die plannen 
indienen om tienduizend euro uit te geven. De kinderen hebben er goed 
over nagedacht en uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om onder-
wijsrobot Eddy aan te scha� en. Eddy is een mensachtige Nao-robot 
die door Hogeschool de Kempel en de Rolf groep verder ontwikkeld en 
voorgeprogrammeerd is voor gebruik in het Nederlandse onderwijs. 
Onze Eddy werd gebracht door zijn ontwikkelaars, die hem kort intro-
duceerden voor de leerlingenraden, leerkrachten en belangstellenden. 
Daarna lieten ze ´m achter. Toen was de vraag: ‘En nu?’ We begonnen 
met een soort roulatieschema langs alle scholen, maar dat kwam niet 
overal van de grond. Want wie Eddy wil gebruiken als deel van het 
onderwijsprogramma, zal zich er toch wat meer in moeten verdiepen. 
En de werkdruk is al zo hoog, daar kwamen de meeste leerkrachten niet 
aan toe. Dus heb ik me opgeworpen als de ‘mama van Eddy’. 

Wat is je doel met robot Eddy? 
Mijn begindoel is om hem mee te nemen naar elke school voor een 
kennismakingsdag. Ik introduceer Eddy op zo’n dag aan telkens twee of 
drie klassen tegelijk. Ook de betre� ende groepsleerkrachten zijn erbij 
en als die het enthousiasme van de kinderen zien, laten ze hun gereser-
veerdheid al snel varen. Als de robot begint te zwaaien: ‘Hallo, ik ben 
Eddy’, zwaaien ze allemaal terug, kinderen én leerkrachten. En als hij 
een Gangnam Style-dansje inzet, is de hilariteit groot. Dan is het ijs wel 
gebroken. Daarna blijft Eddy twee weken op die school en gaat hij in de 
verschillende klassen op bezoek. In sommige bovenbouwgroepen gaan 
kinderen ´m ook zelf programmeren. Ze laten Eddy dingen zeggen en 
koppelen daar bewegingen aan. Het is niet heel diepgaand wat kinderen 
zo leren aan programmeervaardigheden. Maar ze leren wel goed in 
stappen denken en dat is toch de basis voor computational thinking.”

Dat klinkt leuk, een dansende robot in de klas. Maar is 
dat die tienduizend euro wel waard?
“Ik vind het een mooi staaltje van ‘kinderen in hun kracht zetten’ dat 
de leerlingenraden de kans kregen zelf te beslissen over dat geld. 
Maar eerlijk gezegd zou ik er zelf niet zo snel voor gekozen hebben 
om zo’n groot bedrag aan één robot uit te geven. Ik zou eerder meer 
simpele spullen hebben aangeschaft, bijvoorbeeld micro:bits, zodat 
die op meerdere plekken, dichterbij de lessituatie in de klassen konden 
worden neergezet. Maar Eddy was er al toen ik deze functie kreeg. Dus 
zorg ik dat leraren en leerlingen het aandurven om hem te programme-
ren. Hij kan zoveel andere dingen dan bijvoorbeeld de bekende Bee-Bot, 
dat kinderen door Eddy een bredere blik krijgen op de mogelijkheden 
van robotica.”

Heb je nog meer voorbeelden van hoe je klein begint, 
met grootse plannen in je achterhoofd?
“Ik organiseer vanaf dit schooljaar ook de innovatie- en inspiratiebijeen-
komsten, waar leerkrachten zelf dingen kunnen uitproberen. Dan pak ik 
bijvoorbeeld met de aanwezigen een van de ICT-leskisten uit die onze 
scholenstichting rijk is. Daar zit onder andere een mBot in, een Ozobot, 
micro:bits en een map met unplugged-opdrachten. Zonder druk, zonder 
dat kinderen hen op de vingers kijken, durven leerkrachten mak-
kelijker nieuwe dingen uit te proberen en ermee te experimenteren. 
Heel grappig om te zien dat ze het meestal net zo aanpakken als de 
kinderen: ze beginnen gewoon, zonder ook maar een handleiding te 
hebben gelezen. Daarna praten we door over hoe ze dingen in de klas 
kunnen inzetten. Ik wil er laagdrempelige bijeenkomsten van maken, 
waar mensen graag op af komen. Verder probeer ik op elke school een 
paar leerkrachten te stimuleren. Dan breidt het zich wel verder uit. Als 
iemand bijvoorbeeld op een keuzemiddag met de micro:bit aan de slag 
gaat, willen kinderen het resultaat natuurlijk trots laten zien aan hun 
eigen groepsleerkracht. En niets trekt een leerkracht zo goed over de 
streep als het trotse enthousiasme van kinderen die iets nieuws geleerd 
hebben…”

Fantaseer eens verder? Wat worden je volgende 
stappen?
“Ik zou graag ook expertise van buiten de school binnen halen: gastles-
sen door ouders of door bedrijven uit Oss. Of excursies naar bedrijven 
in de regio. Mijn vriend werkt bijvoorbeeld bij geneesmiddelenbedrijf 
MSD, waar in het magazijn veel robots rondrijden. Die volgen een 
bepaalde lijn om bij de juiste voorraadstellingen te komen en zo de 
gewenste spullen te verzamelen. Eigenlijk volgens hetzelfde principe 
als een Ozobot. Het lijkt me heel interessant voor de kinderen om die 
parallellen te zien.” 

Als Eddy begint te 
zwaaien, zwaaien kinderen 
én leerkrachten terug
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ME
Maakmeester Jorrit Neele van basisschool 
Stadskwartier in Meppel is op Twitter 
bekend als de @MeesterJorrit, die 
zulke vrolijke maak-tweets verstuurt 
vanaf de techniekzolder op zijn 
school. Vives zocht hem en zijn 
groep 8 op en belandde tussen 
de soldeerbouten, lijmpistolen, 
piepschuimsnijders, ledjes, 
microbits en breipennen.

Wat NOU
JE ?MAAK

 
 
 
 

Jorrit Neele kreeg het plezier in techniek en maken met de paplepel 
ingegoten. “Ja, letterlijk”, beaamt hij lachend. “Mijn vader had een 
ijzerwarenzaak en ik ben dus opgegroeid tussen allerlei gereedschappen 
en materialen. Bij ons thuis werd nooit klakkeloos iets nieuws aangeschaft 
of iets kapots vervangen: mijn vader probeerde het altijd eerst zelf te 
repareren, te maken of aan te passen. Het plezier in ‘goed kijken, een 
oplossing bedenken, iets proberen te maken, leren van je fouten en 
het opnieuw proberen – dit keer met succes’ zat er bij mij al vroeg in. Ik 
probeer nu al mijn leerlingen dezelfde succeservaring mee te geven van 
zelf iets maken, liefst iets met een functie. Bijvoorbeeld iets dat licht of 
geluid geeft, beweegt, drijft of propjes wegschiet. Om zo samen met je 
leerlingen aan de slag te gaan, samen oplossingen te bedenken, hoef je 
echt geen technische achtergrond te hebben. Elke leraar die durft, kan het. 
Vaak zie je op scholen dat alle kinderen in een groep bij handvaardigheid 
dingen maken die op elkaar lijken. Jammer, saai en niet nodig!”

Zoeken naar vorm en structuur voor de techniekles
Op het Stadskwartier krijgt Jorrit alle ruimte om te experimenteren 
met maakonderwijs – dat hier techniekles wordt genoemd. “Het 
was nog best lastig om een goede vorm te vinden waarin de 
verschillende aspecten van maken aan bod komen: creativiteit en 
eigen ideeën uitwerken, vaardigheden leren, met gereedschap 
omgaan en ontwerpend leren. Stapsgewijs denken, schetsen, maken, 
falen en opnieuw beginnen. Vorig schooljaar gebruikte ik een 
Techniekgrabbelton. Ik had een heel stel projecten bedacht, beschreven 
en genummerd. Elke leerling mocht een balletje grabbelen, met daarop 
het nummer van een van die projecten. De leerlingen vonden het leuk, 
maar iedereen deed wat anders. Daar werd ik een beetje gek van, 
en kinderen konden elkaar zo niet goed helpen. Dat moest anders. 
Samenwerken vind ik misschien wel de belangrijkste vaardigheid om 
te leren. Daarom wissel ik dit schooljaar grote ontwerpprojecten van 
tien weken af met een techniekcarrousel met kleinere opdrachten. En 
leerlingen werken steeds samen in groepjes. Dat bevalt beter.” 

Techniekzolder vol goedkoop materiaal
Jorrit en zijn collega Linda Stuiver staan samen fulltime voor een 
basisgroep van 43 leerlingen. “Dat gaat prima, behalve bij de 
maaklessen. Een maakles zonder troep en geknoeide lijm bestaat niet 
en dat is in een klaslokaal vervelend. Bovendien hadden we te weinig 
plek om werkstukken-in-wording op te slaan.” De oplossing lag op 
zolder: de kerstversiering en de opgeslagen tafels en stoelen werden 
in een hoek geschoven en voilà: een prachtige techniekzolder. Jorrit 
kreeg een bescheiden budget voor gereedschap en materiaal. “Ik 
verzamelde papier, karton, piepschuim en ijslollystokjes en kocht ledjes, 
kopertape, piepschuimsnijders, soldeerbouten en lijmpistolen. Heel veel 
lijmpistolen. Wil je techniekles van de grond krijgen op de basisschool, 
dan moet het allemaal zo goedkoop en makkelijk mogelijk zijn. Ik vind 
3D-printers ook heel gaaf, maar die vergen best veel onderhoud, dat 
komt er vaak niet van. En printen duurt te lang, het is lastig om ieder 
kind aan de beurt te laten komen. Dus de twee printers die ik ooit kreeg, 
staan nu te versto�en op de kast – zo zonde. Ik ga binnenkort een plan 
bedenken hoe die printers in te zetten als onderdeel van een opdracht. 
3D-printers zijn ook flink duur, 1.200 euro of zo. Weet je wel hoeveel 
lijmpistolen je daarvoor kunt kopen?”

Liever een 
lijmpistool 
dan een 
3D-printer
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Ieder kind moet techniekles krijgen
Jorrit en zijn collega Frans van Staalduinen maken plannen om ook 
de andere Stadskwartier-groepen aan het maken te krijgen. “Ik vind 
dat alle kinderen de kans moeten krijgen om al doende te leren 
begrijpen hoe de wereld om hen heen werkt. Bijvoorbeeld: hoe werkt 
een stroomkring? Een paar kinderen uit mijn groep maakten vandaag 
een led-armband, die aangaat zodra je ‘m om je pols vastklikt. Met 
groep 5 ga ik binnenkort zaklampjes maken van een ijslollystokje, een 
batterij, een ledje en een paperclip. Gaaf toch als ze daar trots mee 
thuiskomen? En de kleuters gingen laatst helemaal los met een MaKey 
MaKey en schoolfruit. Om daar geluid uit te krijgen, moet je met je lijf de 
stroomkring sluiten. Omdat ze elkaar vasthielden om zo allemaal geaard 
te zijn, bespeelden ze de mandarijnen en appels met hun neus. Echt 
lachen was dat. Kinderen leren zo makenderwijs om iets te proberen. 
En als het fout gaat, denken ze na over hoe het verbeterd kan worden. 
Ze zijn daar echt heel gedreven samen mee bezig. Ook de kinderen die 
snel afgeleid zijn en tijdens een gewone les vaak maar wat zitten te 
geiten. Ze leren samenwerken, problemen oplossen, kritisch en creatief 
denken… Het halve schema met 21e eeuwse vaardigheden kun je in een 
techniekles stoppen.”
 
Ontwerpend leren & techniekles
“Wat grotere maakprojecten zijn bij uitstek geschikt voor ontwerpend 
leren”, vertelt Jorrit verder. “De zesstappencyclus doorlopen kost tijd: 
bedenken, schetsen, plannen, maken, testen en verbeteren, presenteren 
en evalueren. Eerder dit schooljaar hadden we een superleuk project: 
we gingen de baas van de midgetgolfbaan in Meppel helpen om zijn 
baan te pimpen. We begonnen met een bezoek aan de golfbaan. De 
kinderen maten van alles op, maakten aantekeningen. Op school 
werkten ze daar tien weken aan door. Er kwamen de meest wilde 
modellen uit, zoals een giraf, een molen, een iglo en Pikachu. Op dat 
moment kenden ze de microbit nog niet, inmiddels wel. Dus wellicht 
doen we een nog een nieuwe ontwerpcyclus om hun eigen model 
interactief te maken met behulp van bijvoorbeeld een lichtsensor of een 
drukschakelaar van kopertape.” 

Echte makers delen graag
“Echt bijzonder, dat maakonderwijswereldje: iedereen is bereid om te 
delen, elkaar te inspireren en te helpen. Zo bouwden twee van mijn 
leerlingen een prachtige katapult van ijslollystokjes, elastiekjes, een 
wasknijper en een flesdop. We maakten een demonstratiefilmpje waarin 
de ene maker de andere beschiet – raak. Dat filmpje stuurde ik naar Rolf 
Hut van de TU Delft, die het liet zien aan zijn studenten die ook met een 
katapultproject bezig zijn.” 

Nog een voorbeeld: Het nieuwe boek van Astrid Poot en Dieuwertje 
Boeren Bo bouwt een boot, waarin hoofdpersoon Bo de ontwerpcyclus 
doorloopt, inspireerde Jorrit tot het maken van een botenbouw-
lesbrief. Jorrit: “Astrid vond het zo leuk dat ik in de techniekles met haar 
boek aan de slag wilde, dat zij mijn lesbrief vormgaf en er wat extra 
tekeningen bij maakte. Nu is een groepje van mijn leerlingen daarmee 
bezig, er gaat in elk geval een donutvormige boot gemaakt worden.” 

Wil je techniekles van 
de grond krijgen op de 
basisschool, dan moet het 
allemaal zo goedkoop en 
makkelijk mogelijk zijn

Nieuwsgierig geworden? 
Jorrit deelt graag de maakideeën die hij in zijn groep gebruikt. Alle 
projecten die voorkomen in dit artikel, ook de botenbouw-lesbrief, kun 
je vinden onder het kopje ´Vives lessen en filmpjes´ op zijn 
Yurls-pagina meesterjorrit.yurls.net.
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“Is dat niet een beetje ouderwets?” Vraagt een leerling, 
maar de dj uit de groep zit al helemaal te glundere. “Nee 
man, dat is gewoon een podcast!” De klas verdeelt zich in 
een paar groepen en buigt zich over de opdracht: ‘Maak 
een hoorspel met een zelfverzonnen verhaal dat geschikt 
is voor kinderen tussen de 9-13 jaar, een afgerond geheel 
vormt, meerdere personages en zowel digitaal als analoog 
gemaakte geluiden bevat. Met rode oortjes worden de 
taken verdeeld. De verhaallijnen worden verzonnen, 
nieuwe apparatuur gekozen en besteld, er worden proefop-
names gemaakt en overal door de school lopen leerlingen 
met opname apparatuur om alledaagse geluiden op te 
nemen. Gek genoeg komen alle groepen uit op een horror-
verhaal, eng genoeg om te relateren aan moderne series, 

grappig genoeg om geschikt te zijn voor de jonge doelgroep. 
Omdat er genoeg taken te verdelen zijn, doet iedereen iets 
wat hij of zij goed kan. Elk groepje heeft daarnaast een 
manager om ervoor te zorgen dat de communicatie goed 
loopt. En zo is iedereen bezig met het vak media op een 

manier die past en waar ze iets van leren. 

Dion (manager): “Ik probeer iedere les een vergade-
ring te leiden, te controleren of we op schema zijn en 
ik help waar nodig is. Best lastig. Soms zijn mensen 
wel eigenwijs. Maar ik ook.” 

Robin (scriptschrijver): “Ik houd van verhalen schrijven, dus ik ben 
echt blij met mijn taak! Lekker fantaseren, best moeilijk om een lang verhaal te 

maken dat leuk blijft. Hoe houd je de spanning erin?” 

Tyara (geluiden): “Ik heb de analoge geluiden bedacht, gemaakt en opgenomen. 
Met een iPad en een microfoon heb ik voetstappen, windruizen en ritselende bosjes 
opgenomen. Maar ik heb ook wolvengeluiden gemaakt en opgenomen. Het is 
grappig dat het eigenlijk nooit echt stil is om je heen, dus het is niet gemakkelijk om 
zo’n geluid goed te krijgen.” 

Rocco en Quinten (geluiden): “Wij hebben de geluiden op de computer gemaakt. 
We hebben gewerkt met iMovie en FL Studio. Sommige geluiden bestaan al online, 
die kun je vinden als ‘samples’. Andere geluiden hebben we zelf gemaakt. We zorgen 
natuurlijk ook voor bijpassende spannende muziek. Het is belangrijk om goed te 
weten hoe het verhaal gaat, zodat je de goede sfeer kunt pakken.”  

Pepijn (promotie): “Ik zorg voor promotiemateriaal en een geluidstrailer om 
mensen te enthousiasmeren. In mijn rol ben je heel afhankelijk van de anderen, 
zonder informatie kun je niets.” 

Na heel wat lessen hard werken lopen alle verhalen gelukkig grappig en goed af. 
Vooral in Burnoak Forest, daar blijkt het monster de jonge mensen niet te willen 
opeten, maar ze mee te willen nemen naar een sprookjesachtige plek.  

Horrorhoorspel in je oren!

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

Mijn klas kijkt verbaasd als ze het lokaal binnenkomen. De stoelen heb ik met de ruggen naar 

mij toe klaar gezet. Als iedereen zit en ik naar twintig ruggen kijk zet ik een hoorspel aan van het 

overbekende verhaal ‘Alleen op de wereld’. Er wordt gedraaid en gesteund: ‘Echt? Dit is zo oud en saai 

mevrouw’, maar als het verhaal vordert wordt het langzaam stil. De piepende deuren, de krakende 

stoelen en de verschillende stemmen krijgen de klas langzaam in hun greep. Tot ik rigoureus het 

geluid uit draai. De ergernis over het niet mogen afluisteren van het verhaal krijg ik alleen weggewerkt 

door de nieuwe opdracht uit te leggen: we gaan een hoorspel maken!

De mediaklas van Inge

*Kara trek haar zwaard en steekt het monster* 
Monster: ‘Ahww’  Je�/Sterre: ‘Nee!!’ 
Luke: ‘Lekker gedaan Kara’  
Monster: ‘Dat zijn wat mooie zwaardtechnieken, 
waar heb je dat geleerd?’ 
Kara *verbaast*: ‘Euh schermles??’  
Monster: ‘Sorry als ik jullie liet schrikken, maar ik had een goede reden. Mijn 
naam is trouwens Grympus Black, 
volg mij maar.’  
De 5 kinderen: ‘Okee??’ 
*ze volgen hem naar hem een stenen wand met een opening* 
Xander: ‘Wat is dit?’  
Monster: ‘Vertrouw mij, want ander eet ik jullie op!’ 
De 5 kinderen: ‘WAT!!’  Monster: ‘Grapje HAHAHA!’

tekst: Inge Spaander42
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Vakdagen voor facilitair management in het onderwijs 

Het Platform Onderwijs & Facilitair (POF 2018) is 
de enige vakbeurs die zich specifi ek richt op de 
facilitaire kant van het onderwijs. 
• Voor managers, docenten, directies, 

besturen en overheden.
• PO, VO, MBO, HBO en WO.
• De nieuwste facilitaire producten/diensten.
• Interactief kennisprogramma met workshops 

en presentaties.

24 & 25 april 2018  •  Nijkerk 
Hart van Holland | De Loods20

18 Platform
onderwijs & facilitairPOF

Registreer nu 

uw gratis bezoek!

en presentaties.

w w w. p o f - o n l i n e . n l

Hoofdthema’s 
in het kennisprogramma:
• Integrale onderwijsomgeving

• Innovatie en Beleving
• Energiebeheer en Duurzaamheid

• Veiligheid en Beveiliging

Partners

POF2018-AdvVives_260x360.indd   1 08-03-18   13:09
Naamloos-1   1 15-3-2018   09:47:30



tekst: Geneva, Daniël, 
Anna en Marije 44
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In december zijn wij, Geneva, Daniël, Anna en Marije uit klas 2 vmbo van GSG Guido uit Arnhem naar 

Zwolle gereisd om te vergaderen met Karin Winters, de hoofdredacteur van Vives. Wij gaan namelijk 

het mei-nummer van Vives overnemen, samen met de klas.

W
e hebben kennisgemaakt met Karin en hebben heel veel informatie gekregen. In 
dit project gaan we kijken hoe we van helemaal niets tot een tijdschrift komen. 
We worden daarbij geholpen door de redacteuren van het tijdschrift die ons leren 
interviewen en ons leren hoe je een goed artikel schrijft. 

Onderwijs vroeger en nu 
Begin maart hebben wij met de hele klas nagedacht over een thema en wij willen het mei-
nummer graag besteden aan het onderwerp ‘Onderwijs vroeger en nu’. We gaan proberen om de 
Minister van Onderwijs te strikken voor een interview, we gaan in gesprek met ouders en opa’s 
en oma’s over onderwijs en we willen graag plekken bezoeken waar onderwijs er net even anders 
uitziet dan anders. Vives heeft namelijk een heel aantal lege pagina’s voor ons gereserveerd die 
we zelf mogen invullen. 

Veel artikelen worden ook gewoon geschreven door de redacteuren van Vives. Wij gaan dan met 
hen in gesprek over hoe de artikelen passen bij het thema. Daarnaast gaan ook aan de slag met 
de Vives website, daarvoor gaan we opdrachten krijgen.

We hebben alle pagina’s van het tijdschrift dat we gaan maken op grote a3-vellen gezet en verder 
gebrainstormd over de invulling. We hebben er veel zin in en we hopen dat jullie in mei mede 
door onze inzet een prachtige Vives te lezen krijgen! 

De gasthoofdredacteuren van de Vives mei editie

Even voorstellen… 
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Vast&zeker 
Schooltools
Onderwijslinks
Eduware
Wat maak je me nou 
Vives actueel 

vast&zeker De volgende Vives Magazine heeft 

voor het eerst in zijn bestaan een 

gasthoofdredactie. Dat heb je al 

kunnen lezen in deze Vives. De 

leerlingen gaan zoveel mogelijk zelf 

artikelen verzamelen, mensen (laten) 

interviewen en invulling geven aan 

een eigen thema. We hopen dat 

zij in staat zijn om de minister van 

onderwijs Arie Slob te strikken voor 

een interview. Vanzelfsprekend zijn 

de vaste rubrieken gewoon weer 

aanwezig. We zijn heel benieuwd hoe 

het Ronald Heidanus en zijn gezin 

bevalt in Scandinavië met Education 

on Tour! 
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Kijk voor meer congressen op nationaleonderwijsgids.nl/onderwijsagenda

Kijk voor meer evenementen 
op onderwijsagenda.nl

Talent in de klas  
5 april

talentindeklas.nl

Nationaal Mediawijsheid
Congres
28 maart, Reehorst, Ede 

bit.ly/2CYHEHf

M@sterklas VO Content thema 
Thema: E� iciënt di� erentiëren door inzet van onderwijsassistenten
3 april, ’t Ravelijn, Steenbergen 

bit.ly/2FgS5Yx

Nationaal Mediawijsheid Congres 
Maatwerk door flexibele roosters.
15 mei, Christelijk Lyceum, Veenendaal

bit.ly/2H6qJES
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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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Voor maar €3,- per leerling per jaar1

Leerplatform
Een educatieve omgeving voor 

zowel leerkracht als leerling.

Devicebeheer
Beheer de devices van je 

leerlingen vanuit één omgeving.

Educatieve verwerking 2

Leerlingen werken op eigen 

niveau naar de leerdoelen toe.

Presenter 10
Breng je lessen tot leven met 

onze inventieve bordsoftware.

Prowise GO 
Ga voor het hele pakket!

Inclusief volledige ontzorging op IT gebied
• Volledige inrichting en installatie

• Onsite service & support

Let education speak

Prowise GO is beschikbaar vanaf 1 september 2018
1  Prijs is exclusief btw en geldt tot 1 september 2020, daarna €6,- per leerling per jaar.

2  Educatieve verwerking is gefaseerd beschikbaar vanaf januari 2019.Ga naar prowise.com/prowise-go en laat je inspireren!


	v159_48



