
nieuws 
interviews 
recensies

reportages
apps

workshops 

160 2018
juni

Onderwijsinnovatie en ICT

Door de ogen 
van de leerling: 
onderwijs toen en nu

Speciale editie:gasthoofd-redactie van 2vmbo Guido Arnhem 

Interview minister Slob  
Moeten leraren minder uit 
boeken werken? 

Onderwijsouders 
“Wat we elkaar thuis zeggen,
vertellen we niet door” 

Education on tour 
Op reis in Scandinavië op 
zoek naar goed onderwijs 

01 Cover_v160.indd   1 16/05/2018   12:22



Naamloos-1   1 24-5-2018   10:37:37



VIVES 160

10 Onderwijsouders 
Leerlingen Anna, Iris, Niels en Marije 

interviewden Anna’s ouders over hun 17-jarige loopbaan 
in het onderwijs. Linda Krol is juf bij de kleuters en 
Wouter Krol heeft groep 8, allebei op Gereformeerde 
Basisschool Pieter Jongeling in Arnhem. En omdat 
Anna bij haar ouders in de klas heeft gezeten, 
kreeg zij natuurlijk ook wat vragen voorgelegd. Een 
onderwijsfamilie in de schijnwerpers.
 

14 Bartiméus Onderwijs
Dick Lunenborg werkt al 17 jaar als ICT-

deskundige bij Bartiméus Onderwijs. Bij de Bosschool 
van Bartiméus worden slechtziende en blinde 
leerlingen met een verstandelijke beperking begeleid. 
Hij heeft veel kennis en ervaring opgedaan met het 
inzetten en ontwikkelen van methodieken en trainingen 
die aansluiten op mogelijkheden en talenten van de 
leerlingen van de Bosschool. ‘Gewoon waar het kan, 
speciaal waar het moet’, is het uitgangspunt van alle 
scholen van Bartiméus.

16 Interview Arie Slob 
Arie Slob zit inmiddels een half jaar op 

zijn post. Hoogste tijd voor de Vives-hoofdredactie 
van deze bijzondere editie om de minister voor Basis- 
en Voortgezet Onderwijs en Media op hun school uit 
te nodigen voor een gesprek over zijn drijfveren en 
doelen. In de setting van een heuse Guido’s Talkshow 
vroegen Marije, Elwin, Emiel en Anna de bewindsman 
het hemd van het lijf. De minister is zeer te spreken over 
zo’n interactieve les Nederlands: “Met goed luisteren, 
doorvragen, samenwerken en daarna een tekst 
uitwerken, oefen je vele vaardigheden tegelijkertijd.” 

38 Education on tour
Onderwijsechtpaar Ronald Heidanus en Inge 

van de Goor vertrokken eind januari – met hun drie 
kinderen Feie van 11, Jonah van 9 en Leiah van 6 – op 
ontdekkingsreis door Scandinavië. Een half jaar lang 
van school naar school, op zoek naar inspiratie, op zoek 
naar de essentie van goed onderwijs. De leerlingen van 
de gast-hoofdredactie van dit Vives-nummer wilden 
daar het fijne wel van weten.

juni

waar&wat

Van de hoofdredactie

38

Eigenlijk zou ik achterovergeleund moeten zitten en 
de gasthoofdredactie het werk moeten laten doen. 
Wat een inspanningen hebben de leerlingen van 
Henk ter Haar verricht en vooral een compliment 
aan Carla Desain en Brigitte Bloem. Carla en Brigitte 
hebben dit Vives nummer samen met de leerlingen 
van een 2 vmbo klas van Guido in Arnhem voor een 
groot deel vormgegeven.

Ik ben trots op de leerlingen! Zij bewijzen dat 
vmbo-leerlingen heel erg veel in hun mars hebben. 
De zeer stimulerende docent Nederlands Henk 
ter Haar is daar natuurlijk ook voor te prijzen. 
Dat wat mij als hoofdredacteur niet zomaar lukte, 
wisten de leerlingen wel voor elkaar te krijgen. Zij 
hadden de Minister van Onderwijs in hun klas op 
bezoek. Arie Slob heeft zich de kleren van het lijf 
(figuurlijk) laten vragen. De foto’s die erbij gemaakt 
zijn, spreken boekdelen. Ook het artikel van de 
onderwijsambassadeurs, de ouders van Anna Krol is 
zo leuk om te lezen. Anna, Iris, Niels en Marije uit de 
vmbo-klas hebben de ouders geïnterviewd en Carla 
heeft het artikel vormgegeven.

Een Skype-sessie met Ronald Heidanus en zijn 
kinderen over Education on tour. Ook wat Maak je 
me nou? waar de leerlingen op bezoek zijn geweest 
bij Pauline Maas op Mariendal is van de hand van 
leerlingen en helpende redactie.

Het proces van tot stand komen van deze 
samenwerking en de uitwerking is door Henk ter 
Haar beschreven. We zijn allemaal trots op het 
resultaat. Natuurlijk zijn de vaste rubrieken ook 
gewoon in deze Vives te vinden. Daarmee hebben 
we de leerlingen niet lastiggevallen. Bij voorbaat 
ook sorry voor de schaamteloze reclame die ik zelf 
maak voor de leerlijn ICT en ICT bekwaam, maar 
soms mag dat.

Ik ga in elk geval proberen de eerste exemplaren 
van Vives vergezeld van een verrassing te gaan 
afleveren in Arnhem. Of we dit volgend jaar weer 
doen? Een gasthoofdredactie voor het laatste 
nummer van het schooljaar? Wie weet! Er zijn vast 
wel leraren die de uitdaging met hun klas willen 
aangaan. Ik wil in elk geval proberen om leerlingen 
een vaste rubriek te geven in Vives magazine, nu 
nog even zien hoe we dat kunnen aanpakken.

Het volgende Vives magazine verschijnt eind 
september, dus ik kan jou als lezer alvast een heel 
goede vakantie wensen. Rust uit, geniet en doe 
vooral veel inspiratie op!

Wil jij een bijdrage leveren 
met jouw klas? 
karin@vives.nl

Karin Winters 
Hoofdredacteur Vives 
Magazine 
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Voor scholen betekent dit dat ze niet alleen bewust en zorgvuldig 
met gegevens moeten omgaan, maar ze moeten ook een privacy-
administratie aanleggen, zegt Job Vos, privacy-adviseur van 
Kennisnet. Scholen moeten kunnen aantonen welke technische en 
organisatorische maatregelen zijn genomen voor de beveiliging 
van persoonsgegevens. Onder de AVG mogen persoonsgegevens 
alleen worden verwerkt en bewaard met toestemming van de 
persoon zelf, de leerlingen en hun ouders. Maar: zij kunnen hun 
toestemming achteraf weer intrekken, waarop al die informatie 
moet worden verwijderd uit het systeem.

Hoe dit allemaal precies moet worden vormgegeven, is voor 
sommige scholen onduidelijk. 

Veel scholen hebben vragen over hoe ver ze moeten gaan in 
de bescherming van persoonlijke gegevens. En hoewel het 
aanpassen aan de nieuwe privacywet nu hoger op de agenda 
staat, zijn veel scholen er nog niet klaar voor, zo vreesde de 
Tweede Kamer vorige maand. Bovendien zorgen de nieuwe regels 
voor meer werkdruk, iets waar veel scholen nu niet op zitten te 
wachten.

De AP is streng, maar wil zich wel coulant opstellen naar scholen 
die nog niet alles tot in de puntjes op orde hebben. Voorzitter 
Aleid Wolfsen: “Als er wat gebeurt, kijken we wat er aan de hand 
is: wil een school het op orde hebben en zijn ze op de goede weg? 
Daar houden we rekening mee.”

De klas gratis mediawijs 
maken met Media Paspoort
Scholen voor primair en voortgezet onderwijs 
kunnen nog steeds gratis lesmateriaal voor 
mediawijsheid aanvragen bij het Nationaal Media 
Paspoort. Sinds het begin van dit schooljaar hebben 
al 2500 scholen dit gedaan. Het lespakket leert 
kinderen digitale omgangsvormen en maakt ze 
beter bewust van de mogelijke gevaren van de 
online wereld.

Het programma biedt kinderen in groepen 1 tot en met 
8 lessen over zeven thema’s: Online gedrag, identiteit, 
privacy en veiligheid, sociale omgangsvormen 
en leren kiezen voor geschikte mediacontent. 
Het lesprogramma is gebaseerd op de laatste 
wetenschappelijke inzichten en biedt daarom niet 
alleen mediakennis (cognitief, mediawijsheid) maar ook 
oefeningen om te leren voelen (intuïtief) wat media 
proberen te bereiken of met je doen. Na groep 8 krijgen 
de leerlingen een mediapaspoort met hun vorderingen. 
Ook staan daarin afspraken die ze met zichzelf maken 
over hoe ze omgaan met media. Inmiddels is sinds 
dit jaar ook het voortgezet onderwijs en het mbo 
betrokken.

Zijn scholen al klaar voor de 
nieuwe privacywet AVG?
De nieuwe privacywet is net in werking getreden. De 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt 
strengere eisen aan elke organisatie die met persoonlijke 
gegevens werkt. Maar wat betekent dat voor de scholen? En 
waren we hier klaar voor? 

Alle organisaties moesten vanaf 25 mei aan nieuwe strengere 
regels voldoen om persoonsgegevens te beschermen tegen 
oneigenlijk gebruik. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet 
toe op de uitvoering van de privacywet en kondigde forse boetes 
aan voor instanties die in gebreke blijven: tot 20 miljoen euro of 4 
procent van de groepsjaaromzet.
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tekst: Henk ter Haar6
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M
ijn 2vmbo-klas mocht de gasthoofdredactie vormen van dit 
Vives-nummer, waarbij zij behoorlijk de vrije hand kregen. 
In dit artikel wil ik graag in woord en beeld laten zien hoe 
dit project het afgelopen half jaar vorm en inhoud kreeg.

Het proces
In december 2017 sprak ik met vier leerlingen uit klas 2b af met Karin 
in Zwolle om te brainstormen over de mogelijkheden. Karin vertelde 
over het reilen en zeilen binnen een tijdschriftredactie en stuurde vast 
stukken op die we in de klas konden bespreken ter voorbereiding. Zo 
zagen we hoe het tijdschrift standaard wordt opgebouwd, we leerden 
dat er een vaste kernredactie is, die elke Vives artikelen schrijft en we 
kwamen tot de blijde ontdekking dat Vives een oplage heeft van maar 
liefst 15.000 stuks. Wat een vertrouwen werd er in ons gesteld dat wij 
samen vorm mochten gaan geven aan een tijdschrift. Ik merkte aan de 
leerlingen dat zij zich realiseerden dat dit een bijzonder project ging 
worden. Samen met de leerlingen spraken we over wat we zouden 
willen doen met al die ontvangen ruimte. We kwamen als snel op een 
thema: veranderend onderwijs, vroeger en nu. We dachten niet na over 
grenzen of beperkingen, zoals dat hoort en zoals je dat met leerlingen 
nog zo heerlijk kan. De minister vragen voor een interview? Natuurlijk 
gaat dat lukken! Lesdagen missen omdat je artikelen moet uitschrijven? 
Natuurlijk is dat geen probleem! Met de hele klas tegelijk een gezin in 
Scandinavië interviewen via Skype en het digibord? Gewoon doen! 
En zo kreeg ‘ons’ tijdschrift langzaam maar zeker meer vorm. We 

werkten de indeling uit 
op grote A3-papieren 
om te kijken voor 
welke pagina’s wij en 
voor welke pagina’s 
andere redacteuren 
de inhoud zouden 
verzorgen. We ver-
deelden vervolgens 
de klas in groepjes 
en begonnen met 
de voorbereiding 
van de interviews 
en reportages. 

Het begon allemaal op Twitter, zoals zoveel mooi onderwijs ontstaat vanuit on- en offline 
leernetwerken. In een gesprekje met Karin Winters opperde zij dat we ‘wel eens iets samen zouden 

kunnen doen’. Inmiddels kunnen we met deze Vives in handen gerust stellen dat ‘iets samendoen’ 

weer eens ouderwets uit de hand is gelopen. 

2vmbo-klas Guido Arnhem is 
gasthoofdredactie van Vives

Bijzonder project:
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Samenwerken met ‘echte journalisten’ 
Nu de voorbereidingen echt konden beginnen, maakten we ook kennis 
met de journalisten Carla Desain en Brigitte Bloem. Brigitte kwam in de 
klas om een masterclass interviewen te verzorgen. Hoe stel je goede 
vragen? Hoe vraag je goed door? Denk je eraan dat je toestemming 
vraagt voor het opnemen van en gesprek? Hoe regel je eigenlijk een 
interview met een minister? Die heeft dus woordvoerders en die vinden 
ook ergens iets van. Uiteindelijk oefenden we zelf met interviewen door 
vragen voor te bereiden aan Brigitte en korte speeddate-interviews te 
houden. Wat was er veel positieve energie voelbaar bij dit project. En 
wat kon ik trots zijn op mijn leerlingen als ik zag hoe ze met Carla en 
Brigitte samenwerkten. 

Voor het samenwerken met de diverse redacteuren werd ook veel 
online gewerkt. De leerlingen bedachten vragen die ze in een Padlet 
(padlet.com) verzamelden. Echt een ideale tool voor in je onderwijs. De 
redacteuren werden toegevoegd aan dit online prikbord ik ordende met 
hen de vragen. 

Ondertussen lobbyden Brigitte en ik hard om de minister ook daadwer-
kelijk zover te krijgen dat hij mee zou werken aan het interview. Mailen, 
bellen, privé-berichten via Twitter… En ja! Het lukte! 
Sterker nog, hij zou zelfs naar onze school komen. Wat een prachtige 
beloning voor de leerlingen die al zoveel eigen tijd en energie staken in 
dit project. En wat een fijne minister dat hij dit (h)erkent en tijd vrij-
maakt.  
In de maanden die volgende werden de interviews en bezoeken afgeno-
men en uitgewerkt. Vooral dat uitwerken was voor de leerlingen soms 
afzien. Ga maar eens een interview van een uur uitschrijven! De uitge-
schreven teksten werden gedeeld met de redacteuren die er samen met 
de leerlingen een goed lopend artikel van maakten. 

Leren? 
Samen met de leerlingen hebben we ook nagedacht over wat we 
geleerd hebben van dit project. Samenwerken, schrijven, interviewen, 
organiseren, plannen. Het zat er allemaal in. En ikzelf? Ik kijk terug op 
een prachtig project waarin ik toch weer verbaasd raakte over wat leer-
lingen allemaal kunnen als ze ruimte en vertrouwen krijgen en wanneer 
het leren plaats kan vinden in een ‘echte’ leeromgeving.  

Henk ter Haar
terhaaronderwijst.com
Twitter: @henkterhaar 

Uit het logboek van Anna en Marije: 
‘Alle interviews zijn geweest. Nu komt het echte werk, we moeten 
alles gaan uitwerken. Zelf hoefden wij alleen het interview met 
Wouter en Linda uit te werken. Daarin moet je goed samenwerken, 
omdat je met meerdere mensen bent. Wat wij toen gedaan hebben 
is dat we het spraakbericht van één uur lang, hebben verdeeld in 
6 stukken. Iedereen 10 minuten. Je leert hierdoor niet alleen het 
samenwerken en het luisteren, maar ook schrijfvaardigheid. Dat is 
natuurlijk super belangrijk bij Nederlands. Kortom: dit was een super 
leuk project!’    

Met leerlingen appen over het Vives-project
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H
et festival wordt op vrijdag 28 september afgetrapt met de 
eerste Nederlandse FabLearn-conferentie. Het evenement 
nodigt mensen uit onderwijs, beleid en wetenschap uit om 
kennis te maken met maakonderwijs en ervaringen uit te 

wisselen. Het doel is maken, creativiteit en nieuwe technologie een 
permanente plek in het onderwijs te geven en ieder kind de kans te 
geven de uitvinder in zichzelf te ontdekken. Samen met innovatieve 
professionals die met handen, hoofd en hart vorm geven aan de wereld 
van morgen.

Het onderwijsprogramma wordt verzorgd door MakerEducation.nl en 
FabLearn, een initiatief van Stanford University. In het kader van dit 
evenement, is een Maakchallenge uitgezet op scholen (PO en VO) en er 
worden vouchers uitgegeven aan het onderwijs voor een bezoek aan 
een Fablab in de buurt. 

Eindhoven Maker Faire
Aansluitend is er op zaterdag 29 en zondag 30 september een 
landelijk evenement voor jong en oud. Eindhoven Maker Faire is een 
gezinsvriendelijk festival dat de afgelopen jaren door meer dan 10.000 
mensen bezocht werd. Tijdens dit festival staan uitvinding, creativiteit 
en vindingrijkheid centraal. Je kunt er aan de slag met 3D-printers, 
robots maken en besturen, upcycling, voedsel maken, hacken, 
installaties bouwen en deelnemen aan workshops, masterclasses en 
ontmoetingen. Van entertainment tot installaties, alles 
is zelfgemaakt.

Workshops en masterclasses
Tijdens de masterclasses en workshops die op vrijdag geprogrammeerd 
staan, ervaar je zelf het potentieel van maakonderwijs. Wat levert 
maakonderwijs je op? Welke mindset en skills ontwikkel je en wat heb je 
daarvoor nodig? Je maakt kennis met digitale technieken, zoals 2D- en 
3D-ontwerpen, vinyl- en lasersnijden, 3D-printen of VR. De workshops 
worden gegeven door knotsgekke makers, kunstenaars, uitvinders, 
wetenschappers en aanbieders van onderwijsmateriaal.  

tekst en foto’s: Waag8

Van 28 september t/m 30 september vindt het grootste Maakfestival van Nederland plaats. Drie 

dagen lang wordt er het beste uit het maakonderwijs gepresenteerd. Ontdek wat meer dan 250 

creative makers te bieden, ga zelf aan de slag tijdens een maakworkshop of bezoek een masterclass 

van een internationale spreker voor inspiratie over maakonderwijs. 

Landelijk Maakfestival met 
Fablearn onderwijsconferentie

Handige links
Voor meer informatie en tickets, ga naar 
makereducation.nl/fablearn. Voor de vroege vogels en 
groepen geldt een gereduceerd tarief.
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Met ingang van het nieuwe schooljaar haakt 
Cito aan bij Momento. Het dashboard ontsluit 
dan ook de resultaten van het leerlingvolg-
systeem. Speciaal daarvoor wordt Momento 
voorzien van het domein (en de extra tab) 
‘Volgen’. 

Bij Cito zijn ze enthousiast: “Wij zien 
Momento als een mooie kans om leerkrachten 
te faciliteren”, aldus Anneke Blok, voorzitter 
Raad van Bestuur Cito.

“ WIJ VONDEN HET ALS CITO BELANGRIJK OM 
 IN TE STAPPEN BIJ MOMENTO. DIGITALISERING 
 IS BELANGRIJK, NET ALS HET VERDER ONTZORGEN 
 VAN LEERKRACHTEN. DAAROM DOEN WE MEE.”

CITO SLUIT AAN BIJ MOMENTO
Nieuwe knop ‘Volgen’ in dashboard

Momento signaleerde al hoe leerlingen er voor staan 
met oefenen en toetsen. Binnenkort is die signalering
er ook voor het volgsysteem, oftewel het volgen. Anneke 
Blok vertelt: “Wij vonden het als Cito belangrijk om in te 
stappen bij Momento.Digitalisering is belangrijk, net als 
het verder ontzorgen van leerkrachten. Daarom doen we 
mee. In al haar eenvoud is Momento een sterk initiatief. 
We maken er het onderwijs krachtiger en vriendelijker mee.”

SAMENWERKEND ONDERWIJS
“Veel sneller toegang tot alle resultaten van een leerling”, 
zo schat Marleen van Benthem, productmanager primair 
onderwijs bij Cito, het werken met Momento in. “Ik zou het 
als leerkracht een uitkomst vinden om na één keer inloggen 
alle resultaten van mijn leerlingen in één dashboard te zien. 
Een overkoepelend dashboard signaleerde al de toets-
en oefen- resultaten. Maar nu je in één oogopslag ook 
informatie uit het leerlingvolgsysteem kunt zien, zijn we 
weer een stap verder. Dit is toch hoe we als onderwijs-
partijen willen samenwerken?” 

LOVS ONDER VOLGEN
Wat zit er namens Cito dan precies in Momento? “Momento 
haalt informatie uit de rapportages van ons leerlingvolg-
systeem, zodat je als leerkracht snel inzicht hebt in waar je 
leerlingen staan en wie extra aandacht nodig heeft. Wil je 
een diepere analyse, dan klik je door naar het achterliggen-
de rapportagesysteem: het computerprogramma LOVS. 
Dus de verdiepende data zitten in de Cito-omgeving, 

de signalerende informatie komt vanuit Momento”, licht 
Van Benthem toe. 95% van alle basisscholen gebruikt op dit 
moment het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs. 
De instap van Cito maakt Momento daardoor écht completer. 
Bij Cito wordt op het moment van schrijven (april 2018) hard 
gewerkt om de koppeling met Momento voor het nieuwe 
schooljaar te realiseren. 

“Wij zien 
Momento als 

een mooie kans 
om leerkrachten 

te faciliteren”

WWW.MOMENTO.NL

-  Advertorial  -

Bijna 2.500 scholen hebben het 
Momento dashboard al in gebruik. Wilt u ook profi teren 

van de voordelenvan het gratis dashboard? Kijk op 
momento.nl hoe u snel en eenvoudig activeert.
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Was het jullie kinderdroom om meester en juf te 
worden?
Linda: “Voor mij wel, van jongs af aan. Maar ik ben niet zo talig, dus de 
pabo leek voor mij niet haalbaar. Via de omweg van een studie sociaal 
pedagogische hulpverlening lukte het me wel om de pabo te doen. Dat 
is iets dat ik altijd aan kinderen voorhou: Als je iets heel graag wil, lukt 
het je.”
Wouter: “Als kind wilde ik soldaat worden. Dat leek me stoer en ik 
vond de geschiedenis van Arnhem in de Tweede Wereldoorlog heel 
indrukwekkend. Later begon ik aan de opleiding tot gymdocent. Daar 
ontdekte ik mijn liefde voor lesgeven; ik stapte over naar de pabo.”

Geven jullie les uit boeken?
Linda: “Ik gebruik nooit bestaande lesmethodes. Ik kies een thema 
(vliegtuigen, dagen van de week, ziekenhuis of iets anders dat de 
kleuters bezighoudt) en vraag wat ze daar graag over willen leren. En 
dan gaan we ontdekken en onderzoeken. Toen het thema ‘fruit’ was, 
maakten we bijvoorbeeld smoothies in de klas. Ik hou wel goed in de 
gaten dat alles aan bod komt wat kleuters moeten leren. Maar dat kan 
ook tussendoor: voor druiven in de smoothie verdwijnen, kun je er ook 
mee tellen.”

Wouter: “Betekenisvolle situaties, daar leer je pas echt veel van. Bijvoor-
beeld zoals jullie niet leren interviewen in een rollenspel, maar door een 
echt magazine te maken. Dus toen groep 8 bezig was met de geschiede-
nis van Nederland, nodigden we een paar mensen uit het bejaardenhuis 
uit om te vertellen hoe Nederland was toen zij jong waren. Bijvoorbeeld: 
met een boel kinderen samen op woensdagmiddag tv kijken bij de 
eerste mensen die een zwart-wit tv hadden. Ze vertelden ook dat ze zich 
zorgen maken over hoe de politieke situatie in de wereld zich ontwikkelt 
na een lange periode van vrede. Wij leerden veel van hun verhalen, en 
die bejaarde mensen zagen de toekomst met meer vertrouwen tege-
moet na dit open gesprek met jongeren. Dat is pas betekenisvol leren! 
Ook wij werken veel met thema’s in plaats van met losse vakken. We 
zijn nu bezig met het thema ‘kermis’, daar komen allerlei natuurkundige 
krachten bij aan bod en een boel rekenen. Denk maar aan een acht-
baan: als je karretje te snel gaat, vliegt het uit de bocht. Ter afsluiting 
organiseren we een kermismiddag voor de kleuters met bibberspiralen, 
eendjes hengelen en een kop van Jut.”

Leerlingen Anna, Iris, Niels en Marije interviewden Anna’s ouders over hun 17-jarige loopbaan in 
het onderwijs. Linda Krol is juf bij de kleuters en Wouter Krol heeft groep 8, allebei op Gereformeerde 

Basisschool Pieter Jongeling in Arnhem. En omdat Anna bij haar ouders in de klas heeft gezeten, kreeg 

zij natuurlijk ook wat vragen voorgelegd. Een onderwijsfamilie in de schijnwerpers.

Onderwijsgezin: 
‘Wat we over school bespreken 
aan de keukentafel, blijft aan 
de keukentafel’

Onderwijsambassadeurs: de familie Krol
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Ik zou willen dat 
in elke klas een 
klassenassistent 
komt om te 
ondersteunen

Hoe is het om collega’s en echtgenoten van elkaar 
te zijn?
Linda: “We werken in verschillende groepen, alleen bij gezamenlijke 
vergaderingen zijn we echt samen als collega’s. Maar als ik thuis vertel 
over iets dat ik op school beleefde, herkent Wouter dan meteen wat ik 
bedoel.”
Anna: “We hebben thuis een duidelijke regel: wat we elkaar aan tafel 
vertellen, dat vertel je niet door. Vooral niet als het over kinderen in de 
klas gaat.”
Linda: “Als ik mopper dat een kind alwéér in z’n broek heeft geplast, wil 
ik natuurlijk niet dat dat kind er op school op aangekeken wordt. Maar 
het is wel fijn om er thuis even over te kunnen zeuren.”

Hoe was het om bij je ouders in de klas te zitten?
Anna: “Mama heb ik als kleuter af en toe als invaljuf gehad. Ik weet 
alleen nog dat ik het soms moeilijk vond om ‘juf’ tegen haar te zeggen. 
Ik vond het fijn om bij papa in de klas te zitten, want hij is een hartstikke 
goede meester: duidelijk, grappig en aardig. En hij kende mij natuurlijk 
goed en kon me altijd prima helpen met mijn taalproblemen. Soms 
was het wel vervelend: hij was eens boos op een groepje voetballende 
kinderen waar ik ook bij zat. Hij vond dat we andere kinderen buitenslo-
ten. Iedereen schreeuwde toen ‘Wat een rot-meester!’ Ik was ook heel 
boos op de meester, maar wilde niet dat de anderen zo over mijn vader 
praatten.”

Schaam je je wel eens voor je ouders? 
Anna: “Ja! Bijvoorbeeld als papa bij een toneelstuk de gekkerd uithangt. 
Als dochter vind ik dat raar, maar anderen zeggen dan vaak ‘Je vader is 
zó leuk als hij toneelspeelt’. Dat vind ik wel heel leuk om te horen.”

Wat is het belangrijkste wat je geleerd hebt op de 
masteropleiding Leren & Innoveren?
Wouter: “Ik dacht altijd dat leren iets individueels was en dat elk kind op 
een eigen manier leert. Maar in mijn opleiding leerde ik hoe belangrijk 
samenwerking en interactie is in het leerproces. Dan kun je van elkaars 
kracht gebruik maken en ben je tot grotere dingen in staat. Dat is wel 
erg fijn van de combinatie studeren en voor de klas staan: wat ik op 
vrijdag leer, kan ik op maandag meteen uitproberen en toepassen.”

Is jullie onderwijs veranderd in die 17 jaar? 
Linda: “Ik pak het tegenwoordig behoorlijk anders aan dan vroeger. 
Ik kijk meer naar de leefwereld van de kinderen en haak daarbij aan. 
En ik probeer ze zoveel mogelijk zelf te laten meemaken in plaats van 
er alleen over te vertellen; zo krijgt onderwijs meer betekenis. Ik werk 
vaker met kleine kringen, dan zet ik bijvoorbeeld een paar heel slimme 
kleuters bij elkaar om iets uitdagends te doen. En met maakwerkjes 
laat ik geen voorbeeldwerkje van een kuiken zien: ‘Dit gaan we maken’. 
Maar ik bekijk met de kleuters filmpjes van echte kuikens en laat daarna 
iedereen zelf materialen kiezen en creatief aan de slag. Op het eind zijn 
er dan 30 verschillende kuiken-werkjes.”
Wouter: “De computer maakt ook alles anders. We gebruiken nu vaak 
rekenprogramma’s waarbij kinderen meteen merken of hun antwoord 
klopt, zodat ze eventueel extra uitleg kunnen vragen. En internet levert 
zo’n rijke omgeving op, zoveel informatie om van te leren, dat vinden de 
leerlingen echt motiverend.”

Wat hopen jullie dat de nieuwe minister van onderwijs, 
Arie Slob, gaat veranderen?
Wouter: “Leraar is een heerlijk vak, ik sta elke dag met plezier in mijn 
groep. Maar de werkdruk is erg hoog. Er ligt zoveel op het bordje van 
een leraar en de eisen worden steeds hoger: beter rekenen, spelling, 
gymnastiek, verkeer, zwemmen, anti-pesten, seksuele ontwikkeling…”
Linda: “Ik sta in mijn eentje in een groep met 30 kleuters, van groep 0 
tot groep 2. Als één kind een plasongelukje heeft, moet ik de andere 29 
alleen laten om voor die ene een droge broek te pakken.
Ik zou willen dat in elke klas een klassenassistent komt om te ondersteu-
nen. Zodat we altijd met tweeën in de groep staan, kunnen overleggen 
en even een kind of een groepje kinderen apart aandacht kunnen geven. 
Dat is belangrijk van groep 0 tot en met groep 8. Als de minister dat zou 
kunnen regelen…”
Wouter: “En de minister kan zijn waardering uitdrukken in meer salaris. 
Leraren op de basisschool hebben net zo goed een hbo-opleiding 
gevolgd als veel docenten op de middelbare school, en ze doen net zulk 
belangrijk werk: onderwijs geven aan jonge mensen. Dus leraren zouden 
allemaal hetzelfde betaald moeten krijgen. Anders kleeft er altijd iets 
aan van ‘die van de basisschool zijn minder waard’.”  
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Meer informatie?
Download de factsheet op leerlijnict.nl of neem contact op 
met karin@leerlijnict of marielle@leerlijnict.

T
erugkijken naar tools of werkvormen, stappenplannen blijvend 
vinden en inspiratie opdoen, gebeurt niet in een workshop en 
achteraf moet je altijd zoeken: ‘waar heb ik dat nou gelaten?’.
We hebben het niet eens over de tijd die je moet vrijmaken van 

de reguliere taken om aan de slag te gaan met digitale geletterdheid. 
Een workshop is ook zelden 100% passend bij de deelnemers, omdat de 
keuze van de inhoud door de workshopleider gemaakt is.

Digitale geletterdheid 
Een schoolbestuur wilde de professionalisering van docenten rond 
digitale geletterdheid anders aanpakken. De eerste eisen van het 
bestuur waren:
• Maatwerk (vraag gestuurde inhoud) passend bij niveau van de 

individuele deelnemer
• Vrijwillige deelname
• Tijd en plaats onafhankelijk
• Samenwerken moet kunnen

Het moest dus een digitale sociale leeromgeving zijn. We zetten bij 
de leraren van het schoolbestuur een scholingswensenlijst uit (met al 
enkele suggesties over het eventuele aanbod). Ook gebruikten we het 
door Mariëlle van Rijn ontwikkelde meetinstrument Mediaprofiel om de 
niveaus nog beter te kunnen bepalen. Op grond van het mediaprofiel en 
de uitgewerkte scholingswensenlijst ontstond de basis voor de online 
sociale leeromgeving: leerlijnict. In deze leerlijn staan op dit moment 
20 modules en het worden er meer. Een module doorlopen deelnemers 
in ongeveer 3 uur. Deelnemers krijgen opdrachten, inspiratie, 
handleidingen en worden begeleid. Deelnemers kunnen producten en 
opbrengsten met elkaar delen in een forum. Bij het succesvol afsluiten 
van een module ontvangen deelnemers een badge. 

Flexibel ontwikkelen loont!
Na de testperiode met bijna 100 leraren (inmiddels ook vanuit andere 
schoolbesturen) bleek dat een account aanmaken en een module 
starten wel lukt, maar dan vervolgens ook werkelijk aan de slag gaan 
in de online omgeving, is lastig. We zijn daarom kleine “duwtjes”’ gaan 
geven. Docenten doorlopen eerst een startmodule waarin zij echt een 
aantal opdrachten moeten inleveren. Er zitten kleine opdrachten bij, 
de kennismaking met de omgeving en ook vullen zij een profiel in. In 
de looptijd van de startmodule krijgen zij af en toe een mail, waarin we 
vragen of we kunnen helpen.
Na de startmodule kan een deelnemer kiezen of er modules van drie 
uur gevolgd worden of dat wij hen helpen door een traject met een 
doorlooptijd van een half jaar in te gaan. Deze laatste ontwikkelingen 
worden goed ontvangen door de huidige deelnemers.

Practice what you preach 
De volgende stap is kijken naar mbo-docenten en hun digitale 
geletterdheid. Van BUURT Edu ontwikkelt keuzedelen en onderdelen 
van keuzedelen (ICT-vaardigheden) voor mbo-opleidingen. Voor 
opleidingen in Zorg&Welzijn komt er een contextrijkere inhoud 
beschikbaar. De leeromgeving ictbekwaam is juist daarom speciaal voor 
mbo-docenten ontwikkeld. De modules die docenten daar volgen sluiten 
aan bij de inhoud van de keuzedelen voor studenten. Daar hanteren we 
het principe ‘practice what you preach’. Op grond van de opdrachten 
die aan studenten gegeven worden, gaan docenten in de eigen 
omgeving ictbekwaam aan de slag met werkvormen, stappenplannen 
en vooral veel inspiratie voor de lessen. Op die manier worden er twee 
vliegen in een klap geslagen. Docenten werken aan hun eigen digitale 
geletterdheid en kunnen ook echt actief aan de slag met hun studenten. 
Eigenlijk is het een verrijkte docentenhandleiding.

Vanuit Maastricht en Drenthe werken we bijna elke dag samen aan de 
ontwikkeling van de omgevingen en dat heeft de oprichting van een 
vennootschap onder firma tot gevolg gehad. Wij worden elke dag een 
beetje beter en hebben een heel steile leercurve doorlopen. 

tekst: Karin Winters12
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We weten eigenlijk allang dat wanneer we een workshop van een dagdeel volgen over de inzet 
van technologie in het onderwijs, de inhoud niet beklijft. Kun jij je nog de eerste trainingen Word en 

Excel herinneren? Testdocumenten maken en snel vergeten wat je ook alweer geleerd had? Ook bij een 

echt activerende en goede workshop waar de workshopleider je een aantal oefeningen laat doorlopen, 

ben je al heel snel vergeten hoe en wat. De waan van de dag blijft mensen in onderwijs altijd parten 

spelen.

Online werken aan digitale geletterdheid 

LearningROCKS
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E-reader Kobo Aura H2O
De zomervakantie is voor leraren een heerlijke periode 
om te lezen. Het aanbod e-books wordt steeds groter 
zowel voor fictie als non-fictie. Je kunt deze e-books 
natuurlijk lezen op je iPad, maar in de zon is dat niet 
altijd de fijnste oplossing. Deze nieuwste e-reader van 
Kobo zorgt ervoor dat je de tekst in het fijnste contrast 
kunt lezen. Zie je jezelf al dobberend in de zee op je 
luchtmatras heerlijk lezen? Een beetje nat worden is 
namelijk geen probleem voor deze e-reader. De Kobo 
Aura H2O is waterdicht. In de winter neem je hem dus 
gewoon mee in bad. Meer informatie: gl.kobobooks.
com/products/kobo-aura-h2o-edition-2

ToolsToolsTools

WakaWaka Power Plus
De WakaWaka Power Plus is een powerbank die je oplaadt door hem in 
de zon te leggen. Lekker duurzaam dus. De powerbank is tevens een 
lamp. Wanneer de batterij volledig opgeladen is, na 12-18 uur zonlicht, 
kun je ongeveer anderhalve keer je smartphone opladen of heb je 200 
uur licht via de lamp. De Waka Waka Power Plus is flexibel te plaatsen, 
heeft verschillende lichtstanden en een SOS-modus. Een waterdicht 
hoesje is apart te bestellen. Voor €69,95 heb je een WakaWaka Power 
Plus en werk je mee aan de missie van WakaWaka om overal op de 
wereld mensen te voorzien van licht of stroom. Je leest er hier meer over 
op hun site. waka-waka.com/store/catalogue/wakawaka-power_59/

MakeDo educatieset
Van kartonnen en dozen en ander kos-
teloos materiaal kun je prachtige dingen 
maken. Een dozenkasteel, een robot of 
een vervoersmiddel. Dat kan natuurlijk 
met plakband of met niettang, maar 
je kunt ook de kartonschroeven van 
MakeDo inzetten. Je kunt starten met 
een eenvoudige toolkit of voor de klas 
de uitgebreide educatieset aanschaf-
fen. In deze set vind je 360 onderdelen, 
zoals kartonzagen, schroevendraaiers en 
kartonschroeven. Genoeg om met een 
flinke groep leerlingen tegelijkertijd aan 
de slag te gaan. Je kunt de kartonschroe-
ven steeds weer opnieuw gebruiken. 
De materialen zijn onder begeleiding 
geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Zelf-
standig kunnen ze vanaf een leeftijd van 
ongeveer 6 jaar met MakeDo werken.
thuisrecycling.nl/product/makedo-
educatie-set/

Bellenblaaskunst
Bellenblazen vinden veel mensen leuk. Maar met deze 
bellenblaaskunst van 4M Kidzlabs wordt het nog veel leuker. 
Je blaast met behulp van deze set bellen van soms wel meer 
dan een meter lang. In de set vind je diverse accessoires 
om bijzondere bellen te maken, zoals een kubus en een 
piramidevorm. Bij de set zit een handleiding over hoe je deze 
bijzondere bellen kunt maken en een recept voor supergoed 
zeepsop.
trendyspeelgoed.nl/Experimentenbox-Bellenblaas-kunst.
html

Je eigen opblaasbare stoel
Trono is een hele handige opblaasbare stoel. Hij zit in een klein draagzakje. 
Wanneer je wil gaan zitten, haal je de Trono uit het zakje. Je draait rond met de 
Trono zodat hij lucht vangt, vouwt hem dicht, ritst de zachte bekleding erop vast 
en klaar is Kees. Overal waar nodig heb je een heerlijke stoel snel bij de hand. 
Via Kickstarter is onlangs de Trono kids, een speciale variant voor kinderen, 
gelanceerd. Eventueel kun je er nog een bodembeschermer, voor als je hem 
op een scherpe ondergrond wilt zetten of een haring tegen het wegwaaien, bij 
aanscha� en. Meer informatie: nl.trono.com/

Actioncam DJI Osmo+
Met deze actioncamera maak je vloeiende 4K-opnames zo uit de hand. 
Hij heeft 3,5 keer optische zoom en nog 2 keer digitale zoom. Door 
de drie-assige gimbal blijft de camera stabiel, welke beweging je ook 
maakt. Je kunt het beeld eventueel ook live streamen. De Osmo+ heeft 
ook een panoramafunctie. Er zijn diverse tools te krijgen bij de camera 
waardoor je hem bijvoorbeeld eenvoudig op je fiets kunt bevestigen. 
Met de motion timelapse functie kun je een mooie timelapse maken.
dji.com/osmo-plus
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tekst: Tessa van Zadelho�  
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Dick Lunenborg werkt al 17 jaar als ICT-deskundige bij Bartiméus Onderwijs. Bij de Bosschool van 

Bartiméus worden slechtziende en blinde leerlingen met een verstandelijke beperking begeleid. Hij heeft 

veel kennis en ervaring opgedaan met het inzetten en ontwikkelen van methodieken en trainingen die 

aansluiten op mogelijkheden en talenten van de leerlingen van de Bosschool. ‘Gewoon waar het kan, 

speciaal waar het moet’, is het uitgangspunt van alle scholen van Bartiméus.

D
ick is een van de oprichters van het Bartiméus FabLab dat als 
doel heeft leerlingen en volwassenen met een visuele en ver-
standelijke beperking gebruik te laten maken van technologie 
om net als iedereen deel uit te kunnen maken van de digitale 

samenleving.

Onderwijsprogramma’s op maat 
Dick vertelt dat hij zich in zijn werk zowel richt op leerlingen, leer-
krachten, ouders als begeleiders. Sinds 2008 wordt onderzocht hoe 
het aanbod aan materialen en programma’s optimaal kan worden 
afgestemd op deze doelgroep: “Veel van onze leerlingen hebben, naast 
een visuele beperking en leerproblemen, ook motorische of andere 
beperkingen. De combinatie van deze verschillende beperkingen vraagt 
om op maat gesneden onderwijsprogramma’s. In het FabLab werken we 
nieuwe inzichten uit, waarmee zowel professionals als leerlingen nieuwe 
kennis en vaardigheden kunnen opdoen.” 

Bartiméus ziet het als opdracht om de zelfredzaamheid van leerlingen 
te vergroten en hen te helpen om actief en volwaardig het leven te 
kunnen leven dat zij willen. “De juiste ICT en aangepaste oefeningen 
kunnen daarbij enorm behulpzaam zijn”, legt Dick uit, “maar er was 
geen specifieke software voor slechtzienden en blinden met een meer-
voudige beperking.” Het plan was iets te doen aan die leemte door zelf 
dan maar een E-learning platform te gaan maken. Bij de Vereniging Bar-
timéus Sonneheerdt is geld aangevraagd om dit ook financieel mogelijk 
te maken. Het Fablab heeft niet de voorkeur om zelf ICT-middelen en 
programma’s te ontwikkelen. “Zelf iets nieuws maken en didactisch te 
perfectioneren kost te veel, vergt specifieke expertise en de implemen-
tatie ervan is intensiever. Het was dan voor ons veel logischer om een 
bestaand uitgebalanceerd product speciaal aan te laten passen voor 
leerlingen met een visuele beperking.”

Een speciaal aanbod voor speciale leerlingen
In 2006 is Stichting Opmaat Eduware (SOME) opgericht, door een groep 
bevlogen mensen van zes scholen voor speciaal onderwijs. Een aantal 
van hen nam vanaf 2001 deel aan opleidingen voor ICT-coördinatoren 

uit het SO en VSO. Zij constateerden dat er voor hun leerlingen nauwe-
lijks bruikbaar en aantrekkelijk aanbod van software was en bedachten 
OpMaat. Vervolgens is er door OpMaat hard gewerkt aan een tool en 
eduware voor het speciaal onderwijs. In 2012 kwam er een vernieuwing 
en ging OpMaat verder onder de naam Omnidu.

Dick kende uit zijn onderwijsnetwerk de mensen van OpMaat al 
langer. Leerlingen in het speciaal onderwijs hebben uiteenlopende 
leerbehoeftes en kunnen vaak niet uit de voeten met het standaard 
leermiddelenaanbod uit het regulier onderwijs. Leerkrachten gingen 
op zoek naar aangepaste materialen en vonden die in het toenmalige 
programma Op Maat. Via dit programma konden er op de leerling 
toegesneden lessen gemaakt worden die wel aansloten bij de speciale 
leerbehoeftes.

De kennismaking met OpMaat en de Omnidules 
Dick vertelt: “In Omnidu vonden we wat we zochten: Omnidules, een 
compleet pakket aan oefeningen voor onze doelgroep. Hoewel OpMaat 
nu Omnidu heet, doet het zijn oude naam nog steeds eer aan: alle 
oefeningen uit het uitgebreide aanbod zijn ‘op maat’ gemaakt en gericht 
op leerlingen die een andere aanpak van leerstof en oefeningen nodig 
hebben.” Op de Bosschool van Bartiméus gaat het team binnenkort aan 
de slag met de Omnidules: “Een aantal bestaande oefeningen in het 
publieke gedeelte van Omnidu kunnen we nu al eenvoudig aanpassen 
voor leerlingen die blind en slechtziend zijn. En daarnaast zullen we 
voor onze eigen leerlingen lessen gaan maken.”

Een opdracht voor Omnidu 
Omnidu bood al veel meer dan andere reguliere leermiddelen, maar 
was nog niet toegespitst op de leerbehoeften van leerlingen die blind of 
slechtziend zijn. Dick kreeg de mogelijkheid om de specifieke wensen 
van Bartiméus aan Omnidu voor te leggen. Het team van Omnidu stond 
open voor de opdracht om het programma ook toegankelijk te maken 
voor visueel beperkten. Omnidu is eerst aan de slag gegaan met wat er 
al was en sneed het nog meer toe op de wensen van Bartiméus.

Op bezoek bij 
Dick Lunenborg van 
Bartiméus Onderwijs
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Aanpassingen op maat 
Een team van toegankelijkheidspecialisten, waaronder die van 
collega instituut Visio, heeft het programma onderzocht en 
bepaalde welke aanpassingen er nodig waren om het toe-
gankelijk te maken. Dick legt uit: “Aan de mensen van Omnidu 
hebben we een hele lange lijst met aanpassingen gegeven. Deze 
zijn doorgevoerd en maken dat de Omnidules nu ook optimaal 
geschikt zijn voor onze slechtziende of blinde leerlingen. De 
Omnidules sluiten steeds beter aan bij de mogelijkheden en 
vaardigheden van kinderen die nog meer leerproblemen hebben. 
De oefeningen kunnen bijvoorbeeld worden ingesteld op meer 
contrast in kleur en vorm. Met het gebruik van tab en enter is nu 
veel meer mogelijk en leerlingen kunnen de oefeningen volledig op 
het gehoor maken. Er is nagedacht over hoe de oefeningen begrijpelijk 
uitgevoerd kunnen worden voor iemand die niet kan zien. Voor onze 
leerlingen is er nu software waarmee zij zelfstandig kunnen werken. Dat 
was de bedoeling en het is natuurlijk geweldig dat dit mogelijk is!”
 

De volgende wens
Dick Lunenborg is als gebruiker en opdrachtgever heel tevreden 
over de samenwerking van Bartiméus met Omnidu. Hij vindt dat de 
aangepaste Omnidules op korte termijn ten goede moeten komen 
aan alle gebruikers en ziet het als investering voor de lange termijn. 
Daarom kijkt hij al vooruit, om de volgende wens te realiseren: “We 
werken nauw samen met scholen voor visueel beperkte leerlingen in 
Nederland, maar ook in het buitenland is er een grote behoefte aan 
toegankelijk lesmateriaal. Het zou ideaal zijn als iedere gebruiker, waar 

dan ook, een oefening kan kiezen uit een aanbod dat al is afgestemd 
op de doelgroep. We willen het aanbod zo inrichten dat leerkrachten 
precies die Omnidules vinden die bruikbaar zijn voor hun leerlingen. 

Overzichtelijk bij elkaar, zodat je voor leerlingen met een 
visuele beperking een heel passend pakket hebt klaarstaan.” 

Dick heeft een internationaal netwerk en weet welke 
wensen niet alleen hij maar ook zijn collega’s hebben. “Het 
kan een heel gebruiksvriendelijke bibliotheek worden, met 
een aanbod dat zonder allerlei instellingen te wijzigen heel 
geschikt is voor slechtzienden en blinden. Zoiets is er nu 
niet. Ik denk dat hiervoor zeker belangstelling is in het 
buitenland.”
 
Hij heeft er vertrouwen in dat niet alleen de leerlingen van 
Bartiméus profijt zullen hebben van de op maat gemaakte 
Omnidules. “Het is ons streven om er samen met Omnidu 
een ‘grenzeloos’ gebruiksvriendelijk aanbod van te 
maken, beschikbaar voor iedereen die ernaar op zoek is. 
Voor zo’n uniek product zou je me echt een ambassadeur 
voor Omnidu mogen noemen.” 

Het is ons streven om 
samen met Omnidu 
een ‘grenzeloos’ 
gebruiksvriendelijk 
aanbod maken

bartimeus.nl/fablab
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M
arije: “Hartelijk welkom in onze klas, minister Slob. Bij 
het journaal en in de kranten zien en horen we u in 
uw werkfunctie. We willen graag starten met een paar 
persoonlijke vragen om u beter te leren kennen. Bent u 

getrouwd?”
Minister Slob: “Ja, ik ben getrouwd. 32 jaar, dat is een hele prestatie, 
en al helemaal voor mijn vrouw om het zo lang met mij uit te houden, 
haha.”
Anna: “Heeft u ook kinderen?”
Minister Slob: “Jazeker, ik heb drie dochters en één zoon. Ook hebben 
we twee kleinkinderen. In die fase zitten mijn vrouw en ik al.”
Marije: “Wat vinden uw kinderen ervan dat u minister bent?”
Minister Slob: “Dat zou je eigenlijk aan henzelf moeten vragen. 
Maar ik geloof dat ze er wel aan gewend zijn. Ik heb voor mijn 
ministerschap lang in de Tweede Kamer gezeten. Ze vinden het wel 
leuk om te horen waar ik mee bezig ben. Maar die interesse hadden ze 
vast ook als ik een ander beroep had gehad. Het moet niet uitmaken 
wat je doet, om geïnteresseerd in elkaar te zijn.”

Marije: “Zijn ze het vaak eens met uw onderwijsbeleid?”
Minister Slob: “Alle vier hebben ze hun opleiding afgesloten en zijn ze 
aan het werk. Ze volgen lang niet alles wat ik doe in de Kamer en op 
het ministerie. Als ze op tv iets zien, dan praten we er weleens over, of 
ik krijg een appje. Maar eigenlijk vind ik het veel interessanter om te 
horen hoe het met hen gaat.”

Elwin: “Vindt u het leuk om minister te zijn, of vindt u het moeilijk?”
Minister Slob: “Dat is een goede vraag. Het is meestal leuk. Het is 
wel hard werken. De afgelopen twee jaar had ik bijna geen tijd voor 
andere dingen naast het werk. Ik hou bijvoorbeeld van hardlopen en 
van muziek luisteren. Daar kom ik veel te weinig aan toe. Bovendien 
slaap ik soms een aantal nachten in Den Haag, omdat het gewoon 
niet altijd te doen is om van mijn woonplaats Zwolle naar Den Haag 
te reizen. Onlangs was de marathon van Rotterdam. Vorig jaar was ik 
nog van de partij, maar dat is dit jaar helaas niet meer gelukt, omdat ik 
veel te weinig tijd had om te trainen.”

Moeten leraren 
minder uit boeken 
werken? 

Klas 2b VMBO Guido interviewt minister Slob

Arie Slob zit inmiddels een half jaar op zijn post. Hoogste tijd voor de Vives-hoofdredactie van 

deze bijzondere editie om de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media op hun school 

uit te nodigen voor een gesprek over zijn drijfveren en doelen. In de setting van een heuse Guido’s 

Talkshow vroegen Marije, Elwin, Emiel en Anna de bewindsman het hemd van het lijf. De minister is 

zeer te spreken over zo’n interactieve les Nederlands: “Met goed luisteren, doorvragen, samenwerken 

en daarna een tekst uitwerken, oefen je vele vaardigheden tegelijkertijd. Bovendien, je leerlingen zelf 

aan het werk zetten in plaats van een pratend hoofd voor de klas is toch veel leuker en leerzamer?”

tekst: Klas 2b VMBO Guido
foto’s: Gerard Burgers
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Marije: “Dus minister zijn is best een zware baan?”
Minister Slob: “Het is een baan die heel veel van je vraagt. Fysiek kan 
ik het wel aan, al maak ik soms te korte nachten. Wat het vooral zwaar 
maakt, is dat je altijd op scherp moet staan, goed op moet letten en 
moet weten wat je doet. Als je een besluit neemt, is dat niet zomaar 
een besluit. Het kan anderhalf miljoen leerlingen raken, als het over 
het primair onderwijs gaat. Een besluit voor het voortgezet onderwijs 
gaat over een miljoen leerlingen. En heeft het consequenties voor de 
mensen die les geven in het basis- en voortgezet onderwijs, dan kun 
je er nog eens 250.000 leraren bij tellen. Zo’n besluit heeft dus veel 
impact, want wie in Nederland heeft nou niet te maken met onderwijs? 
Leerlingen, leraren, maar ook ouders, werkgevers. Iedereen heeft 
onderwijs gehad, iedereen heeft er een mening over. Ik word dan ook 
door veel mensen op de vingers gekeken. Dat vind ik leuk, maar het is 
ook een grote verantwoordelijkheid om minister te zijn.”

Marije: “Wat zijn als minister uw doelen voor de komende drie jaar?”
Minister Slob: “In het regeerakkoord van het kabinet zijn alle 
afspraken die de regeringspartijen hebben gemaakt in grote lijnen 
vastgelegd. Alle afspraken die te maken hebben met het basis- en 
voortgezet onderwijs moet ik uitvoeren. Een belangrijke afspraak is 
bijvoorbeeld dat we leraren meer gaan helpen, zodat ze hun werk 
nog beter kunnen doen. Een van dingen die we aanpakken is het 
verminderen van de werkdruk van leraren in het basisonderwijs. 
We hebben daar extra geld voor vrijgemaakt. Werkdruk van leraren 

kun je op verschillende manieren tegengaan. Met het extra geld kan 
een school bijvoorbeeld extra onderwijsondersteunend personeel 
aannemen, denk aan een onderwijsassistent, een conciërge of een 
vakleerkracht. Ook kunnen scholen het extra geld gebruiken voor 
digitale leermaterialen. Een ander belangrijk doel is een hoger salaris 
voor leraren in het basisonderwijs. Ook hebben we de opdracht om 
de kleine scholen in gebieden waar minder kinderen wonen in stand 
te houden. En we zijn het curriculum, dat is alles wat jullie op school 
leren, opnieuw aan het bekijken. We stellen vast wat de kern is, wat 
moeten jullie in ieder geval kennen. En welke ruimte is er voor scholen 
om daaromheen nog allerlei dingen zelf in te vullen. Omdat het om 
alle vakken gaat, is dat een hele grote opgave.”
Marije: “Waarom moet het onderwijsprogramma vernieuwd worden?”
Minister Slob: “Veel mensen vinden het onderwijsprogramma op de 
scholen behoorlijk overladen. En als het heel erg veel is, dan weet je 
niet meer of alles wat je doet wel zo belangrijk is. Daarom hebben 
we nu de tijd genomen om leraren en schoolleiders eens goed na te 
laten denken wat de kern van het onderwijsprogramma van nu moet 
zijn. Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen zich 
over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 
moeten kennen en kunnen voor negen leergebieden. Zij leveren ons 
bouwstenen en vervolgens zullen we met de politiek bespreken hoe 
we de kerndoelen en eindtermen gaan actualiseren. Dat vind ik nog 
best spannend.”

Anna: “U bent zelf ook leraar geweest. Haalt u daar veel inspiratie uit?”
Minister Slob: “Dat klopt, in Zwolle en in Amersfoort. Elf jaar lang gaf 
ik geschiedenis en maatschappijleer. Deze ervaringen helpen mij 
zeker om zaken die spelen in het onderwijs snel te begrijpen. Maar 
inmiddels is er natuurlijk veel veranderd. Ik werkte nog met een 
schoolbord en krijtjes en we gebruikten heel veel papier.”
Emiel: “Welke positieve veranderingen ziet u?”
Minister slob: “Positief vind ik dat leraren en schoolleiders echt heel 
erg hun best doen om het onderwijs voor leerlingen zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken en hen uit te dagen. Wat jullie nu doen, is toch een 
fantastisch voorbeeld hoe jullie leraar de Nederlandse les leuk maakt. 
Jullie zijn gasthoofdredacteuren en journalisten van Vives! Hoe leuk 
en leerzaam kan onderwijs zijn!
Je kunt ook denken: ‘Wat vermoeiend zeg, moeten wij een tijdschrift 
maken, hebben ze daar geen mensen voor?’ Daarom ben ik wel 
benieuwd, vinden jullie deze manier van onderwijs leuk?”
Anna: “Ja, het is leuker en leerzamer dan uit een boek leren. Je leert er 
veel van.” 

Minister Slob: “Doen jullie vaker dit soort projecten? Of is dit zomaar 
een keertje?”
Marije: “Met Nederlands doen we eigenlijk best veel andere dingen 
dan uit het lesboek leren. Vorig jaar hebben we ook een eigen 
tijdschrift gemaakt, maar dan online, via een website. Toen moesten 
we ook mensen interviewen en artikelen schrijven. Naast het 
hoofdredacteurschap van Vives zijn we bezig om een prentenboek 
voor jonge kinderen te maken. Nederlands is helemaal niet mijn 
favoriete vak, maar ik merk dat ik het juist door deze opdrachten veel 
leuker ga vinden.”
Minister Slob: “Eerder vandaag bezocht ik een school in Amersfoort, 
het Corderius College. Net als op jullie school, doen ze daar allerlei 
interessante dingen buiten de reguliere lesmethodes om. Ik kreeg 
deze robot mee. Die hebben leerlingen zelf gemaakt. Het begon als 
een klein project, met een paar docenten en een paar enthousiaste 
leerlingen. Nu is het uitgegroeid tot een heus vak dat leerlingen 
kunnen volgen. Niet alleen de inhoud van het vak is vernieuwend, 
leerlingen van het Corderius gaan er ook mee naar basisscholen. 
Daar geven ze les aan basisschoolleerlingen. Hoe leuk is dat, om les 
te krijgen over zo’n leuk onderwerp van iemand die maar een paar 
jaar ouder is. En ook de leerlingen van het Corderius steken daar heel 
veel van op. Ze leren kennis over te dragen, te plannen en samen te 
werken. Daar word ik heel enthousiast van.”
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Emiel: “U bent ook minister voor Media. Wat wilt u dat leerlingen op 
school leren over media?”
Minister Slob: “Op de scholen doen we steeds meer aan 
mediawijsheid. Eigenlijk is het onderdeel van alle vakken. 
Mediawijsheid gaat over het kunnen herkennen van betrouwbare 
informatie. Het is belangrijk om bij alles na te denken of het klopt wat 
er staat. Dat vind ik trouwens niet alleen een verantwoordelijkheid 
van school. Ook ouders moeten het daar met hun kinderen over 
hebben. Dat geldt ook voor het veilig gebruik van internet en sociale 
media. We willen dat leerlingen zich realiseren wat de gevolgen 
kunnen zijn van het online zetten van foto’s en filmpjes. Ook dat is 
mediawijsheid.”

Elwin: “Vindt u dat leraren minder uit boeken moeten werken?”
Minister Slob: “Het is aan de leraar en de school zelf om te bepalen 
wat er in de klas gedaan wordt. Maar vraag je mij wat ik leuk vind, 
dan ben ik er wel voor om af en toe buiten de gebaande paden van 
de boeken te gaan. Natuurlijk is de lesmethode belangrijk, die staat in 
het boek. Leraren denken nog te vaak dat alles in het boek behandeld 
moet worden. Maar dat is vaak niet zo. Het is juist goed als een leraar 
ook zelf keuzes maakt en jullie zelf op onderzoek uit laat gaan. Dat 
kan met behulp van ICT, maar ook met opdrachten zoals jullie nu voor 
Vives doen, of projecten zoals bij het Corderius College. Ik denk dat 
boeken vaak erg sturend gebruikt worden.”

Emiel: “Mijn broertje is verslaafd aan zijn telefoon. Stimuleert u zijn 
verslaving dan niet, als u de leraar adviseert om meer met ICT te 
doen?”
Minister Slob: “Nee, dat hoeft niet. Je moet weten waarvoor je het 
inzet. Een mobiele telefoon en een tablet zijn fantastische dingen. 
Maar je moet ze ook weg kunnen leggen om een boek te lezen. Dat 
heeft eveneens alles te maken met mediawijsheid en daarin kunnen 
leraren en ouders sturen.”
Emiel: “Ziet u ook negatieve veranderingen als u het onderwijs van nu 
met vroeger vergelijkt?”
Minister Slob: “Ik vind het jammer als ik hoor dat op een school de 
onderlinge omgang niet zo fijn is. Daar moet je met elkaar wat aan 
doen. Dat moet natuurlijk van twee kanten komen, van leraren en 
van leerlingen. Als je een prettig schoolklimaat hebt, kun je als je 
onenigheid hebt daar het beste over praten met elkaar.”
Anna: “Bezoekt u vaak scholen om te kijken hoe het nu is in het 
onderwijs?”
Minister Slob: “Ja, op de maandagen dat ik niet in Den Haag 
hoef te zijn, bezoek ik zoveel mogelijk scholen. Vanochtend ben 
ik bijvoorbeeld in Beekbergen geweest op een school die zijn 
tweehonderdste verjaardag vierde. Daarna was ik in Amersfoort en 
nu ben ik bij jullie. Ik heb dat nodig, want ik kan niet alleen met papier 
bezig zijn.”

Elwin: “Maar u had dus doelen voor als u minister zou worden. Zijn er 
al doelen bereikt?”
Minister Slob: “Jazeker, zoals ik al vertelde hebben we in gang gezet 
dat scholen de werkdruk voor hun leraren kunnen verminderen. Ook 
heb ik de Tweede Kamer laten weten dat ik van plan ben om scholen 
die goede plannen hebben voor activiteiten voor hoogbegaafde 
leerlingen, een aanvraag voor geld te laten indienen. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat dat geregeld gaat worden. Maar ook aan leerlingen 
die wat extra ondersteuning nodig hebben omdat ze moeite hebben 
met de lesstof, gaan we ondersteuning bieden via scholen en 
gemeentes. Onze plannen daarvoor zijn ook al vergevorderd. En we 
zijn nog maar een half jaartje bezig. Ik vis niet naar complimentjes 
hoor en we zijn er nog lang niet, maar we zijn goed op weg. Voor 
leraren zullen alle vernieuwingen een enorme uitdaging zijn, maar ik 
verwacht dat ze hun leerlingen meer aan zich weten te binden. Een 
leraar wil zijn of haar leerlingen verder helpen in het leven. Als je dat 
doet op een manier die aankomt bij leerlingen, dan word je daar als 
leraar hartstikke blij van. Natuurlijk moet je een goede maat zien te 
vinden, ook in werklast, voorbereiding en leerlingbegeleiding. Maar 
je leerlingen zelf aan het werk zetten, in plaats van een pratend hoofd 
voor de klas, is toch veel leuker en leerzamer?” 

Met medewerking van Henk ter Haar (leraar Nederlands Guido VMBO) en Brigitte Bloem 
(freelance journalist Vives). Ik ben er wel voor om af en toe 

buiten de gebaande paden van 
de boeken te gaan
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Liefst 87 procent van zowel ouders als leraren noemt het (zeer) 
belangrijk dat digitale vaardigheden deel uitmaken van het 
onderwijsprogramma. Dat bleek begin dit jaar uit onderzoek dat SIDN 
(de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) liet uitvoeren 
door GfK. Mediawijsheid wordt hierbij door beide groepen als het 
belangrijkste onderdeel gezien. Omdat het nog wel even kan duren 
voordat het nieuwe curriculum daadwerkelijk is ingevoerd, besloten 
verschillende partijen vorig najaar hun krachten te bundelen en 
scholen een handje te helpen. Codepact, Kennisnet en Mediawijzer.net 
lanceerden, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, 
het initiatief Samen Digiwijzer. De missie: zorgen dat ‘de klas van 2017’ 
geen verloren generatie wordt. Mary Berkhout, programmadirecteur 
van Mediawijzer.net, vertelt waarom dit initiatief zo nodig is. 

Eerst nog even naar de basis. Termen als ‘digitale 
geletterdheid’ en ‘mediawijsheid’ raken steeds verder 
ingeburgerd. Wat verstaan jullie onder deze begrippen?
“Digitale geletterdheid omvat alle vaardigheden die kinderen nodig 
hebben om zich in de huidige, digitale samenleving staande te houden 
en zichzelf te ontwikkelen. Dat varieert van basiskennis over ICT tot 
informatievaardigheden en het inzien hoe een computer werkt en dus 
ook van welke technologie daarachter schuil gaat. Mediawijsheid is een 
belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid. En draait vooral om het 
‘wijs’ met de nieuwe mediatoepassingen omgaan en zo te kunnen leren, 
leven en werken in de digitale wereld.”

Steeds meer scholen besteden aandacht aan deze 
onderwerpen. Wat wil Samen Digiwijzer hier nog aan 
toevoegen?
“Wat je inderdaad ziet is dat veel scholen aandacht willen geven aan 
een onderwerp als mediawijsheid. Denk bijvoorbeeld aan de MediaMas-
ters Game die tijdens de Week van de Mediawijsheid door meer dan 
170.000 kinderen uit groep 7 en 8 wordt gespeeld. Dat is een mooie 
ontwikkeling. Maar wat je ook ziet is dat veel scholen het lastig vinden 
om de stap te zetten van incidentele aandacht – de deelname aan Medi-
aMasters of een enkele gastles – naar structurele aandacht. 

Daar gaat het nieuwe curriculum als het goed is voor zorgen. In de tus-
sentijd kunnen scholen alle hulp gebruiken, en die bieden wij met ons 
uitgebreide netwerk graag.”

Jullie hameren daarbij op gelijke kansen voor iedereen. 
Waarom is dit zo belangrijk?
“Elk kind verdient gelijke kansen, dat mag duidelijk zijn. Maar uit 
verschillende onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, 
blijkt dat er tussen kinderen onderling grote verschillen bestaan in de 
digitale vaardigheden die ze hebben. Bijvoorbeeld omdat ze er thuis 
minder mee in aanraking komen. Daar komt bij dat de school tot nu toe 
slechts een kleine rol speelt in het bijbrengen van deze vaardigheden. 
Dat is echt een gemiste kans. Scholen zijn tenslotte de plek waar je alle 
kinderen, ongeacht hun achtergrond of thuissituatie, kan bereiken. 
Wij willen graag samen met de scholen kijken waar behoefte aan is en 
ze vervolgens koppelen aan beschikbare hulpmiddelen of partijen uit 
het netwerk van Samen Digiwijzer. Er is inmiddels zoveel materiaal en 
expertise beschikbaar. Daar kunnen we scholen, en daarmee de leerlin-
gen, echt verder mee helpen.”

Hoe gaan jullie dit de komende tijd doen?
“Belangrijk is dat de vraag van de school centraal staat. Want waar 
scholen op het gebied van digitale vaardigheden en mediawijsheid 
behoefte aan hebben, verschilt natuurlijk enorm. Bij de ene school gaat 
het misschien om de ICT-voorzieningen, terwijl een andere school juist 
haar leraren wil professionaliseren of ouders meer bij het onderwijs in 
mediawijsheid wil betrekken. Deze behoefte zul je met de school zelf in 
kaart moeten brengen voordat je ook maar iets kan doen. Maar het start 
allemaal met een eerste kennismaking. Dat kan gaan van het organise-
ren van een gastles of het voeren van een verkennend gesprek met een 
van onze netwerkpartners in de regio tot het meedoen aan de Media-
Masters Club. Uiteindelijk kan dat leiden tot het structureel geven van 
meer aandacht aan mediawijsheid binnen de school. Zodat elk kind een 
gelijke kans heeft om mediawijs te worden. En ‘de klas van 2017’ een 
prachtige toekomst tegemoet gaat!” 

De voorbereidingen op het nieuwe onderwijscurriculum zijn inmiddels écht van 
start gegaan. In zogenoemde ontwikkelteams steken leraren en schoolleiders deze 

maanden de koppen bij elkaar. Samen bepalen zij wat leerlingen in het primair en 

voortgezet onderwijs nu eigenlijk moeten kennen en kunnen. Hierbij is in ieder geval 

al duidelijk dat mediawijsheid als onderdeel van digitale geletterdheid in het nieuwe 

curriculum zal worden opgenomen. Een belangrijke stap, die in lijn ligt met het steeds 

grotere belang dat zowel ouders als leraren hechten aan het onderwijs in mediawijsheid 

en digitale vaardigheden.

Iedereen een gelijke kans 
om mediawijs te worden

Scholen die graag met de partners van Samen Digiwijzer in contact 
willen komen, kunnen terecht op de website samendigiwijzer.nl/
meedoen. Ook kunnen bedrijven en organisaties die graag willen 
helpen met de invoering van digitale geletterdheid op scholen zich 
hier melden.

Mediawijsheid is een 
belangrijk onderdeel van 
digitale geletterdheid
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Leraren in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs die 
werken met leerlingen met een ernstig meervoudige 
beperking, lopen er tegenaan dat het digitaal 
lesaanbod beperkt is. Deze ernstig meervoudig beperkte 

leerlingen (EMB) hebben een ontwikkelingsleeftijd onder 

de 2 jaar. Volgens het landelijke doelgroepen model 

(V)SO, zijn zij ingeschaald in leerroute 1. Voor deze 

leerlingen wordt vaak op maat (digitaal) lesmateriaal 

ontwikkeld. 

H
et materiaal is vaak gericht op beleving en ervaring ter 
stimulatie van de verschillende zintuigen. Gezien de beperkte 
beschikbaarheid van digitaal lesmateriaal maken leraren 
daarom noodgedwongen eigen materiaal. Leraren van 

deze specifieke groep leerlingen herkennen dit probleem allemaal. 
Zou het niet handig zijn als dat materiaal centraal op één plek staat, 
zodat leraren lesmateriaal met elkaar kunnen delen en elkaar kunnen 
inspireren? Hub Noord-Brabant is in samenwerking met een aantal 
andere besturen in oktober 2015 samen met de PO-Raad en Kennisnet 
op zoek gegaan naar een oplossing. EMB.wikiwijs.nl en de Community 
EMB zijn hiervan het resultaat!

Hoe is EMB Wikiwijs tot stand gekomen?
In oktober 2015 is de versnellingsvraag ingediend: hoe kom je aan 
meer en beter digitaal lesmateriaal voor ernstig meervoudig beperkte 
leerlingen? Het zou helemaal ideaal zijn als het lesmateriaal ook nog 
gekoppeld kan worden aan de Plancius doelen, zodat er opbrengst-
gericht gewerkt kan worden.  Via vragenlijsten verspreid in het (V)SO 
is de situatie en exacte behoefte verder in kaart gebracht. De vragen-
lijsten zijn massaal ingevuld door leraren, onderwijsassistenten en 
therapeuten vanuit het hele land. Het delen en uitwisselen van digitaal 
lesmateriaal blijkt in de praktijk vaak ingewikkeld. Aan de hand van de 
verkregen informatie is het voorstel om een online platform met digitaal 
lesmateriaal voor EMB-leerlingen te starten. Het open platform Wiki-
wijs voldeed aan de uitgangspunten. Een klein groepje vrijwilligers is 
begonnen met het werken aan EMB.wikiwijs.nl. Er zijn werksessies geor-
ganiseerd waarin leraren samen nadenken over digitaal lesmateriaal en 
leren dit te maken en delen op de Wikiwijs-pagina. Er is een keurmerk 
ontwikkeld om de kwaliteit en geschiktheid van de leermiddelen te 
kunnen waarborgen. Daarnaast is er een community opgericht waarin 
begeleiders van leerlingen uit leerroute 1 elkaar snel kunnen vinden.

Wat houdt de EMB Wikiwijs in? 
Op EMB.wikiwijs.nl vind je digitaal lesmateriaal voor leerlingen in leer-
route 1, voorzien van een EMB-keurmerk. Werk je als leraar in het (V)SO 
en ben je op zoek naar geschikt digitaal lesmateriaal of wil je nieuwe 

Digitaal lesmateriaal voor 
Ernstig Meervoudig Beperkte 
leerlingen
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ideeën op doen? Gebruik de startpagina EMB.wikiwijs.nl. Je kunt via 
verschillende invalshoeken zoeken: op thema, activiteit, doel (domein), 
hulpmiddel of gewoon op een woord. Ook kun je zelf lesmateriaal delen. 

Hoe deel je zelfgemaakt lesmateriaal via EMB Wikiwijs?
Voor het delen van lesmateriaal zijn de volgende criteria van het EMB-
keurmerk belangrijk:

-  De geschiktheid voor de doelgroep
  Het klinkt misschien logisch, maar het materiaal mag niet van te 

hoog niveau zijn. Tellen is bijvoorbeeld een stap te ver. Voor aan-
sluiting bij de doelgroep raden wij vooral leermiddelen aan die de 
zin tuigen van de leerling prikkelen en ervaringsgericht zijn. Een 
voorbeeld: “Een doof kind kan op de tablet met trilfunctie toch nog 
plezier beleven aan pianomuziek spelen, doordat de tablet meetrilt 
met de tonen.”

-  De juiste trefwoorden
  Extra belangrijk bij het delen van leermateriaal is correct metada-

teren, ofwel de juiste trefwoorden koppelen aan je lesmateriaal. 
Alle leermiddelen die op Wikiwijs gezet worden, komen in een 
virtuele grote doos terecht. Om ze goed vindbaar te maken voor 
de Community EMB is het nodig er de juiste trefwoorden aan te 
hangen. Wanneer je je materiaal voorziet van de woorden “EMB” en 
“leerroute 1”, krijgen de vrijwilligers een melding dat er een nieuw 
leermiddel klaar staat voor keuring.

-  Vermelding van thema, activiteit, (hoofd)doel en type hulpmiddel  
  Wie op zoek gaat naar een leermiddel via de pagina, kan dat doen 

vanuit verschillende invalshoeken op thema, activiteit, doel of hulp-
middel. Daarom is het belangrijk om de koppeling van je leermiddel 
met die vier factoren duidelijk te maken. 

-  Controle op auteursrechten en privacygevoelig materiaal
  Controleer of er auteursrechten verbonden zijn aan het gemaakte 

lesmateriaal en of er privacygevoelige zaken in zitten, zoals een foto  
of naam van een leerling.

Wil je ook zelf gemaakte leermiddelen delen? Volg de handleiding 
‘Quickstart Delen voor EMB’ op EMB.wikiwijs.nl. 

De Community EMB
Wil je graag in contact komen met andere leraren en begeleiders van 
leerlingen in leerroute 1 en je ervaringen, inspiratie of inzichten delen? 
Dat kan via de Community EMB. In deze levendige community delen 
leraren tips, kennis en ervaringen met elkaar. Ben je nog geen lid van de 
EMB-community? Via een knop op de startpagina EMB.wikiwijs.nl kom je 
in de community. Aanmelden is eenvoudig. Stuur via de startpagina een 
mail naar h.geitenbeek@lecso.nl en meld je aan. 

En verder...?
De startpagina EMB Wikiwijs bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Wil 
je helpen digitaal lesmateriaal voor EMB-leerlingen beter vindbaar te 
maken? Of wil je digitaal lesmateriaal voorzien van het EMB-keurmerk? 
Meld je dan aan als vrijwilliger. Meer informatie of aanmelden als 
vrijwilliger? Neem contact op met Angelique Geerts via 
a.geerts@hubnoordbrabant.nl. 

Volg EMB Wikiwijs op:

Twitter: twitter.com/embwikiwijs
Facebook: www.facebook.com/EMBwikiwijs/
Pinterest: pinterest.com/embwikiwijs/

De volgende landelijke netwerkbijeenkomst van Gewoon 
Speciaal ICT staat gepland in oktober 2018. 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 
www.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 

Betrokken bij EMB Wikiwijs
Angelique Geerts, leerkracht en ICT-coördinator op Hub Noord-Bra-
bant, initiator in het stellen van de versnellingsvraag en uiteindelijk 
projectleider EMB Wikiwijs. Maria Versseput, LC-leerkracht ICT op 
Tyltylcentrum De Witte Vogel. Zij houdt zich naast het lesgeven 
schoolbreed bezig met vakinhoudelijke ondersteuning op het 
gebied van ICT. Dennis Arnold, ergotherapeut bij De Onderwijsspe-
cialisten. Hij houdt zich bezig met de mogelijkheden van ICT voor 
kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking. 
Sinds dit jaar is hij betrokken bij het verder uitdragen van EMB 
Wikiwijs.
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Welke vogel is dit?

Iedere natuurliefhebber moet 
eenvoudig kunnen opzoeken 
welke vogel hij of zij gezien 
heeft.  Zit er een vreemde 
vogel in uw tuin, die je niet 
kent? Vraag je je af welke 
vogel dit is? Precies daarvoor 
is welkevogelisdit bedoeld. 
Natuurlijk zijn er mooie 
boekjes. Maar die hebben als 
nadeel dat je lang blijft bladeren. Als je dan bij de pagina bent van de soort die je 
hebt gezien, is de vogel al weer gevlogen. Met internet moet dat slimmer kunnen. 
Welkevogelisdit maakt daarom een online vogelgids. Zij zijn begonnen met de 
vogels, die in Nederland voorkomen en hebben de lijst inmiddels uitgebreid tot 
vrijwel alle Europese vogels. Uiteindelijk willen ze alle 10.500 vogelsoorten van de 
wereld beschrijven.

 biologie     biologie        determinatie   determinatie       
welkevogelisdit.nl

Pioforum

Het Pioforum (PIO is een afkor-
ting van Privacy in onderwijs) 
is een nieuw gelanceerd forum 
waar leerkrachten en ICT-coör-
dinatoren met elkaar ideeën en 
informatie kunnen uitwisselen 
over privacy in het onder-
wijs. De informatieborden 
zijn verdeeld in ‘datalekken’, 
‘verwerkersovereenkomsten’, 
‘privacy in de klas’ etc. Alle informatie op het forum is publiek toegankelijk, maar om 
berichten te plaatsen of vragen te stellen moet je een account aanmaken. Omdat 
het forum recent is gestart, zijn er nog relatief weinig berichten te vinden, maar na 
de uitgave van deze Vives zal daar vast verandering in komen. 

  privacy   privacy     forum     forum             
pioforum.nl

Moqups

Met Moqups maakje heel een-
voudig interactieve wireframes 
en concepten van apps. De tool 
wordt gebruikt door grafisch 
ontwerpers en user-interface 
designers om een app voor 
te bereiden voor de program-
meurs. Je sleept de elementen 
in het canvas om het ontwer-
pen te beginnen en zet in korte 
tijd een ontwerp klaar. Moqups is ook te gebruiken voor het programmeren van een 
spelletje. Je kunt acties aan elementen koppelen, bijvoorbeeld een ‘mouseover’-
actie. Laat de kinderen een doolhof ontwerpen waar ze met muisbewegingen door 
moeten. Bij een muisbeweging over een object (bijvoorbeeld monster) is het game 
over, en wordt een andere pagina getoond. Kortom: volop mogelijkheden! Moqup is 
gratis te gebruiken (voor 1 project per account).

  ontwerpen          software ontwikkeling        software ontwikkeling         programmeren

netdem.nl

Have I been pwned?

Helaas gebeurt het wel eens 
dat een grote website gehackt 
wordt. Deze website kan gege-
vens van klanten en bezoekers 
in de database hebben staan. 
Op dat moment vallen deze 
gegevens in de handen van 
hackers en kunnen deze gege-
vens misbruikt worden. Omdat 
veel diensten een emailadres 
gebruiken als gebruikersnaam kun je op de website haveibeenpwned.com zien of 
je gegevens in het verleden in handen zijn gekomen van onbekenden. Je vult je 
emailadres in en de website doorzoekt de database met bekende lekken of jouw 
gegevens. Worden jouw gegevens gevonden? Dan is het verstandig om je wacht-
woord aan te passen.

  beveiliging      beveiliging        privacy      privacy      
haveibeenpwned.com

Atom

Atom is een handige gratis tool 
die door veel programmeurs 
wordt gebruikt. Atom is ontwik-
keld door Github, een bekende 
oplossing als het gaat om 
versiebeheer en samenwerken. 
Het programma is ontwikkeld 
om te gebruiken bij het pro-
grammeren in een groot aantal 
programmeertalen. Door 
middel van handige plugins kan de functionaliteit van Atom makkelijk uitgebreid 
worden. Je installeert met een paar klikken een plugin om bestanden automatisch 
op een webserver te plaatsen bij het opslaan. Omdat Atom is ontwikkeld in Electron 
werkt het op Windows, Mac en Ubuntu.

programmeren   software   
atom.io

JGZ Zuid-Holland 
West 

Deze website van de Jeugdge-
zondheidszorg Zuid-Holland 
West is ontwikkeld om ouders 
te informeren over de diensten 
die zij bieden zoals het con-
sultatiebureau, workshops en 
speciale informatieve websites 
voor jongeren zoals jouw-
checkup.nl. Deze diensten zijn 
met name bedoeld voor inwoners van de provincie Zuid-Holland, maar de achter-
grondinformatie is interessant voor alle bezoekers. De website geeft onder meer 
tips over mediagebruik, YouTube en in-App aankopen. De informatie is verdeeld in 
leeftijdsgroepen zoals peuters, basisschoolkinderen, tieners en jongeren. Ook is er 
informatie over inentingen, voeding en gezondheid van kinderen. De doelgroep van 
de site is met name ouders. Toch zal de achtergrondinformatie voor leerkrachten 
ook waardevol zijn.

opvoeden    maatschappij       ouders         
jgzzhw.nl 
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RALFI lezen 

Wanneer leerlingen proble-
men hebben met lezen is 
het soms niet makkelijk om 
een leuke tekst te vinden die 
gebruikt kan worden voor het 
leesonderwijs. Kinderen die 
langdurig veel te traag lezen 
maar de spellende leeshan-
deling beheersen, komen in 
aanmerking voor RALFI lezen. 
Hierbij leest een groepje kinderen samen met de leerkracht 4 tot 5 keer in de week 
een relatief moeilijke tekst. De teksten sluiten aan bij de belevingswereld van de 
kinderen en het niveau mag tot drie niveaus boven het beheersniveau liggen. Op de 
website ralfilezen vind je honderden teksten die je kunt gebruiken bij het ralfilezen. 
Ze zijn gesorteerd op onderwerp wat het zoeken makkelijk maakt.

  lezen        lezen         lesmateriaal        lesmateriaal      

ralfilezen.nl

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is hét 
informatiepunt voor ouders, 
de gesprekspartner voor de 
overheid en de onderwijssec-
tor en de verbinder van ouders 
rond het onderwijs. Ouders 
& Onderwijs is er voor alle 
ouders van alle kinderen. Als 
landelijk platform voor ouders 
van schoolgaande kinderen 
ondersteunt Ouders & Onderwijs deze specifieke organisaties en groepen. Dit doet 
Ouders & Onderwijs onder meer door ze te stimuleren met advies, ingangen tot 
netwerken, mogelijkheden voor belangenbehartiging te bieden en met onder-
steuningsmiddelen. Ouders & Onderwijs zoekt als verbindende organisatie actief 
contact met deze ouderorganisaties en brengt ze, waar dat synergie oplevert, met 
elkaar in contact.

  mediaijsheid         mediaijsheid           ouderbetrokkenheid   ouderbetrokkenheid  
oudersonderwijs.nl

Thesaurus

Deze handige website is 
een online tool waarmee 
bezoekers snel en eenvoudig 
synoniemen en betekenissen 
kunnen opzoeken van Engelse 
woorden. De website biedt de 
mogelijkheid om de woorden 
voor te laten lezen en geeft 
ook een uitgebreide beteke-
nis. Docenten Engels kunnen 
de artikelen uit het blog gebruiken tijdens de les. Deze artikelen gaan bijvoorbeeld 
over kinderen die een Engelstalig liedje verkeerd interpreteren of woorden die je 
moet vermijden tijdens het spreken zoals ‘actually’. Een ander artikel gaat over 
namen voor baby’s die ook gebruikt kunnen worden als zelfstandig naamwoord. De 
artikelen zijn leerzaam maar ook leuk om te lezen.

  engels  engels     idioom   idioom       
thesaurus.com

Topo tijdreis

Op 18 februari 1815 werd 
het Topographisch Bureau 
opgericht. Sinds die datum 
verzamelt en ontsluit de Neder-
landse overheid geografische 
informatie. Bijvoorbeeld over 
de ligging van wegen, water, 
bebouwing en landbouw-
grond. Een resultaat om trots 
op te zijn: 200 jaar topografi-
sche kaarten van topniveau. Om 200 jaar topografie te vieren is deze tijdreis-app 
gemaakt. Ontdek met de app 200 jaar aan topografische gegevens van Nederland! 
De website opent met de kaart van Nederland. Door de tijd-schuif aan de zijkant in 
een ander jaar te plaatsen verandert de kaart direct en kun je zien hoe Nederland in 
die tijd uitzag. 

  aardrijkskunde    aardrijkskunde      online tool   online tool     geschiedenis  geschiedenis   

topotijdreis.nl

Studiekeuze123

Studiekeuze123 is een initiatief 
van het ministerie van OCW, in 
samenwerking met studen-
ten en het hoger onderwijs. 
Met objectieve informatie 
helpen zij leerlingen stap voor 
stap met het kiezen van de 
studie die het beste past. De 
website studiekeuze123.nl 
biedt objectieve en betrouw-
bare informatie over alle erkende opleidingen van hogescholen en universiteiten 
in Nederland. Kortom, een compleet overzicht. Studiekeuze123 is verantwoordelijk 
voor de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête waarin studenten hun mening over 
hun opleiding. Ook de studiebijsluiter Studie in Cijfers wordt door Studiekeuze123 
gefaciliteerd.

  online tool        online tool          informatie       informatie        MBO MBO    HBO HBO

studiekeuze123.nl

Loes

Op deze website vind je 24 uur 
per dag allerlei tips die je kunt 
gebruiken bij de opvoeding 
van kinderen. Naast tips vind 
je ook een blog van ouders, 
opvoedcursussen, interessante 
links en folders. Veel gestelde 
vragen van ouders worden 
beantwoord door het aanbie-
den van tips en advies. Denk 
bijvoorbeeld aan “Mijn kleuter is erg druk, hoe ga ik hiermee om?” of “Hoe begeleid 
je je kind bij een scheiding?”. Loes is ontwikkeld voor 13 gemeenten in Twente, maar 
bevat een groot archief met informatie over opvoeden, onderwijs en media.

opvoeden     ouders      ouders        archief     archief         
loes.nl
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2 Advertorial

De werkdruk in het basisonderwijs is te hoog. Wat kan jouw school doen 

om die werkdruk te verlagen? “Digitale leermiddelen kunnen een oplossing 

bieden, maar alleen digitaal werken lost het probleem niet op”, zegt Arjanne 

Hoogerman, onderwijskundige bij Uitgeverij Malmberg. “Voor ons zijn digitale 

leermiddelen handige hulpmiddelen voor een groter doel: meer leerrendement, 

hogere leerlingmotivatie en een efficiënter leerproces. Dit samen leidt 

uiteindelijk tot verlaging van de werkdruk voor leerkrachten.” 

Digitale leermiddelen 
als antwoord op  
werkdrukverlaging?
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Hoe maken methodes van 
Malmberg je leven makkelijker?
Malmberg zet digitalisering daar in waar 
het geschikt is.  “Onze methodes bieden de 
leerkracht optimale  ondersteuning zodat de 
focus op lesgeven kan liggen. Zo dragen ze bij 
aan dat hogere doel van meer leerrendement, 
hogere leerlingmotivatie en een e� iciënt 
leerproces. We geven leerkrachten goed 
gereedschap in handen, daar kunnen ze op 
vertrouwen. Onze methodes zijn gebaseerd 
op actuele wetenschappelijke inzichten. We 
garanderen een kwaliteitsstandaard bij al onze 
methodes. Leerkrachten waarderen ze al jaren.”

Effectief digitaal lesmateriaal
Malmberg bekijkt per vakgebied en ook per 
leerdoel hoe digitaal werken een rol kan 
spelen. Wanneer is het onderwijskundig van 
toegevoegde waarde? Biedt het e� ectiviteit 
voor het onderwijs voor de leerkracht en de 
kinderen? Alle materialen, zowel boeken als 
digitaal sluiten altijd op elkaar aan. We digi-
taliseren omdat het toegevoegde waarde heeft. 
En dat is op veel fronten het geval. 

Directe feedback: efficiënter werken 
en minder nakijkwerk
Directe feedback is geïntegreerd in alle 
digitale methodes van Malmberg. Deze vorm 

van gepersonaliseerd onderwijs maakt het 
leerproces van kinderen veel efficiënter. 
Het geeft leerkrachten de tijd om kinderen 
individueel te helpen op het moment dat ze 
het nodig hebben.

Hoe werkt het?
• De kinderen volgen de les en werken aan 

opdrachten. Het systeem controleert de 
gegeven antwoorden direct. Dat scheelt 
een leerkracht veel nakijkwerk.

• De kinderen krijgen direct een 
terugkoppeling, uitleg en/of hulp als 
ze een fout antwoord geven. Ze krijgen 
dus feedback op het moment dat ze het 
nodig hebben. Zo leren kinderen écht 
van opdrachten; ze maken niet steeds 
opnieuw dezelfde fout.

• Het systeem houdt bij voor welke opgaven 
een kind extra oefenstof kan gebruiken en 
zet dit automatisch klaar.

• Leerkrachten volgen de voortgang van 
de kinderen real-time op een uitgebreid, 
overzichtelijk dashboard. Welke kinderen 
hebben moeite met opgaven? Welke 
kinderen beheersen de opgaven na extra 
oefening? Deze manier van evalueren 
ondersteunt je bij de hoeveelheid na 
te kijken werk en de instructie aan de 
kinderen. 

Administreren zo makkelijk 
mogelijk maken  
Uit de pilot van Arbeidsmarktplatform 
PO blijkt dat scholen die aan de slag zijn 
met werkdrukverlaging,  de hoeveelheid 
administratieve taken de grootste energie-
nemer vinden. Digitaal werken met de 
Malmberg methodes neemt een deel van deze 
administratie weg. 

• Toetsen worden automatisch nagekeken 
en resultaten worden direct opgeslagen in 
het systeem. 

• Na de toets worden automatisch 
taakbriefjes gegenereerd en met één druk 
op de knop kan een groepsplan gemaakt 
worden. Taakbriefjes maken inzichtelijk 
waar elk kind op basis van zijn resultaten 
mee aan de slag gaat.

• Rapporteren over resultaten is heel 
gemakkelijk. De gegevens worden 
automatisch doorgezet naar het 
leerlingadministratiesysteem. 
Leerkrachten hoeven niets meer over te 
typen om bijvoorbeeld rapportcijfers te 
genereren.

Meer aandacht voor 
het individuele kind
Leerkrachten helpen de kinderen op het 
moment dat ze het nodig hebben. Dit 
bevordert een doorlopend leerproces. Er is 
meer tijd om persoonlijke aandacht te geven 
aan kinderen die dat nodig hebben. Het 
systeem houdt bij voor welke leerdoelen een 
kind extra oefenstof kan gebruiken en zet dit 
automatisch klaar.

Arjanne: “Zo draagt Malmberg bij aan verlaging 
van de werkdruk. We geven échte meerwaarde 
aan digitaal leren. Leerkrachten hebben 
met de methodes van Malmberg kwalitatief 
hoogwaardig gereedschap in handen zodat zij 
kunnen focussen op lesgeven en zo elk kind 
het beste onderwijs kunnen geven.” 

We geven échte meer-
waarde aan digitaal leren. 
Zo draagt Malmberg bij 
aan verlaging van de 
werkdruk.

Ervaar zelf het gemak van digitaal leren en probeer de software bij 
de Malmberg methodes tot de zomer gratis! 
Vraag een proeflicentie aan op www.malmberg.nl/softwareproberen 
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Recensies 

Even een lekker leesboek voor de 
zomer. Helemaal binnen het thema 
van deze Vives! Zo’n boek waar de 
meesten zich wel in herkennen. Of iets 
ván herkennen. Twee broers. Twee 
tegenpolen. Hun schoolrapporten 
uit de jaren ‘90 schrijven: Stuart 
is een prettige leerling en Pete 
zou zich niet zo gemakkelijk 
moeten laten overhalen tot dwaas 
gedrag. Eigenlijk had je toen 
al kunnen zien hoe het verder 
zou gaan in beider levens. Stuart  
wordt succesvol journalist die Londen verruilt voor zijn minder 
bruisende geboorteplaats Ashford. Een echte boekenwurm. Fatsoenlijk, 
hardwerkend en aardig. Zijn jongere broer Pete is een heethoofd, 
eigenwijs en voor de meeste vrouwen een lekkere kerel. En ja, daar 
hoort bij dat je een eikel bent. De een beschrijft het leven van de ander 
door diens ogen. Leuke literaire constructie om in de huid van een 
ander te kruipen. Over mannetjes en macho’s, over school en rijles, over 
vrouwen en ‘wijfuh’. Deze autobiografische identiteitsverkenning is 
met ontzettend veel humor geschreven, dus bereid je voor op heerlijke 
lachsalvo’s! 

Twee koningen 
van Ashford

VERKENNING VAN 
GELUK

meesten zich wel in herkennen. Of iets 

TITEL: ECOLOGOSCH WEZEN
AUTEUR: TIMOTHY MORTON
UITGEVER: TEN HAVE
PRIJS: € 19.99

Het milieu bezien door de ogen van het milieu. 
Of een wezen dat het wezen verwezenlijkt. 
Zoiets. Nog een filosofische verhandeling dus. 
Niet over persoonlijk geluk, maar over onze 
relatie tot de ecologie. Begin je te lezen, dan 
zal je snel merken dat perspectief ook hier een 
wezenlijk onderdeel is. Maar daar blijft het niet 
bij. Want dit idee van perspectief wordt even zo 
makkelijk weer verder ter discussie gesteld in 
een duizelingwekkend, humoristisch boek, dat 
leest als een ware voorstelling. Waarom juist 
Timothy Morton zo’n interessante persoon is 
om zijn gedachten over te brengen aan onze 
jonge gastredacteuren, is omdat hij als een 
rockster een soort filosofisch concert opzet, 
waarbinnen je verschillende klanken, beelden, 
tonen, stijlen gepresenteerd krijgt die zowel 
individueel als in het geheel de ervaring 
bepalen. Bovenal ontdoet zijn relaas –   dat 
de intentie heeft een radicale verandering in 
onze relatie met de wereld teweeg te brengen 
–  ons van het eeuwige schuldgevoel. Iets dat 
hier op de koude grond allicht goed gebruikt 
kan worden. En waar je als jongvolwassenen 
sowieso maar beter snel vanaf kunt. Niet 
lichtzinnig, wel lichtvoetig. Mooi materiaal 
om als uitgangspunt te laten dienen bij goede 
gesprekken in de klas of kantine. 

TITEL: DOE JE BEST 
AUTEUR: MARJOLEINE DE VOS
UITGEVER: VAN OORSCHOT
PRIJS: € 17,99

Door de ogen van iemand anders ziet alles er anders uit. En daarbij zijn het vaak de omstandigheden die al snel 
een verschil in kijkrichting maken. Ben je puber, is de zomer zonovergoten en lig je met een biertje op het strand te 
mijmeren over het leven, dan zal je blik op dat leven anders zijn dan wanneer letterlijke en/of figuurlijk de regen je 
zomerse activiteiten in je toch al middelbare-leeftijdsleven belemmert. Voor de kijkrichting bij de levensverkenning 
van Marjoleine de Vos lijkt dezelfde dynamiek te gelden. Voelt ze zich comfortabel bij de gedachten van bijvoorbeeld 
klassieke grootdenkers, of een aantal regels poëzie, dan voel je dat meteen in haar reflecties: aandachtig, zorgvuldig, 
lyrisch en erudiet, bijna ‘zonnig’. Is er duidelijke onenigheid over achterliggende theorieën, of ervaart ze de weerstand 
van een vooringenomen stelligheid, dan verandert ook gelijk de toon van haar woorden (naar bijna agressief 
nonchalant; wat veelal zowel hilarisch als bijna druilerig is). Dus precies zoals je dat in een essay mag verwachten! 
Het mooie aan deze bundel is dan ook dat je het ‘door-de-ogen-van’-principe perfect aan het werk ziet. Tijd, generatie, 
leefomstandigheden, aangeleerd gedrag, peer-pressure, het speelt allemaal mee in hoe je een ‘waar-heid’ tot ‘waar-
zijn’ kan laten klinken, en dat tegelijkertijd te ontwaren en te ontwaarden. De Vos helpt met mooie verwijzingen en 
verbanden je perspectief af en toe te veranderen. Al met al een prachtige, persoonlijke rondleiding in het filosofisch 
avontuurlijke doolhof van geluk-zoeken. Doe je best, om er je voordeel uit te halen!

Filosofisch rockconcert

Het milieu bezien door de ogen van het milieu. 

zal je snel merken dat perspectief ook hier een 
wezenlijk onderdeel is. Maar daar blijft het niet 
bij. Want dit idee van perspectief wordt even zo 

een duizelingwekkend, humoristisch boek, dat 

TITEL: MIJN BROER IS EEN EIKEL
AUTEUR: STUART HERITAGE
UITGEVER: A.W. BRUNA
PRIJS: € 19,99

tekst: Gri� in Arnold26
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TITEL: PLEIDOOI VOOR VERVERLING
AUTEUR: MANOUSH ZOMORODI
UITGEVER: A.W. BRUNA
PRIJS: € 13,99

Verveling, een goed doel voor een vakantie. En koren op de dagelijkse molen van menig puber. 
De Amerikaanse Manoush Zomorodi is bekend van haar immens populaire podcast Note to 
Self. Middels een ‘challenge’ tijdens een van haar podcasts daagde ze haar luisteraars uit om de 
verveling op te zoeken (ervaar je de tegenstelling?). Zelf had ze namelijk enorme hoeveelheden 
verveling ervaren als jonge moeder achter de kinderwagen (want gebrek aan professionele 
doelstelling en focus). Toch had ze met enorme inzichten veel meer uit dat vervelen gehaald, dan 
dat ze eraan verloren was. Inzichten die ze nu deelt in dit boek. Persoonlijke inzichten aangevuld 
met een keur aan (wetenschappelijk) onderzoek. De aanname is dat je vanuit een staat van 
verveling creatiever en productiever wordt. “Verveling omarmen betekent keuzes maken over de 
manier waarop je je tijd wilt besteden.” Met andere woorden: zelfbeschikkingsrecht, bewustzijn, 
voorbij de sleur en verslaving. Niet verwonderlijk dat de smartphone een hoofdrol krijgt in haar 
challenge. Het is vermakelijk geschreven, en bevat een aantal grappige oefeningen, tips en 
‘uitdagingen’. Uitgegroeid tot een rage onder werkgevers en op onderwijsinstituten. Een soort 
van meditatie nul-punt-één. 

HET OOG VAN DE STORM

Een ander boek dat gaat over een bewustere keuze over de manier waarop je je tijd wilt of kunt besteden is dit 
heerlijke boek. Geschreven als een managementboek, maar ook goed te doen voor niet-managers. Terug naar de 
essentie, zoals de titel al aangeeft. En daarbij is natuurlijk de vraag hoe je ontdekt wat de essentie voor jou persoonlijk 
is. Zeer praktisch en planmatig helpt de auteur je dat te onderzoeken. Door bijvoorbeeld dingen als vaker ‘nee’ durven 
zeggen (ja, dat is nog steeds een ding), maar ook door dingen als grenzen stellen en jezelf te bevrijden van onnodige 
beperkingen. Ook in dit boek is er uitgebreid aandacht voor (sociale) media en smartphonegebruik, en voor de kracht 
van selectie. Alles om e� ectiever en productiever, maar vooral ook een beetje ‘leuker’ en ‘helemaal jezelf’ te zijn. Het 
kost wat discipline, maar levert je uiteindelijk een onuitputtelijke bron aan overvloed op. Van het soort overvloed dat er 
echt toe doet. 

LUKT HET DEZE 
VAKANTIE? 

HOOR (BIJ) 
JEZELF
TITEL: VERLANGEN NAAR VERBINDING
AUTEUR: BRENÉ BROWN
UITGEVER: LEV.
PRIJS: € 18,99

Als er iets is dat belangrijk is voor leerlingen, dan 
is het wel om er echt bij te horen. Passend bij hun 
levensfase leren ze naar zichzelf te kijken door de 
ogen van anderen. En stellen zich daarbij continu 
de vraag: vinden anderen wel dat ik er bij hoor? Met 
veel aanpassen, manipulerend onderhandelen en 
ander oneigenlijk gedrag proberen ze uit wat het 
beste werkt om onderdeel te worden of te blijven 
van de roedel. In dit boek geeft sterprofessor 
en auteur Brown een nieuwe definitie van wat 
het betekent om er echt bij te horen. Ze stelt dat 
er echt bij horen juist niet iets is waarover we 
onderhandelen of wat we samen met anderen 
bereiken: het is meer iets dat met integriteit 
en authenticiteit te maken heeft. Een prachtig 
boek, geheel in stijl met haar eigen traditie en 
ontwapening. Voor de jongere generatie een hart 
onder de riem om in de zoektocht naar identiteit 
toch vooral niet al te ver van het pad te dwalen. 

TITEL: ESSENTIALISME
AUTEUR: GREG MCKEOWN
UITGEVER: VKB MEDIA
PRIJS: € 15,00
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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 ik onder meer presentaties en workshops rondom inzet van iPad en apps in het onderwijs en geef ik 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 blog over diverse onderwijsmaterialen. Ben je nieuwsgierig 

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

Rijmen maar - PO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 2,29
In deze app vind je meer dan 90 rijmwoorden. De app bevat vier verschillende spellen: wat rijmt er op, wat rijmt er niet, trek een lijn tussen 
de rijmwoorden en twee rijmwoorden in de vorm van een memorie. Ieder woord van een afbeelding kan uitgesproken worden. Bij de 
instellingen kun je als leerkracht de keuze maken uit 10, 15 of 20 opdrachten en bij de memorie uit drie verschillende hoeveelheid kaarten. De 
app is eenvoudig in gebruik. De afbeeldingen zijn kleurrijk en passen bij de belevingswereld van het kind. Leuke manier om zo met rijmen te 
oefenen. Alle rijmwoorden kunnen ook gratis als rijmkaarten gedownload worden (https://bit.ly/2K4PLpy). Zo kun je ook buiten de app met 
dezelfde woorden oefenen. 

Moment – PO & VO 
Geschikt voor iPad en iPhone – Gratis 
Tijdens de medialessen op school kun je ook aandacht besteden aan de hoeveelheid tijd die je besteedt aan het gebruik van een iPhone of 
iPad. Laat kinderen voor de tijd een inschatting maken. Om te weten hoeveel tijd ze werkelijk besteden, kun je de app Moment downloaden. 
Deze meet jouw screentime. Per dag zie je al snel aan de kleur of je veel of weinig tijd achter het scherm zit. Groen is goed, oranje is matig en 
is jouw dag rood? Dan heb je er te lang achter gezeten. De gratis app bevat meer mogelijkheden. Zo kun je diverse grafieken aflezen over jou. 
De premium versie heeft nog meer mogelijkheden. Voor bewustwording kun je met de gratis app prima aan de slag in jouw les.

Garfield’s Count Me In – PO     
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 4,99
Duik met Garfield de ruimte in en oefen met de basisvaardigheden van rekenen. De opdrachten variëren van getalbegrip, optellen en 
aftrekken tot duizend en vermenigvuldigen tot honderd. In de app kun je meerdere spelers aanmaken. Iedereen start op dezelfde plek 
binnen de game. Afhankelijk hoe moeilijk of makkelijk het kind het vindt, gaat hij of zij er sneller doorheen. De game is adaptief. In de app 
kun je de prestaties bekijken. Zo zie je welke oefeningen er gemaakt zijn en aan welke vaardigheden er geoefend zijn. Wil je met de klas op 
computers of laptops aan de slag? Dan kun je online een abonnement afsluiten. Een voordeel is dan dat jij als leerkracht aan kunt geven bij 
welke opdracht het kind mag beginnen. 

Rekensommen automatiseren – PO 
Geschikt voor Android, iPad & iPhone – € 4,79 – € 3,99

Wil je in de klas oefenen met automatiseren? Dan is deze app een aanrader. In de app oefent het kind het automatiseren bij optellen en 
aftrekken. Er zijn vijf verschillende opdrachten waar uit gekozen kan worden. Binnen een aantal opdrachten kan er gekozen worden voor de 

moeilijkheid: wil je optellen en aftrekken tot en met tien of twintig? Tevens is er nog een toets. De resultaten worden bijgehouden en zo kun je 
het kind volgen. Benieuwd naar meer informatie? Een uitgebreide recensie vind je op https://bit.ly/2FYkfr0 

Easy Peasy: Engels voor kids – PO    
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis of abonnement

Wil je oefenen met de Engelse taal? Deze nieuwe app werkt aan de hand van flitskaarten. Maak een profiel aan en kies met welke sets het 
kind wil werken. Van basiswoorden tot kleuren, eten en drinken, lichaam, school en meer. Ook kun je zelf een set maken. Kies de set waarmee 

je wilt oefenen en bekijk de flitskaarten. Je kunt ze zelf vaker omdraaien, mocht het te snel gaan. Met de woorden van deze set maak je de 
oefeningen: meerkeuze vragen, matchen, invuloefeningen. Het is de bedoeling dat je dagelijks een doel behaalt. De hoeveelheid woorden per 

dag die bij dit doel horen, kun je zelf bepalen. De app is gratis. Maar er kan ook gekozen worden voor een abonnement. Bij een abonnement 
kun je meerdere gebruikers aanmaken, heb je een onbeperkt aantal lessen per dag en kun je o� line ook aan de slag met de oefeningen. 

Susan Tipt Apps

Onderwijsapp

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

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
tekst: Susan Spekschoor28

VIVES 160

28 - 29 Susan Apps_v160.indd   28 15/05/2018   20:04



Lesidee

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

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

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

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

als voortgezet onderwijs.

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

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

uur een e-mail met de tip die op dat moment online komt. Zo ben 

jij als eerste op de hoogte en mis je zeker geen tips!  Meld je aan via 

www.prowise.com/tipvandeweek of scan de QR-code.

In heel Europa geldt vanaf 25 mei 2018 een nieuwe 

privacywet: de “Algemene Verordening voor 

Gegevensbescherming (AVG)”. Bij Prowise staat 

veiligheid voorop in alles wat ze doen en daarom 

hebben ze gratis, kant-en-klare lessen ontwikkeld 

om leerlingen van de bovenbouw en het voortgezet 

onderwijs te informeren over privacy, security en 

de AVG. 

We zeggen vaak “Ik heb niks te verbergen”, maar 

is dat wel zo? Laat leerlingen nadenken over welke 

informatie ze wel of niet delen, wat de AVG inhoudt, 

en wat zij zelf kunnen doen met betrekking tot hun 

privacy op het internet.

De lessen vind je terug in de map ‘Prowise’, op de 

Tips & Tricks-pagina op www.prowise.com en op 

prowise.yurls.net. 

Privacy en security
Waarom is het zo belangrijk? 

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
29
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tekst: Anno Droste30
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Veel scholen worstelen met de invulling van de rapportvergadering en leerlingbespreking. Wat is 

organisatorisch de juiste vorm? Hoe zorg je voor een effectieve opbrengst? En moet de leerling zelf geen 

rol krijgen? Drie scholen in de regio Alphen aan den Rijn ontwikkelden een alternatief op de traditionele 

leerlingbespreking waarbij ze gebruik maken van een gebruiksvriendelijke digitale tool.

D
e ervaringen zijn positief: ouders geven in de resonansgroep 
aan dat mentoren aanmerkelijk beter geïnformeerd waren op 
de ouderavond. Nog meer goed nieuws: ook leerling krijgt een 
rol in het proces!

Techniek als hulpmiddel
De basisgedachte bij de ontwikkeling van het alternatief was dat een 
simpele digitale tool een groot aantal nadelen van de traditionele 
bespreking zou kunnen wegnemen. Bijvoorbeeld de afwezigheid van 
docenten tijdens een vergadering, de open deuren die worden inge-
trapt, de beperkte documentatie van de feedback, het gebrek aan 
eigenaarschap van de leerling, enzovoort. Met behulp van een slimme 
tool geven docenten nu in weinig tijd digitaal feedback over iedere leer-
ling die ze in de vakles hebben. De mentor ontvangt vervolgens direct 
een grafisch overzichtelijke weergave van die feedback. Hierdoor krijgt 
de mentor in minder vergadertijd een compleet en onafhankelijk beeld 
van de leerling. 

Gerichte besprekingen
Maar wordt er dan helemaal niet meer over de leerling gesproken? 
Zeker wel. De verschillende scholen die de tool gebruiken zetten het op 
verschillende manieren in. Zo kan een school ervoor kiezen om de tool 
te gebruiken als voorbereiding op de traditionele vergadering. Hierdoor 
kan er tijdens een vergadering gerichter gesproken worden over de 
leerlingen. Daarnaast kan vooraf beter worden ingeschat hoeveel tijd er 
voor een klas nodig is. Andere scholen kiezen voor een ‘café-setting’ dag 
of middag. Vooraf wordt dan digitaal feedback gegeven. Op de ‘café-
setting’ dag zijn er geen groepsbesprekingen, maar zijn alle docenten 
aanwezig op school en spreken de docenten elkaar individueel over de 
leerlingen. 

Hogere kwaliteit
Iedere docent kent vergadertaal als ‘typische havo-leerling Bart moet 
gewoon harder werken’, ‘Sabine is lui’ of ‘Thijs heeft het niveau niet’. De 
ontwikkelde tool daagt vakdocenten uit constructieve en actiegerichte 
feedback te geven. Vakdocenten vullen in de tool voor iedere leerling in 
eerste instantie een simpel gekleurd symbool in. Dat kan op basis van 
zowel gedragsmatig als vakinhoudelijk argumenten zijn. Groen = goed, 
oranje = matig, rood = let op, zwart = excellent. Vervolgens heeft de vak-
docent de mogelijkheid om in de twee tekstvelden achter het symbool 
een toelichting en actie te plaatsen. Dit is bij sommige symbolen, zoals 
het rode uitroepteken, verplicht en bij andere symbolen niet. Dus 
wanneer er een rood symbool wordt ingevuld met de opmerking ‘Thijs 
heeft het niveau niet’, moet daar vervolgens een actie bij komen. ‘Neem 
bijles voor wiskunde, extra opgaven oefenen.’ 

Differentiatie en gepersonaliseerd leren
Door deze werkwijze zijn de scholen in staat maatwerk te bieden. Zeker 
in een veranderend onderwijslandschap waarin leerlingen meer en 
meer hun eigen leerpad vormgeven, is de tool een middel om di� erenti-
atie te faciliteren. De feedback van vakdocenten is de aanleiding om 
met leerlingen in gesprek te gaan over hun ontwikkeling. Daar waar de 
middenmoot en excellente leerlingen bij de traditionele vergadering 

De leerlingbespreking: 
een digitaal alternatief

Met behulp van een slimme 
tool geven docenten nu in 
weinig tijd digitaal feedback 
over iedere leerling die ze in 
de vakles hebben 
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Anno Droste is docent Maatschappijwetenschappen op 
het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn. Daarnaast 
is hij oprichter van leerlingbespreking.nl, een initiatief van 
docenten dat een alternatief biedt voor de traditionele 
rapportvergadering. Meedenken over nieuwe vormen van 
feedback geven? Mail naar anno@leerlingbespreking.nl.

nauwelijks besproken worden vanwege tijdgebrek, is er met het symbool 
‘goed en ‘excellent’ in deze tool wel aandacht voor talent. Vakdocenten 
kunnen vanuit hun eigen vakgebied en expertise gerichte feedback en 
advies geven. De mentor waakt over het totaaloverzicht. Is er bijvoor-
beeld een patroon in gedrag of niveau? De mentor of vakdocent zelf 
bespreekt dit met ouders en leerling tijdens de les of ouderavond.

Doorontwikkelen
De tool is een initiatief van docenten. De makers vragen continu feed-
back aan de gebruikers en ontwikkelen de tool door op basis van die 
gebruikersfeedback. De meest gevraagde functionaliteiten worden als 
eerste toegevoegd aan de tool. Door de gebruiksvriendelijkheid kost 
het invullen van de tool voor de vakdocent relatief weinig tijd. In de 
volgende fase moet de leerling ook een rol krijgen. De follow-up van 
afspraken in een plan van aanpak dat is opgesteld naar aanleiding van 
een rapportvergadering blijft lastig te monitoren. Hoe mooi zou het zijn 
dat de leerling na drie weken een push-bericht krijgt; ‘Hoe gaat het met 
het maken van de extra Wiskunde opgaven?’ Er zijn nog zoveel 
kansen! 

In een veranderend 
onderwijslandschap waarin 
leerlingen meer en meer hun 
eigen leerpad vormgeven, is de 
tool een middel om differentiatie 
te faciliteren 
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tekst: Tessa, Floortje, Shanti, Tjalling en Carla Desain
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ME
Vier jonge reporters van GSG Guido gingen 
op lesbezoek bij Pauline Maas in het 
maaklab van school voor speciaal 
onderwijs Mariëndael in Arnhem.

Wat NOU
JE ?MAAK

Tessa, Floortje, Shanti en Tjalling waren in eerste instantie vooral verbaasd 
dat Mariëndael een heel normale middelbare school bleek te zijn, met 
veel vakken die zijzelf ook hebben en leerlingen die op henzelf lijken. 
“We hadden een veel specialer gebouw verwacht, met bijvoorbeeld meer 
rolstoelen. Die zijn hier wel, maar wat vooral opvalt, is dat het een ruime, 
lichte school is, moderner dan de onze. We waren eerst zelfs een tikje 
jaloers omdat hier ook een snackbar is, maar een leerling vertelde dat 
ze daar gezonde broodjes en salades verkopen, haha. De leerlingen zijn 
heel aardig tegen elkaar en tegen ons. Je merkt niet meteen waarom ze 
hier op school zijn, maar de meesten vertellen open over hun beperking 
en hoe ze daar op school mee leren omgaan. Dat maaklab is om jaloers 
op te worden, zoiets zouden we op onze school ook wel willen. Wij gaan 
wel eens naar de HAN voor dit soort lessen. En lerares Pauline Maas is 
superdepuper aardig, behalve als de leerlingen moeten opruimen, dan is 
ze streng tot het klaar is. We mochten overal rondlopen en vragen stellen; 
sommige kinderen hadden geen zin om te praten, dan gingen we naar 
iemand anders.” 

Het lijkt in de les een beetje een chaos: iedereen is met 
een ander project bezig. Waarom is dat?
Pauline Maas:  “Haha, ja, maar wel een leuke chaos toch? Het valt ook 
wel mee, ze mogen kiezen uit een aantal projecten. Dat heeft te maken 
met hoe verschillend mensen aan de slag gaan om dingen te maken: 
sommigen borrelen over van de ideeën en willen niets liever dan zelf 
verzinnen wat ze gaan doen. Anderen willen graag de zekerheid van een 
opdracht met een duidelijk einddoel, liefst met een voorbeeld en een 
instructiefilmpje. En een heleboel mensen zitten ertussenin, die moeten 
op gang komen met een voorbeeld en gaan al snel los met hun eigen 
ideeën. 

Deze verschillen zie ik overal waar ik lesgeef of workshops verzorg – 
aan kinderen, jongeren of volwassenen. Hier op school zijn wat meer 
leerlingen die graag zekerheid hebben. Daarom heb ik 30 projecten 
bedacht. Een paar daarvan zijn verplicht in de loop van het schooljaar, 
omdat ik vind dat leerlingen zich de bijbehorende vaardigheden eigen 
moeten maken, dat zijn echt doelen om aan te werken: houtbewerken, 
solderen, 3D-printen, elektriciteit, programmeren. Uit de andere projecten 
mogen ze kiezen. En iedereen moet minstens één eigen idee uitwerken. 
Mijn leerlingen vinden het fijn dat ze vrij zijn, maar niet té vrij. Deze manier 
van werken past goed bij de schoolvisie om leerlingen ‘gepersonaliseerd 
leren’ aan te bieden. Bijkomend voordeel van deze opzet is dat we 
toekunnen met een paar soldeerbouten en 3D-pennen en één bak robot-
LEGO. Omdat niet iedereen tegelijk hetzelfde aan het doen is – zoals je 
vaak ziet tijdens de lessen techniek of handvaardigheid op scholen – is het 
geen gedrang voor de grote apparaten als zaagmachine, lasersnijder en 
3D-printer. Mijn collega Harry en ik kunnen onze aandacht zo ook beter 
verdelen, niet iedereen heeft op hetzelfde moment hulp nodig. En toen ik 
naar een conferentie in Singapore was, konden de maaklessen doorgaan 
met hulp van een vervanger. Omdat de 30 projecten goed beschreven 
zijn, weet elke leerling wat-ie kan gaan doen.”

Waarom werkt u graag op deze school? 
Pauline Maas: “Ik vind het superleuk om hier te werken, omdat elke dag 
anders is. Het is zó fijn om het leerlingen naar de zin te maken, om hen te 
helpen hun creativiteit te uiten. Zoals de twee meisjes die hun eigen hand 
natekenden en uit hout zaagden om een standaard te maken voor ringen 
en armbandjes. Zoiets hadden ze nog nooit gedaan, maar ze durfden 
het toch te proberen en het lukte! Ik heb meegedacht hoe ze die hand 
kunnen versieren. Eerst dachten ze aan schilderen, maar nu gebruiken ze 
de vinylsnijder om zelfontworpen stickers te maken. Of zoals de jongens 
die samen een game maken en echt als team aan het werk zijn, met af en 
toe wat stimulans van mij. Of de jongen die al weken in z’n eentje achter 
zijn laptop een website zat te programmeren. Nu die site klaar is, moet hij 
overschakelen op een ander project en dat kost ‘m moeite. Maar vandaag 
vertelde hij me dat hij graag een pijl en boog wil maken. Dat kan; ik zorg 
dat het benodigde materiaal er komt. 
De meeste leerlingen vinden het heerlijk om eens op een andere manier 
te leren, er komen in deze lessen heel andere talenten naar boven. 
Leerlingen die in andere lessen soms heel druk zijn of snel afgeleid, zijn 
hier ruim een uur gefocust bezig. Daar kan ik enorm van genieten!”  

Maakles om 
je talenten te 
ontdekken
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Het maaklab is mijn 
favoriete les; lekker dingen 
doen en maken!

mariendaelmaaklab.nl

Heb je een werktekening gemaakt? Of doe je maar 
wat?
Rik:“Nee, ik heb geen tekening gemaakt, maar ik heb wel in mijn hoofd 
hoe het moet worden. Ik maak het ter plekke en zie wel hoe het gaat. Als 
het fout gaat, haal ik een stukje weg en begin opnieuw. Het is niet bepaald 
moeilijk, je moet wel wat handigheid krijgen.”

Wat vind je leuk aan dit maaklab?
Rik: “Dit is mijn favoriete les, lekker dingen doen en maken! Ze hebben 
hier gave spullen, meer en ander gereedschap dan ik thuis heb. Ik heb 
een flink concentratieprobleem, maar een van mijn talenten is dat als ik 
het interessant vind, ik me goed kan focussen op wat ik doe. Zoals het 
werken met een 3D-pen, daar kan ik me helemaal instorten – maar dat had 
je al gezien. Ook al zijn klasgenoten om me heen met lawaaiige machines 
bezig, ook al word ik nu geïnterviewd, in ben echt geconcentreerd op mijn 
werkstuk.”

Wat vind je leuk aan naar school gaan op Marïendael?
Rik: “De docenten zijn heel aardig en nemen altijd tijd voor je, dat kan ook 
door de kleine klassen. Op pesten zijn ze echt streng, ze grijpen gelijk in. 
Door dit zero-tolerancebeleid gebeurt er eigenlijk nooit iets vervelends. 
Dat was op mijn reguliere school wel anders. Alle leerlingen hebben iets, 
anders waren ze niet hier op school. Maar docenten kijken vooral waar 
je talent ligt, ze helpen je ontdekken wat je echt goed kan. In het vak pso, 
praktische sector oriëntatie, zoek je uit welk beroep je interessant vindt. 
En vier keer per jaar hebben we een talent-tweedaagse, dan doen we 
bijzondere dingen als pottenbakken, muziek, meubels maken of drones 
bouwen. Mijn talent ligt op het vlak van elektronica, ik wil elektrotechnicus 
worden; denk maar aan iemand die bijvoorbeeld de thermostaat voor je 
verwarming ontwerpt.”

Het lijkt of jullie meer vrijheid hebben dan wij op onze 
school. Mogen jullie echt zomaar de klas uitlopen?
Leerling Rik: “Dat ligt eraan. Iedereen heeft een eigen regeling met de 
leraar. Sommige klasgenoten hebben af en toe een vol hoofd. Als dat 
gebeurt, mogen ze de klas uit. Dan gaan ze naar het Open Leer Centrum. 
Maar leerlingen zoals ik, met autisme, moeten gewoon de hele les in de 
klas blijven.” 

Leerling Rik is bezig een hoofd te maken met de 3D-pen
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Docenten recenseren voor Vives 
eduware rechtstreeks uit de praktijk.  
Deze maand aandacht voor Seppo: 

een innovatieve tool uit Finland 

om eenvoudig educatieve games te 

maken. 

Seppo

S
eppo is een digitaal platform waar 
de leraar zijn eigen educatieve game 
kan ontwerpen. Geschiedenisdocent 
Riku Alkio bedacht zes jaar geleden 
in Finland het concept van Seppo. 

Hij wilde de excursie met zijn klas naar 
Rome interactiever aanpakken door zijn 
studenten een game te laten spelen met 
wetenswaardigheden over de stad. Hij zag 
zijn studenten met plezier samenwerken, 
verkennen en leren. Alkio heeft Seppo, samen 
met de universiteit van Helsinki, verder 
uitgebouwd tot een innovatieve tool die leren, 
spelen en onderzoeken stimuleert en inmiddels 
wordt Seppo wereldwijd gebruikt. Het Finse 
bedrijf met de klinkende naam ‘Het Vliegende 
Schoolbord’ (Lentävä Liitutaulu) ontwikkelde 
Seppo. Het Pakhuis voor Onderwijsinnovatie 
haalt Seppo naar Nederland in samenwerking 
met de Finse uitvinders. Seppo won afgelopen 
januari een prijs op de Bett Show in Londen. 
Genoeg reden voor Vives om met het Pakhuis 
in gesprek te gaan en Seppo te verkennen.  

Ervaring
Ik log als docent in op het Seppo platform en 
kies voor de Nederlandse taal. Video’s met 
uitgebreide instructies staan klaar, maar ik 
ga direct zelf op verkenning. Een nieuw spel 
maken start met het bedenken van een pak-
kende naam. Vervolgens moet ik het gebied 
waar het spel zich afspeelt bepalen door het 
kiezen van een ‘live’ of het uploaden van een 

ontwikkelaar
Seppo

prijs
• Proeflicentie: gratis
• Schoollicentie € 99,- per docent, per   
 jaar

systeemeisen
Internettoegang 1 Mbps

PC/Mac
• Internet Explorer 11+ 
• MS Edge
• Google Chrome 
• Firefox 
• Safari
 
Tablets/smartphones
• Android 
• iOS
• camera/microfoon

weblink
seppo.io

statische kaart. Een live kaart wordt verrijkt 
met GPS-informatie waardoor spelers locaties 
nauwkeurig kunnen bepalen. Een statische 
kaart kan een plattegrond, een bij het verhaal 
passende foto of tekening zijn. Aan mijn 
spel kan ik tags met aanvullende informatie 
toevoegen zoals onderwerp, thema, spelers-
leeftijd en taal. Ieder spel kan gedeeld met 
en hergebruikt worden door andere Seppo 
gebruikers. Ik kies voor een plattegrond van de 
buurt van mijn school. Ik bedenk oefeningen 
die verband houden met de omgeving zoals 
bijvoorbeeld het tellen van het aantal bomen 
voor de school, vragen wie er op nummer 10 
woont, de lengte van de straat in meters schat-
ten en opzoeken welke kunstenaar het beeld 
in het park heeft gemaakt. Voor het invoeren 
van opdrachten is er keuze uit vrije- , multiple-
choice-, invul-  en paren oefeningen. Aan elke 
opdracht kan informatie toegevoegd worden 
middels tekst, afbeelding, video, internetlink 
of audio. Bij een vrije oefening kan worden 
bepaald op welke wijze de leerlingen hun 
antwoord kunnen invoeren: met tekst, door het 
maken van een foto, met een video-opname of  
door het antwoord in te spreken. 

De opdrachten worden als ‘hotspots’ op de 
kaart geplaatst. Als spelleider ken ik aan 
iedere opdracht punten toe. Tenslotte stel ik 
een inleidende tekst voor de game en spel- 
en gedragsregels op. Leerlingen kunnen het 
spel spelen door het invoeren van de spel-

Iedere Seppo game 

wordt ingeleid 

middels een 

informatiepagina.

Vooraf maak je eenvoudig 

oefeningen in Seppo: 

bijvoorbeeld opdrachten 

om in de buurt van de 

school uit te voeren. 

Met hulp van een Seppo 

game goed leren werken 

en omgaan met de 

camera. 
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Pakhuis voor onderwijsinnovatie

Harriët Kollen en Suzan Baldinger zijn de drijvende krachten 
achter het Pakhuis voor Onderwijsinnovatie te Amsterdam. 
Zij willen het onderwijs vernieuwen door meer autonomie bij 
de leerling te leggen, teams in hun kracht te zetten en gebruik 
te maken van technologische hulpmiddelen die blended leren 
mogelijk maken. Seppo is daar een voorbeeld van en zij zijn in 
Nederland de enige licentiehouder voor dit product. Enthousiast 
vertellen beide vrouwen over hun missie: “We willen door te 
ontmoeten, te inspireren en te innoveren het onderwijs samen 
verder brengen. We zijn aanjagers van onderwijsinnovatie en 
werken door het hele land, op scholen waar gebouwd wordt 
aan goed onderwijs. We geven leerlingen nadrukkelijk een stem 
en betrekken ze bij de ontwikkeling van de eigen school. We 
begeleiden leerkrachten, schoolleiders en andere partijen bij hun 
professionele en organisatorische ontwikkelvragen en laten ons 
daarbij inspireren door pedagogen als Gert Biesta en Luc Stevens. 
We geloven dat echte onderwijsinnovatie start bij het kind. Een 
leerkracht die het kind ondersteunt vanuit vertrouwen, zal elk 
individueel talent tot bloei laten komen. Door met professionals 
te zoeken naar de aansluiting bij het kind en zijn wereld, bouwen 
we aan verandering die leidt naar de school van de toekomst. Het 
project Kidzreporterz is daar een voorbeeld van: een werkwijze 
die wij hanteren om leerlingen in een school te betrekken en hen 
een eigen stem te geven. In kleine groepjes werken leerlingen 
samen en leggen met hulp van camera voor hen belanghebbende 
zaken van hun eigen school in woord en beeld vast.” 
Het Pakhuis werkt bij verandervraagstukken samen met de 
Universiteit van Maastricht en hanteert de zienswijze van 
Exnovatie. Baldinger en Kollen lichten toe: “In het onderwijs is 
innovatie het woord van de dag. Onderwijs moet innoveren, 
scholen moeten innoveren. Dat wat niet goed gaat willen we 
veranderen en verbeteren. Daarbij kijken we maar zelden naar dat 
wat er wél goed gaat. Exnovatie haalt naar boven dat wat er al is 
en goed gaat. Het is de dagelijkse gang van zaken, het gewone. 
Dat halen we van binnen en brengen het naar buiten. Exnovatie 
benadrukt dus de zaken die wel goed gaan als startpunt voor 
de verandering. Bij innovatie gebeurt het omgekeerde, we 
voegen iets nieuws toe aan onze werkpraktijk. We halen iets van 
buiten naar binnen. Het doel van Exnovatie is hetzelfde als van 
Innovatie; het gaat om verbeteren van de praktijk. Exnovatie 
levert weer zicht op dat wat er allemaal goed gaat en daardoor 
trots en waardering voor elkaar. Het leert leerkrachten en teams 
taal te ontwikkelen om te spreken over hun werk. Vanuit dat wat 
goed gaat, ontstaat dan als vanzelf ook datgene wat nog gemist 
wordt of worden mogelijkheden gezien om zaken anders te doen. 
Exnovatie is innoveren van binnen uit: een mooie nieuwe wijze 
voor de lerende onderwijsorganisatie.”

code. In kleine groepjes gaan ze in de buurt 
van de school met eigen smartphones aan 
het werk. Als spelleider kan ik het verloop 
volgen, de ingevoerde antwoorden inzien en 
directe feedback geven aan alle deelnemers 
of specifiek aan een team. Voor de leerlingen 
werkt  deze stimulerende feedback en de ver-
zamelde punten motiverend. De mogelijkheid 
om antwoorden op een multimediale manier 
in te voeren werkt eenvoudig en e� ectief. 
Op de website van Seppo zijn honderden 
andere games beschikbaar die als kopie zijn 
te gebruiken voor de eigen leeromgeving. Het 
werkt inspirerend om de andere voorbeelden 
te bekijken en tot de conclusie te komen dat 
Seppo heel breed inzetbaar is. Seppo is ook 
goed te gebruiken tijdens inspiratiedagen met 
collega’s, tijdens excursies of tijdens open 
dagen. Ik maak nog snel een interactieve game 
rond het logo van Vives. Het maken van een 
game werkt heel eenvoudig en snel. Je kunt dit 
Vives spel spelen door als speler in te loggen 
op www.seppo.io en de code BAF21D in te 
voeren. 

Conclusie
Seppo is een eenvoudig te gebruiken online 
platform om interactieve opdrachten en games 
voor het onderwijs te maken. Het platform 
maakt slim gebruik van multimediale mid-
delen zoals audio, video en afbeeldingen 
bij het maken van de opdrachten en tijdens 
het invoeren van de antwoorden. Technisch 

werkt alles goed en ik ben enthousiast over de 
intuïtieve vormgeving en de soepele perfor-
mance. Tip voor de ontwerpers om aan de tool 
ook voorleessoftware toe te voegen, zodat 
instructietekst voor de moeilijk lezende spelers 
kan worden voorgelezen. Het gamification 
aspect met het verzamelen van punten en de 
directe feedback tijdens het spel werken voor 
leerlingen motiverend. Seppo is als middel 
uitstekend in te zetten om leersituaties in 
de eigen omgeving te creëren met aandacht 
voor samenwerken, onderzoekend leren en 
bewegen buiten het lokaal. Met creativiteit 
van de docent is Seppo voor vele leergebieden 
inzetbaar en past de tool ook uitstekend bij 
alle vormen van thematisch onderwijs. Het 
Pakhuis voor Onderwijsinnovatie biedt scholen 
een Seppo workshop aan om alle aspecten van 
deze tool voor game based learning te verken-
nen en te leren gebruiken. Succes verzekerd. 

Voorbeeld van een 

opdracht in Seppo. 

Antwoorden kunnen 

gegeven worden door 

het invoeren van tekst, 

afbeelding, video of 

audio. 

Tijdens het spelen van de 

game kan direct gechat 

worden tussen de spelers 

en de spelleider. 

Met hulp van Seppo snel 

een interactieve game 

gemaakt over ons eigen 

tijdschrift. 

hetonderwijspakhuis.nl 
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Docenten zijn net leerlingen...

Strafcorvee!?
Maar dat is

meneer De Vries!

Hij kwam niet opdagen
bij de studiedag...

Zo was ik op 7 april bij het afscheidscongres van The Crowd, 
een organisatie die de afgelopen jaren geprobeerd heeft de 
professionalisering van docenten (en onderwijsharten) te faciliteren. 
Door gratis workshops voor en door leden te organiseren, maar ook 
door informele bijeenkomsten te organiseren. Ze hebben zichzelf 
opgeheven omdat er inmiddels al heel veel activiteiten zijn die 
in dezelfde lijn liggen, meetups bijvoorbeeld. Afijn, ik was bij het 
afscheidscongres. Bij binnenkomst –  en ik was laat – lagen er nog ruim 
25 badges van mensen die er (nog) niet waren. Het was de eerste mooie 
zomerse zaterdag en misschien dat dat het aantal no-shows vergrootte.

Het omgekeerde gebeurde bij een pizza sessie op 12 april van de 
stichting LeerKRACHT. Er waren ‘slechts’ 46 aanmeldingen en er 
kwamen (prachtig, dat wel) 56 mensen. Op 14 april vond de eerste 
#Edcamp van het Noorden plaats. Er waren vooraf (na lang leuren en 
sleuren) 33 aanmeldingen. Vooraf waren er 3 formele afmeldingen. Er 
kwamen 18 definitieve deelnemers (we tellen afmeldingen via Twitter 
even niet mee).

Wat is dat toch met mensen uit onderwijs? Wel aanmelden en 
zonder afmelding wegblijven, of niet aanmelden en toch aansluiten. 
Hoe vrijblijvend is gratis? Waarschijnlijk realiseren deelnemers 
zich onvoldoende dat er ondanks het feit dat iets gratis is, het de 
organisatoren geld kost. Wat dacht je van de catering? Of je nu voor 
100 mensen ko�ie, thee, koek, frisdrank en lunch moet betalen of voor 
80. Maar ook andersom: wanneer je rekent op 46 deelnemers en er 
komen er 56, dan krijg je gezeur over te kort aan consumpties, pizza’s 
bijvoorbeeld.

Hoe staat het toch met afspraak = afspraak?
Waarom zijn wij hierin geen rolmodellen voor onze leerlingen? Stel je 
voor dat jouw eigen leerlingen zo lekker vrijblijvend omgaan met hun 
afspraken? Het zou niet erg e�ectief zijn als leerlingen komen en gaan 
wanneer zij er zin in hebben. Dat is echt niet alleen omdat ze moeten, 

maar wij proberen ze daar ook in op te voeden.
Wegblijven bij een activiteit waarvoor je je hebt opgegeven met in je 
achterhoofd ‘het is toch gratis’ is echt buitengewoon onbeleefd, en dan 
zeg ik het nog netjes.

Dan maar betalen?
Steeds meer organisatoren geven bij een gratis evenement aan dat 
als iemand niet komt er niet volgens de regels heeft afgemeld, er 
een nahe�ing voor de kosten wordt gestuurd. Daarmee halen de 
organisatoren zich het gezeur weer op de hals, en het werk (mailen, 
factureren en daar dan weer gezeur over krijgen). Het is het gedrag van 
de wegblijvers dat dit veroorzaakt en weer worden zij beloond in plaats 
van gestraft.

Nu ik toch bezig ben, ik heb nog wel iets waar ik me groen en geel aan 
erger: op tijd komen. Hoe vaak maak jij het mee dat iedereen op tijd is bij 
een overleg of bijeenkomst? Zelden! We accepteren het ook nog steeds 
dat mensen te laat komen en we hebben nog steeds niet de cultuur dat 
we elkaar erop aanspreken. Wanneer om 13.00 uur je lessen stoppen, 
kan het nooit zo zijn dat een afspraak dan om 13.00 uur plaats kan 
vinden. Maak dan die afspraak ook niet! Degene die moet wachten op 
de laatkomer is net als bij no-showers degene die gestraft wordt. Zijn of 
haar tijd is evenveel waard.

Zullen we gewoon eens proberen om dat eens te 
veranderen?
• Kom als je je ergens voor opgeeft.
• Meld je ruim van tevoren af (minstens twee dagen). Calamiteiten 

vanzelfsprekend daargelaten, want ziek zijn is niet te plannen. 
• Kom op tijd. 
• Spreek een ander aan op zijn of haar wegblijven of te laat komen.

Dat zou mij heel veel negatieve energie schelen, jou ook?

Karin Winters  
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Wij in onderwijsland zijn gek op gratis evenementen, informatiebijeenkomsten en 

workshops. De afgelopen periode mocht ik daar een aantal keren aan deelnemen of 

deze faciliteren.

Afspraak is 
afspraak, toch?

Wat is dat toch met 
mensen uit onderwijs? 
Wel aanmelden en zonder 
afmelding wegblijven, of 
niet aanmelden en toch 
aansluiten?
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tekst: Carla Desain en de leerlingen van Henk ter Haar
foto’s: Ronald Heidanus, Henk ter Haar, Carla Desain38
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Onderwijsechtpaar Ronald Heidanus en Inge van de Goor vertrokken eind januari – met hun drie 
kinderen Feie van 11, Jonah van 9 en Leiah van 6 – op ontdekkingsreis door Scandinavië. Een half jaar 

lang van school naar school, op zoek naar inspiratie, op zoek naar de essentie van goed onderwijs. De 

leerlingen van de gast-hoofdredactie van dit Vives-nummer wilden daar het fijne wel van weten. 

D
e skypeafspraak was al lang van tevoren gepland en 
voorbereid. Ronald Heidanus en Inge van de Goor vertelden 
in een korte videoboodschap aan de klas waarom ze op 
onderwijsontdekkingsreis zijn en wat ze tot nu toe gezien 

hadden. Dat filmpje maakte bij de leerlingen van Henk ter Haar massa’s 
vragen los. Samen ordenden ze die vragen op categorie: ‘Vragen aan 
de kinderen’, ‘Vragen over het reizen’, ‘Vragen over het onderwijs in 
Scandinavië’ en zetten die op een online prikbord in de tool Padlet. Ze 
maakten ook afspraken over wie welke vraag zou stellen. Maar toen 
op de afgesproken donderdagmiddag in maart de skypeverbinding 
eenmaal tot stand gebracht was, waren het vragenspiekbriefje en 
de beurten helemaal niet meer nodig. Er ontstond een levendig 
vraaggesprek tussen een klas vol onderzoekende leerlingen in Arnhem 
en een campervol onderwijsreizigers in Göteborg. 

Hoe communiceren jullie met de mensen daar?
Feie: “We praten Engels, of onze ouders vertalen voor ons. En op een 
school had ik een vriend, Lars, die komt uit Nederland. Dus met hem kon 
ik Nederlands praten en hij hielp mij met vertalen toen ik in zijn klas een 
spreekbeurt hield over mijn school in Nederland.”

Hoe houden jullie contact met jullie familie en 
vrienden in Nederland?
Jonah: “We skypen elke week wel met familie en soms met onze eigen 
klas in Nederland. En we kunnen ook whatsappen. Maar ik mis mijn klas 
wel.”
Inge: “Opa en oma sturen ook wel dingen op, zoals dropjes en hagelslag. 
En ik ga in april even terug naar Nederland, omdat mijn zus een baby 
heeft gekregen. Knu� elen via Skype gaat niet goed…”

Een gezin met lef op ontdekkingsreis naar de 
essentie van goed onderwijs, geïnterviewd 
door een nieuwsgierige vmbo-2 klas

Education on Tour: 
het Skype-interview
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Wat vinden jullie ervan om steeds naar een andere 
school te gaan; steeds als je net gewend bent, weer 
weg te gaan?
Feie: “Ik vind het leuk om nieuwe plekken en andere scholen te ontdek-
ken. Maar als ik net een nieuwe vriend gemaakt heb, zoals Lars, dan is 
het wel vervelend om weg te gaan.”

Wat doen jullie in je vrije tijd?
Feie: “Bijna op elke camping waar we onze camper neerzetten, is wel 
een speeltuintje om te spelen en te schommelen. We hebben onze 
racefietsen mee. We wandelen veel in de natuur. En we spelen vaak met 
LEGO op het bed of we gamen, Minecraft en zo.”
Leiah: “Zwemmen en tekenen, of met de Barbies spelen.”
Jonah: “Ik ijshockey, dat is een sport waar ook veel Deense en Zweedse 
kinderen aan doen. Dus ik heb al met een paar teams meegetraind 
onderweg.”

Hebben jullie wel privacy?
Inge: “We hebben het heel gezellig samen, maar vooral nu in de winter 
leven we steeds allemaal binnen in deze kleine ruimte. Ik ben eigenlijk 
nooit eens een middag alleen en dat was ik thuis wel gewend. Dat vind 
ik wel eens lastig.”

Hebben jullie elektriciteit en wifi?
Ronald: “We staan meestal op campings, daar is gewoon stroom en 
meestal ook wifi. En voor als we eens ergens staan zonder elektriciteit, 
hebben we een zonnepaneel op ons dak en twee grote accu’s, dus we 
kunnen dan in elk geval onze telefoons opladen.”

Gaan jullie daar naar de kerk?
Inge: “Nee, wij zijn niet gelovig en in Nederland gaan we ook niet 
naar de kerk. Maar in elke plaats die we bezoeken bekijken we 
eigenlijk altijd wel een kerk van binnen.”

Moeten Deense kinderen op school een uniform 
aan?
Inge: “Nee, iedereen draagt z’n eigen kleren. Wat wel speciaal is 
voor ons om te zien: alle kinderen hebben een lekker warm water-
dicht buitenspeelpak op school, een soort skipak. Dan kunnen ze 
ook buiten spelen in de regen, stampen in de plassen of, als er veel 
sneeuw ligt, rollen door de sneeuw. Als ze dan weer naar de les gaan, 
doen ze dat pak en hun schoenen uit en droge slo�en aan.”

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om deze reis te 
gaan maken?
Ronald: “Inge en ik werken allebei in het onderwijs en we hadden er een 
beetje genoeg van hoe het in Nederland vaak gaat. We wilden inspiratie 
en nieuwe ideeën halen in Scandinavië, omdat we gehoord hadden dat 
het onderwijs daar heel anders georganiseerd wordt: minder lessen, 
minder toetsen, minder cijfers, niet blijven zitten, niet de keuze voor een 
middelbare school al als kinderen twaalf jaar zijn, maar op hun vijftiende 
of zestiende. Dat sprak ons wel aan, we wilden graag kijken hoe ze dat 
dan doen.”

Zijn jullie overal welkom?
Inge: “We hebben vooraf wel 150 mailtjes gestuurd. Ongeveer 10 
scholen mailden terug dat ze interesse hadden om met ons verder te 
werken. Met die scholen hebben we afspraken gemaakt wanneer we 
mogen komen, daar zijn we dus welkom.”

Moeten jullie steeds voor iedere school nieuwe boeken 
bestellen voor de kinderen?
Ronald: “De kinderen volgen dezelfde lessen als hun eigen groep in 
Nederland. Die boeken hebben we meegenomen. Inge en ik zijn dan 
hun leraar. Regelmatig gaan ze ook de klassen in op de scholen waar 
we op bezoek zijn, dan krijgen ze bijvoorbeeld wiskunde, handvaardig-
heid, gym, Deense en Engelse les. Maar daarvoor hoeven we dan geen 
boeken te bestellen.”

Kost het niet heel veel geld om zo’n grote reis te 
maken?
Inge: “Ja, dat kost heel veel geld: We hebben zo’n 30 duizend euro 
begroot. We hebben daar 20 jaar voor gespaard en de laatste jaren 
hebben we extra veel gewerkt om geld te verdienen. Want nu werken 
we een half jaar niet en verdienen we dus ook niets.”

Hebben jullie sponsors?
Inge: “We hebben geen bedrijven die ons sponsoren. Familie en vrien-
den geven ons soms wel wat. Maar het meeste geld hebben we zelf 
gespaard.”

Wat vinden jullie het leukst en wat het minst leuk aan 
deze reis?
Jonah: “Het leukste is dat het zo toch een beetje voelt als vakantie 
hebben. En het minst leuk is dat we steeds zo lang onderweg zijn van de 
ene plaats naar de andere en dan zo lang in de camper moeten zitten. 
En dat ik les krijg van mijn ouders, dat vind ik ook niet leuk.”

Een gezin met lef op ontdekkingsreis naar de 
essentie van goed onderwijs, geïnterviewd 
door een nieuwsgierige vmbo-2 klas

We hebben hier nog geen 
gestreste leraren gezien
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Waar vind je het onderwijs beter, in Nederland of in 
Scandinavië?
Ronald: “Dat is een lastige vraag omdat onze reis nog niet afgelopen is. 
We worden wel heel blij van wat we de afgelopen twee maanden gezien 
hebben in het Deense onderwijs. De manier waarop met kinderen wordt 
omgegaan en de manier waarop les wordt gegeven spreekt ons aan. Er 
zijn pauzes (breaks) tussen de lessen door, waardoor leerlingen even tot 
rust kunnen komen en dan weer verder kunnen met de volgende les. De 
klassen zijn hier klein, tussen de 17 en de 24 kinderen. En in Nederland 
heb je op de basisschool één leerkracht op een groep. In Denemarken 
heb je vakleerkrachten, bijvoorbeeld voor rekenen, wat ze hier ‘mate-
matik’ noemen. De groep blijft in het eigen lokaal en de leraar wisselt. 
Hierdoor kunnen leraren meer focus hebben op wat ze de kinderen 
willen leren. En ze kennen alle kinderen, dat geeft ook een andere kijk 
op onderwijs. We hebben hier nog geen gestreste leraren gezien. Deels 
doordat ze één vak geven, deels omdat ze meer zelf de regie hebben 
over hun eigen onderwijs. Zittenblijven kennen ze hier niet en er zijn 
geen Cito-toetsen, alleen een eindexamen als de leerlingen 15 of 16 
zijn. Het eindexamen is anders dan bij ons: het gaat niet om ‘geslaagd’ 
of ‘gezakt’, maar de uitslag van dit examen geeft een indicatie van je 
niveau. Wij vinden al die verschillen heel interessant, we zijn benieuwd 
naar wat we nog tegen gaan komen in Zweden en daarna Noorwegen. 
Dus deze vraag moet je eigenlijk in september nog eens stellen…”

De leerlingen in Arnhem zijn nog lang niet aan het eind van hun betrok-
kenheid nieuwsgierigheid, er blijven vragen opborrelen. Maar helaas 
zit de tijd voor vragenstellen erop – zoals de schoolbel luid en duidelijk 
laat weten. Nog even wat foto’s maken naast het digibord, zodat alle 
gesprekspartners erop staan. Zwaaiend en dag-roepend naar elkaar 
gaan de Guido-leerlingen in Arnhem, en de onderwijsreizigers in Göte-
borg weer hun eigen weg. 

40

In Denemarken heb je 
vakleerkrachten: de groep blijft 
in het eigen lokaal en de leraar 
wisselt 
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Raspberry Pi en Arduino bordjes lijken kleine computertjes, maar hebben in de meeste 
gevallen wel gebruikelijke zaken nodig zoals een monitor, toetsenbord en veel kabeltjes. In 

de klas kan het een behoorlijke uitdaging zijn om iedereen aan het werk te zetten. Met de pi-pop 

vereenvoudig je dit proces en volgens de makers heb je er ook nog een simpele laptop bij.

D
e laptop draait op een eigen besturingssysteem met de 
naam pi-topOS Polaris en heeft verschillende tools om te leren 
programmeren. Daarnaast zijn er ook diverse programma’s 
waardoor de programmeerlaptop ook voor eenvoudig kantoor 

werk is in te zetten.  

Uitpakken
Een Pi-Top is van knalgroen plastic gemaakt. Hoewel het een 
lichte laptop lijkt, weegt het apparaat net zoveel als een gewone 
eenvoudige laptop. De pi-top moet je, alvorens te gebruiken, zelf 
in elkaar zetten. Door precies de handleiding te volgen heb je 
dat in ongeveer 10 minuten voor elkaar. Met een paar schroeven 
zet je de Raspberry Pi vast en klik je de koeler erop. Dat komt 
overigens wel erg nauwkeurig, bij mij ging het een paar keer 
niet goed. Als de koeler niet goed zit, werkt de hele laptop niet. 
Eenmaal klaar schuif je hem dicht en kun je beginnen. 

Alsof het een gewone laptop betreft, druk je op de aan-knop 
en kom je na een korte tijd op het  dashboard. Tijdens het 
starten zie je allerlei programmeerregels voorbijkomen. 
Dit op Linux gebaseerd OS (operating systeem) heeft een 
grafisch dashboard met alle benodigde pi-top software. Wie 
Windows of Mac gewend is, kan dankzij dit scherm direct 

beginnen: zelfs een menuknop, bekend van het Windows OS, 
ontbreekt niet. Het enige onderscheid is dat die knop hier wel 
aan de rechter kant van het scherm zit. 

Dankzij de wifi-optie en de standaard ingebouwde Chrome 
browser zit je zo op internet. Bij de standaard programma’s 

horen verder nog het O� ice Libre pakket, Google Drive en 
(programmeerbare) spelletjes als Minecraft en 3D slash. 

Dit apparaat, vooral gericht op programmeren, kent diverse 
programmeeromgevingen. De pi-topCODER is een program-
meeromgeving om snel te leren programmeren, dit programma 

heeft ook nog een begeleidend boekje in de doos zitten. Verder 
kun je aan de slag met Python, Scratch en Node Red.  

Zo op het eerste gezicht een volwaardige laptop met alles erop 
en vooral erin. Het geheugen van een Raspberry is echter niet al 
te groot, dus ben je beperkt in het aantal gelijktijdig te openen 
programma’s. Dat de pi-top echt een draagbare computer genoemd 
kan worden, blijkt uit de accuduur; na 10 uur aan te hebben laten 
staan deed die het bij mij nog steeds. Wel ondervond ik een flink 
nadeel toen ik een muis wilde aansluiten: de USB-poorten zijn 
zodanig ingebouwd dat het lastig was de stekker erin te krijgen.
 

Programmeren 
Uiteindelijk gaat het bij de pi-top vooral om programmeren. Als je wil 
beginnen en je hebt niet al te veel moeite met de Engelse taal, dan is 
deze laptop goed uitgerust. Bijzonder daarbij is het grote aantal links 
naar het Raspberry Pi Foundation magazine. Verrassend prettig vond 
ik de handleidingen in de pi-top (alles is Engelstalig). Nadat ik het pi-
topProto+ bordje op de Raspberry Pi in de laptop had aangesloten, kon 
ik ook schakelingen maken. Het bekende breadbordje (gaatjes bord) zit 
met magneetjes op een rails, dus is ook snel te verwijderen. Dankzij de 
bijgeleverde inventors guide kon ik mijn eerste project uitzoeken.  
In de verpakking zit ook een inventors kit. Deze kit bevat een groot 
aantal componenten zoals led-lampjes, drukknoppen, sensoren en 
draadjes. Met de opdracht “Let There be Light” ben ik snel klaar, al na 
vijf minuten knutselen licht het ledje op. Tot mijn genoegen zie ik dat 
ik in Python aan het programmeren ben. De instructie is uitgebreid, zo 
wordt er ook aangegeven hoe lang je met een project bezig bent. Voor 
wie vastloopt, ontbreekt de probleemoplosser niet. Naast een program-
meerbaar lampje zijn er ook uitdagender opdrachten als “Make Some 
Noise” en “Rapid Reflexes”. De stapsgewijze uitvoerbare programmeer-
opdrachten en schakelingen zijn eenvoudig te reproduceren. 

De pi-top is een echte knutsellaptop, 
als vervanger van een gewone 
laptop vind ik hem echter niet 
handig genoeg. Helaas zit er aan 
dit apparaat een prijskaartje, bij 
Kiwi Electronics is hij te koop 
voor € 300,-. 

Pi-top programmeren 
in een laptop

Pi-top 
14”full HD scherm, Ethernet, Bluetooth
Batterijduur: 10-15 uur 
Inclusief: inventor’s kit, handleidingen en maakmallen
Eigen pi-topOS: Polaris
Prijs: € 300,- via kiwi-electronics.nl 
Meer informatie: pi-top.com
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D
ocenten ervaren werkdruk en 
geven ook bij leerKRACHT sessies 
aan dat ze niet toekomen aan de 
organisatorische zaken. ‘Er blijft 

teveel liggen en we hebben zo weinig tijd om 
eens samen na te denken over onderwijs’, 
geven ze vaak aan. Het is dan best lastig om bij 
een wekelijkse bordsessie telkens te vragen 
‘maar wat heeft een student er aan’? Wanneer 
randvoorwaarden niet goed zijn, blijven 

docententeams ad hoc reageren op calamiteiten en 
activiteiten en blijft de werkdruk (of het ervaren ervan) hoog. Wanneer 
de ervaren werkdruk een rol gaat spelen binnen leerKRACHT sessies, 
dan is het handig om daar even bij stil te staan.

We kunnen geen oplossingen aandragen en er is geen instrument om 
dat ‘even’ te regelen. Toch doe hier een aantal suggesties. Wij gebruiken 
een stroomschema over verspilling. Ga als docent eens een week 
bijhouden (echt bijhouden!) wat je doet en hoe lang je over dingen doet.

Denk daarbij aan:
• Lesuren, maar ook de lesvoorbereiding en nazorg.
• Toetsen maken.
• Toetsen nakijken.
• De resultaten delen met studenten.
• Lezen en beoordelen van stagebezoeken.
• Reistijd (van 1 locatie naar andere, maar ook BPV).
• Hoe vaak open jij je mail per dag?
• Kan een collega altijd bij je binnenlopen met een vraag?
•  Heb jij altijd tijd om tussendoor even iets te printen, tikken, 

kopiëren?
• Hoeveel telefoontjes pleeg je en wanneer doe je dat?
• Overleg.
• Ko� ie en theedrinken.
• Kletsen.

Pak na die week deze verspilling lijst er eens bij. Wat zou je nu (gewoon 
als docent) anders kunnen doen? Of nog beter, waarmee ga je stoppen? 
Kijk bijvoorbeeld eens naar jouw mailgedrag en dat van jouw collega’s. 

Daar is best winst te halen! Weet je niet hoe? Lees bijvoorbeeld de 
blogpost op stichting-leerkracht.nl/mailmores/ met daarin een aantal 
mooie bronnen. Wanneer je de verspillingscheck een week hebt 
bijgehouden, weet je in elk geval wat je allemaal doet. De volgende stap 
is visualiseren van activiteiten, van jezelf… maar ook samen met je team. 
Ga eens experimenteren met een Kanbanbord (voor het gemak noem ik 
het een procesbord). 

Hoe doe je dat?
Koop een (misschien wat kleiner) whiteboard of gebruik tijdelijk een 
Flap-over vel. Zet er 3 kolommen op met de koppen: To Do, Doing, Done 
(te doen, aan het doen, gedaan kan ook). Neem een half uur de tijd met 
jouw team en visualiseer alles wat er gedaan moet worden. Laat twee 
teamleden schrijven en de rest van het team roepen.
• Schrijf op een geeltje een actie.
• De deadline.
•   Wie de eigenaar is/zijn.

(het is niet handig om hier ‘allen’ te schrijven, daarmee kunnen 
namelijk nog activiteiten blijven hangen omdat niemand er echt zijn/
haar naam aan verbonden heeft).

•  Ga niet met elkaar in discussie over de actie en of het nodig is, maar 
vul de to do kant van het bord gewoon.

•  Zorg ervoor dat er helder beschreven is wat de actie is, idealiter zou 
er ook een einddatum en een eigenaar op moeten staan, maar dat 
kan in de loop van een periode nog opgepakt worden. Die geeltjes 
blijven namelijk hangen op het bord.

•  Denktijd is ook een actie, wanneer het team vindt dat er met 
elkaar gesproken of met elkaar nagedacht moet worden over een 
onderwerp hoort dat ook als actie op het bord thuis.

• Zorg dat het bord op een plaats staan waar alle teamleden het zien.
•  Probeer een keer per week even samen het bord te doorlopen. Waar 

loopt het vast (de geeltjes die niet verplaatst worden) wat kan er af 
(Done/Gedaan)?

Maar wie doet nou wat en wanneer?
Als het goed is staan per week (of een andere looptijd) alle acties die het 
team zou moeten plegen op het procesbord. Er staan namen bij en de 
mensen die de to do oppakken kunnen dat doen als zij eraan toe zijn, 
of samen tijd hebben. De werkdruk wordt er niet minder van, maar er is 
wel inzichtelijk wat er moet gebeuren. Als team leer je dan ook keuzes te 
maken wanneer de acties noodzakelijk zijn. Misschien zie je zo ook dat 
sommige collega’s echt veel te veel op hun bordje hebben liggen.

Wil je er meer over lezen (en de echte theorie achter KanBan leren 
kennen), koop dan het boekje KanBan in de praktijk.  

Dit artikel verscheen eerder op stichting-leerkracht.nl. Het werd 
geschreven vanuit het mbo-oogpunt, maar is zeker ook de moeite 
waard voor leraren in het basis- en voorgezet onderwijs. Vandaar 
dat we het opnemen in Vives magazine.
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Docenten ervaren een hoge werkdruk. Daar zijn een aantal oorzaken voor te noemen, veel lesuren, 

wisselende roosters, extra tijd kwijt om BPV bezoeken te plannen en af te leggen, en veel overleggen. 

Niet alleen overleggen met elkaar als team, maar er zijn ook veel overleggen die team overstijgend zijn.

Efficiënter werken met 
de verspillingscheck 
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D
e hedendaagse student is inmiddels niets anders gewend. Elk 
moment van de dag verbonden zijn met het internet vanaf 
elk willekeurig apparaat. Waar studenten jaren geleden echt 
bij elkaar moesten gaan zitten om samen te werken aan een 

papieren document, kan dat nu ook net zo makkelijk digitaal. Maar 
dat is nog lang niet zo vanzelfsprekend voor veel scholen. Inmiddels is 
het Friesland College zover dat alle scholieren met één keer inloggen 
eenvoudig toegang hebben tot eigen lesroosters, studieboekenlijsten of 
andere informatie die nodig is voor hun eigen studie. Bovendien biedt 
de onderwijsinstelling een platform waarop studenten heel makkelijk op 
afstand kunnen samenwerken aan één document. Op het zogenoemde 
‘FCLive’ slaan studenten gegevens op, worden stukken bewerkt of 
bekeken om zo samen met studiegenoten een mooi rapport te maken.

“Studentengeluk wordt mede bepaald door de inzet van hedendaagse 
technologie”, zegt Henk Kuiper, informatiemanager van het Friesland 
College. “Natuurlijk zijn de opleiding en studiegenoten nog altijd 
bepalend voor het plezier in je studie. Ons onderwijsconcept waarbij 
we ook les geven op diverse locaties buiten onze schoolgebouwen 
vraagt dat de student altijd en overal verbonden kan zijn vanaf hun 
eigen favoriete computer. Of dat nu een laptop, tablet of smartphone 
is. ‘Op school zijn’ gaat allang niet meer over de fysieke plek waar je 
bent. In onze nieuwe slimme digitale omgeving is de student ook zelfs 
‘op school’ als hij of zij in het park zit of thuis zit te werken aan een 
studieopdracht.” 

Een keer inloggen voor eigen lesinformatie
“Voor veel studenten lijkt het de normaalste zaak van de wereld dat ze 
vanaf elke digitale plek toegang hebben tot hun lesroosters”, vertelt 
Eugène Dauphin, Smart Workspace Consultant van Sogeti. “Maar voor 
de IT-afdeling is dat een flinke uitdaging. Veel onderwijsinstellingen 
werken nog met software die niet zo makkelijk te ontsluiten is naar 
bijvoorbeeld een veilige cloudomgeving waarin je sneller en makkelijker 
studenten aan kan laten sluiten op het netwerk. En realtime inzicht 
hebt in het gebruik van de digitale toepassingen. Zo hebben we het 
Friesland College geholpen met de ontwikkeling van een centraal 
intranetplatform waar alle functionaliteit voor zowel student als 
medewerkers bij elkaar komt. Daarbij is bijvoorbeeld een koppeling 
gemaakt met Educator. Die applicatie geeft inzicht in allerlei studie-
informatie.”
De nieuwe digitale studie-omgeving van het Friesland College 
is gebaseerd op drie basisfuncties: informatie, communicatie en 
samenwerking. Daarbij is het van belang dat deze functionaliteiten 
worden ingericht vanuit het perspectief van de student. Die moet snel, 
makkelijk en veilig toegang krijgen tot de juiste informatie. Niet de 
technologie maar de gebruiker staat dan centraal. Kortom, hoe wil de 
student ingelicht worden? Wat zijn de meest favoriete manieren van 
communiceren en hoe kun je studenten succesvol met elkaar laten 
samenwerken? Verder mag het niet zo zijn dat scholieren eindeloos 
op zoek moeten naar eigen lesinformatie. Friesland College studenten 
kunnen inmiddels met één wachtwoord inloggen op weg naar het eigen 
lesrooster. Daarbij is navigeren door de brei aan gegevens kinderspel. 
Dat zijn deze Facebook-generatie studenten immers gewend.
Voor de IT-afdeling van Friesland College betekent dat een modulaire 
opbouw van de nieuwe digitale omgeving. Met het doel nieuwe functies 
zoals Yammer of andere communicatieplatformen makkelijk toe te 
voegen aan de slimme studie-omgeving. Zo werkt de onderwijsinstelling 
aan een veilige toekomstvaste studie-omgeving waar zowel de student, 
de medewerkers als de IT-managers blij van worden.  

En dan maakt het niet meer uit 
vanaf welke type computer de 
student inlogt 
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Je zou het een voorbeeld kunnen noemen van het ´doorbraakproject onderwijs & ICT’. In dit 

vierjarige project dat eind 2017 is afgerond, zijn onderwijsinstanties, overheid en bedrijven samen 

op zoek gegaan naar meer maatwerk in het onderwijs door inzet van ICT. Maatwerk voor de 

student en samenwerking staan ook centraal bij de ontwikkeling van het studentenportaal voor het 

Friesland College. Met de hulp van IT-dienstverlener Sogeti bouwde de Friese onderwijsinstelling een 

studentenportaal waarmee zo’n 15.000 studenten toegang hebben tot persoonlijke lesinformatie. En dan 

maakt het niet meer uit vanaf welke type computer de student inlogt.

Hoe 15.000 studenten 
van ROC Friesland College 
digitaal samenwerken 
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* Specifi caties 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 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 aanwinst gedraagt zich altijd letterlijk en fi guurlijk 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 vloeistoff en 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 fi lmpje of spelletje. Een volhoudertje dus. 

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

UITMUNTENDHEID  
IN ONDERWIJS

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

Acer TeachSmart voor interactief en effi  ciënt 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!
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maken tegen beschikbaarheids stelling van
uw gegevens aan derden. Ook kunt u uw eigen
gegevens opvragen en verzoeken ze te corrigeren
of te verwijderen. Stuur hiertoe een email naar 
klantenservice@reshift.nl
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Zo ver voor de vakantie en zo ver na de vakantie 

voor er weer een nieuwe Vives verschijnt is een 

vooruitblik best lastig. Ik neem de zomervakantie 

wel even de tijd om naar de houdbaarheid van 

vaste rubrieken te kijken en ook nieuwe rubrie-

ken te introduceren (of oude terughalen). Ik blijf 

in elk geval de hoofdredactie op me nemen en 

probeer de inhoud van Vives Magazine nog 

meer aan te laten sluiten bij de behoeften van 

de lezers. Daar heb ik input bij nodig, dus mail 

gewoon als je een idee hebt (karin@vives.nl). Het 

thema van het septembernummer is wel bekend: 

we gaan het een MakerEducation nummer van 

maken. Tips, stappenplannen, handige links en 

achtergronden.

Fijne vakantie!
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Kijk voor meer congressen op nationaleonderwijsgids.nl/onderwijsagenda

Kijk voor meer evenementen 
op onderwijsagenda.nl

Verschillende activiteiten VO-Raad  
poraad.nl/agenda

Onderwijsseminar 2018 | 
De illusie van de prestatiefabriek?
7 juni, Reehorst, Bunnik

bit.ly/2HemsR3

Themamiddagen CvI huis
20 juni, Mediawijsheid is kennispraktijk, Den Bosch

22 juni, Luisteren naar de student om je onderwijs te verbeteren, Den Bosch

cviweb.nl/themamiddagen/

Conferentie Digitale geletterdheid 
– Kennisnet
22 juni, Hilversum

Verschillende activiteiten PO-Raad  
vo-raad.nl/agenda 

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

vast&zeker
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Prowise Presenter 10
Leren wordt beleven

Wil je onze nieuwste educatieve software uitproberen? 

Ga naar www.prowise.com/nl/presenter-beta/

www.prowise.com

Laat onderwijs spreken

Realtime samenwerken
Werk realtime samen met leer-krachten of leerlingen 

in dezelfde les, presentatie of educatieve tool. Je ziet 

direct wat een ander wijzigt. Zo kan samenwerken 

op elk moment en vanaf elke afstand.

Augmented Reality
Scan een afbeelding en lessen komen tot leven. 

Loop om objecten heen en voer opdrachten uit in 

een virtuele werkelijkheid. 

Presenter 10, educatieve software, voegt voor leerkrachten en leerlingen van het primair tot het hoger 

onderwijs een nieuwe dimensie toe aan onderwijs. Het biedt geweldige nieuwe mogelijkheden voor 

samenwerkend leren en brengt de werkelijkheid in het klaslokaal.

3D afbeeldingen
Draai afbeeldingen 360 graden en zoom in. Verken 

objecten vanuit verschillende perspectieven met een 

volledig gevulde bibliotheek aan 3D afbeeldingen.
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