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Miloo
hét digitale leerplein

Proberen? Vraag een demo aan!

040 - 750 77 10 
info@skool.nl

Volledige integratie 

Eigen content

Webbased

Gepersonaliseerd én onderzoekend leren

www.skool.nl/miloo

Miloo is volledig geïntegreerd met G-Suite en Office 365. 
Ook heb je direct toegang tot je eigen educatieve software van Basispoort en Entree.

Miloo maakt gepersonaliseerd en onderzoekend leren mogelijk, met gepersonaliseerd 
homepagebeheer door de leerkracht en een zoekmachine op het niveau van de leerling.

Met Miloo bouw je aan één overzichtelijke digitale omgeving voor de leerling en voeg je 
de content toe zoals links, video’s, documenten en lessen.

Miloo is volledig webbased en daardoor platform onafhankelijk. Combineer Microsoft, 
Google en Apple met elkaar. Miloo is op elk device te gebruiken.
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10 Maker education  
Hoe laat je een ventilator reageren op 

temperatuur of licht? Dit was de praktische opdracht 
die mijn leerlingen kregen voor NaSk1. De leerlingen 
bedachten dat het leuk was een ventilator automatisch 
aan te laten gaan als het te warm werd in het lokaal.
 

30 Wat is blockchain?  
Het fenomeen blockchain volgt net als veel 

andere innovaties een patroon: van hoop, enthousiasme 
en hype naar teleurstelling tot uiteindelijk realistische 
en praktische toepassingen. Voor het onderwijs liggen 
er genoeg kansen. Tegelijkertijd moet er nog veel rijpen 
om uit de kinderschoenen te komen. In dit artikel wordt 
duidelijk wat een blockchain is en wat het in aanleg 
voor het onderwijs kan betekenen.

38 Wat maak je me nou?  
Op een warme woensdagmiddag in 

het Drentse Roden knutselden acht kleuters aan 
muziekinstrumenten voor een herrie-orkest onder 
de vrolijke, stimulerende en uitdagende leiding van 
Jacqueline Zwiebel. Dat betekende ook voor Vives: de 
handen uit de mouwen… 

40 Education on tour
Onderwijsechtgenoten Ronald Heidanus en 

Inge van de Goor vertrokken eind januari – met hun 
drie kinderen – op ontdekkingsreis door Scandinavië. 
Een half jaar lang van school naar school, op zoek naar 
inspiratie, op zoek naar de essentie van goed onderwijs. 
In dit afsluitende artikel zetten Ronald en Inge de meest 
opvallende dingen op een rij. Wat leren zij van het 
onderwijs in Scandinavië? En wat gaan ze doen met alle 
inzichten en ervaringen?

oktober

waar&wat

Van de hoofdredactie

40

Het is buiten 26 graden (begin september) en ik zit 
eigenlijk nog een beetje in de vakantiemodus.
De tuin en het buiten zitten trekken me op dit 
moment meer aan dan Vives Magazine van deze 
keer in de steigers te zetten. Het is sowieso lastig 
om ver voor de zomervakantie alle bijdragers te 
mailen met een deadline die zo ver weg ligt. Want 
ook de redacteuren zijn veelal verbonden aan 
onderwijs en dus ook op vakantie. We hebben 
het echter allemaal weer gered nabij definitieve 
deadline.

Allereerst moet ik een fout toegeven, dat is niet mijn 
favoriete activiteit, maar wel nodig.
In het artikel over adaptieve leermiddelen van Vives 
157 hebben we een grote uitgever niet vermeld, 
daar ga ik in de rubriek actueel even aandacht aan 
besteden. Want we willen al onze adverteerders 
te vriend houden. Zulke foutjes sluipen er soms in, 
maar dat zou niet mogen. Sorry dus!
Op Twitter grapte ik dat we deze Vives eigenlijk 
moeten omdopen in een Viva. Meer dan de helft van 
de artikelen in deze Vives Magazine is geschreven 
door een vrouw (waaronder Carla Desain, Brigitte 
Bloem, Tessa van Zadelhoff, Susan Spekschoor, 
Nynke Lurvink en Astrid Poot) of gaat over een 
vrouw (Rinda den Besten en Karin Donkers). Dat is 
fantastisch, vooral omdat het thema van deze Vives 
Maker Education is. Niet de theorie erachter, maar 
juist heel veel voorbeelden om zelf te toe te passen 
in jouw onderwijs. Wat nou vrouwen en techniek!

Naast deze vrouwen wil ik ook even extra aandacht 
geven aan het artikel over Blockchain in het 
onderwijs door Joël de Bruijn. Ooit stonden Joël 
en ik bij een conferentie samen te presenteren 
in een hok waar veel meer mensen zaten dan 
was toegestaan. De zuurstof in het hok was echt 
op. Vooral omdat we zelf zo vreselijk veel plezier 
hadden in het elkaar uitdagen tot oplossingen 
maakt dat ik nog steeds met plezier terugdenk aan 
die sessie. 

Netwerken en onderwijs om kennis te delen, dat 
is eigenlijk waarom ik Vives met zoveel plezier 
samenstel. Er is altijd wel iemand die een mooie 
bijdrage kan leveren over een betreffend thema.
Ook deze keer weer, dank netwerk en dank vaste 
redacteuren. Op naar nog een heel jaar Vives 
Magazine met een vernieuwde frisse website. En 
als je een onderwerp mist, een bijdrage wilt leveren 
of gewoon even wilt zeggen dat het weer een top 
Vives is….mail me dan op karin@vives.nl. 

Karin Winters 
Hoofdredacteur Vives 
Magazine 
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actueel

Het nieuwe examenprogramma informatica 
komt er aan. Tijdens deze conferentie kun je je 
daarop voorbereiden. Er is veel aandacht voor de 
inhoud van het nieuwe examenprogramma en de 
implementatie hiervan in de klas. De ontwikkelaars 
van de keuzemodules geven verdiepende 
workshops zodat je een vliegende start maakt in uw 
voorbereiding op het nieuwe examenprogramma. 
Je krijgt daarbij veel praktisch materiaal aangereikt.
 Steeds meer scholen zien het belang van Digitale 
Geletterdheid. Tijdens de conferentie leer je meer 
over wat dit inhoudt en hoe andere scholen dit 
vormgeven. Het gaat daarbij om Computational 
Thinking en leren programmeren, maar ook 
mediawijsheid en informatievaardigheden. Ook 

hierbij krijg je allerlei concreet materiaal aangereikt 
dat je kunt gebruiken om jouw leerlingen digitaal 
geletterd te krijgen. Je kunt je aanmelden via de 
website van i&i. 
www.ieni.org

i&i en SLO organiseren samen Conferentie 
Informatica-onderwijs en Digitale Geletterdheid

Correctie naar aanleiding van 
artikel over adaptieve software 
Vives 157

In de inzet van dit artikel hebben we een marktleider van 
deze software en een van onze grootste adverteerders niet 
vermeld. Dat is slordig en dat had niet mogen gebeuren. 
Daarom onderstaand de aanvulling op het artikel.
Ambrasoft Rekenen & Taal School is een online pakket voor 
groep 1 t/m 8 waarmee leerlingen spelenderwijs oefenen. 
Het wordt al sinds de jaren ‘90 door scholen gebruikt en 
kan naast iedere taal- en rekenmethode worden ingezet. 
Elke leerling oefent zelfstandig, in spelvorm, op het eigen 
niveau met rekenen, tafels, woordpakketten, spellingsregels, 
werkwoorden en lezen. Er zijn vele honderden oefeningen 
verdeeld over verschillende modules. 

Leerkrachten hebben de volledige controle: ze kunnen alles 
open zetten waardoor leerlingen kunnen spelen wat ze 
willen, of juist specifieke oefeningen instellen voor de hele 
groep of op leerlingniveau. Daarnaast kunnen zij werkbladen 
op maat laten genereren, zodat leerlingen naast online ook 
op papier op hun eigen niveau verder kunnen oefenen. Het 
leerlingvolgsysteem bewaakt het resultaat van de leerling; bij 
voldoende resultaat wordt moeilijkere oefenstof aangeboden. 
Rekenen & Taal School bevat naast adaptieve leerlijnen ook 
uitdagende multi-playergames en kent diverse toepassingen; 
het kan onder meer worden ingezet voor het automatiseren 
van trainbare vaardigheden, voor zelfstandige verwerking, 
als ondersteuning bij remedial teaching, ter motivatie, ter 
afwisseling en als beloning. De leerlingen kunnen thuis gratis 
verder oefenen. Om leerlingen extra te motiveren, sparen 
zij muntjes waarmee ze extra spelletjes kunnen spelen. Met 
Ambrasoft wordt leren spelen. 
https://ambrasoft.nl

Het microbit 101 project
Op de MakerFaire die op 29 en 30 september 2018 in Eindhoven 
plaatsvond, werd het microbit101 project gelanceerd in 
samenwerking met Ultimaker. De afgelopen maanden hebben 
Peter Heldens en Pauline Maas hard gewerkt om 101 verschillende 
projecten uit te werken tot leuke en leerzame maak-projecten 
met de micro:bit. Dit alles is gebundeld in een online omgeving 
(OneNote) met hierin basis-, vervolg- en expert-projecten voor 
nieuwsgierige mensen van 10 tot 101 jaar oud. Daarnaast wordt 
er nadruk gelegd op praktische tips voor in de klas en wordt je 
creativiteit op de proef gesteld in het hoofdstuk ‘en hoe nu zelf?’.

In samenwerking met Ultimaker is er een speciaal hoofdstuk 
gewijd aan 3D-printen. Dit hoofdstuk laat zien hoe je zelf 
3D-designs kan ontwerpen voor je micro:bit-projecten. Daarnaast 
hebben we ook verschillende 3D-designs speciaal ontworpen 
om je project meer solide te maken. Naast de gratis OneNote 
zijn er verschillende microbit101-kits te bestellen waarin zich 
alle creatieve en elektronische componenten bevinden om alle 
beschreven microbit101-projecten te kunnen maken. Meer weten? 
Kijk dan op microbit101.nl

Het kantoor van Pauline Maas tijdens de stressvolle laatste loodjes. 

Datum 
Woensdag 7 november van 16.00 uur tot 20.30 
uur en donderdag 8 november van 9.00 uur 
tot 17.00 uur. 
Locatie
Utrecht (Universiteit van Utrecht). 
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Nog niet aangemeld voor 
de Vives nieuwsbrief? 
Meldt u dan aan op www.vives.nl

Op Vives.nl blijft u op de hoogte van de 
volgende onderwerpen: 

   Onderwijsvernieuwing
   Digitale leermiddelen
   Toetsen 
   Media wijsheid 
   Privacy & Security
   Informatiemanagement 
   21e -eeuwse vaardigheden
   Professionalisering 

Vives.nl volledig vernieuwd

Benieuwd naar de vernieuwing van het platform Vives? 
Bezoek dan www.vives.nl
Benieuwd naar de vernieuwing van het platform Vives? 

Qua informatie voorziening 
vanuit de markt, breiden we ons 

informatieaanbod uit! 

We richten ons op: 
   Nieuws vanuit de onderwijsmarkt

   Onderwijs Bloggers
   Kennisdocumenten 

   Onderwijsagenda 
   Trainingsaanbod

   Edu Databank

Advertentie_nieuw onderwijsplatform.indd   2 19-09-18   16:06Naamloos-1   1 21-9-2018   09:51:46
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S
crum komt uit het bedrijfsleven, waar IT-bedrijven grote 
problemen hadden om complexe projecten op te leveren. Een 
multidisciplinair Scrumteam werkt in korte Sprints wendbaar 
(Agile) naar een eindproduct toe. Duidelijke rollen en Ceremo-

nies zorgen voor focus en een heldere werkwijze. Al het werk van een 
Sprint hangt op het Scrumbord, zodat iedereen de voortgang kan zien. 
Het team levert elke Sprint een waardevol tussenproduct op, vraagt 
feedback en kijkt terug op de eigen samenwerking. Reflecteren staat zo 
in het licht van verbeteren, direct in de volgende Sprint. Op dit moment 
is Scrum wereldwijd de meest succesvolle projectmethode, zowel in de 
IT als in andere sectoren. Want met Scrum kun je twee keer zoveel doen 
in de helft van de tijd*. Ook op school, weten we inmiddels.

Van chaos naar absolute structuur 
In het voortgezet onderwijs en op het mbo wordt Scrum ingezet in 
vaklessen en projecten. Leerlingen maken technische ontwerpen, 
websites, ondernemingen, een tentoonstelling, spel, mediaproduc-
tie of app. Telkens zorgt Scrum voor overzicht en structuur, betere 
samenwerking, werk dat afkomt en betere resultaten.  

Houd je ook van contextrijke groepsopdrachten? Veel leren door samen een goed product te maken? 

Hoe mooi wil je onderwijs hebben! Maar misschien ken je dan ook dit: leerlingen die rondhangen of 

alle kanten opvliegen. Samenwerkingsproblemen en meelifters. Bakken energie nodig hebben om alle 

groepjes aan het werk te houden. Hoe weinig zicht je hebt op wat ze eigenlijk doen. Niet gehaalde 

deadlines en tegenvallende resultaten. Herkenbaar? Dan zullen de opbrengsten van Scrum je vast 

inspireren. Makkelijker samenwerken, betere resultaten, meer werkplezier – zou dat ook op school 

kunnen?

Waarom je Scrum ook kunt 
inzetten in het onderwijs 

“Niemand doet meer niks”

6 - 7 Onderwijsondernemer_v161.indd   6 18/09/2018   15:52
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Scrum tegen werkdruk 
Als leerlingen er baat bij hebben, kunnen docenten dan misschien ook profiteren 
van Scrum? Zeker, al is dat wel lastiger. Docententeams lopen in alle valkuilen 
tegelijk. Leerlingen gaan voor, dus zijn we niet op tijd bij de Stand-up. Al ons 
werk is belangrijk, dus daarom werken we aan alles tegelijk. We hebben het druk, 
dus kijken we niet terug op de samenwerking. Een ervaren Scrum@school coach 
helpt het team om de rollen te regelen, het Scrum-proces goed te laten verlopen 
en problemen op te lossen.

Binnen scholen werken Scrum-teams aan allerlei producten. Lesontwerpen, 
projecten, jaarverslagen, visiestukken. Met als eerste opbrengst: minder verga-
deren. Het Scrumbord biedt overzicht en structuur en laat ook de rest van de 
school meekijken. Door de feedback van collega’s op tussenproducten past het 
eindproduct goed en ontstaat er draagvlak. Een teammanager vertelt op een 
conferentie: “Scrum werkt als teambuilding. De teams draaien beter, 

iedereen heeft meer zicht op het werk en de sfeer en werkhouding zijn zichtbaar 
verbeterd.” Docenten voelen minder werkdruk omdat de prioriteiten duidelijk 
zijn: “We werken niet meer aan van alles, maar maken het afgesproken werk echt 
af en krijgen er waardering voor. Dat geeft trots en voldoening.”

Te mooi om waar te zijn? 
Scrum is simpel, maar niet eenvoudig. Het vraagt een andere manier van werken 
van leerlingen en van docenten. Dat kost inwerktijd, zorgvuldigheid en doorzet-
tingsvermogen. Een beetje scrummen bestaat niet, de opbrengsten zijn alleen zo 
groot als je Scrum volledig toepast. Verder is Scrum knap verslavend. Heel wat 
mensen hangen ook thuis een Scrumbord aan de muur. 

*Scrum The art of doing twice the work in half the time; Jeff Sutherland, Crown 
Business 2014 

www.scrumatschool.nl

Geniet mee van citaten uit de portfolio’s van 
havo-leerlingen die twee jaar hebben gescrumd 
bij NLT.

Over de auteurs
Ellen Reehorst is een van de founders van Scrum@school en 
mede-ontwikkelaar van de methodiek.
Samen met collega’s traint zij docenten vo, mbo en hbo, die met 
hun leerlingen/studenten willen scrummen. Scrum@school for 
kids doet dit in het basisonderwijs. Susan Saris is programmaleider 
bij Scrum@school for professionals en laat docenten en MT bij 
hun eigen niet-lesgebonden werk profiteren van de voordelen van 
Scrum. Alle trainers van Scrum@school hebben oog en hart voor 
goed onderwijs en een praktische hands-on mentaliteit. Met een 
duurzame implementatie van Scrum staan zij voor futureproof 
onderwijs en wendbare scholen.

ellenreehorst@scrumatschool.nl en susansaris@scrumatschool.nl 
    
Dit najaar verschijnt een serie artikelen uit het promotie-onderzoek 
van Hans Vogelzang naar de opbrengsten van Scrum.

“Ik ben me er nu meer van bewust dat ik zelf ook 
een aandeel moet hebben en niet moet 
profiteren van de rest. Volgens mij is dat dit jaar 
best goed gelukt.”

“Scrum zorgt ervoor dat je zelf tussen-
doelen gaat maken waar je je aan wilt 
houden. Dit heeft me ook bij andere 
vakken heel erg geholpen.” 

“Met Scrum heb ik structuur 
gekregen voor het aanpakken 
van problemen en projecten. 
Deze kwaliteit kan ik op het hbo 
ook gebruiken en misschien 
zelfs later op mijn werk.”

“Scrum heeft mij geleerd dat je 
nooit klaar bent met groeien. 
Groeien in de zin van jezelf 
blijven ontwikkelen zodat je 
opdrachten en problemen 
steeds beter kunt tackelen.” 

Ook het basisonderwijs heeft 
Scrum ontdekt. Zoals een leer-
ling uit groep 7 samenvatte: 
“Niemand doet meer niks. En 
daardoor kom je verder.” 

“Ik heb door Scrum geleerd 
hoe handig feedback is en 
hoe je dat het beste kan 
gebruiken.” 

“Bij andere vakken werk je samen zonder 
Scrum. Het verschil is immens. Zonder Scrum 
is groepswerk eigenlijk een chaos. Door Scrum 
krijg je inzicht in hoe het team werkt, waar 
problemen liggen en hoe je verdergaat. Scrum 
biedt voor mij dus absolute structuur wanneer 
het gaat om werken in groepsverband.”
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G
rownhub richt zich op deze problematiek. Dit is iets waar 
elke ouder van nu mee worstelt; het opvoeden van je kind in 
een wereld vol iPads, smartphones, apps en social media. Ze 
hebben als missie om het groeiende aantal incidenten op dit 

vlak tegen te gaan. 

Wat speelt er online?
Grownhub geeft ouders handvatten om hun kinderen op een 
laagdrempelige manier te begeleiden in deze online wereld, zonder dat 
ze zelf professionals hoeven te worden. Dit doen ze door – hoe kan het 
ook anders – een app, die je koppelt aan het device van je kind.
Met deze app zorgen zij ervoor dat je precies weet wat er online speelt, 
waar je op moet letten en welke apps ‘hot’ zijn. Ze vertellen dat op het 
juiste moment, passend bij de leeftijd van je kind. Hierdoor kun je als 
ouder beslissingen maken gebaseerd op feiten in plaats van op angst 
voor het onbekende.
Grownhub combineert die kennis met inzichten. Bijvoorbeeld hoe lang 
jouw kind het device gebruikt, welke apps ze gebruiken en vertellen 
ook hoe zich dat verhoudt tot leeftijdsgenootjes. Bij het instellen van 
afspraken geven ze je aan wat de geleerden zeggen én wat andere 
ouders doen. Op die manier geven ze je context. Je maakt je eigen 
keuzes, maar kunt je gevoel of beslissingen onderbouwen en verifiëren. 
En uiteraard zorgen ze ervoor dat je die afspraken vorm kunt geven 
door instellingen op het gebied van (maximale) schermtijd, bedtijd, 
toestaan of blokkeren van apps en pauzetijd. Zo kun je jouw kind 
laten wennen dat afspraken hierover heel normaal zijn en ze op een 
comfortabele manier de ruimte geven om écht te leren. 

Onderwijs
Grownhub is op dit moment in ontwikkeling en aan het testen met 
ouders uit het hele land. Een interessant gegeven dat daarbij naar voren 
is gekomen, is dat ouders verwachten dat de (basis)school een grote rol 
speelt in het mediawijs maken van kinderen. Natuurlijk gebeurt er ook 
veel in onderwijsland op het gebied van media, maar de basis ligt bij de 
ouders. Hierdoor ontstaat een interessant grijs gebied, waar nog geen 
oplossing voor is. 

Pilot
De app wordt op dit moment getest door 30 ouders. Tijdens 
de Week van de Mediawijsheid (16-23 november) wordt de app 
beschikbaar gesteld voor alle ouders van Nederland. Voordat het 

zover is, wordt er eerst een pilot gestart in samenwerking met een 
basisschool.
Tijdens deze pilot gaan ze een groep relatief jonge kinderen – groep 6 – 
voorzien van een nieuwe, goede smartphone inclusief 4G-abonnement. 

Dit doen ze uiteraard niet zonder dat hun app erop staat en ze ouders 
voorzien van de juiste begeleiding van een pedagoog. 
De school speelt geen inhoudelijke rol bij de pilot (smartphones 
zijn tijdens schooltijden verboden), maar de leraar wordt wel actief 
betrokken omdat het ook in de klas leuke en interessante mogelijkheden 
biedt op het gebied van mediawijsheid en 21e-eeuwse vaardigheden. 
Ook kan de leraar signaleren of er bepaalde gedragsveranderingen 
optreden en/of de groepsdynamiek wijzigt.

Er is meer… 
Grownhub gaat naar aanleiding van de pilot ook in gesprek met scholen 
en onderwijzers over wat hen drijft 
en bezighoudt op het gebied 
van mediawijsheid, en dan in het 
bijzonder over smartphonebezit 
en gebruik. Wat is de rol van de 
leerkracht en waar ligt de grens? 
Welke informatie, statistieken, 
inzichten of tools zou je als 
leerkracht goed kunnen 
gebruiken om hiermee aan de 
slag te gaan? Heb je hier ideeën 
over of wil je graag meedenken? 
Grownhub komt graag met je 
in contact. Dat kan door een 
mailtje te sturen naar 
thomas@grownhub.nl.  

ouders. Hierdoor ontstaat een interessant grijs gebied, waar nog geen 
oplossing voor is. 

de Week van de Mediawijsheid (16-23 november) wordt de app 
beschikbaar gesteld voor alle ouders van Nederland. Voordat het 

zover is, wordt er eerst een pilot gestart in samenwerking met een 
basisschool.
Tijdens deze pilot gaan ze een groep relatief jonge kinderen – groep 6 – 
voorzien van een nieuwe, goede smartphone inclusief 4G-abonnement. 

Wie zitten er achter Grownhub?
Grownhub bestaat uit een groeiend team van inmiddels zeven 
wereldverbeteraars. Allemaal anders; van pedagoog tot 
app-ontwikkelaar, allemaal dedicated to the cause. Thomas van der 
Knij�  is naast vader van twee meiden bedenker van het idee. Het 
bedrijf is opgericht in een trio samen met co-founders Robbert Zaal 
en Otto Boekesteijn. 

tekst: Growhub8

Aan de slag met een mediawijze opvoeding. Herken je het beeld van jongeren die enkel nog bezig 

zijn met hun smartphone? Liever communiceren via tags, likes en shares? En maak jij je ook zorgen 

als je de continue stroom van slecht nieuws en incidenten op de media ziet rondom pesten, sexting 

en gevaarlijke challenges?

Grownhub

Handige link
Voor meer informatie en tickets, ga naar 
makereducation.nl/fablearn. Voor de vroege vogels en 
groepen geldt een gereduceerd tarief.
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VERGROOT
JE MEDIAKENNIS
EN SKILLS
BIJ

20 november 2018
Een studiedag over medialogica, nieuws, desinformatie 
en duiding. Kijk voor meer info op:

beeldengeluid.nl/docententraining

DOCENTENTRAINING NIEUWS OF NONSENS IN DE KLAS

Naamloos-1   1 21-9-2018   09:50:17



Vraag nu uw gratis

30-dagen demo aan!

Vraag nu uw gratis

30-dagen demo aan!

Watermanstraat 112, 7324 AK Apeldoorn, Nederland  telefoon: +31 553017730  info@derekenwinkel.nl  www.derekenwinkel.nl

Uw leverancier voor robotica, 3D-scanners en -printer, rekenmachines en meer!

Breng computationeel    
      denken tot leven

Bouw slimme robots
         in een oogwenk...         in een oogwenk...
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D
e microbit kan eenvoudig geprogrammeerd worden als 
een NTC-weerstand, maar het aansturen van een ventila-
tor was toch even iets ingewikkelder. De ventilator heeft 
namelijk maar twee aansluitingen en de voeding moet 

direct op een batterij aangesloten worden om voldoende vermo-
gen te leveren. Er was dus iets extra’s nodig om ervoor te zorgen 
dat de microbit de ventilator ook werkelijk zou kunnen bedienen. 
Hier kwam de h-bridge, die ik eerder gebruikt had om een robot te 
besturen, goed van pas.

Wat heb je nodig?
• Tafelventilator
• Micro:bit
• h-bridge
• 3 Alligator klemmen met 
 female jumpers
• USB-kabel
• Batterijen + houder
• Striptang
• Schroevendraaier

In deze tutorial gebruik ik een 
USB-ventilator van de Action.

Stap 1
Knip de USB-stekker van de ventilator. Strip de twee kabeltjes die in de 
zwarte kabel zitten.

Stap 2
Steek de twee uiteinden van de kabeltjes in de h-bridge. Omdat je maar 
één motor aanstuurt, gebruik je de linker óf de rechter aansluitingen.

Stap 3
Sluit de alligatorklemmen aan op de h-bridge. P0 naar B-1A, GND 
naar GND en 3V naar VCC. Als het goed is, gaat de led op de h-bridge 
branden.

Stap 4
Maak of download (via bit.ly/2LRcANW) de code en zet deze op de 
micro:bit. 

Stap 5
Laat de ventilator draaien. Wil je een extra batterij aansluiten? Haal dan 
de klem van de 3V van de microbit en sluit deze aan op de positieve 
kant van de batterij. Sluit de negatieve kant van de batterij aan op de 
GND van de microbit, daar zitten dan dus twee klemmen op. 

Hoe laat je een ventilator reageren op temperatuur of 
licht? Dit was de praktische opdracht die mijn leerlingen 

kregen voor NaSk1. De leerlingen bedachten dat het leuk 

was een ventilator automatisch aan te laten gaan als het 

te warm werd in het lokaal.

Ventilator aansturen 
met een micro:bit

De leerlingen bedachten 
dat het leuk was een 
ventilator automatisch 
aan te laten gaan als 
het te warm werd in het 
lokaal 

VIVES 161

Tip: Laat de ventilator op de extra batterij, of op de USB-aanslui-
ting van de microbit draaien, anders zijn de batterijen van de 
microbit erg snel leeg.

11 Maker education ventilator_v161.indd   11 18/09/2018   15:53
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Blikjespers 
Zeker op het voortgezet onderwijs worden 
in de pauzes nog veel blikjes drinken genut-
tigd. De blikjes nemen veel plek in beslag in 
afvalbakken die daardoor snel vol raken. Een 
oplossing kan een blikjespers zijn. Hang hem 
aan de muur en laat de blikjes in elkaar duwen 
door de pers. Belangrijk is dat er vooraf hand-
matig een deuk in het blikje geduwd wordt. Het 
persen vraagt anders teveel van deze eenvou-
dige constructie. En misschien kom je met al 
die geplette blikjes nog op een goed maakidee. 
Op internet vond ik al beschrijvingen van een 
Coca-Cola truck gemaakt van lege blikjes, deels 
geplet. De blikjespers is onder andere te koop 
bij coolgift.com. 

 
Groow toolkit
Iets maken is het leukst wanneer je het vooraf ook zelf hebt mogen 
bedenken. Een aanpak die daarop heel goed werkt is design thinking. 
Bij design thinking ga je aan de hand van vijf stappen je echt in een 
probleem inleven en ga je op zoek naar een oplossing daarvoor. De 
vaste stappen tijdens het proces geven je houvast bij het vinden van 
een ontwerp of oplossing. Studio Tast heeft een heel handige toolkit ont-
wikkeld die je bij dit proces ondersteunt. De toolkit bestaat uit houten 
elementen die je helpen bij het zetten van de vijf stappen. Binnen de 
stappen kun je kiezen uit veertig verschillende activiteiten die je helpen 
bij het afleggen van de juiste route voor jouw proces. 
studiotast.com/post/groow

Merge Cube
De Merge Cube is een zachte kubus met 
vreemde tekens op de zijkanten. Met 
behulp van de bijbehorende apps laat 
de Merge Cube echter een hele nieuwe 
wereld tot leven komen. Je kunt er games 
mee spelen maar ook het zonnestelsel van 
dichtbij bekijken, of meer leren over dino-
saurussen of iets anders uit de tientallen 
apps. Enkele apps zijn gratis te downloa-
den, voor anderen betaal je een bepaald 
bedrag. De Merge Cube heeft een modus 
voor je tablet of smartphone en een voor 
VR-brillen. Leuke gadget die zeker verwon-
dering op zal roepen.
mergevr.com/

Microbit101 
Peter Heldens en Pauline Maas kunnen toveren met de 
micro:bit. Ze maken er de meest fantastische projecten mee. 
101 van die projecten kun je nu zelf ook gaan maken. In een 
OneNote (digitale map) hebben ze 101 lesbeschrijvingen 
verzameld waarin stap voor stap wordt beschreven hoe het 
werkt. Weet je niet hoe je aan de benodigde materialen moet 
komen of heb je niet zoveel tijd? Je kunt kant en klare kits 
bestellen met alle benodigde materialen bij microbit101. Wel zo 
gemakkelijk. 
microbit101.nl/winkel/

Kleuterlab Toolkit
Natuurlijk kun je ook met kleuters 
onderzoekend en ontwerpend 
leren. Maar hoe creëer je nu een 
uitdagende leeromgeving waarin 
je je leerlingen de ruimte biedt om 
hun eigen creativiteit in te zetten en 
zelf op onderzoek uit te gaan? De 
toolkit van Kleuterlab bestaat uit 50 
opdrachtkaarten met daarop een 
uitdagend probleem dat de kleuters 
meteen aan het denken zal zetten. 
Als leerkracht wordt er een andere 
rol van je gevraagd, de regie ligt bij 
de kinderen. De stappen binnen de 
kleuterlab toolkit ondersteunen je 
hierbij.
hetkleineavontuur.nl/index.php/
product/kleuterlab-toolkit/

Acer Mixed Reality headset
Bij Augmented Reality voeg je zaken toe aan de wereld 
terwijl je door de camera van je telefoon of tablet kijkt. Bij 
Virtual Reality bekijk je een nieuwe wereld door een speciale 
VR-bril, maar sluit je de echte wereld buiten. Mixed Reality 
is een combinatie van deze twee technologieën. Toch is dit 
eigenlijk meer een VR-bril. Voordeel ervan is dat je geen losse 
sensoren op hoeft te hangen waardoor je hem sneller kunt 
gebruiken dan bijvoorbeeld een HTC Vive. Op school is dat 
zeker een voordeel.
acer.com/ac/nl/NL/content/series-design/wmr

tekst: Tessa van Zadelho�  12
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tekst: Astrid Poot 13

Ik gaf een week lang les in een chique Duits hotel. Zo’n hotel waar alles perfect is, en zo perfect dat 

je er nerveus van wordt. (Waar is dit hele speciale mesje voor?!) Iedere ochtend was er een ontbijtbuffet 

met alles wat je kunt bedenken. En helemaal achterin de ontbijtzaal stond de chef. Een jonge man met 

een stijf gestreken buis en muts. Hij stond bij de warme gerechten: roerei, spek, worst, gebakken tomaten 

en gekookte eitjes.

D
ie eitjes waren zo out of place dat ik het eerst niet begreep. 
Wat doet zoiets frivools en vrolijks in ons strenge hotel? De 
derde dag vroeg ik het hem. “U werkt zo hard, zo kunt u de 
dag met een glimlach beginnen,” antwoordde hij. En het 

werkte. In die strakke, stijve omgeving at ik meer gekookte eieren 
dan ooit. 

De spelende mens
Onlangs las ik het meesterwerk van Johan Huizinga: Homo Ludens. 
Een boek over spelen. En over waarom we spelen: “Het verwezenlijkt in 
een onvolmaakte wereld en het verwarde leven een tijdelijke, beperkte 
volmaaktheid.” Die Duitse chef deed precies dat. Hij greep de macht, 
binnen waar hij macht had. Ik hou daarvan. 

Mijn grote liefde voor de maker movement 
en alle makers heeft daar ook mee te 
maken. Dale Dougherty (Godfather van de 
maker movement en oprichter van Make 
Magazine) zegt daar mooie dingen over: 
“Makers are enthusiasts who play with tech-
nology to learn about it. A new technology 
is an invitation to play, and makers regard 
this type of play to be highly satisfying.” 
Makers zijn een perfect voorbeeld van de 
spelende mens. Ze maken omdat ze dat 
graag willen, ze maken vanuit vrijheid en 
uit nieuwsgierigheid.

Vrolijk en doodserieus
Naast vrolijk is maken ook serieus. Dat zie je bij veel makers. Ik vind dit 
een van de mooiste recente voorbeelden: Arjan van der Meij maakte 
een schaakbord dat exponentiële groei laat zien: in het eerste vakje ligt 
1 rijstkorrel, in het tweede 2, in het derde 4, daarna 8. etc. Bekijk de video 
via https://bit.ly/2PxXKhL. En waarom? “Wiskunde is mijn grote liefde, 
dus nadat ik de vorige zomer mijn Wilhelmusmachine had gemaakt, 
ben ik begonnen aan een ander groot wiskunde-maakproject.” Uit liefde 
voor het vak, geïnspireerd door een mooi verhaal. Vrolijk en 
doodserieus.

De makermovement is hip
Het maken groeit: zelf dingen kunnen is een fijn tegenwicht tegenover 
alles moeten kopen en leven volgens de regels van de grote corpo-
rates. Zelf maken past bij de huidige tijd: we willen zelf, we willen macht 
en kracht, we willen vrolijk, we willen samen. Het maken groeit en zal 
blijven. 

“In maken gaan 
werken en spelen 
perfect samen”

13-15 Homoludens_v161.indd   13 18/09/2018   15:57
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En dat valt op:
•  De tech bedrijven zien in de makers potentiële werknemers die 

hun verwachte grote personeelstekorten gaan oplossen. Met veel 
overtuiging steunen ze projecten die interesse in en kennis over 
techniek stimuleren. Er wordt bijvoorbeeld flink geïnvesteerd in 
programmeer-onderwijs. Want programmeurs hebben we nodig. 

•  De grote corporates zien het maken als een creatieve bron. Makend 
ontwerpen en uitvinden is de perfecte manier om hun problemen 
om te lossen. Als je kinderen in maakprojecten laat nadenken over 
duurzaamheid vang je twee vliegen in één klap: je steunt het onder-
wijs en de jonge generatie en je lost problemen op. In het Generation 
Discover project van Shell verzinnen kinderen oplossingen om de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen te kunnen bereiken. Prachtig! Toch?

•  De edu-ondernemers zien het maken als mooie manier om de 21st 
century skills te vangen in een lespakket of compleet aanbod, inclu-
sief 3D-printer. Zo wordt het voor scholen makkelijker en leuker die 
21st century skills concreet te onderwijzen: met dit lespakket lukt het! 

Meetbaar, nuttig werk
De maker movement groeit op. We leren er (meetbare) dingen van 
in een lesmethode, we lossen er concrete problemen mee op. We 
brengen het onder in een proces, zodat het reproduceerbaar is. En dat 
kunnen we dan weer uitrollen naar buiten de maker movement. Maken 
wordt meetbaar, nuttig werk. Je zou kunnen zeggen dat bovenstaande 
ontwikkeling goed is. In de Gartner Hype Cycle is de maker movement 
misschien op het plateau van productiviteit beland. Het nut is duidelijk, 
het proces is ondergebracht in processen en systemen. Het maken is 
volwassen en productief.
We verliezen het mooiste, en dat maakt me verdrietig. En door Hui-
zinga (1938) snap ik waarom. Het mooiste van het maken is voor mij de 
speelse houding: nieuwsgierig en open. Die houding leidt tot bijzon-
dere dingen. Op de Bay Area Maker Faire hadden ze een cupcake-race: 
mensen die kleine auto’tjes bouwen in de vorm van cupcakes. Met hun 
eigen hoofd als kers in het midden. Bekijk het filmpje hier: 
bit.ly/2CaYCXG. Huizinga noemt spelen het tijdelijk ophe� en van de 
wereld. Hij zou de cupcake-race vast in die context zien. Het kost veel 
tijd, is gestoord, vreemd en ik moet er keihard om lachen. Ik denk er 
regelmatig aan. Het inspireert me. Ik wil het.

Productief 
De productieve makermovement is wat mij betreft dus een moeilijke. 
Huizinga noemt als kenmerk van spelen dat het vrij is, dat je het doet 
omdat je het wilt en zomaar weer kunt stoppen. Het is op jouw manier, 
met afspraken die je zelf met elkaar maakt. Het is in de handen van de 
speler. En goed maken is dat ook: het ermee bezig zijn en je laten leiden 
door dat wat je zelf wilt en wat jou inspireert is de kern. En dat leidt dan 
tot een product, maar het proces is minstens even belangrijk. En dat 
proces is persoonlijk; de maker kiest. Een cupcake auto is daarin even 
waardevol als een oplossing voor de plastic soep. En even serieus ook.

Er is geen tegenstelling 
De tegenstelling tussen werken en spelen is een valse. Juist in maken 
wordt zowel (serieus) gespeeld als hard gewerkt. Dat zie je in een 
project als de Maakchallenge, maar bijvoorbeeld ook in het onderwijs 
van maakheld Rolf Hut. Rolf ‘MacGyver’ Hut geeft les op de TU Delft en 
probeert de makersmentaliteit sinds dit jaar ook over te brengen op 
eerstejaars natuurkunde studenten in het vak Design Engineering voor 
Fysici. Rolf maakt in zijn lesinhoud en opdrachten nadrukkelijk ruimte 
voor de intrinsieke motivatie van studenten; ruimte voor eigen invulling. 
En als dat goed lukt, bereik je flow. 

Activiteiten die flow voortbrengen, zijn intrinsiek motiverend. Je wilt ze 
doen. Omdat je er goed in bent. Of omdat je ergens beter in wilt worden. 
Csikszentmihalyi stelde vast dat in een situatie waarin iemand flow 
ervaart, er een optimale balans is tussen iemands kunnen en dat wat 
er van die persoon verwacht wordt. Maar hoe je dat concreet doet in je 
les? Rolf: “Nou is het in het onderwijs natuurlijk lastig om iedere leerling 
een unieke opdracht te geven die op hun flow niveau ligt, vanwege de 
verschillen in je groep. Mijn oplossing daarvoor is intrinsieke motiva-
tie aanwakkeren. Je kan ook flow bereiken wanneer de uitdaging niet 
onderdeel is van de lesopdracht, maar van je eigen opdracht. Praktisch 
gezien vertaal ik dit naar mijn lessen door maakopdrachten vrij ruim te 
definiëren: maak iets dat een natuurkundig fenomeen demonstreert. 
Het voordeel is dat studenten dan iets pakken wat ze altijd al hadden 
willen maken: “Oe, meneer, dan ga ik een tesla-coil maken!”. Als docent 
is het dan de kunst om per student dat enthousiasme te kanaliseren 
naar iets dat haalbaar is voor die specifieke (groep van) student(en).” 

Dit heeft als resultaat dat bij een maak-vak de verhouding geplande 
leerdoelen versus collateral learning veel meer richting collateral gaat: 
je kan niet a priori aangeven wat studenten gaan leren, al weet je wel 
dat ze iets gaan leren, maar het zal per groep sterk verschillen. Verder 
ligt de lat om de opdracht te halen laag en studenten met weinig 
intrinsieke motivatie voor maken zullen zich er zo makkelijk mogelijk 
van af maken. Dit zijn normaal gesproken degene die je verliest omdat 
ze je vak niet halen op een tentamen, maar bij maak-onderwijs maken 
ze iets minimaals, dat wel aan de eisen voldoet, maar duidelijk niet 
geïnspireerd is. Ze hebben de minimale leerdoelen gehaald maar geen 
collateral learning. Binnen een instituut waar ook je collega docenten 
meekijken (terecht!) zet het snel het beeld van te makkelijk onderwijs. 
Wat niet wegneemt dat dit slecht voor een kleine minderheid geldt. De 
overgrote meerderheid daagt zichzelf uit en met een kleine nudge van 
de docent, komt zo in flow. 

Het spelen zit wat mij betreft dan in de eigenheid. De ruimte die de 
studenten zelf nemen en invullen. De auteurs van het makered stan-
daardwerk Invent to learn beschrijven dit ook. Pas op voor TMI:

• Too much instruction
• Too much interruptions
• Too much intervention
Maar laat ruimte bij de (spelende) maker.

Een maker is de perfecte 
homo ludens
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Vind het evenwicht!
We moeten er dus op vertrouwen dat er geleerd wordt. Bedrijven die 
toekomstige werknemers ‘bestellen’: laat het los. Je kunt kinderen 
inspireren, maar niet dwingen. Wees voorzichtig met je lobby en samen-
werking het scholen. Ken je plek. Pedro de Bruyckere zei het mooi in 
een interview met Remco Pijpers. Vrij samengevat: Programmeren is 
gewoon één van de inspirerende dingen die je kinderen mee wilt geven. 
Net als filosofie en gym. En als je dat goed doet, en op de voorwaarden 
van de kinderen, raken ze wellicht geïnspireerd. Zorg daarvoor. Maar 
dwing niet.

Corporates, let erop dat je integer handelt. Maak kinderen niet verant-
woordelijk voor jouw slechte beleid uit het verleden. En als je wilt dat 
kinderen meedenken, vraag ze dan wat zij willen en doe ook echt wat 
ze vragen. Laat de ruimte aan hen. En marketeers: wees voorzichtig 
met je logo en PR-team in de klas; doe je het voor je reputatie of voor de 
kinderen?

Edu-ondernemers, als je met maken aan de gang wilt, respecteer dan 
de schoonheid. Sla het niet plat in processen en methodes en meetbaar-
heid. Vertrouw de makers, hoe jong ook. Focus niet primair op nuttig op 
de korte termijn, maar focus op groei op voorwaarden van de leerlingen 
(lange termijn). Geef leerkrachten de inspiratie zelf met hun klas op hun 
eigen manier te werken, dan wordt het vanzelf nuttig. En de meeste 
van de 21st century skills zijn eigenlijk al heel lang een vast onderdeel 
van onderwijs. Omarm dat. Focus niet alleen op het nieuwe, durf ook te 
kiezen voor het prachtige oude. En kijk niet alleen naar uitkomsten en 
opbrengsten van het maken!

Dale Dougherty mailde me daar dit over: “It’s not about productivity, 
per se, but you do become productive and that’s a good outcome. The 
maker movement as it matures does come to be judged by outcomes, 
not just the process itself. Yet the joy, the adventure, the discovery is in 
doing it, not simply what is done.” 

Delen is lief 
Huizinga benoemde ook het ontbreken van een economisch motief in  
het spelen. Het spel heeft geen materieel doel; en je kunt er geen profijt 
uit halen. Makers zijn ook zo. Ze delen graag; ze houden van verhalen. 
Wat ze leren delen ze, wat de willen weten vragen ze. Ze zoeken samen 
en vinden samen. Wordt daar een onderdeel van, deel door! Neem niet 
alleen, maar geef ook. En speel! Zoals Arjan van der Meij zei op Twitter: 
“Ik heb geen tijd meer om niet-vrolijke projecten te maken.” Nou Arjan, 
ik ook niet.  

Rolf Hut: 
Flow is voor iedereen 
anders

Dit stuk is eerder gepubliceerd op lekkersamenklooien.nl, de blog 
van Stichting Lekkersamenklooien, waar Astrid mede-oprichter en 
voorzitter van is. Astrid Poot is kunstenaar, ontwerper, schrijver, 
maker, tech-lover en luddiet. Contact: astridpoot@gmail.com.
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tekst: Brigitte Bloem
foto: Katja Mali16

Hoe staat het met het tekort aan 1.300 basisschool-
leraren, nu het schooljaar 2018-2019 is gestart?
Rinda: “Met heel veel moeite en lapmiddelen is er in de regio Zuid net 
genoeg uit een flexibele schil geperst. Parttimers zijn toch meer uren 
gaan werken, flink wat klassen hebben hun leerlingenaantallen uitge-
breid. Qua formatie lijkt het allemaal net te passen, maar bij ziekte is er 
geen vervanging en het zijn lang niet overal prettig werkbare situaties. 
In de regio’s Midden en Noord waren tot de week voor de start van het 
schooljaar nog veel vacatures. Met name in Amsterdam/Noord-Holland 
en in Utrecht en omstreken is de situatie heel kwetsbaar.”

Wat ligt er nu precies aan die tekorten ten grondslag?
“Het begint natuurlijk allemaal met het punt waar we al jaren mee 
zitten, de aantrekkelijkheid van het vak. Hoe je het ook wendt of keert, 
het salaris van leraren in het basisonderwijs is te laag. Dat salaris is zo 
veel lager dan vergelijkbare banen in het voortgezet onderwijs en in de 
landen om ons heen. Het is ook veel lager dan voor hbo-banen in andere 
sectoren. Daardoor kiezen minder mensen voor het beroep van leraar 
én verlaten een heleboel mensen het onderwijs, omdat ze elders meer 
carrièreperspectief hebben. We zien met name in de grote steden in de 
Randstad, maar bijvoorbeeld ook in Apeldoorn, dat je van een fulltime 
lerarensalaris geen huis kunt kopen. De basisschoolleraar verdient dus 

geen kostwinnerssalaris en dat vind ik heel kwalijk. 
Het is vaak de tweede baan in een gezin. Ook omdat veel vrouwen het 
financieel niet interessant genoeg vinden om meer uren te werken. 
Verhuizen naar regio’s waar nijpende tekorten aan leraren zijn, is boven-
dien meestal geen optie als je een gezin hebt en het om het ‘tweede 
inkomen’ gaat. Een baan als leraar is dus eigenlijk altijd een ‘tweede 
baan’. Je laat daarmee als land zien dat het geen volwaardig beroep 
zou zijn, wat het natuurlijk wel is. Vroeger was de status heel anders. 
Leraren behoorden tot de notabelen van het dorp. Het lerarentekort is 
een probleem, waar een heleboel problemen achter schuil gaan. Maar 
iedere keer weer ligt de financiële ongelijkheid er toch weer aan ten 
grondslag.”

Al enige tijd roept u het kabinet op om samen met het 
onderwijs structurele en samenhangende oplossingen 
uit te werken. Zijn de oplossingen van de minister het 
antwoord daarop?
“Nee, dat zijn ze niet. De PO-Raad is blij dat het kabinet de urgentie van 
het probleem erkent, maar we zijn teleurgesteld over de lijn die het 
kabinet voorstelt. Het kabinet neemt zelf te weinig verantwoordelijkheid 
en wijst voor oplossingen te makkelijk naar regio’s en schoolbesturen.
De PO-Raad ziet ook wel dat de onderwijsministers het extra geld niet 

“Gratis oplossingen 
zie ik eigenlijk niet”

Interview Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad

Het is enkele dagen nadat de ministers Van Engelshoven en Slob hun antwoorden hebben 
gepresenteerd op het nijpende lerarentekort, als ik Rinda den Besten, voorzitter van de PO-
Raad, spreek. Voor de zomer stond de teller voor het basisonderwijs op een tekort van 1.300 

leraren. Ziet de PO-Raad heil in de oplossingen die de ministers aandragen? Wat kan ICT daarin 

betekenen? En kan maakonderwijs, de innovatieve onderwijsvorm waarover in deze Vives volop te 

lezen is, een bijdrage leveren?

16 - 17 Rinda den besten_v161.indd   16 18/09/2018   15:57



17

VIVES 161

tot hun beschikking hebben. Maar het kabinet moet zich realiseren dat 
er écht extra geld nodig is om te investeren in het belangrijkste dat we 
hebben: onze kinderen. We begrijpen dat dat niet in één klap kan. Maar 
zet tenminste een paar stappen. Er is een stap gezet aan het begin van 
deze regeringsperiode, daar zijn we blij mee. Het gat in de salarissen, 
in vergelijking met het voortgezet onderwijs, is er echter nog steeds en 
is heel groot. Het PO-Front, waar de PO-Raad deel van uitmaakt, heeft 
eerder aangegeven dat er 900 miljoen euro nodig is om de salarisver-
schillen kleiner te maken. Daarvan is tussen de 200 en 300 miljoen 
beschikbaar gekomen bij het regeerakkoord. Dat betekent dat er nog 
een gat van ruim 600 miljoen euro is.”

Krijgen we daar op korte termijn voldoende leraren 
mee?
“Nee, er zit natuurlijk sowieso vier jaar pabo-opleiding tussen. We zijn 
blij dat de instroom bij de pabo’s een klein beetje aantrekt, maar helaas 
is het tekort aan leraren nog niet op haar dieptepunt. Volgens voorspel-
lingen van het Arbeidsmarktplatform PO loopt dat tekort op naar 4.100 
fulltime leraren in 2022 en 11.000 in 2027. Kortetermijnoplossingen zijn 
noodzakelijk. We hebben bijvoorbeeld geconstateerd dat de zij-instroom 
slecht geregeld is. Er zijn tien pabo’s die zij-instroom aanbieden, maar in 
totaal worden er jaarlijks slechts 160 plekken gesubsidieerd. Daar sla je 
geen deuk in een pakje boter mee. De belangstelling is veel groter. Hon-
derden mensen popelen om aan de zij-instroomopleiding te beginnen. 
Ook daar is extra geld voor nodig. We zien dat er sporadisch schoolbe-
sturen zijn die zelf investeren in een zij-instromer, maar dat geld onttrek 
je dan eigenlijk aan het reguliere onderwijs waar het al armoe troef is.”

Wat gaat de PO-Raad de komende tijd doen om het 
kabinet toch zover te krijgen?
“We blijven onze boodschap uitdragen en we blijven in gesprek met 
minister Slob om hem te overtuigen dat het kabinet de regie moet 
nemen. Bovendien denken we dat je met creatieve oplossingen, 
sommige tijdelijk, andere structureel, de nood kunt verlichten. We 
denken dan aan het anders organiseren van het onderwijs. Alleen als het 
enige alternatief is dat je leerlingen naar huis gaat sturen, zijn grotere 
groepen tijdelijk een optie. Meer onderwijsassistenten inzetten is een 
betere optie. Daar zijn er nog onvoldoende van, maar de opleiding is 
veel korter en er wordt nog niet actief op ingezet om mensen hiervoor 
te enthousiasmeren. Een andere mogelijkheid is om professionals uit 
andere sectoren de school in te halen. Denk aan kunstenaars, technici, 
ICT’ers en meer specifieke vakleerkrachten voor bijvoorbeeld bewe-
gingsonderwijs. Ook zien we de voordelen van het slimmer inzetten van 
ICT. Daar zitten nog wel flink wat aarzelingen bij leraren zelf. 

Natuurlijk kan ICT nooit een leraar vervangen, maar slim gebruik 
van ICT kan de werkdruk wel verlagen. Bijvoorbeeld door de inzet 
van digitale leermiddelen met adaptieve onderwijstechnologie. Door 
betere samenwerking tussen basisscholen en besturen in de regio 
kunnen we ook werken aan het terugdringen van de tekorten, zoals 
het gemakkelijker uitwisselen van personeel. Daarnaast is het nogal 
eens een probleem om jonge leraren aan te trekken, omdat er te weinig 
passende woonruimte beschikbaar is. Een aantal schoolbesturen in 
Rotterdam heeft de koppen bij elkaar gestoken om daarin te voorzien. 
De gemeente Amsterdam levert gratis parkeervergunningen. Het zijn 
allemaal wel maatregelen die vroeg of laat geld kosten. Gratis oplossin-
gen zie ik eigenlijk niet. Daarom moet dat extra geld er komen en moet 
het kabinet de regie nemen. Met de extra’s die scholen en gemeenten nu 
inzetten om leraren te trekken, verplaatsen we het grote probleem van 
het lerarentekort alleen maar.”

Het beroep van leraar wordt ook aantrekkelijker als de 
werkdruk lager is, toch? 
“Zeker. Daarom was een van onze eisen om de werkdruk te verlagen. 
Helaas bevinden we ons nu in een vicieuze cirkel. Door te weinig 
beschikbare leraren is het verlagen van de werkdruk erg moeilijk. We 

zijn nu aan het monitoren wat de scholen (gaan) doen met de middelen 
die ze hebben gekregen om de werkdruk te verlagen. Door de tekorten 
op de arbeidsmarkt kiezen veel scholen voor extra inzet van ICT, om de 
administratieve en onderwijsprocessen te ondersteunen, passend bij 
hun onderwijsvisie en passend bij hun leerlingen. We hebben samen 
met Kennisnet laten onderzoeken wat het de leraar gemiddeld per dag 
scheelt: vijf kwartier. Dat is meer dan zes uur per week, per leraar! Ook 
hebben we van verschillende scholen vernomen dat ze een ‘event-
manager’ hebben aangenomen om de werkdruk van hun leraren te 
verlagen. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar als je er goed 
over nadenkt is het zo gek nog niet. Inventariseer maar eens wat er 
allemaal georganiseerd moet worden in een schooljaar.”

Wat doen we aan de leraren die na een of enkele jaren 
het onderwijs verlaten, omdat ze te weinig gesteund 
zijn of in een andere sector meer kunnen verdienen?
“Daar kan de sector het zelf ook beter doen. Schoolbesturen moeten 
slimmer nadenken over het goed begeleiden van jonge leraren. Het 
ziekteverzuim in de hele sector is erg hoog. Ik vraag de schoolbestu-
ren dan ook om te doen wat ze kunnen om dat omlaag te brengen. 
Op LinkedIn zie ik steeds meer vacatures van schoolbesturen voorbij 
komen op het gebied van strategisch personeelsbeleid. Dat doet me 
goed. We zijn ons er steeds meer van bewust dat we goede HR-functio-
narissen nodig hebben, zodat je je personeel in alle opzichten beter kunt 
begeleiden en goede ontwikkelingsperspectieven kunt bieden en ze bin-
nenboord houdt. De PO-Raad gaat de scholen hier ook bij helpen, onder 
meer in de vorm van bijscholing van de personeelsfunctionarissen. Wat 
bijvoorbeeld heel belangrijk blijkt te zijn is dat je af en toe een tijdje uit 
je klas kunt. Om jezelf bij te scholen, verder te ontwikkelen. Maar dan 
moet je klas wel tijdelijk overgenomen kunnen worden. En dan loop je 
weer aan tegen het enorme knelpunt van de lerarentekorten.”

Is maakonderwijs, waarvan we in deze Vives veel 
inspirerende voorbeelden zien, een van de manieren 
om onderwijs anders in te richten en misschien het vak 
aantrekkelijker te maken?
“Ik zie hele mooie uitwerkingen in het land, maar je moet wel leraren 
hebben die deze manier van onderwijs kunnen en durven geven. 
Het durven zit ‘m met name in het durven loslaten, denk ik. Vaak 
wordt het belang wel gezien, maar doordat er geen ervaring is met 
gereedschappen en computerprogramma’s, hebben sommige leraren 
koudwatervrees. Dat is onnodig, omdat ze juist heel veel samen mét hun 
leerlingen kunnen ontdekken. Misschien kunnen we voor het opdoen 
van de basiskennis over deze manier van lesgeven gebruikmaken van 
andere bijscholingsvoorzieningen en van professionals uit andere secto-
ren. In Hilversum heeft een schoolbestuur bijvoorbeeld gekozen om met 
de werkdrukmiddelen kunstenaars aan de scholen te koppelen. Dat kan 
heel mooi aansluiten bij maakonderwijs. Belangrijk is wel dat je het goed 
integreert in je onderwijsprogramma. Het moet er niet extra bij komen. 
En je moet als leraar goed weten waarmee je bezig bent en bij welke 
kerndoelen het aansluit. Met zomaar een uurtje maakonderwijs bieden 
ben je er niet.” 

Door te weinig beschikbare leraren 
is het verlagen van de werkdruk erg 
moeilijk

• Samen met OCW en de bonden werkt de PO-Raad  
 aan een website ten behoeve van kennisuitwisse 
 ling over de inzet van de werkdrukmiddelen door  
 de scholen (scholen worden hier t.z.t. vanzelfspre 
 kend over geïnformeerd). 
•  Oproep aan alle leraren: blijf meepraten over de 
 curriculumherziening. Pak de kans om zelf een  
 stem te hebben, blijf betrokken en reageer via 
 curriculum.nu. 
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I
nmiddels is duidelijk dat veel leraren zich niet vertegenwoordigd 
voelen door diezelfde vakbonden. Vorig jaar is er een zeer grote 
groep docenten uit het basisonderwijs opgestaan en heeft zich 
verenigd in POinActie. In eerste instantie als boze groep leraren, 

maar inmiddels een ‘echte vakbond en afvaardiging van leraren in de 
onderhandelingen met de ministers. Helaas (of juist heel verstandig) 
is juist deze breed door docenten gedragen vakbond uit het overleg 
over het lerarentekort gestapt, dus weer zijn leraren (po) niet echt 
vertegenwoordigd.

Bij de verkiezingen van het lerarenparlement vorig jaar - je weet wel, 
toen de onderwijs coöperatie nog bestond - was al te zien dat er niet 
één grote vertegenwoordiging van alle schoolsoorten mogelijk is. Er 
werd door ruim 2.300 leraren gestemd op mensen die zich verkiesbaar 
gesteld hadden om de ‘beroepsgroep’ te vertegenwoordigen. Draagvlak 
zal daar wel een rol gespeeld hebben en natuurlijk de opdracht (die er 
toen nog lag) om het lerarenregister en de bijscholingsactiviteiten op 
een goede manier ingevoerd te krijgen. 

Van de ruim 250.000 leraren in Nederland was het een minimale 
opkomst voor verkiezingen. Wat het parlement inmiddels aan het doen 
is, is niet helder, het is best stil. Nog steeds is er daarmee geen club van 
leraren die alle leraren vertegenwoordigt. Dat komt ook doordat de 
onderwijssoorten en de daarbij behorende leraren onder verschillende 
cao’s vallen. De thema’s :meer salaris, minder werkdruk, minder uren 
voor de klas, meer budget voor professionalisering, kwalitatief goed 
opgeleide leraren zijn volgens mij best universeel. 

Naast deze grote ‘niet onder een noemer te vangen’ doelgroep is er 
nog een heikel punt, waardoor niet alle leraren zich vertegenwoordigd 
voelen. Zoals we in de politiek een linkse, rechtse en midden stroming 
kennen, is deze ook zichtbaar in onderwijsdiscussies. Vooral online 

zijn deze discussies soms te gênant voor woorden. Wanneer een groep 
leraren zich uitspreekt voor meer inzet van digitale middelen in het 
onderwijs, rolt de andere groep erover heen. Onderwijsveranderingen 
zijn alleen mogelijk wanneer bewezen is dat het werkt. Onderzoek wijst 
uit dat…. Er is inmiddels bewezen dat… Anderen vinden juist dat je soms 
op grond van ervaringen en expertise wel dingen mag uitproberen, voor 
er werkelijk bewezen is dat het werkt.

Telefoontjes de klas uit, nee juist erin. Lang leve Chromebooks, nee we 
moeten allemaal juist aan Apple. Weg met onderwijskundigen, weg 
met onderwijsondernemers… wat weten zij er nu van? Je bent een 
slechte leraar als je het directe instructiemodel niet toepast. Weg met 
Curriculum.nu, alle ontwikkelaars van deze teams zijn amateurs. Dunne 
docenten hebben dikke boeken nodig. Al die niet bewezen nieuwerwets 
fratsen moeten stoppen, nee we moeten juist wel experimenteren en 
ontdekkend leren.

De toon waarop de discussies (vooral online) gevoerd worden, is een 
uitermate slecht voorbeeld van ‘een beroepsgroep’ die een rolmodel 
moet zijn voor de leerlingen waaraan zij onderwijs verzorgen.
In plaats van het voor elkaar opnemen en samen sterk te zijn, blijven de 
stromingen elkaar uitmaken voor rotte vis.

Het voorbeeld dat er daarmee afgegeven wordt, is er een van 
onprofessioneel online gedrag. Door de versnippering van de 
verschillende groepen, door het elkaar aanvallen in plaats van bijvallen. 
De enige zaken waar alle onderwijsbetrokkenen (leraren, docenten, 
directeuren) het met elkaar over eens zijn is: er is een lerarentekort, 
dat moet worden opgelost. De kwaliteit van onderwijs is in het geding. 
Er moet serieus werk gemaakt worden om de ervaren werkdruk te 
verminderen. 

Maar zolang we elkaar online alleen maar 
afvallen, beschimpen en uitsluiten….is de 
beroepsgroep leraren geen aantrekkelijke 
beroepsgroep om je bij aan te willen sluiten. 
Waarom zouden er potentieel 84.000 
mensen met een onderwijsbevoegdheid 
zich niet geroepen voelen om weer in 
te stromen? Misschien moeten we ons 
eens achter de oren krabben en het eigen 
beroepsgroepsgedrag eens onder de loep 
nemen. 
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tekst: Karin Winters

Wat zullen de ministers van onderwijs genieten als ze zien hoe verdeeld de zogenaamde 

‘beroepsgroep’ van leraren is. De beroepsgroep is lekker versnipperd en matig georganiseerd. 

De ministers winkelen daarom graag bij de (op papier) grote vertegenwoordigers. Dat zijn de 

vakbonden en een hele grote vereniging van vakdocenten (vo). 

Beroepsgroepgedrag

Misschien moeten we 
ons eens achter de oren 
krabben en het eigen 
beroepsgroepsgedrag eens 
onder de loep nemen 
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Mede dankzij de technologische ontwikkelingen 
kunnen steeds meer leerlingen met een beperking, 
zonder ingewikkelde aanpassingen deelnemen aan het 
onderwijs en de maatschappij. We gaan steeds meer 

toe naar een inclusieve samenleving waaraan iedereen 

kan deelnemen. Grote technologie bedrijven spelen 

hierop in. Zo staat op de website van Apple dat zij ervoor 

zorgen dat hun producten door iedereen gebruikt kunnen 

worden. Dit vraagt om een andere benadering in het 

onderwijs en de zorg.

V
anaf het jaar 2000 zijn er op initiatief van Jack Vlassak in 
Nederland verschillende Computer Advies Teams (CAT’s) 
opgericht. Deze teams zijn verbonden aan een mytylschool 
of stichting voor speciaal onderwijs. Vaak zijn er een ICT’er 

en een ergotherapeut bij betrokken. Deze teams hebben als doel om 
ervoor te zorgen dat leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
gebruik kunnen maken van digitale middelen. 

De leerlingen worden doorgaans door een leerkracht of intern 
begeleider aangemeld bij het CAT. Het team bekijkt met de leerling 
de uitdaging en geeft advies. De adviezen betre� en vaak speciale 
randapparatuur zoals knoppen, toetsenborden, joysticks of speciale 
software al dan niet in combinatie met een training.

Ergotherapeut Dennis Arnold ging vanaf 2011 deel uitmaken van het 
Computer Advies Team van De Onderwijsspecialisten. Al snel ontdekte 
hij dat veel geadviseerde voorzieningen en softwarepakketten 
ongebruikt bleven om bijvoorbeeld de volgende redenen:
• Te ingewikkeld in gebruik;
• Sluit niet aan bij de werkelijke hulpvraag van de leerling;
• Er inmiddels eenvoudigere digitale alternatieven zijn.
De komst van de smartphone en tablet zorgden voor nieuwe 
mogelijkheden en andere antwoorden op de vragen en behoeftes 
van leerlingen.

Computeradvies 2.0
Tijdens een Summerschool van Kennisnet in 2012 besloten de leden 
van het Computer Advies Team van De Onderwijsspecialisten het 
anders te gaan doen. Vanaf dat moment stond niet meer het aanbod 
van aanpassingen en mogelijkheden centraal, maar de vragen en 
behoeften van de leerlingen. Een ontwikkeling naar computeradvies 
2.0 met een herziene missie was geboren:

  Wij werken vanuit de overtuiging dat iedereen toegang heeft tot 
de digitale wereld. Het betekenisvol kunnen inzetten van digitale 
middelen draagt bij aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid en 
autonomie. Dit doen we door uit te gaan van de vraag en behoefte 
van de leerling, te kijken wat de leerling doet en te luisteren naar 
zijn/haar vraag. Door het stellen van vragen achterhalen we wat de 
leerling motiveert. Vanuit hier ontstaan vaak verrassende moge-
lijkheden die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling.

Er werd een Facebook-pagina ‘Leren met Computeradvies’ ingericht 
en er werden vanaf dat moment computeradvies spreekuren gehou-
den. Niet meer de leerkrachten, maar de leerlingen stelden fysiek of 
digitaal een hulpvraag en maakten op eigen initiatief een afspraak. 
Ook ouders vonden de weg om hulpvragen te stellen. 

Vanuit een hulpvraag van de leerling wordt er met de leerling op 
zoek gegaan naar mogelijkheden die technologie voor hem/haar 
kan betekenen. Vaak kiezen de leerlingen voor de inzet van hun eigen 
smartphone of tablet en bekende applicaties waarbij ondersteunende 
technologieën zoals spraakinvoer, voorleesfuncties en agenda 
planning zijn geïntegreerd. Speciale ontwikkelde aanpassingen 
voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften worden door deze 
leerlingen vaak niet gekozen.

Recent onderzoek van Movisie in 2018 naar 
zelfhulptools voor mensen met een lichte ver-
standelijke beperking ondersteunt dit beeld. 
Uit dit onderzoek blijkt dat mensen met een 
lichte verstandelijke beperking vooral gebruik 
maken van bekende apps, zoals WhatsApp, 
Facebook, een wekker en een agenda. Speci-
ale apps voor mensen met een  verstandelijke 
beperking kennen zij en hun begeleiders 
vaak niet. Alleen de VraagApp wordt wel eens 
gebruikt. Via de VraagApp kun je dagelijkse 
vragen stellen waarop vrijwilligers antwoord 
geven.

Van computeraanpassing 
naar inclusie

 Via de VraagApp kun je dagelijkse vragen stellen waarop vrijwilligers     
 antwoord geven.  Spraak gestuurd typen binnen Google Drive. Siri.

 Insluitende lezer Word Online. 
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De (online) gesprekken met leerlingen geven ons inzicht in de belevings-
wereld van de leerlingen en zorgt voor nieuwe vragen en discussies:

• Wat is voor de leerlingen werkelijk belangrijk om te leren voor  
 hun toekomst?  
• Hoe bereiden we ze voor op een steeds sneller veranderende   
 wereld?
• Hoe leren we deze leerlingen om te gaan met de grote hoe  
 veelheid aan informatie en mogelijkheden die ze via de digitale  
 wereld toegereikt krijgen? 
• Wat vraagt dit van professionals in het onderwijs en de zorg? 
• Wat vraagt dit van ouders/verzorgers?

Maatschappelijke discussie
Landelijk kwam er een discussie op gang over hoe we kunnen en 
moeten inspelen op de steeds sneller veranderende technologie en 
maatschappij.

Kennisnet geeft in het Trendrapport 2016-2017 aan dat leerlingen en 
ouders met andere verwachtingen de school in lopen en bedrijven 
andere opgeleide werknemers vragen. Van huis uit zijn kinderen vaak 
gewend aan tablets waarmee ze op internet van alles kunnen doen, 
bijvoorbeeld leren lezen, schrijven of rekenen met educatieve apps. Op 
school zien we vaak nog hoe het vroeger werkte: informatie opzoeken 
in boeken, opgaven maken in schriften die leraren met de hand nakijken. 
Toegegeven, het is niet eenvoudig om de steeds snellere ontwikkelingen 
in maatschappij, economie en technologie met behoud van kwaliteit in 
het onderwijs te verweven. Dat het sneller moet en kan dan nu het geval 
is, lijkt echter ook duidelijk. Het verschil tussen thuis en school, werk en 
onderwijs mag niet te groot worden.

Op 5 september 2014 publiceerde De Volkskrant een artikel over een 
nieuw logo. Wat betekent een dergelijk nieuw logo voor het onderwijs 
dat wij geven aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? 
In 2015 geeft Zorginstituut Nederland in een adviesdocument ‘Naar 
nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ aan dat een omslag in de 
zorg noodzakelijk is. 

• Niet de ziekte of aandoening, maar het functioneren, de veerkracht  
 en de eigen regie van de burger moet centraal staan. 
• Niet het bestaande aanbod aan zorg, beroepen en opleidingen is het 
 uitgangspunt, maar de toekomstige vraag naar zorg, waarbij de  
 focus ligt op wat moet en niet op wat kan. 
• Een toekomstgericht continuüm van bekwaamheden is dynamisch  
 en vraagt regelmatige actualisering om in te kunnen spelen op ver 
 anderingen in de benodigde zorg.

De onderstaande tabel uit het adviesdocument geeft de nodige veran-
deringen van het huidige systeem weer. Deze veranderingen zijn alleen 
te realiseren wanneer men in staat is het eigen referentiekader te ont-
stijgen en vooruit te kijken naar het algemeen belang en niet uitsluitend 
naar het eigen belang. We staan op de drempel van een nieuwe periode 
waarin we gevestigde belangen en posities ter discussie stellen. Dit doen 
we omwille van de kwaliteit en continuïteit van de gezondheidszorg en 
vooral in het belang van de burgers van Nederland.

Op weg naar de vierde industriële revolutie
Kennisnet geeft in het Trendrapport 2016-2017 aan dat de ontwikkelin-
gen met betrekking tot ‘the internet of things’ ook wel gezien kunnen 
worden als de vierde industriële revolutie. Juist de ontwikkelingen op 
het gebied van the internet of things zullen voor leerlingen met een 
specifieke ondersteuningsvraag veel kunnen betekenen. Een industrie 
waarin deze ontwikkelingen momenteel steeds meer zichtbaar wordt, 
is de auto-industrie. Een aantal jaar geleden kwam een oud stagiair met 
een spasme in zijn benen naar ons toe om zijn eigen ‘aangepaste’ auto 
te laten zien. Hij kon deze auto volledig bedienen met zijn handen en 
had zijn benen hierin niet nodig. 

De kinderen die nu naar school gaan zullen in de toekomst mogelijk 
niet meer rijden in een auto die ze zelf moeten besturen. Ze zullen zich 
laten vervoeren door een zelfrijdende auto. Dit biedt natuurlijk enorm 
veel mogelijkheden voor leerlingen die niet in staat zijn een auto zelf te 
bedienen, niet zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer en 
afhankelijk zijn van taxivervoer.

Hoe verder?
Hoe deze transities en ontwikkelingen precies vorm gaan krijgen, is 
lastig te voorspellen. Om aan te kunnen blijven sluiten bij deze ont-
wikkelingen is een andere professionele houding van collega’s in het 
onderwijs en de zorg noodzakelijk. Durf te kijken buiten je bestaande 
kaders. Wees nieuwsgierig met een open positief kritische houding. Laat 
leerlingen of cliënten meedenken in de mogelijkheden die technologie 
kan bieden en sluit aan bij hun werkelijke vragen en behoeften. 

Dennis Arnold is ergotherapeut bij De Onderwijs-
specialisten. Hij houdt zich onder meer bezig met de 
mogelijkheden van ICT voor kinderen en jongeren met een 
specifieke ondersteuningsvraag. 

De volgende landelijke netwerkbijeenkomst van Gewoon 
Speciaal ICT staat gepland in november 2018. De aan-
melding verloopt net als anders weer via de website van 
LECSO. Ons advies is om niet te lang te wachten met 
inschrijven voor netwerkbijeenkomsten want vol=vol. 

Kijk voor meer informatie over de netwerkbijeenkomsten 
van Gewoon Speciaal ICT, het Gewoon Speciaal ICT Lab 
en studiereizen van Gewoon Speciaal ICT op onze website 
gewoonspeciaalict.nl. Zie ook onze Facebook-pagina 
“Gewoon Speciaal ICT” en Twitter @GSICT.

t.koningstein@gewoonspeciaalict.nl en 
e.peters@gewoonspeciaalict.nl 

 Het nieuwe ‘dynamische’ logo voor minder validen, De Volkskrant 5   
 september 2014. 

Van Naar

Aanbod Vraag

Ziekte Functioneren

Zorgen voor Zorgen dat

Professionele autonomie Co-creatie

Fragmentatie Zorgarrangement

Hiërarchie Regie

Verticaal Horizontaal

Betrekken van burgers Consultatie van professionals

Eigen belang Algemeen belang

Recht hebben op Verantwoordelijk voor

Macht Kracht

Beroepenstructuur Continuüm van bekwaamheden
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Juf Maike

Juf Maike is in 2012 gestart met 
haar site. In eerste instantie 
om een plek te hebben voor 
al haar creatieve ideeën als 
leerkracht. Maar inmiddels 
is de website uitgegroeid tot 
een serieus naslagwerk voor 
kleuterju� en. Natuurlijk staan 
er veel les ideeën op (netjes 
gesorteerd per thema), maar 
je vindt er ook reviews van lesmateriaal, spelletjes en boeken. Regelmatig is er via 
de website iets leuks te winnen. De blogs schrijft juf Maike inmiddels samen met 
andere gepassioneerde leerkrachten. Dit kun je lezen in de rubriek Humor, waar 
leuke anekdotes staan die iedere leerkracht zal herkennen.

  lesmateriaal       lesmateriaal         kleuters    kleuters       onderbouw primair onderwijs     onderbouw primair onderwijs      
jufmaike.nl 

FabSchool 

Het naschoolse activiteiten-
programma FabSchool vindt 
plaats bij de Maakplaatsen 
van de OBA in Amsterdam. 
Hier zijn 3D-printers, lasersnij-
ders, vinylsnijders en andere 
machines beschikbaar voor 
mensen om hun eigen ideeën 
te realiseren. Over een periode 
van drie jaar worden in diverse 
wijken Maakplaatsen geopend bij de OBA. Kijk op website Maakplaats021.nl voor 
meer informatie. Op deze website verzamelen de auteurs leuke maakprojecten en 
verwijzen ze naar de plekken waar je de stappen kunt vinden om er zelf mee aan 
de slag te gaan. Dat kan een filmpje zijn op YouTube of Vimeo, een website, een pdf 
met plaatjes en tekst of… een zogenaamde ‘Instructable’ op de website 
Instructables.com.

  makersonderwijs  makersonderwijs     handvaardigheid      handvaardigheid    

fabschool.nl 

Bomengids

De longen van de aarde 
worden ze ook wel genoemd. 
Dan hebben we het natuur-
lijk over bomen. Maar welke 
bomen staan er in jouw omge-
ving? Met de bomengids ben 
je daar zo achter. De website 
stelt je enkele vragen en geeft 
je daarna precies aan om welke 
boomsoort het gaat. Liefheb-
bers plaatsen op de website foto’s van de diverse boomsoorten die ze tegenkomen 
waardoor er inmiddels een echt fotoalbum is ontstaan van de meest uiteenlopende 
soorten. Idee: loop eens een rondje met de klas en laat de leerlingen foto’s maken 
van de bomen. Terug in de klas kan er opgezocht worden om welke boom het gaat.

  biologie         biologie            
bomengids.nl 

Chronolapse 

Screencasts zijn opnames van 
het scherm van de gebruiker 
omgezet in een video. Zo 
kunnen andere mensen zien 
hoe iemand een bepaalde han-
deling verricht. Screencasts 
zijn handig, maar duren vaak 
lang. Met Chronolapse is het 
mogelijk om een screencast 
om te zetten in een timelapse. 
Een timelapse is een versnelde weergave van de video. Chronolapse haalt om een 
aantal videoframes enkele frames er tussenuit. Dit geeft een leuk e� ect: de bezoe-
ker ziet in 10 seconden hoe iets gemaakt wordt dat normaal 10 minuten duurt. 
Chronolapse is gratis te downloaden. Op de website staan voorbeelden van video’s.

  tools         media      media      
chronolapse.com

Makered 

Kinderen van nu groeien op in 
een wereld vol media. Met veel 
plezier kijken, communiceren, 
spelen en leren ze met media. 
We zien graag dat media ten 
dienste staan van kinderen 
en niet andersom. Maker 
Movement draagt hieraan bij 
door kinderen zelf (media)
producten te laten maken. Hier 
vind je van alles over Maker Education Nederland. Nieuwsberichten, evenementen, 
documenten, presentaties, filmpjes, foto’s, lesmateriaal, opinies, discussies en nog 
veel meer. Vooral het lesmateriaal op de website is erg handig. Wil je bijdragen, dan 
is dat mogelijk. Je kunt contact opnemen met de redactie om deel te nemen aan dit 
makers-initiatief.

makersonderwijs     lesmateriaal     techniek         techniek       

makered.nl

Satellites  

Google Maps is een van de 
bekendste online kaarten apps. 
Maar er zijn tegenwoordig 
steeds meer aanbieders van 
kaarten. Deze kaarten zijn 
soms gespecialiseerd in extra 
informatie. Denk bijvoorbeeld 
aan kaarten met temperatu-
ren of hoogtes. Sattelites.pro 
combineert alle aanbieders. 
Je bezoekt de website en kunt direct overschakelen naar een andere weergave of 
aanbieder van kaartmateriaal. Vanuit het menu kun je direct de kaart van een land, 
provincie of stad openen. Hiervoor heb je het toetsenbord niet nodig. Dit maakt 
sattelites.pro erg geschikt voor het digibord. Het liniaal is ook een handige functie: 
hiermee bereken je met enkele klikken de afstand tussen een of meer punten op de 
kaart.

Aardrijkskunde            
satellites.pro 

  techniek   techniek  lesmateriaal  lesmateriaal 
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Geoguessr 

Geoguessr is een leuk spel 
om in de klas te spelen. De 
speler wordt ergens op de 
wereld neergezet in een 
Google Streetview omgeving. 
Vervolgens moet de speler 
rondkijken en raden waar hij 
zich bevindt. Door het plaatsen 
van een punt op de kaart kan 
de speler antwoorden. Geo-
guessr laat vervolgens zien hoe dichtbij het geplaatste punt bij de werkelijke locatie 
is. Leuk is dat niet alleen de omgeving hints bevat. Soms helpen ook verkeersbor-
den, kentekens en huizenbouw bij het bepalen van de locatie. Dit spel is erg leuk om 
met de klas te spelen op het digibord. Maar het kan ook in competitievorm worden 
gespeeld.

  aardrijkskunde  aardrijkskunde     online spel  online spel

geoguessr.com

Speedtest 

We zijn de hele dag verbonden 
met internet. Daarom is het erg 
vervelend wanneer de internet-
verbinding slecht of langzaam 
is. Met deze handige online tool 
check je binnen vijf minuten 
hoe het ervoor staat met je 
eigen internetverbinding. Hoe 
is de downloadsnelheid? En 
hoe snel is de uploadsnelheid? 
Deze test rekent het voor je uit, en biedt vervolgens de mogelijkheid om de snelheid 
te vergelijken met een ander meetmoment. Je ziet dan een grafiek met de snelheid 
op een bepaald meetmoment. De snelheidstest kan ook gebruikt worden om te 
controleren of de beloofde snelheid van jouw internetaanbieder gehaald wordt.

  online tool          online tool            systeembeheer   systeembeheer  
speedtest.net/nl 

X Company 

Google is veel meer dan een 
populaire zoekmachine. De 
afgelopen jaren heeft Google 
geïnvesteerd in nieuwe projec-
ten en bedrijven overgenomen 
met innovatieve ideeën. Deze 
website geeft een overzicht 
van projecten die Google op 
dit moment aan het ontwik-
kelen is. Denk aan zelfrijdende 
auto’s, internet-luchtballonnen en brillen met augmented reality. De website bevat 
informatie en tonen video’s van de concepten die al gerealiseerd zijn. Het is leuk om 
eens met de klas te kijken naar deze futuristische projecten. Hoe denken de leerlin-
gen over de projecten? Zij gaan er waarschijnlijk ooit mee te maken krijgen…

  innovatie  innovatie         
x.company 

Alle tests

Op alle-tests.nl kunnen 
bezoekers met enkele klikken 
een online quiz, test of proef 
ontwerpen. De test kan ver-
volgens gedeeld worden met 
andere personen. Doordat de 
tests altijd gedeeld worden 
met de andere bezoekers van 
alle-tests.nl, is er inmiddels een 
grote verzameling quizzen af te 
spelen op de site. De onderwerpen zijn divers: van Harry Potter tot liefdesquizzen. 
Laat leerlingen eens een quiz maken voor klasgenoten over de lesstof. Of maak zelf 
een quiz ter voorbereiding van een proefwerk en deel dit met de leerlingen. Een 
leuke manier om interactief bezig te zijn.

  online tool     online tool         

alle-tests.nl 

Surprise maken 

Je kan er niet op tijd mee 
beginnen: het in elkaar knutse-
len van de surprises voor het 
sinterklaasfeest dit jaar. Soms 
kan een beetje extra inspiratie 
geen kwaad. Gebruik daarom 
deze handige website om 
ideeën op te doen en uit te wis-
selen met elkaar. De site geeft 
knutseltips en biedt informa-
tie over materialen en gereedschappen. In totaal bevat de website meer dan 100 
surprise-ideeën. Bezoekers kunnen reageren op de ideeën en pagina’s op de site en 
stellen elkaar vragen en geven tips. Handig om alvast in de favorieten op te slaan 
zodat je in december niet meer hoeft te zoeken.

  Sinterklaas         Sinterklaas           handvaardigheid       handvaardigheid         
surprisemaken.picobit.nl 

Makezine 

Maak van de leerlingen uitvin-
ders. Erg leuk natuurlijk, maar 
daar kunt je als leerkracht 
misschien wel wat hulp bij 
gebruiken. Ga dan eens naar de 
website van makezine.com. Dit 
online magazine voor uitvin-
ders en creatievelingen staat 
vol met handige tips en ideeën 
om zelf aan te slag te gaan met 
het ontwerpen en realiseren van producten. Het is ook interessant om te zien wat 
andere makers hebben bedacht en delen op dit platform. Denk bijvoorbeeld aan 
een opstapje met uitklapbare poten, een knoop waardoor elektrakabels nooit meer 
door de war raken of een gouden tip hoe je een perfecte cirkel uit de losse pols 
tekent.

makersonderwijs     Engelstalig   Engelstalig     techniek  techniek       
makezine.com
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Wat zijn digitale vaardigheden?
De basisschoolleraren is allereerst gevraagd naar wat zij als de kern 
van digitale vaardigheid verstaan. Hierbij konden ze kiezen uit de vier 
vaardigheden die volgens SLO - het nationaal expertisecentrum leerpla-
nontwikkeling - en Kennisnet samen ‘digitale geletterdheid’ vormen (zie 
kader). Daarnaast konden leraren ook aangeven dat ze geen duidelijk 
beeld hadden van wat digitale vaardigheden inhouden. Slechts 2% klikte 
deze laatste keuze aan. 

De meeste leraren (83%) beschouwen mediawijsheid als de kern van 
digitale vaardigheid, maar ook ICT-basisvaardigheden en informatie-
vaardigheden scoren met allebei 70% hoog. Computational thinking 
wordt aanmerkelijker minder vaak genoemd: 23% van de leraren noemt 
dit de kern van digitale vaardigheid. 

Logischerwijs wordt mediawijsheid ook het meest genoemd (87%) 
als er gevraagd wordt naar welke vaardigheid onderdeel zou moeten 
uitmaken van het lesprogramma over digitale vaardigheden. Ook hier 
scoren ICT-vaardigheden (67%) en informatievaardigheden (76%) hoog. 
Computational thinking sluit de rij met 27%. 

Basisschoolleraren: digitale 
vaardigheden moeten onderdeel 
vormen van lesprogramma
De plek die les in digitale vaardigheden moet hebben 
op basisscholen is al langer onderwerp van discussie. 
Twee vragen voeren in deze discussie de boventoon: wat 

verstaan we onder digitale vaardigheden en in welke 

vorm zouden deze lessen plaats moeten vinden? 

De vier vaardigheden waar uit gekozen kon worden zijn: mediawijsheid (kennis en begrip van 
de beschikbare (online) media en daar veilig mee om kunnen gaan), ICT-basisvaardigheden 
(bijvoorbeeld het kunnen bedienen van een computer), informatievaardigheden (kunnen 
omgaan met informatie die online beschikbaar is) en computational thinking (kunnen 
denken en redeneren als een ‘computer’ - programmeren). 
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De mening van ouders is in lijn met die van de leraren, al zijn ouders 
iets minder stellig. Zo wordt mediawijsheid door ouders ook het meest 
genoemd als kern van digitale vaardigheid, maar ligt dit percentage 15 
procentpunt lager dan onder leraren, namelijk op 68%. Ook het percen-
tage ouders dat vindt dat mediawijsheid onderdeel zou moeten zijn van 
lessen in digitale vaardigheid op basisscholen ligt lager dan bij leraren 
-81% om 87%.

Het lagere percentage ouders en leraren dat computational thinking als 
kern van digitale vaardigheid beschouwt, kan ook betekenen dat er nog 
weinig bewustzijn is over wat computational thinking precies inhoudt en 
welke gevolgen het heeft op hoe kinderen leren, leven en werken in de 
huidige en toekomstige samenleving.

Hoe ziet les in digitale vaardigheden er concreet uit?
Dat digitale vaardigheden onderdeel moeten uitmaken van het onder-
wijsprogramma op Nederlandse basisscholen lijdt geen twijfel. Zowel 
leraren als ouders geven in grote meerderheid (beide 87%) aan dit 
belangrijk of zelfs heel belangrijk te vinden. Maar in welke vorm dit moet 
gebeuren, bestaat nog geen overeenstemming. 

Want hoewel een meerderheid van de leraren (68%) aangeeft onderwijs 
in digitale vaardigheden als onderdeel van bestaande lessen te willen, 
kiest ook bijna de helft van hen (45%) voor een aparte lesmodule. Op 
basis hiervan kunnen we concluderen dat een hybride onderwijsvorm 
waarin zowel een aparte lesmodule als het laten terugkeren van het 
thema in andere lessen de voorkeur geniet. Hierin is ook een rol wegge-
legd voor externe partijen, bijvoorbeeld IT-bedrijven of gespecialiseerde 
stichtingen. 26% van de leraren staat namelijk open voor lesmodules 
die door dergelijke derde partijen worden verzorgd. De antwoorden van 
ouders zijn vergelijkbaar met die van de leraren.

Verschil in mening ouders en leraren
In het onderzoek is ook gevraagd of digitale vaardigheden - in welke 
vorm dan ook - al deel uitmaken van het lesprogramma. Hierin is een 

In de snel 
digitaliserende 
wereld is het van 
maatschappelijk 
belang dat kinderen 
onderwezen worden 
in digitale 
vaardigheden 

opvallende discrepantie te bespeuren tussen de antwoorden van leraren 
en ouders. Want waar driekwart van de leraren aangeeft dat digitale 
vaardigheden onderdeel zijn van hun lessen, ligt dit percentage bij 
ouders op 61%. Wel geeft een veel grotere groep ouders aan niet te 
weten of er les wordt gegeven in digitale vaardigheden op de basis-
school van hun kind (17% tegenover 1% van de leraren). Een deel van de 
ouders lijkt dus minder goed op de hoogte te zijn of hun kinderen les 
krijgen in digitale vaardigheden.

Inhoudelijk zijn de huidige lessen in digitale vaardigheid vooral gericht 
op het bijbrengen van ICT-basisvaardigheden (81%), zo toont het onder-
zoek aan. Mediawijsheid - dat door leraren én ouders het meest als de 
kern van digitale vaardigheid wordt gezien - is in 60% van de gevallen 
onderdeel van de digitale vaardigheidslesstof. Vanaf groep 6 wordt 
mediawijsheid overigens vaker opgenomen in het lesprogramma. 73% 
van de leraren van groep 6 t/m 8 geeft hier les in.

Bij de leraren die aangeven dat digitale vaardigheden (nog) geen 
onderdeel uitmaken van het lesprogramma is een te hoge werkdruk met 
61% de meest genoemde reden. Een gebrek aan leraren met voldoende 
IT-competenties (44%) en een tekort aan geld (42%) worden daarna het 
meest genoemd. Onder ouders bestaat een iets ander beeld en liggen de 
percentages dichter bij elkaar. Het meest wordt het gebrek aan IT-com-
petenties bij leraren genoemd (40%), gevolgd door de hoge werkdruk 
(33%) en een tekort aan geld (30%). 

Volgende stap
Concluderend kunnen we stellen dat het onderwijs in digitale vaardighe-
den hoog op de agenda staat bij basisschoolleraren. Over wat er onder 
digitale vaardigheden moet worden verstaan, bestaat een redelijke con-
sensus. En ook de verschillen tussen de mening van ouders en leraren 
zijn niet groot. Over de vorm waarin digitale vaardigheden opgenomen 
moeten worden in het lesprogramma is meer discussie. Op basis van het 
onderzoek kan gesteld worden dat het nu een kwestie is van het daad-
werkelijk vormgeven van het lesprogramma in digitale vaardigheden. 

Dit is wat SIDN betreft niet alleen een taak van basisscholen en leraren 
zelf. Niet alleen is de werkdruk in het onderwijs al hoog genoeg, ook 
moet er goed worden nagedacht over de inhoudelijke invulling van een 
dergelijk lesprogramma in digitale vaardigheden. Wat ons betreft is dit 
ook een verantwoordelijkheid van de overheid en het bedrijfsleven. 

En daarbij kijken we ook naar onszelf. Niet voor niets is het onze missie 
mensen en organisaties met elkaar te verbinden voor een onbezorgd 
digitaal bestaan. Zo maken wij deel uit van Codepact, een samenwerking 
tussen verschillende bedrijven, overheden en non-profit organisaties, die 
zich inzet om kinderen zoveel mogelijk kennis te laten maken met digi-
tale geletterdheid. Ook denkt Codepact mee in Curriculum.nu over hoe 
onderwijs in digitale geletterdheid vormgegeven zou moeten worden.

In de snel digitaliserende wereld is het van maatschappelijk belang dat 
kinderen onderwezen worden in digitale vaardigheden. Want je hebt 
kennis en vaardigheden nodig om je in de digitale wereld succesvol en 
veilig te kunnen bewegen.  

Over de auteur 
Roelof Meijer is 
algemeen directeur 
van Stichting Internet 
Domeinregistratie 
Nederland. 
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Recensies 

“Ik ben jaloers op wat jou nog staat te 
wachten,” zong Jenny Arean in een duet 
met Lucretia van der Vloot, die daarop 
terug zong: “En ik jaloers op wat jij al 
hebt gehad.” Een prachtig sentiment 
dat goed weergeeft waar de filosofische 
discussies rondom millennials in dit 
boek over gaan. Een gevestigde maar 
gedreven filosoof in gesprek met een 
gretig jonge journalist. Beiden leren 
ze van elkaar, in de gesprekken over 
de sociale veranderingen in het derde 
millennium. Hipsters, tatoeages, 
social media, plastische chirurgie en 
andere cultuuruitingen van deze tijd. 
Behandeld in een pittige verkenning 
en duiding vanuit verschillende 
perspectieven. Wie is de meester en 
wie de leerling? Geen conclusies, 
en geen voorspellingen, maar een 
prachtig filosofische schildering van de arena waarin 
jongeren hun levens vormgeven. Een heerlijk oordeel-loze duik in een 
bad van wederzijdse fascinatie en begrip! Zo passend dus bij deze agile 
generatie.  

Verankering in 
woelige baren

WAT KIJK JE, 
EN WAT ZIE JE?

wachten,” zong Jenny Arean in een duet 
met Lucretia van der Vloot, die daarop 

dat goed weergeeft waar de filosofische 

prachtig filosofische schildering van de arena waarin 

TITEL: EINDE AAN UITSTELGEDRAG 
AUTEUR: PETR LUDWIG
UITGEVER: KOSMOS
PRIJS: € 15,00

Een nieuw seizoen, een nieuw begin. 
Mooi moment dus om gelijk een einde te 
maken aan altijd alles maar voor je uit te 
schuiven. Of dat nu gaat om het nakijken 
van proefwerken of het plannen van die 
belangrijke bijeenkomst. Uitstelgedrag is 
een ‘kwaal’ van alle tijden, waar ook bijna 
iedereen aan lijdt. Het is ook een van de 
meest belemmerende factoren van geluk 
en succes. Petr Ludwig heeft meer dan 
120 wetenschappelijke onderzoeken naar 
uitstelgedrag gedaan, en ontwikkelde aan 
de hand daarvan praktische instrumenten 
om er korte metten mee te maken. Zo 
ontdekte hij dat beslissingsverlamming (dat 
aan de basis ligt van uitstelgedrag) met 
negen makkelijk toepasbare tips & tricks 
prima het hoofd te bieden is. Zo haal je meer 
uit je dag en uit het jaar. Dus als je de negen 
praktische instrumenten je nu al samen met 
je leerlingen eigen maakt, heeft jouw groep 
aan het eind van dit nieuwe schoolseizoen 
de beste landelijke scores!  

TITEL: DE DAPPERE KIJKER  
AUTEUR: ELLEN TER GAST 
UITGEVER: UITGEVERIJ KLEMENT
PRIJS: € 21,99

De dagen korter, de avonden langer: tijd om te bingewatchen. Voel je daar vooral niet schuldig over, maar gebruik 
Netflix juist voor wat verdieping. Ga bijvoorbeeld eens een luchtig opvoedkundig gesprek aan met je leerlingen. Zeker 
weten dat ze graag willen praten over de helden en schurken uit hun favoriete series. Terwijl jij ze ondertussen verleid 
in een leerzame vergelijking met de inzichten van Kant, de wijsheden uit de Bijbel en de kracht van imperfectie. Ellen 
ter Gast geeft je met dit boek daar alle handvatten toe. Het lijkt haar er vooral om de morele vraagstukken te gaan. 
Om integriteit, om openlijk twijfelen, fouten maken, verantwoordelijkheid nemen en er van leren. Maar ook waarom 
schurkengedrag in het ene verhaal leidt tot heldendom en in het andere tot een ondergang als zondares. Al met al 
mooie uitgangspunten om de vraag te stellen: wat zou jij doen als je in hun schoenen stond? Het maakt dat bingen 
zoveel spannender en interessanter!

Nieuw begin: 
ga ‘t aan!

TITEL: DE VLOEIBARE GENERATIE 
AUTEUR: ZYGMUNT BAUMAN, THOMAS LEONCINI
UITGEVER: UITGEVERIJ KLEMENT
PRIJS: € 15,99

tekst: Gri� in Arnold26
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TITEL: STILTE IN TIJDEN VAN LAWAAI
AUTEUR: ERLING KAGGE
UITGEVER: A.W. BRUNA
PRIJS: € 10,00

In Leiden is het eerste stiltelaboratorium geopend. Hierin verkennen ze wat stilte eigenlijk is. 
Auditieve stilte, visuele stilte, esthetische stilte, sociale stilte, cognitieve stilte, spirituele stilte, 
het zijn zo maar wat stiltes die interessant zijn om te onderzoeken. De Noorse avonturier en 
uitgever Erling Kagge stelt zichzelf in dit boek drie simpele vragen: Wat is stilte? Waar kun je het 
vinden? Waarom is het nu belangrijker dan ooit? Waarschijnlijk ben je zelf vooral op zoek naar 
het antwoord op de vraag: hoe krijg ik m’n klas stil? Een diepere kennis over het begrip stilte, 
en het belang van stilte in deze lawaaiige tijden helpt! Erling Kagge gebruikt zijn ervaringen 
als ontdekkingsreiziger en bergbeklimmer om het onderwerp stilte te onderzoeken. Een beetje 
counter-intuïtief lijkt het, maar de conclusie is toch echt wederom een variatie op het alom 
bekende mantra: less is more. Nu aan jou de taak dat ook over te brengen op je leerlingen. 

LESGEVEN IS MANAGEN 

Ook dit jaar wordt er van de docent weer net een beetje meer management- en leiderschapskwaliteiten gevergd. En 
dat kan ook heel erg leuk zijn! Wil je het jezelf makkelijker maken en er ook echt succesvol in zijn? Dan is het volgens 
Hougaard belangrijk om je het volgende te realiseren. Namelijk dat het allerbelangrijkst voor succesvol managen is dat 
je zelf, je collega’s en je leerlingen meer verbinding, zingeving en geluk ervaren. Motivatie is daarin het toverwoord. 
In Hoe leiders denken presenteert hij hiervoor een methode. Geschreven naar voorbeeld in het bedrijfsleven, maar 
op basis waarvan je ook als docent-leider echte verbinding creëert, en een cultuur faciliteert waarin intrinsieke 
(=zelf)motivatie, autonomie, creativiteit en compassie vooropstaan. Als de omstandigheden je uitdagen, dan is er 
automatisch een kans tot voldoening in zelfgroei. Dit boek biedt een manier om die kans ook echt te pakken. 

MEER STILTE IS 
MEER LEVEN

HSP, DOE ER 
WAT MEE!
TITEL: HET WERKBOEK VOOR HOOGSENSITIEVE 
PERSONEN
AUTEUR: ELAINE N. ARON
UITGEVER: LEV.
PRIJS: € 20,00

We komen er echt niet onderuit. Hoogsensitiviteit 
is de modefase voorbij. Meer en meer mensen 
(en vooral ouders over hun jongeren) beroepen 
zich erop een bovengemiddelde gevoeligheid te 
hebben voor bijvoorbeeld verbeelding, geluiden, 
drukte en geuren. Vaak gepaard gaande met veel 
en intensief (dag)dromen, verlegenheid, snel ‘van 
slag’ zijn. Waar het vaak lijkt als excuus te worden 
opgeworpen, kan hoogsensitiviteit bij de juiste 
manier van omgaan voor alle betrokken partijen 
juist een enorm toegevoegde waarde hebben! 
Elaine N. Aron doet een poging daarvoor de weg 
vrij te maken. Zelf is ze uiteraard ook HSP’er, en ze 
combineerde wetenschappelijk onderzoek met 
haar persoonlijke ervaringen, en haar inzichten als 
therapeut op dit vlak. Het resultaat is een praktisch 
werkboek waarin je leert je persoonlijke sensitiviteit 
(bij jezelf of anderen) te herkennen, en om te 
gaan met omgevingen waar een overschot aan 
prikkelingen is. Bijvoorbeeld door ontspannings-, 
adem- en visualisatietechnieken. 

TITEL: RASMUS HOUGAARD
AUTEUR: HOE LEIDERS DENKEN
UITGEVER: LEV.
PRIJS: € 24,99
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Kant-en-klare 
digitale lessenseries

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.

LO-app – PO & VO
Geschikt voor iPad en iPhone – Gratis
Geef jij bewegingsonderwijs en wil je graag de iPad inzetten tijdens jouw lessen? In de LO-app vind je onder meer animaties van spellessen 
voor het primair en het voortgezet onderwijs, leskaarten, muziek voor shuttle-run testen en apps die je in kunt zetten tijdens de gymles. Wil 
je meer weten over de sportregels? Dezelfde makers hebben ook een (betaalde) app gemaakt met regels van diverse spellen en sporten. 

Storest – PO  
Geschikt voor iPad – € 3,49
Veel (jonge) kinderen vinden het leuk om te spelen alsof ze in een winkel zijn. Deze app kun je op twee manieren inzetten. De eerste manier 
is winkelen in de app. Kies de gewenste producten en voeg deze toe aan jouw winkelwagen. Aan het einde leg je de producten op de band 
en de kassa vertelt jou hoeveel geld je moet betalen. Je wordt een klein beetje op weg geholpen met betalen: er ligt al wat geld klaar en alles 
wat je in de kassa legt wordt automatisch van het bedrag afgetrokken. Betaal je te veel? Dan krijg je het restbedrag terug. De andere manier 
is alle producten en al het geld printen. Aan alle producten zit een QR-code verbonden, zodat je de producten ook echt met de camera van 
de iPad kunt scannen. Je kiest dan in de app voor de kassa. Scan de QR-codes en geef bij de kassa aan met hoeveel geld de klant betaalt. Een 
aanrader voor in de klas! Tip: lamineer de producten, zo gaan ze nog langer mee.
Voor een uitgebreide recensie, kijk op https://bit.ly/2PSrBlS. 

Fiete Math Climber – PO     
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 4,99
Een nieuwe reken-app met Fiete in de hoofdrol. Je kunt kiezen uit rekenen tot 20, 50, 100 of 1.000. En optellen, aftrekken, delen of 
vermenigvuldigen. Tevens maak je een keuze of je met of zonder tijd speelt. Heb je de som goed, dan gaat de figuur een trede omhoog. 
Heb je een fout antwoord getypt, dan gaat de figuur een trede omlaag. Het kind verdient munten met goede antwoorden. Hiermee speelt 
hij of zij nieuwe figuren vrij. Een mooie app om te oefenen met het rekentempo of het automatiseren. De taal in de app is Engels. Maar als 
kinderen het menu eenmaal kennen, dan speelt de taal geen rol. In het menu kun je als ouder of leerkracht zien hoe het kind de sommen 
heeft gemaakt. 

Foldify – PO en onderbouw VO 
Geschikt voor iPad en iPhone – € 4,49

Met Foldify en Foldify Zoo ontwerp je jouw eigen karakters, voorwerpen en dieren. Maak een keuze uit een karakter, een voorwerp of een 
dier. Links in beeld zie je jouw keuze in 3D, rechts in beeld als plat ontwerp. Kleur, vul, gum, voeg afbeeldingen en foto’s toe of kies een van 

de vele stickers in de app. Wanneer je klaar bent, kun je deze uploaden en verzenden of direct printen. Nu nog knippen en plakken en je hebt 
jouw eigen ontwerp in handen.

De Alles Machine – PO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 3,99

Met deze app bouwen kinderen hun eigen machines. Een stukje techniek, maar er wordt ook een beroep gedaan op het inzicht. Door gebruik 
te maken van de camera, de luidsprekers en de microfoon van jouw device, maak je onder meer een lamp of een kaleidoscoop. Je kunt 

verschillende onderdelen (in de app) met elkaar verbinden en zo oneindig veel machines maken. Ieder gemaakte machine kan bewaard 
worden. Mooie app voor ontdekkers en makers. 

Susan Tipt Apps

Onderwijsapp

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

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
tekst: Susan Spekschoor28
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Lesidee
Kant-en-klare 

digitale lessenseries
Het hele schooljaar kun je vooruit met de Prowise Presenter lessenseries.

Volg en gebruik de volledige lessenseries van verschillende vakken of behandel 
enkele thema’s. Lessen zijn vanzelfsprekend interactief.

• Check alle lessen in de community van Prowise Presenter in de map ‘Prowise’ of op tips.prowise.com.

• Als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste tips per e-mail? Meld je aan via www.prowise.com/tipvandeweek of scan de QR-code.

Sociaal emotionele ontwikkeling 
Fijn omgaan met jezelf en anderen is al 

vroeg belangrijk. Ontwikkel sociale vaardigheden 
aan de hand van zes verschillende thema’s, 

zoals verschillen tussen mensen.

Economie
Ontwikkel de economische kijk op maatschappelijke 

ontwikkelingen. Begrippen als koopkracht, 
inflatie, woningmarkt, arbeidsmarkt en 

verzekeren komen voorbij.

Spelling 
Alle spellingcategorieën komen aan bod. 

Bijvoorbeeld woorden met sch en schr of ng- 
en nk-woorden. De lessen ondersteunen de 

leerkracht tijdens de directe instructie.

Wiskunde 
De wiskundelessen ken je vast al van vorig jaar. 

Dit jaar wordt deze lessenserie verder uitgebreid 
met o.a. lineaire en kwadratische formules, 
letterrekenen met machten en meetkunde.

Rekenen met procenten 
De les bevat uitleg over procenten en interactieve 
opdrachten. Leer o.a. hoe breuken en procenten 

samenhangen en bereken percentages 
met contextsommen.

vmbo 3

onderbouw 

t/m groep 4 groep 4 en 
groep 5

groep 6 t/m 
groep 8

onderbouw
havo/vwo

Voor 
alle klassen 

verschijnen het hele 
schooljaar nog veel 
meer kant-en-klare 

lessen!

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
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Wat is blockchain en waarom is het handig voor het onderwijs? Het fenomeen blockchain volgt 

net als veel andere innovaties een patroon: van hoop, enthousiasme en hype naar teleurstelling tot 

uiteindelijk realistische en praktische toepassingen. Voor het onderwijs liggen er genoeg kansen. 

Tegelijkertijd moet er nog veel rijpen om uit de kinderschoenen te komen. In dit artikel wordt duidelijk 

wat een blockchain is en wat het in aanleg voor het onderwijs kan betekenen.

Blockchain borduurt voort op handige wiskundige hulpmiddelen die 
al langer bestaan en die we cryptografie noemen:

• Waarmerken
Vroeger kon je aan een stempel, een zegel of watermerk zien dat 
iets origineel was en niet vervalst. Met de digitale waarmerken van 
nu kun je aantonen dat gegevens nooit veranderd zijn sinds het 
origineel. Deze waarmerken van nu zijn lange codes van letters en 
cijfers. Als er ook maar één punt of komma aangepast wordt, krijg je 
een heel andere code. Ze zijn net als vingerafdrukken uniek. Omdat 
het gebruik van stempels en speciaal papier omslachtig is, werd het 
alleen gebruikt voor belangrijke documenten: voor diploma’s en aktes 
bijvoorbeeld. Digitale waarmerken daarentegen vergen relatief weinig 
rekenkracht, dus zijn ze eenvoudig te produceren. De wiskundige 
afspraken hierover zijn ook openbaar, zodat in principe iedereen ze 
kan controleren. Degene die gegevens wil waarmerken, berekent 
dit over het origineel en legt het vast. Iemand die in de toekomst 
de gegevens onder ogen krijgt, kan het waarmerk berekenen en 
vergelijken met die van het origineel. Als er maar één letter of komma 
veranderd is, weet je dat je met een vervalsing te maken hebt.

• Klutsen met sleutels
Veel gegevens die over het internet verstuurd worden, mogen door 
anderen niet gelezen worden. Om dit te voorkomen en privacy moge-
lijk te maken, worden gegevens ‘geklutst’. Dit is het door elkaar gooien 
met behulp van een sleutel, zodat de boodschap verandert in onlees-
bare geheimtaal. Een andere sleutel kan dit gelukkig ‘ontsleutelen’ of 

ontcijferen. In het geval van bijvoorbeeld mail of internetbankieren 
hebben alleen de ontvanger en zender de sleutels. Deze paren van 
sleutels zijn uniek.

• Ondertekenen
Net als met een ‘natte’ handtekening kun je aannemelijk maken dat 
jij echt degene bent die het document ondertekende en achter de 
inhoud kunt staan. Hiervoor worden ook twee sleutels gebruikt: één 
is publiek -of in ieder geval bekend bij de ontvanger- en de ander is 
privé. Als een bericht ontcijferd wordt met jouw publieke sleutel, dan 
moet het geklutst zijn met jouw eigen privésleutel. Zo ondertekenen 
is dus niet bedoeld om iets geheim te houden, maar om aan te tonen 
dat het echt van jou afkomstig is. Verder moet je kunnen aantonen dat 
je het origineel ondertekent in plaats van een aangepaste kopie. Zo’n 
handtekening is daarom uniek voor elke combinatie van persoon en 
waarmerk.

Een blockchain begint met een transactie: twee partijen wisselen 
iets uit. In het geval van Bitcoin geeft Kees er bijvoorbeeld twee aan 
Karin. Dat wordt opgeschreven samen met de datum, het tijdstip 
en de handtekening van Kees. Een beetje zoals de bank dat doet in 
zijn administratie: als je met je pin een betaling bevestigt, maar dan 
zonder de bank als tussenpersoon. In het geval van scholen is er een 
heel andere transactie: de leerling of student leert en de school legt 
de waarde ervan vast met een cijfer, certificaat, bewijs van deelname 
of diploma. Allemaal manieren om de leerprestatie van de leerling of 
student vast te leggen en te erkennen.

Tot nu toe deden we dit op papier en als we het wel digitaal doen, dan 
zit deze informatie opgesloten in onze volgsystemen of studentadmi-
nistraties. Een leerling kan er vaak wel bij via een app of portaal, maar 
daarbuiten stellen deze gegevens niet zo veel voor. Althans, je kunt ze 
niet echt bewijzen. Je kunt wel zeggen dat je een 9 hebt voor je toets, 
maar iedereen gelooft dat pas als het systeem van de school dat zegt. 
 
Digitaal verifieerbaar portfolio 
Stel je nu voor dat dit proces voor 100 procent digitaal zou verlopen: 
dat de school elke leerprestatie waarmerkt, met een handtekening 
ondertekent, de leerling deze dan in zijn eigen portfolio bewaart en 
dat hij of zij dit aan anderen kan laten zien, zonder dat je het systeem 

De student centraal door een 
sterke informatiepositie

Vroeger kon je aan een 
stempel, een zegel of 
watermerk zien dat iets 
origineel was en niet 
vervalst
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van school nog nodig hebt. Zo kan iedereen verifiëren dat de inhoud 
van dit digitale portfolio authentiek is. De wiskunde kan complex zijn, 
maar uiteindelijk is de verwachting dat apps dit gebruiksvriendelijk 
kunnen doen, met één druk op de knop. Dus net zoals er voor digitaal 
geld portemonnee-apps zijn, er ook apps komen voor een digitaal 
verifieerbaar portfolio.

Met een blockchain worden de transacties die achter elkaar komen 
gegroepeerd tot een blok. Deze wordt in zijn geheel ook gewaar-
merkt. Het volgende blok gebruikt dit waarmerk en samen met 
nieuwe transacties wordt er voor dit blok ook een waarmerk bere-
kend. Zo ontstaat er een ketting van blokken. Want als het waarmerk 
van blok 1 anders zou zijn, dan klopt die van 2 ook niet meer. De 
blokken worden vervolgens verspreid naar iedereen die op het 
netwerk is aangesloten. Iedereen die meedoet en een ‘knooppunt’ 
wordt, krijgt de complete lijst met transacties. De software is dusda-
nig dat alleen blokken worden overgenomen waarvan de waarmerken 
kloppen. Zou iemand blokken vervalsen, dan kiezen andere knoop-
punten de versie die het meest voorkomt. In het geval van Bitcoin is 
het resultaat als het ware een hele sterke kluis van glas. Iedereen kan 
er in kijken en zien wat er in en uit gaat. Weliswaar met pseudonie-
men, maar alle gegevens zijn openbaar. 

Dit is dus wat anders dan een traditionele centrale database, waarin 
je de gegevens op één plek vastlegt. Tegelijkertijd is het decentrale 
en onveranderbare karakter moeilijk te verenigen met de AVG als het 
gaat om persoonsgegevens. Leerprestaties zijn persoonsgegevens 
en dus mogen deze niet openbaar gepubliceerd worden, ongeacht 
wat iemand misschien zelf op LinkedIn zet. Daarnaast gelden ‘rechten 
van betrokkenen’, wat onder andere betekent dat je het recht op 
verwijdering en rectificatie hebt. Dat is moeilijk op een blockchain die 
onveranderbare en onuitwisbare gegevens bevat.

Er zijn daarom andere initiatieven die zoeken naar manieren om 
de voordelen van cryptografie aan te wenden. Meestal laten zij alle 
gegevens bij de persoon zelf en plaatsen alleen het waarmerk en 
tijdstempels op een blockchain. Aan een vingerafdruk alleen kun je 
namelijk niet andersom afleiden om wat voor gegevens het gaat.

De ‘gewone’ manier van digitaal ondertekenen kan soms ook vol-
doende zijn. Dit is afhankelijk van ‘vertrouwde derde partijen’. Dat zijn 
bedrijven die speciale certificaten uitgeven. Het certificaat verbindt 
de gegevens voor het verifiëren van een handtekening aan een 
bepaalde persoon of organisatie en bevestigt de identiteit ervan. Wil 
dat rechtsgeldig zijn, dan moet dit zorgvuldig gebeuren, aangezien 
er automatische handtekeningen van organisaties op gebaseerd zijn. 
Deze bedrijven zijn gebonden aan speciale wet- en regelgeving en 
worden gecontroleerd door de toezichthouder van de overheid.

De toekomstvisie voor cryptografie in het onderwijs 
Wat kan nou de toekomstvisie zijn voor cryptografie in het onderwijs? 
Dat hangt af van een aantal verwachtingen:
•  Dat we leerprestaties fijnmaziger willen erkennen dan alleen op 

het niveau ‘diploma’. Zeker als leerlingen of studenten gedurende 
hun opleiding persoonlijke routes volgen, dan is dat een manier 
om recht te doen aan de verschillen. Aangezien je de losse ‘bouw-
blokjes’ erkent, in plaats van alleen het geheel.

•  Dat de leerling of student zelf moet kunnen beschikken over 
al zijn gegevens en documenten, waarvan de leerprestaties de 
belangrijkste zijn. De vorm waarin dit gebeurt is vaak pdf, maar de 
standaard voor leerprestaties is “OpenBadges”. Deze combineren 
een visueel embleem met gegevens over de leerprestatie. Het 
eerste is handig voor het menselijk oog, het tweede voor compu-
ters die het geautomatiseerd kunnen lezen. 

•  Dat anderen hiervan de echtheid kunnen verifiëren, omdat ze 
digitaal ondertekend zijn door de school.

De hoop is dat dit onafhankelijkheid mogelijk maakt: zelfstandig 
kunnen aantonen dat je iets kan of snapt, op basis van het getuige-
nis van een school, zonder dat je hiervoor later bij de school zelf te 
rade hoeft te gaan om de echtheid te controleren en zonder dat alle 
scholen hun systemen aan één groot register zouden koppelen en 
iedereen dáár moet kijken.

Overigens is deze oplossingsrichting generiek, aangezien hetzelfde 
verhaal niet alleen opgaat voor de leerling of student, maar ook 
voor de bijvoorbeeld burger, de patiënt, de verzekerde. Het ideaal 
dat er doorheen klinkt is dat bedrijven en organisaties de gegevens 
na gebruik kunnen verwijderen, de persoon zijn gegevens zelf heeft 
zonder dat je tientallen varianten krijgt van mijn.verzekeraar.nl, 
mijn.school.nl of zelfs mijn.overheid.nl. Zover is het echter nog niet.

Zelf aan de slag 
Kun je als school zelf al met blockchain aan de slag, afgezien van 
ICT-beroepsopleidingen waar de studenten leren over blockchain 
varianten en ze die gebruiken als ontwikkelplatform? Kun je als school 
“even een blockchain inkopen”?

Cryptografie en digitaal ondertekenen is een hulpmiddel. Onder 
andere om de juistheid van gegevens aan te tonen als deze zich 
bevinden buiten je eigen systemen. Het heeft dan geen zin om met 
leerprestaties en blockchain iets te doen als ze binnen je school 
blijven. Binnen een school heb je door de bank genomen het vertrou-
wen dat de gegevens kloppen doordat je ze zelf in je eigen ingekochte 
systeem registreert. Een aparte blockchain per school heeft dus geen 
zin. Wel is het zinnig om in de regio samen te experimenteren in pilots 
als er sprake is van uitwisseling van leerprestaties tussen bedrijven en 
scholen. 

Verder is het de vraag wat leveranciers van leerlingvolgsystemen, 
studentadministraties en elektronische leeromgevingen gaan doen. 
Als een leverancier de visie heeft dat alles opgeslagen moet worden 
in zijn systeem én dat het daar moet blijven of dat je hoogstens 
uitwisselt met de overheid, dan zal er niet veel veranderen. Of gaan 
ze massaal functionaliteit en koppelingen ontwikkelen om cijfers, 
beoordelingen en dossiers ondertekend uit te reiken aan de leerling 
of student? 

Het is zinnig om in de 
regio te experimenteren 
met blockchain als er 
sprake is van uitwisseling 
van leerprestaties tussen 
bedrijven en scholen 

Over Joël de Bruijn 
Joël de Bruijn werkt als informatiemanager voor de 
Onderwijsgroep Tilburg en is verantwoordelijk voor 
het informatie- en privacybeleid. Samen met anderen 
denkt hij mee over de strategie op het gebied van 
informatie en technologie. Praktisch is hij in aanbe-
stedingstrajecten betrokken bij het opstellen van het 
programma van eisen en neemt hij deel aan stuur-
groepen voor het projectportfolio. Joël doet veel 
onderzoek- en analysewerk als basis voor advies en 
verder helpt hij proceseigenaren met het werken onder 
architectuur. 
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25 jaar, zolang werkt Karin Donkers al in het onderwijs. Als leerkracht (van kleuters tot groep 8), 

onderbouwcoördinator, adjunct-directeur, (interim-)schoolleider – zelfs een tijdje als zzp’er als trainer 

en ontwikkelaar. En sinds anderhalf jaar als kwartiermaker-schoolleider van een heel nieuwe school 

in Alkmaar Noord: de Vroonermeerschool. 

Wat een avontuur, een nieuwe school opzetten!?
“In Alkmaar Noord wordt een grote nieuwe wijk gebouwd, waar naar 
schatting straks 500 kinderen in de basisschoolleeftijd wonen. Aan de 
rand van die toekomstige wijk is nu één school, een katholieke. Omdat 
de gemeenteraad de vrijheid van ouders in het kiezen van een school 
voor hun kinderen essentieel vindt, moest er snel een openbare school 
bijkomen. Het nieuw geformeerde team kreeg van het schoolbestuur 
de vrije hand op voorwaarde dat de schoolvisie zou aansluiten bij de 
waarden van de nieuwe wijk: gezond, duurzaam, groen en toekomst-
bestendig. Dat was mij op het lijf geschreven! Ik solliciteerde en werd in 
april 2017 aangenomen als kwartiermaker en toekomstig schoolleider. 
Verder in ons enthousiaste team: twee fulltime leerkrachten en een 
intern begeleider. 
We begonnen met het formuleren van onze schoolvisie: we willen een 
fijne vertrouwde school zijn, waar iedereen zich veilig kan voelen. Met 

betekenisvol en uitdagend thematisch onderwijs, dat zich niet beperkt 
tot het klaslokaal. Uitstapjes, gasten in de klas en excursies vullen ons 
onderwijs aan. Kinderen leren veel door het zelf te ervaren, te zien, te 
beleven; dit kan vaak al in de eigen leefomgeving. We werken vanuit 
onze kernwaarden: gezond, duurzaam, groen en toekomstbestendig. 

Een nieuwe school 
die groeit en bloeit

Onderwijsambassadeur: Karin Donkers

Bij belangrijke nieuwsgebeurte-
nissen in de wereld moet je als 
leerkracht soms durven loslaten 
wat je gepland had voor die dag 
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Na vier maanden voorbereiding ging de 
Vroonermeerschool in augustus 2017 van 
start met negen leerlingen, in twee lokalen in 
twee uiterste hoeken van het gebouw van de 
bestaande katholieke school. Geen makkelijke 
uitgangspositie… Het grote voordeel van zo’n 
kleine school is dat iedereen elkaar kent. Het 
is knus en de kinderen krijgen veel persoon-
lijke aandacht. Als we naar het bos willen, 
passen we nu nog met z’n allen in een paar 
auto’s. Het nadeel van zo’n kleine school is 

dat er geen geld is voor bijvoorbeeld een 
conciërge of een ICT-beheerder. Die taken verdelen we. 

Leuk om te doen hoor, maar ondertussen moeten ook vele activitei-
ten worden georganiseerd en het schoolplan, alle protocollen en het 
schoolondersteuningsprofiel verder worden uitgewerkt.”

Hoe uiten jullie kernwaarden zich in de praktijk van 
alledag?
“Op school eten en drinken we gezond met groente, fruit en water, 
de kinderen krijgen veel beweging en we gaan regelmatig lekker 
naar buiten om te spelen en voor natuurlessen. We hebben minstens 
twee thema’s per jaar rondom natuur. Elk seizoen gaan we naar een 
tuincentrum in de buurt, waar we rondleidingen en workshops krijgen: 
zaaien, groenten kweken, vetbollen en vogelhuisjes maken. We hebben 
zaaibakken in de gang, waarin de kinderen hun eigen binnenmoestuin 
verzorgen. Een groen schoolplein is onze grote droom voor als de 
nieuwbouw klaar is; als het goed is in schooljaar 2020-2021. Ook rond 
die tijd legt de gemeente – op ons verzoek – op een van de eilanden in 
het Vroonermeer een ‘tiny forest’ en een buitenlokaal aan. Er komt een 
loopbrug naar het eiland en onze kinderen worden boswachters. We 
zijn duurzaam: we scheiden afval, ruimen zwerfafval op in de buurt, 
hebben een kinderzwerfboekenstation en hebben de huishoek bij 
de kleuters ingericht met spullen uit de kringloopwinkel. En we zijn 
toekomstbestendig: we leren de kinderen om met internet en sociale 
media om te gaan en ondernemend te zijn. Een voorbeeld: als afsluiting 
van het thema ‘Groeien, bloeien’ richtten onze leerlingen een markt-
kraam in, waar ze zelfgekweekte groenten en fruit verkochten aan 
mensen uit de wijk.”

Vertel eens iets meer over jullie thematische onderwijs?
“Laat ik allereerst benadrukken dat thematisch onderwijs niet betekent 
dat we ‘zomaar iets doen’. We hebben als team wel degelijk voor ogen 
wat we willen dat kinderen aan het eind van een thema geleerd hebben. 
We kennen de tussendoelen voor elk leerjaar goed en werken aan de 
hand van uitgewerkte kernconcepten. We bereiden de thema’s samen 
voor, zoeken bronnen en leesteksten en ontwerpen lessen. Kinderen 
krijgen binnen het thema de mogelijkheid om dingen te onderzoeken, 
maar natuurlijk hebben ze ook inbreng van de leerkracht nodig. We 
zijn niet vies van directe instructie op z’n tijd. Wel laten we kinderen zo 
min mogelijk werken aan losstaande opdrachten. Een opstel schrijven 
in je schrift, waar vervolgens alleen de juf naar kijkt, komt bij ons niet 
voor. Bij ons schrijven kinderen een verhaal voor een muurkrant of de 
website, of om voor te lezen aan de kleuters. Zo krijgt hun inspanning 
betekenis en zijn ze gemotiveerder om hun best te doen. Bij belang-
rijke gebeurtenissen in de wereld: een hittegolf, klimaatverandering of 
een vliegtuigcrash, moet je als leerkracht soms durven loslaten wat je 
gepland had voor die dag. Bijvoorbeeld als een kind bezorgd vertelt 
dat haar neef op het eiland is waar een aardbeving plaatsvond. Dan 
duiken we in dat onderwerp, bekijken de actualiteiten en gaan samen 
uitzoeken hoe zo’n aardbeving ontstaat. Volgens de kerndoelen is dat 
een groep 8-onderwerp, maar in dit geval ‘moest’ het al in groep 5 aan 
de orde komen. En soms wil een kind heel graag zelf een onderwerp 

uitdiepen, waar we niet met de hele groep aandacht aan kunnen beste-
den. Bijvoorbeeld de 8e groeper die gefascineerd is door de Eerste 
Wereldoorlog. Hij mocht daar zelfstandig een ‘boek’ over schrijven. 
Natuurlijk bespraken we geregeld met hem waar hij z’n informatie 
vandaan haalde, wat betrouwbare bronnen zijn en hoe hij zijn verhaal 
goed kon opbouwen.”

Wordt er niet getoetst op de Vroonermeerschool?
“Zeker wel. Bij spelling en rekenen volgen we een methode, gebruiken 
we directe instructie en toetsen we de vorderingen van de kinderen. De 
andere vakken komen thematisch aan bod en die worden afgesloten 
met een verslag, een presentatie, een quiz voor de ouders, een krant 
of een moestuinkraam. Ook daaraan stellen we eisen: het moet een 
goedlopend verhaal worden waarin de onderzoeksvragen aan de orde 
komen en waarvan de spelling klopt. De presentatie moet zijn afge-
stemd op het publiek en aan werkstukken moet zorg besteed worden.”

Wat staat er op je verlanglijstje voor dit schooljaar? 
“We hebben vooral meer ruimte nodig, zowel binnen als buiten; niet pas 
in de nieuwbouw, maar ook nu al. Toen een meisje uit groep 6 vertelde 
over een nare ervaring op Instagram; dan moet je gewoon even apart 
kunnen gaan zitten – niet op de gang, maar in een prettig kamertje.
Verder wil ik graag meer naamsbekendheid, ik wil dat nieuwe bewo-
ners van de wijk weten dat we er zijn en waar we voor staan. Zodat 
ouders bewust kunnen kiezen op welk van de twee scholen ze hun 
kind inschrijven. Die naamsbekendheid wordt nog best een klus, want 
volgens een onderlinge afspraak tussen de Alkmaarse schoolbesturen 
mag er niet geflyerd of geadverteerd worden. Daarom maken we veel 
gebruik van sociale media als Facebook, Twitter en Instagram. En de 
ouders van onze leerlingen zijn onze ambassadeurs; zij vertellen in de 
nieuwe wijk over ons mooie onderwijs. Nog meer wensen: een goed 
leerlingvolgsysteem voor de kleuters en een digitaal portfolio voor 
iedereen.
En ten slotte hoop ik dat we ondanks de groei – ons team is verdubbeld 
en we hebben inmiddels 25 leerlingen – die vertrouwde veilige school 
kunnen blijven, met persoonlijke aandacht voor iedereen. Een school 
met mooi vakoverstijgend onderwijs waar ruimte is voor vragen van 
kinderen en voor het ontdekken van hun eigen talenten.” 

Het voordeel van een kleine school 
is dat als we naar het bos willen, 
we met z’n allen in een paar auto’s 
passen 

vroonermeerschool.nl
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Docenten recenseren voor Vives 
eduware rechtstreeks uit de praktijk. 
Deze maand aandacht voor 

twee e-portfolio omgevingen: 

MijnBewijsstukken en App4Talent. 

MijnBewijsstukken T
ijdens de IPON 2018 werd 
MijnBewijsstukken door start-up 
bedrijf Educatie Tools uit Meppel 
gepresenteerd. MijnBewijsstukken 
is ontstaan vanuit de wens van een 

schoolorganisatie om digitaal bewijsstukken 
te verzamelen van de behaalde leerdoelen. 
In eerste instantie is MijnBewijsstukken op 
maat gemaakt, maar na interesse van andere 
schoolorganisaties is besloten om het product 
op de markt te brengen. Ontwikkelaar Wijnand 
Boerma licht toe: “We hebben in 2017 de 
omgeving van MijnBewijsstukken opnieuw 
ontwikkeld en hebben vanaf september enkele 
pilots gedraaid, waardoor we het product 
verder konden verbeteren. Begin 2018 is 
MijnBewijsstukken gelanceerd als iPad-app 
maar inmiddels is er ook een web variant 
beschikbaar. Met MijnBewijsstukken willen 
wij een product creëren waarbij de leerling 
zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid 
neemt over hoe de leerdoelen bewezen 
kunnen worden. Daarbij verzamelen ze zelf 
hun bewijslast in de vorm van foto’s, bestanden 
of audiofragmenten in een digitale omgeving. 
Deze omgeving is ten alle tijden door de 
leerling, de leerkracht en eventueel de ouders 
in te zien.” 

Ervaring 
Ik ontvang inlogcodes voor zowel de 
docent- als leerlingomgeving. Als docent 
kan ik leerlingen en leerdoelen toevoegen. 
MijnBewijsstukken bevat nog geen handige 
EDEX importfunctie om deze gegevens 
snel paraat te hebben. Vooral het invoeren 
van vakken, hoofd- en subleerdoelen wordt 
zo wel een erg tijdrovende bezigheid. De 
ontwikkelaar zet voor mij daarom de doelen 
van Nieuw Leren (nieuwleren.nl) actief. Dit 
zijn SLO leerdoelen herschreven in kinderlijke 
taal. Eenmaal de omgeving ingericht met 
leerlingen en doelen, werkt het vervolgens 
heel eenvoudig. De leerling kan inloggen met 
een QR-code op zijn device of op de PC via 
de webbrowser. Bij elk doel kan in de vorm 
van foto’s, audio-opname of het uploaden van 
bestanden maximaal drie items toegevoegd 

ontwikkelaar
Educatie Tools

prijs
• Proeflicentie: 3 maanden: gratis
• Schoollicentie € 7,26 per leerling per     
 jaar

systeemeisen
Internettoegang 1 Mbps

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

weblink
mijnbewijsstukken.nl

worden om het doel als behaald te bewijzen. 
Zo kan een leerling die wil bewijzen dat hij 
de woorden met ‘sch’ kan lezen en spellen, 
een opname toevoegen van de door hem 
voorgelezen woordjes en een foto maken van 
een gemaakt spellingblad met de speloefening 
van ‘sch’-woorden. Een leerling kan met hulp 
van een QR-code ook direct inloggen op een 
specifiek doel. MijnBewijsstukken genereert bij 
ieder doel een unieke QR-code. Een docent kan 
zelf nog geen set van doelen uitlichten voor 
zijn leerlingen. Zou handig zijn, want scholen 
die ontwikkelingsgericht onderwijs geven, 
voeren coaching-gesprekken met leerlingen 
en prioriteren samen met de leerling voor 
een periode een aantal doelen. Mooi als dan 
direct de koppeling naar MijnBewijsstukken 
kan worden gemaakt. Als docent heb ik 
een overzicht van alle door mijn leerlingen 
ingevoerde bewijsstukken per vak en per 
doel. Ik kan nog geen feedback geven op de 
ingeleverde stukken: de ontwikkelaar geeft 
aan dat deze functionaliteit beschikbaar 
komt. Als docent kan ik ook eigen formulieren 
toevoegen met specifieke opdrachten of 
vragen. Leerlingen kunnen hierop reageren in 
tekst, foto, audio of middels het inleveren van 
bestanden.

Conclusie
MijnBewijsstukken is een eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk e-portfolio systeem zonder 
al te veel toeters en bellen. Het systeem is 
zowel voor de leerkracht als de leerling snel te 
gebruiken. Waar andere systemen op gebied 
van e-portfolio nogal eens willen doorslaan in 
het aantal beschikbare functionaliteiten, heeft 
MijnBewijsstukken deze bewust geminimali-
seerd. Het leerdoel is het vertrekpunt en de 
leerling kan zélf hiervoor bewijs vastleggen 
wanneer dit doel is behaald. 
MijnBewijsstukken mist momenteel nog 
wel een aantal essentiële functionaliteiten, 
maar de ontwikkelaar heeft aangegeven het 
systeem verder te verbeteren en luistert naar 
de wensen van gebruikers. Als school kun je 
drie maanden vrijblijvend MijnBewijsstukken 
met je leerlingen uitproberen.

Overzicht van de 

verschillende vakken.

De docentomgeving van 

MijnBewijsstukken.

Doelenoverzicht voor 

de leerling in het vak 

Spelling.

De verzamelde bewijsstukken 

voor het lezen en spellen van 

korte woorden met ‘sch’.  
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App4Talent W
aar MijnBewijsstukken 
leerdoelen als uitgangspunt 
neemt, zet App4Talent juist 
competenties van studenten 
centraal. Deze e-portfolio 

omgeving wordt gebruikt binnen het mbo en in 
het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs. 
App4Talent maakt het mogelijk werk- en 
stagevaardigheden door middel van beeld en 
tekst in de app te verzamelen en vast te leggen. 
Docenten krijgen inzicht in de ontwikkeling 
van de competenties van hun studenten en 
kunnen met de app sturing geven aan het 
ontwikkelproces. App4Talent won in 2016 de 
IPON-Award met het volgende jury commentaar: 
“Met App4Talent kunnen studenten eenvoudig 
foto’s of filmpjes maken tijdens hun stage 
(BOL) of werk (BBL). Zo wordt het mogelijk om 
beroepshandelingen beeldend te tonen en kan 
de ontwikkeling in de beroepspraktijkvorming 
gevolgd worden door de school. De afstand 
tussen school en stage/werk wordt op deze 
manier kleiner.” Initiatiefnemer en ontwikkelaar 
Jeftha Hempel vult aan: “Bij de ontwikkeling 
van App4Talent hebben we de jongere en zijn 
ontwikkeling centraal gesteld. We vinden het 
belangrijk dat de jongere zelf eigenaar is van zijn 
leerproces en het resultaat. Uitgaande van een 
levenslang leren is de docent slechts passant 
en heeft tijdelijk de eervolle taak de student 
te mogen begeleiden. De student kan zelf zijn 
vorderingen in beeld en geluid vastleggen en 
zo zijn App4Talent als portfolio meenemen 
en uitbouwen, ook na het beëindigen van zijn 
studie. Bij de ontwikkeling van App4Talent 
hebben we onderzocht hoe docenten en 
praktijkondersteuners zo goed mogelijk 
gefaciliteerd kunnen worden in hun begeleiding. 
Zo maakt de applicatie het mogelijk om realtime 
te observeren en te begeleiden. App4Talent kan 
als middel worden ingezet om een gewone stage 
om te vormen tot een hybride leeromgeving. 
Volgens ons een welkome verrijking van 
beroepsvormend onderwijs.” 

Ervaring 
De student dient als eerste projecten aan te 
maken in zijn omgeving. Praktijkvaardigheden 

ontwikkelaar
App4Talent

prijs
• Schoollicentie € 24,- per leerling per      
  jaar

systeemeisen
Internettoegang 1 Mbps

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

weblink
app4talent.nl

Aanbieders Digitale 
Portfolio’s 

Er zijn in de educatieve markt 
van digitale portfolio’s voor het 
PO en VO meerdere aanbieders, 
zoals:

Bordfolio - bordfolio.nl 
Volution - vo-lution.nl 
Briter - briter.nl 
Bloomwise - bloomwise.nl 
Social Schools - socialschools.nl 
MijnRapportfolio - 
mijnrapportfolio.nl 
MijnPortfolio - mijnportfolio.nl  
paragin.nl 
Schoolpraat - schoolpraat.nl 

Heb je goede ervaring met een 
digitaal portfolio omgeving? 
Laat het ons weten via 
redactie@vives.nl. 

moeten worden omschreven en 
werkprocessen zoals stiptheid, ontvangen 
van kritiek en teamwork waar de focus op 
zal liggen tijdens de uitvoering moeten 
worden aangegeven. Een docent kan zelf 
ook projecten aanmaken, deze koppelen aan 
leerlijnen en klaarzetten voor zijn studenten. 
Ook kan aan de standaard reflectievragen nog 
eigen aandachtspunten worden toegevoegd. 
Als deze voorbereidingen zijn verricht, 
verzamelt de student in zijn portfolio tijdens 
de uitvoering van een project eenvoudig 
materiaal over de praktijkvorderingen. Met 
de app kan eenvoudig foto- of videomateriaal 
worden opgenomen en geplaatst. Ook 
kunnen bestanden zoals pdf, doc of mp3 
worden geüpload. Zowel de student als de 
docent reflecteren op het proces middels 
de vooraf opgestelde reflectievragen en de 
uitgelichte werkprocessen. Projecten waar 
de student het meest trots op is, kunnen 
als favoriet worden gemarkeerd en worden 
dan zichtbaar in het profiel van de student. 
De student beschrijft in zijn profiel wie hij is 
en wat hij kan. Daarnaast geeft het profiel 
een overzicht van alle werkervaringen, 
favoriete bewijsstukken en leerlijnen. Het 
profiel wordt afgesloten met aanbevelingen 
van docenten, praktijkbegeleiders en/of 
werkgevers. Het profiel is zo ook geschikt om 
bij sollicitatiegesprekken te gebruiken. 

Conclusie
Mbo-studenten en leerlingen van praktijkon-
derwijs kunnen met App4Talent eenvoudig 
hun stage- en werkervaringen zichtbaar 
maken in het klaslokaal. Het aan elkaar pre-
senteren van leerervaringen zorgt, mits goed 
begeleid door de docent, voor zelfinzicht en 
een groter gevoel van eigenwaarde. 
App4Talent is breed en flexibel inzetbaar 
binnen het competentiegericht onderwijs. 
Docenten kunnen de voortgang van praktische 
vaardigheden goed volgen en hier feedback 
op geven. De omgeving is gebruiksvriendelijk 
van opzet en speelt slim in op het gegeven 
dat jongeren van nu ten alle tijden hun mobiel 
paraat hebben. 

Een voorbeeldprofiel 

van een mbo Horeca 

student. 

Evaluatie en feedback 

door docent.

De student verzamelt tijdens 

de uitvoering van een project 

bewijsstukken.

Overzicht van de 

projecten op de 

mobiel van de 

student.
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tekst: Mediawijzer.net 
foto: Jorrit Lousberg36

D
e Week van de Mediawijsheid 2018 (16 t/m 23 november) 
is een initiatief van Mediawijzer.net en staat geheel in het 
teken van iedereen die een helpende hand kan gebruiken in 
de digitale wereld. Dit jaar staat het lichaamsdeel centraal 

dat sinds de opkomst van de smartphone een machtig instrument is 
geworden: de duim. Want of we er nu mee scrollen, klikken of swipen: 
de mogelijkheden zijn eindeloos. Op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws, met je vrienden delen wat je vandaag hebt meegemaakt of 
nieuwe dingen leren via YouTube? Je duim regelt het allemaal.

Heb jij het onder de duim? 
Maar de ene duim is de andere niet, en lang niet iedereen is er even 
handig mee. Een groeiend probleem, waarbij in ieder geval duidelijk 
is: het wordt steeds belangrijker om een bepaalde mate van media-
wijsheid in de vingers te hebben. Met het thema ‘Heb jij het onder de 
duim?’ roept Mediawijzer.net daarom Nederlanders - van jong tot oud 
- op om te reflecteren op hun eigen mediagebruik én hun eigen vaar-
digheden. Hoe mediawijs zijn ze eigenlijk? Hebben ze het gevoel dat 
ze de controle hebben? Wat zouden ze nog bij willen leren? Tal van 
belangrijke vragen die tijdens de Week van de Mediawijsheid aan bod 
komen dankzij activiteiten die door netwerkpartners van Mediawijzer.
net door het hele land worden georganiseerd. 

Ontdek mediawijsheid met MediaMasters
Om basisschoolkinderen uit groep 7 en 8 spelenderwijs bewust te 
maken van de mogelijkheden én risico’s van (digitale) media, vormt 
MediaMasters elk jaar een vast onderdeel van de Week van de Media-
wijsheid. Deze serious game wordt zowel in de klas als thuis gespeeld 
en laat leerlingen kennismaken met mediawijsheid. Hoe ga je media-
wijs om met WhatsApp, privacy en nepnieuws? 

MediaMasters laat kinderen op interactieve wijze kritisch kijken naar 
de e� ecten van media en deze zo beter begrijpen. Daarnaast krijgen 
leerlingen meer inzicht in het eigen gedrag, bijvoorbeeld op het 
gebied van online privacy en omgangsvormen, doordat de cross-
mediale game aanleiding is voor een goed gesprek tussen leerlingen, 
leerkrachten én ouders. Door te laten zien welke mediavaardigheden 
de leerlingen in huis hebben, kan de game tot een goed einde worden 
gebracht. De klas die de meeste punten scoort mag zich de meest 
mediawijze klas van Nederland noemen. Iedere leerling ontvangt na 
afloop een MediaMasters-certificaat van deelname.

Dat de snel veranderende digitale samenleving impact heeft op het (leer)gedrag 
van kinderen, valt niet te ontkennen. Het is alleen al om die reden noodzakelijk dat 

er in de klas stil wordt gestaan bij vragen over beeldschermgebruik, ons gedrag op 

sociale media of nepnieuws. 

“Mediawijsheid verandert 
je blik op de online wereld”

Ook je klas aanmelden voor MediaMasters?
Afgelopen jaar waren er meer dan 6.000 klassen ingeschreven 
voor MediaMasters. Meld snel jouw groep 7 en/of 8 aan voor 
het komende schooljaar via mediamasters.nl. MediaMasters 
kan vanaf oktober het hele schooljaar worden gespeeld, met 
als hoogtepunt de landelijke wedstrijd tijdens de Week van de 
Mediawijsheid van 16 t/m 23 november 2018.

Hoe ga je mediawijs om 
met WhatsApp, privacy en 
nepnieuws? 
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MediaMasters laat kinderen op 
interactieve wijze kritisch kijken naar 
de effecten van media 

Pabo en MediaMasters
Ook pabo- en mbo-studenten die het onderwijs in willen, zijn 
welkom om MediaMasters uit te proberen. Als je individueel 
als student speelt, is een digibord niet nodig en kun je 
MediaMasters gewoon op je desktop of laptop spelen. Loop je 
in november stage in groep 7 of 8? Enthousiasmeer dan alvast 
de leerkracht(en) op je stageschool om zich aan te melden voor 
MediaMasters. Wellicht kun jij de lessen verzorgen en/of de 
leerlingen begeleiden bij het volbrengen van MediaMissies!

Let op! Studenten en professionals doen niet mee aan de 
landelijke competitie. Wil je het met de kinderen uit je (stage)klas 
opnemen tegen andere klassen en kans maken op prijzen, zorg er 
dan voor dat je als leerkracht basisonderwijs aangemeld bent.

Mediawijsheid in het speciaal onderwijs
Leerkrachten bij Kentalis Talent, Niki van de Haterd en Marc Ver-
schuur, weten uit ervaring dat kinderen erg enthousiast zijn over 
MediaMasters en zien ook persoonlijk de meerwaarde van de game 
in: “Kinderen geven zelf aan de ‘online wereld’ vaak moeilijk te vinden, 
maar als we ze na de Week van de Mediawijsheid bevragen op 
hetgeen ze hebben geleerd, merk je meteen dat hun blik op de online 
wereld echt is veranderd.”

Zij geven aan dat de toevoeging van ondertiteling en een tolk aan de 
film afleveringen tijdens de Week van de Mediawijsheid een groot 
verschil maakt. Nu kunnen ook dove of slechthorende kinderen en 
kinderen met een taalontwikkelingsstoornis meedoen. “Voor onze 
doelgroep is de fysieke samenleving al een uitdaging, laat staan de 
online wereld, waar je je gesprekspartner niet ziet, of waar alles is 
geschreven”, aldus Marc en Niki. 

De digitale wereld beschaafder maken
Natasja Smit, leerkracht groep 7 en 8 op de Vredeveldschool in Assen, 
stelt uit ervaring dat MediaMasters een positieve bijdrage levert aan 
de basiskennis van kinderen over mediawijsheid. “Vanuit mijn eigen 
ervaring als ouder en als leerkracht besef ik het belang van een goede 
sociale media-opvoeding. Voor veiligheid online, maar ook zodat 
kinderen zichzelf of anderen niet beschadigen. Het verhaal- en spel-
element van MediaMasters zorgen ervoor dat de leerlingen als het 
ware ‘in het verhaal’ gezogen worden. Dit geeft een hoge betrokken-
heid en daarmee een hogere leeropbrengst.”

Natasja deelt naast haar enthousiasme over de game graag haar 
advies aan andere leerkrachten om aan de slag te gaan met media-
wijsheid in de klas: “Besef dat je de unieke kans hebt om kinderen te 
leren hoe we de digitale wereld een stuk beschaafder kunnen maken. 
Mensen gaan vaak zo ‘los’ op sociale media. Ze maken elkaar voor de 
meest verschrikkelijke dingen uit. Als er iets is dat ik mijn leerlingen 
mee wil geven is het dat je, juist ook op sociale media, ernaar moet 
streven om een goed mens te zijn. Dat je respectvol bent richting 
anderen.”

MediaMasters en de nieuwe privacywet AVG
Ook de onlangs vernieuwde privacyrichtlijnen zoals geformuleerd 
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen 
dit jaar aan bod komen in MediaMasters. “We willen dit thema een 
praktische invulling geven, zodat kinderen in de bovenbouw van de 
basisschool er in hun dagelijkse denken en handelen iets aan hebben. 
We zullen kinderen op het gebied van privacy vooral bewust maken 
van de rechten die ze hebben, maar ook dat privacy voor iedereen 

iets anders betekent”, vertelt Sarah Hijmans van Mediawijzer.net. 
Sarah vult aan dat klassen naast de landelijke MediaMasters wedstrijd 
in november ook de rest van het schooljaar het thema online privacy 
kunnen behandelen door extra MediaMissies in de MediaMasters stad 
uit te voeren. 

Mediawijsheid in het voortgezet onderwijs
Op veel middelbare scholen worden ieder jaar gedurende de Week 
van de Mediawijsheid hot topics aangekaart. Wim Hilberdink, docent 
Nederlands op de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle, legt uit 
dat zijn school tijdens de campagneweek leerlingen bewust maakt 
van de impact van digitale media, door bijvoorbeeld met elkaar in 
debat te gaan. “Vorig jaar kwam tijdens het debat het onderwerp 
‘mobiele telefoons op school’ aan bod. We lieten leerlingen voor- en 
tegenargumenten verzinnen voor het gebruik van een telefoon in de 
klas.”

Een dergelijk debat heeft ook als doel om als school in te zien dat 
leerlingen in toenemende mate ‘vastzitten’ aan hun telefoon en dat je 
als school moet nadenken over hoe je daarmee omgaat, legt Hilber-
dink uit. Dit jaar zal hoogstwaarschijnlijk het onderwerp ‘nepnieuws’ 
worden behandeld tijdens de debatten op de Thorbecke Scholen-
gemeenschap, meldt Hilberdink. “Het blijft een belangrijk issue en 
scholieren dienen er bewust van te zijn hoe zij hier zelf invloed op 
kunnen uitoefenen. Zij zijn zelf ook nieuwsmakers.”

De Thorbecke Scholengemeenschap besteedt het hele jaar door 
aandacht aan mediawijsheid door middel van een speciale leerlijn 
Moderne Media waarvan Hilberdink trajectleider is. Hij benadrukt 
daarom hoe belangrijk het is dat alle middelbare scholen tijdens de 
Week van de Mediawijsheid in het kader hiervan activiteiten organise-
ren. Een verdere digitalisering buiten en ook binnen het onderwijs is 
een onvermijdelijke trend.  

Organiseer een activiteit tijdens de Week van de 
Mediawijsheid!
Tijdens de Week van de Mediawijsheid is er vanalles te doen met 
én in de klas. Zo kun je bijvoorbeeld met je klas naar het landelijke 
Mediawijsheid Debat in Beeld en Geluid in Hilversum waar 
jongeren, docenten en mediamakers met elkaar over belangrijke 
thema’s in gesprek gaan. Of organiseer zélf een debat in de 
klas! Het Mediawijsheid Debat is een discussiestarter voor de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor het debat zijn vier 
stellingen over verschillende mediawijsheidthema’s ontwikkeld 
en voorzien van een inleidende video. Tijdens een lesuur is het 
mogelijk om één thema en één stelling uitgebreid te behandelen. 
Wil je meer informatie, tips en weten wat er bij jou in de buurt 
wordt georganiseerd? Ga naar weekvandemediawijsheid.nl.
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ME
Op een warme woensdagmiddag in het Drentse Roden 

knutselden acht kleuters aan muziekinstrumenten 

voor een herrie-orkest onder de vrolijke, 

stimulerende en uitdagende leiding van 

Jacqueline Zwiebel. Dat betekende 

ook voor Vives: de handen uit de 

mouwen…

Wat NOU
JE ?MAAK

´KreaKracht´ staat met zwierige letters op de auto van Jacqueline 
Zwiebel. “Ik heb geen eigen maaklab of fancy makerspace waar kinderen 
naartoe komen, maar ik zoek met mijn maakspullen de kinderen op”, 
vertelt zij terwijl ze wijst naar de achterbak, volgestouwd met kratten 
met gereedschap en materialen. Dagelijks is Jacqueline op pad in 
Drenthe en daarbuiten om knutsel- en technieklessen en creatieve 
workshops te verzorgen op scholen, bso-locaties, buurt- of dorpshuizen 
en festivals. Vandaag is ze in Roden, op uitnodiging van Stichting 
Welzijn in Noordenveld. De deelnemertjes komen van vier verschillende 
basisscholen in de buurt, ze hebben ingetekend op de activiteit 
muziekinstrumenten maken.

Even loskomen
“Ik heb gehoord dat de kinderen in Roden goed kunnen knutselen. Is 
dat waar?”, zo opent Jacqueline de middag. Voorzichtig klinkt een ‘ja’uit 
acht keeltjes… “En ik heb gehoord dat de kinderen in Roden heel goed 
kunnen herrie maken. Is dat waar?” “Jaaaa!” “Laat eens horen dan?” Nu 
komen de kleuters los: “JAAAAA!” “Goed zo. Want vandaag gaan we 
muziek instrumenten knutselen voor het herrie-orkest.”Jacqueline laat 
een paar voorbeelden zien die zijzelf gemaakt heeft: een trommel van 
een plastic emmertje en een kurk op een stokje, een shaker van twee 
papieren bekertjes met erwten erin, een rammelding met kroonkurken en 
een hele simpele: een versierd toetertje aan een koord. “Dit zijn een paar 
voorbeelden van dingen die jullie zouden kunnen maken. 

Het hoeft natuurlijk niet precies zo, en als jullie zelf ideeën hebben en iets 
anders verzinnen, is dat ook helemaal goed, graag zelfs! Kom maar kijken 
naar alle spulletjes die hier staan: rietjes, stokjes, bekertjes, plakband, 
stickers… Wie weet al waarmee-ie wil beginnen? Ga je gang, pak de 
spulletjes die je nodig hebt.”

Plakband en losse tanden
De komende drie kwartier loopt Jacqueline rond, vraagt naar de plannen, 
spoort kinderen aan om lekker te neuzen bij het materiaal, stelt gerust dat 
er genoeg is voor iedereen en dat iedereen mag gebruiken wat hij of zij 
wil. Ze reikt scharen aan, helpt beginnetjes van ettelijke rollen plakband 
vinden en denkt mee over oplossingen als dingen niet zo worden als een 
kind bedoeld had. Ze maakt grapjes, geeft complimentjes - “Wat ben jij een 
harde werker” - en stimuleert kinderen om nog meer te maken. Ze luistert 
naar verhalen over losse tanden, stukgevallen knieën en babyzusjes. En 
ondertussen daagt ze de aanwezige moeders uit om zelf ook mee te doen.

Eigen manier
De kinderen gaan op hun eigen manier aan de slag: de één focust zich 
op productie draaien en heeft aan het eind alle voorbeelden nagemaakt, 
de ander maakt één ding, helemaal mooi versierd en precies naar de 
eigen smaak. Twee vriendinnen knutselen samen, ondertussen gezellig 
babbelend en grappend, anderen werken met hun moeder samen of juist 
helemaal alleen. De één huppelt tot drie keer toe om de tafel en terug om 
telkens een handje erwten uit de bak te graaien, de ander trekt efficiënt 
de bak naar zich toe en giet in één keer z’n bekertje vol. De één plakt 
zorgvuldig een stickergezichtje met twee ogen, een neus en een mond, de 
ander gaat helemaal los en plakt wel 30 stickertjes in een mooi patroon. 
En alle manieren zijn goed straalt Jacqueline uit. De kinderen voelen zich 
vrij in hun eigen manier van werken. 

The guitar boy
Terwijl de andere zeven kleuters zich op de knutselspullen storten en aan 
de slag gaan, staat Daan van 5 nadenkend in een hoekje. “Vertel eens?” 
“Ik heb een heel ander plan in mijn hoofd. Ik wil geen HERRIEinstrument 
maken, maar een echt MUZIEKinstrument.” “Dat mag hoor, je mag 
maken wat je wil. Welk plan heb je in je hoofd?” Daans gezicht klaart op 
en stralend vertelt hij: “Ik vind de gitaarmuziek van Joe Bonamassa zo 
mooi! Ik wil ook gitaar leren spelen, net als mijn opa. Dus ik wil een gitaar 
maken.” “Nou, dan ga je dat doen. Wat heb je nodig?” Daan gaat aan de 
slag met een toetjesbakje, elastiekjes en buigrietjes. Als zijn moeder hem 
op komt halen, zit hij nog geconcentreerd de laatste rietjes op hun plek 
te plakken. Dan is Daans gitaar af. Trots poseert hij voor de foto met zijn 
fragiele bouwsel.

Een middag vol 
knutselvreugde 
en zelfvertrouwen 
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Ik denk dat kinderen niet 
creatief worden van een 
knutselpakketje met afgepaste 
materialen 

kreakracht.nl

Vaardigheden
De kinderen die een rammelraam willen maken, mogen zelf gaatjes 
boren in de kroonkurken. “Samen met mij, dat gaat helemaal goed”, 
stelt Jacqueline de kleuters op hun gemak – en vooral ook de aanwezige 
ouders. “Dan kun je het beste hier naast me gaan staan. Kijk, dan leggen 
we een dop op dit stuk hout, ik hou ‘m goed vast. Samen houden we 
de boormachine goed rechtop, met de punt van de boor in het midden 
van de dop. En dan mag jij op dit knopje drukken om de boormachine 
aan te zetten, dat kan jij wel. Ho maar, we zijn er al doorheen. Nou snap 
je zeker wel waarom er een stukje hout onder moest? Kijk, nu zit er een 
gaatje in. Dat heb je goed gedaan.” En binnen een paar minuten zie je het 
zelfvertrouwen van de kinderen groeien: “Kijk, dat heb ik zelf geboord!”
Er gaan deze middag meters plakband doorheen in allerlei kleuren. 
Jacqueline wijst de kinderen waar ze het beste kunnen beginnen met 
tapen en hoe ze dingen stevig vast kunnen maken. “Je hoeft er niet zuinig 
mee te doen, we hebben rollen genoeg. Wikkel het plakband er maar 
gewoon een paar keer omheen.” Ook ‘rietjes in elkaar schuiven’ is een 
belangrijke vaardigheid – en ook daar komt voor de stevigheid plakband 
aan te pas.

Herrie-orkest
Na drie kwartier geeft Jacqueline het sein dat het tijd is om te stoppen 
en alle maaksels aan elkaar te laten zien. En als klapstuk van de middag 
treedt dan het enige echte Rodense Kleuter Herrie-orkest op. Het 
optreden is een verpletterend, oorverdovend succes. En dan huppelen 
acht blije kleuters naar huis, intussen druk kletsend tegen hun ouders over 
wat ze allemaal gemaakt hebben.

Georganiseerde chaos
Jacqueline: “Dit waren 4- en 5-jarigen, maar in wezen lopen mijn 
workshops graffitispuiten voor tieners ook zo. Het eindproduct hoeft 
geen hoogstaande kunst te zijn. Ik probeer een combinatie te bieden 
van creatief iets maken, zelf dingen verzinnen, een paar technische 
vaardigheden leren en vooral veel plezier en zelfvertrouwen. Ik stimuleer 
graag de knutsel- en techniekvreugde. Ik hoop dat kinderen het naar hun 
zin hebben en dat hun interesse gewekt wordt, zodat ze nog eens terug 
komen en – nog belangrijker – ze ook zelf thuis aan de slag gaan. En ik 
hoop dat de ouders zien hoe leuk hun kinderen dit creatieve gepruts 
vinden en hoeveel ze er ook van leren. 
Het is in mijn knutsel- en technieklessen altijd een georganiseerde chaos. 
Ouders vragen wel eens naar het waarom van alle troep en spulletjes. 
Ik denk dat kinderen niet creatief worden van een knutselpakketje met 
afgepaste materialen. Laat ze maar graaien in de bakken, dan komen 
ze nog eens onverwachte dingen tegen. En al gebruiken ze twintig 
pijpenragers of handenvol schroeven, ik vind het goed. Ik ruim de troep 
thuis wel weer op en vul de voorraden aan.” 
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tekst: Ronald Heidanus en Inge van de Goor, bewerkt door Carla Desain
foto’s: Ronald Heidanus en Inge van de Goor40

VIVES 161

Onderwijsechtgenoten 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. 

In de afgelopen twee nummers van Vives deelden ze ontdekkingen en bevindingen. In dit afsluitende 

artikel zetten Ronald en Inge de meest opvallende dingen op een rij. Wat leren zij van het onderwijs in 

Scandinavië? En wat gaan ze doen met alle inzichten en ervaringen?

W
e bezochten in totaal twaalf scholen in Denemarken, 
Zweden en Noorwegen. We observeerden, praatten met 
leraren, directie én leerlingen; we mochten meedoen met 
activiteiten, de kinderen volgden verschillende vakken 

en we namen een aantal lessen over. We waren op grote en kleine 
scholen, in steden, dorpen en zelfs op een klein eiland in de Noorse Zee. 
Scholen met een duidelijke signatuur –  Montessori, Kunskapsskolan –  
en scholen met een heel eigen aanpak. Krimpende scholen en heel snel 
groeiende scholen. Scholen met eigen problemen en eigen oplossingen. 
Scholen waar wij en onze kinderen ons meteen thuis en opgenomen 
voelden, en scholen waar we wat meer buitenstaander bleven.

We ontdekten dat we onmogelijk kunnen schrijven over het Scandi-
navische onderwijs, daarvoor zijn er in de details te veel onderlinge 
verschillen. We zagen wel grote lijnen: we zagen andere uitgangspunten 
die veel invloed hebben op de sfeer in de school, de autonomie van de 
leraren en de ontspannenheid waarmee we kinderen leergierig zagen 
zijn. En natuurlijk hebben we ook dingen gezien die in Nederland soms 
beter zijn geregeld, we verklaren het Scandinavische onderwijs niet 

heilig. En tegelijkertijd hebben we geenszins de pretentie het onderwijs 
in Nederland te veranderen. Simpelweg omdat dit niet kan, omdat het 
onderwijs hier anders georganiseerd is. En belangrijker, omdat onze 
(school)cultuur en de plek die het kind in de samenleving heeft, wezen-
lijk anders zijn.

Toch kregen we in de afgelopen zes maanden zicht op wat voor ons 
de essentie van goed onderwijs is. Er volgt een bloemlezing van alle 
parels, voor ons de succeservaringen, en waardevolle lessen. Lessen en 
ervaringen die het beschouwen van ons Nederlandse onderwijssysteem 
en onze eigen onderwijspraktijk verrijken, waarbij samen ontwikkelen 
de intentie is.

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

Succeservaringen 
en wijze lessen

De leerlingen zijn ontzettend 
gemotiveerd 

Education on tour
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Sfeer en basisveiligheid op z’n plek
Het belangrijkste dat ons is opgevallen in de verschillende scholen in 
de verschillende landen is de sfeer. “De kinderen zijn aardiger!”, zoals 
onze oudste zoon antwoord gaf op de vraag van een medeleerling in 
Karlstad, Zweden. Ook hij ervoer een groot verschil met zijn beleving in 
Nederland. Kinderen staan meer open voor elkaar. Ze zijn er voor elkaar, 
ondersteunen elkaar en leren samen. De positieve onderlinge interactie 
is in alles zicht- en voelbaar! Ook bij leerkrachten trouwens. Mogen zijn 
als mens zonder de nadruk op de plek in de groep, op een diagnose en 
op een te behalen score werkt zo bevrijdend en motiverend. In Noorwe-
gen hoorden we zelfs dat het verboden is om cijfers te geven. Door dat 
ontbreken van cijfers is er ook geen vergelijken tussen kinderen; ver-
gelijken dat gevoel van schaamte en onveiligheid in de hand te werkt. 
Hierdoor heerst er als vanzelfsprekend een basisveiligheid.
De scholen die we bezochten waren allemaal anders, en toch viel ons op 
dat de plek die kinderen in de samenleving innemen wezenlijk anders 
is. Anders dan in ons land. Alles lijkt in Scandinavië om de aanwezigheid 
van kinderen heen gebouwd en georganiseerd te zijn. Kinderen lijken 
daarmee de basis van het denken. Overal, en dat is ook buiten school 
zichtbaar, lijkt rekening gehouden te zijn met kinderen en wat zij nodig 
hebben om zich te ontwikkelen. Niet alleen de vele speel- en groenplek-
ken, maar ook de ‘gewone’ openbare ruimtes zijn zo vormgegeven dat 
kinderen worden uitgedaagd om op onderzoek te gaan of samen te 
spelen.

Onderwijs als fundament
Uitgaan van het kind als basis en weten wat nodig is, vraagt een visie 
met concrete kaders. Onderwijs als fundament betekent dat het onder-
wijs anders georganiseerd is in Scandinavische landen. Dat start met 
een fundamenteel andere onderwijsvisie die meer op inclusie gericht 
is. Praktisch betekent dit dat er door de overheid belangrijke, zo niet 
essentiële, boodschappen worden uitgedragen. Zo is een maximum 
gesteld aan de klassengrootte: in Denemarken 28 leerlingen en in 
Noorwegen 15 tot klas 5 (groep 7) en 20 vanaf klas 5 tot in de ‘boven-
bouw’. Schoolkinderen in Noorwegen gaan verplicht een halve dag 
per week naar buiten. Verder kennen de scholen in de landen die we 
hebben bezocht geen bestuurslagen – waardoor geld direct naar de 
scholen gaat. Ook gaan leerlingen doorgaans naar één school, van klas 
0 tot en met 9/10, vrij vertaald van de kleuterschool tot de derde/vierde 
klas van de middelbare school. En dat heeft duidelijk consequenties: 
geen ‘knip’ met twaalf jaar, geen Cito-druk en de vroegtijdige door-
stroom naar verschillende niveaus is uitgesteld. Leerlingen hadden een 
duidelijke mening over ons systeem: “How unfair! What if you are good 
at math?” Er is ruimte voor het kind om te ontwikkelen, veilig te puberen 
en voorbeeldrol in de school te vervullen.

En die kinderen met uitdagend gedrag dan? 
Slechts een minimaal aantal kinderen maakt gebruikt van de zoge-
naamde resource schools, scholen voor leerlingen met ernstige 
gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. Ook van deze 
kinderen en jongeren wordt didactisch hetzelfde verwacht, maar is de 

aanvliegroute anders. Hoge verwachtingen waardoor leerlingen worden 
uitgedaagd in plaats van dat zijzelf gezien worden als uitdaging. Het 
curriculum, dat uitgesmeerd wordt over alle leerjaren, met bijbehorende 
basisvaardigheden staan centraal – niet hun stoornis of problematiek. 
En de resource schools blijven gericht op het re-integreren. 

Leertempo
Die zelfde en hoge verwachtingen vanuit de kerndoelen voor alle kin-
deren, in combinatie met basisveiligheid, maakt dat leerlingen enorm 
gemotiveerd zijn. Terwijl in Nederland boeken vol geschreven worden 
over stimuleren van motivatie, was dit in de meeste scholen die we 
hebben bezocht van nature aanwezig. We waren blij verrast: zo duidelijk 
hebben we niet eerder gezien dat ieder kind wil ontwikkelen en erbij 
horen. Die motivatie draagt op haar beurt eraan bij dat kinderen op een 
‘volwassen’ wijze hun eigen gedrag reguleren. Hier in Nederland ligt 
de focus vooral op verwacht gedrag en wordt er sneller doorverwezen 
worden naar het speciaal (basis) onderwijs.
Toch leek het leertempo lager te liggen, wat logisch is als je het cur-
riculum uitsmeert over vele jaren en kinderen niet kunnen blijven zitten. 
Tegelijkertijd waren de nieuwsgierigheid, het stellen van vragen, het 
verdiepend willen leren en Engels willen praten met ons, indicatoren dat 
alles binnen de scholen om leren draait. Het onderwijs in de landen die 
we hebben aangedaan, ademt in alles het vertrouwen dat iedereen alle 
basisvaardigheden uiteindelijk ontwikkelt, op zijn/haar niveau. Iedereen 
in de groep hoort erbij en leert van elkaar; of je nu praktisch intelligent 
bent of zeer begaafd, iedereen leert van en met elkaar. De eenheid in 
diversiteit wordt ingezet en benut.

Toetsen
Dat een curriculum wordt uitgesmeerd en er grotendeels geen cijfers 
hangen aan kennisontwikkeling, wil niet zeggen dat het niet getoetst 
wordt. Sterker, we hebben gezien dat het totale leerproces wordt 
getoetst. Van sociale competenties en interactie tot het begrijpen en 
toepassen van kennis. Het leerproces staat centraal. Een toets wordt 
gebruikt om dit heel concreet te maken zonder dat er iets vanaf hangt, 
zoals de mogelijk tot zittenblijven of richtingbepalend sturen naar het 
vervolgonderwijs – zoals dat in Nederland wel het geval is. De toets 
heeft een dubbel, wederkerig, doel. Voor de leerling: inzicht in het 
leerproces, in de stappen om leerdoelen te behalen. Als kind weten wat 
er van je verwacht wordt. En die verwachting maakt dat de motivatie 
bij leerlingen groeit, want ieder kind wil leren. En voor de leraar: het 
onderwijs in de klas en de school evalueren en verbeteren. Deze weder-
kerigheid voedde zichtbaar de passie van leraren. Natuurlijk ervaren zij 
ook stress, onderwijs is tenslotte nooit af, maar er heerste onder hen 
ook een basisrust. 

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

In Noorwegen is er een maximum gesteld aan 
klasgroottes: 15 kinderen tot groep 7 
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Communityleren 
Wij hebben elke school ervaren als community! Het was in Denemarken 
waar we voor het eerst zagen hoe oudere leerlingen, een vaste buddy 
waren voor de jongste kinderen. In Noorwegen namen de oudsten zelfs 
vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid voor de jongsten op zich. 
Gedurende de lessen, maar ook tijdens de vele pauzemomenten tussen 
de lessen door. Tijdens de sportdag waar de teams leeftijdsgemixt 
waren en waar niet de winst maar ‘het samen’ centraal stond. Of tijdens 
het hiken waar de oudsten van de school zich ontfermden over de 
jongsten. Zo kreeg het sociale aspect van dit funderend onderwijs een 
extra laag: leren in en door de community. En dat gevoel van community 
draagt ook bij aan veiligheid en hoe je met elkaar omgaat. Pesten, aan 
elkaar plukken en elkaar uitdagen op een negatieve manier hebben we 
eigenlijk niet gezien. Onze kinderen ervoeren dit ‘vrij’ kunnen zijn als 
kind als zeer prettig.

Hoe nu verder?
Uitgangspunt is dat ieder kind, hoe dan ook, iets bijdraagt aan en binnen 
de samenleving. Zowel buiten als binnen de school. Wat we gezien 
hebben qua funderend onderwijs heeft onze passie voor goed en sterk 
onderwijs voor ieder kind opnieuw aangewakkerd. En dan hebben we 
nog niet eens alles beschreven wat ons inspireerde: welke invloed een 
fysieke ruimte van een school op kinderen heeft, wat ‘in de natuur zijn’ 
met kinderen doet, de autonomie van de leerkracht, welke centrale rol 

een schoolleider heeft en hoe leiderschap bijdraagt aan het professio-
neel en collectief ontwikkelen van een schoolteam. Of minder positieve 
onderwerpen zoals: welke stempel een migrantenstroom op de school 
drukt, wat een gebrek aan heldere visie met een school doet en het 
kunstonderwijs (Inges expertise) waar we meer van hadden verwacht. 
Alle inspiratie gaan we delen, in verschillende vormen. Zo nemen we de 
inspiratie in eerste instantie mee naar onze eigen onderwijspraktijken, 
onze eigen community. Naar de school van onze kinderen, naar Inges 
vo-school het Mill-Hillcollege en naar Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc, 
Ronalds nieuwe werkplek. Ook stromen de eerste uitnodigingen vanuit 
gemeentes, het onderwijs en welzijnsorganisaties rondom jeugdzorg 
binnen om ons verhaal te delen in de vorm van een presentatie. En tot 
slot hebben we samen de uitdaging opgepakt om een boek te schrij-
ven over onze bijzondere onderwijsontdekkingsreis, te volgen op onze 
website: educationontour.com. 

De scholen kennen geen 
bestuurslagen, waardoor geld 
direct naar de scholen gaat

Bezochte scholen 
1 A.P. Møller Skolen, Schleswig (Duitsland)
2 Arrild Privatskole, Arrild (Denemarken)
3 Rejsby Europæiske Efterskole, Rejsby (Denemarken)
4 Marieskolen, Tønder (Denemarken) 
5 Holluf Pile Skole, Odense (Denemarken)
6 Copenhagen International School, Kopenhagen (Denemarken)
7 Åsedaskolan, Åseda (Zweden)
8 Kunskapsskolan Täby, Täby (Zweden)
9 Herrhagsskolan, Karlstad (Zweden)
10 Römskog Skole, Römskog (Noorwegen)
11 Dalane Skule, Örsta (Noorwegen)
12 FedjeSkule, Fedje (Noorwegen)
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Maak dan gebruik van het tijdelijke aanbod van 
LearningROCKS.

Tot 1 december bieden wij 
de mogelijkheid om GRATIS de 
AVG module in de leerlijnICT te 
doorlopen.

Ja, we weten het….we hebben dat data van jou. Maar, 
die verwijderen we vanzelfsprekend als je de module 
hebt afgerond en ervoor kiest om het daarbij te laten.

Wil je meer modules doorlopen of met je school en 
bestuur aan de slag, kijk dan naar de mogelijkheden die 
we bieden.

Nieuwsgierig geworden?
Ga dan naar leerlijnict.nl/actie om direct te beginnen.
Vergeet niet de actiecode AVG te gebruiken!

LearningROCKS aanbod 
in de LeerlijnICT

www.learningrocks.nl

Wil jij even de kennis over AVG in onderwijs opfrissen?
Wil je dat doen op een tijd en een plaats die jou uitkomt, zonder daarvoor naar een 

fysieke workshop te gaan?
Wil je eens ervaren hoe het is om online te leren?

Wil je daar een uur van je tijd voor gebruiken (want zo kort duurt de module).
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I
k zit al heel lang niet meer op school. Maar leren kun je op heel 
veel manieren. Ik leer dagelijks van de mensen die ik volg op 
Twitter, van de links die aanklik in mijn tijdlijn en wekelijks van de 
mensen die ik spreek in de internet talkshow Top Names. In dat 

programma van Fast Moving Targets, een site over media en innovatie, 
spreken ik en mijn collega Roeland Stekelenburg al acht jaar wekelijks 
twee vertegenwoordigers van de digitale voorhoede over trends en 
ontwikkelingen en de impact daarvan. We hebben de luxe dat we 
slimme, inspirerende ondernemers en ondernemende mensen een half 
uur lang de hemd van het lijf mogen vragen. Daardoor leren we veel en 
blijven we actief aan ons kennisniveau sleutelen. 

Online school 
Onze kennis zetten we vervolgens in bij projecten die we doen, 
ondernemingen die we starten, bedrijven die we helpen. Maar bij Fast 
Moving Targets hadden we het gevoel dat we meer moesten kunnen 
doen dan kennisoverdracht via media (publicaties, programma’s, 
boeken), lezingen en consultancy. Waarom beginnen we geen online 
school, was de vraag. En eerlijk gezegd kwam dat van het idee dat we 
schaalbare dingen wilden maken. Geen uurtje factuurtje, maar één keer 
produceren, oneindig keer verkopen. Slapend rijk, dat idee.

Van dat idee zijn we al ver voor aanvang afgestapt. Bij het uitproberen 
van andere diensten ervoeren we zelf dat een community-component 
van grote toegevoegde waarde is. Als je online met elkaar in ‘een klasje’ 
zit, is het fijn om kennis te delen, elkaar te inspireren en elkaars stok 
achter de deur te zijn. Productschool is nu veel meer social learning 
geworden. Samen leren, samen proberen, samen bouwen.

In de wereld van de startups waar wij veel verkeren is een MVP een 
gevleugeld bericht, een Minimal Viable Product. Een MVP is de kleinst 
mogelijke versie van een product waarmee je zo snel als kan live gaat. 
Omdat je dan meteen ziet of mensen je product waardevol vinden, je 
meteen ziet wat er werkt en wat er moet aangepast, omdat je met je 
publiek samen kunt doorontwikkelen.

En… testen maar 
Zo hebben we Productschool ook ontwikkeld. In een dag hadden we een 
eerste versie live staan dankzij een van de vele tools die er zijn waar je 
zo mee aan de slag kunt. Natuurlijk, de cursussen had ik nog niet, maar 
de belofte en de beschrijvingen we. Daarmee konden we gaan testen. 
Zoals zo vaak bleken we te veel te willen. We kunnen veel en boden dat 
allemaal aan. Dankzij de eerste tien leveraars van feedback hebben we 
het aanbod versmald. We helpen mensen nu in twaalf weken van een 
idee een product maken. Een product kan een app zijn, een podcast, 

een marktplaats, een online cursus, ga zo maar door. En de belofte is 
dat je daar geen technische kennis voor nodig hebt.

Dat laatste is cruciaal. Want dit platform is eigenlijk vanwege 
persoonlijke frustratie ontstaan. In eerste instantie hielpen 
technologische ontwikkelingen mij meer onafhankelijk te kunnen 
werken. Dankzij audiosoftware ProTools had ik geen technicus meer 
nodig om radioprogramma’s te monteren, dankzij videosoftware 
Final Cut Pro kon ik zelf tv maken. Maar daarna kwam er een periode 
waarin de technische complexiteit weer toenam. Je kon weinig zonder 
programmeurs, zonder echte technische kennis. 

Geen technische kennis
We zijn nu weer in een andere tijd aan het belanden. En daar word 
ik blij van. Want steeds meer techniek komt beschikbaar zonder dat 
technische kennis nodig is. Dat betekent dat het weer over de kwaliteit 
van het idee, de uitvoering, het concept kan gaan. We zijn weer in een 
tijd waar techniek je helpt producten te maken, verhalen te vertellen, 
spullen te verkopen, te innoveren met je bedrijf of organisatie. En dat op 
een eenvoudige manier. 

Die wetenschap en die kennis willen we met Productschool op mensen 
overbrengen. Al die creativiteit die er is, al die ideeën die er zijn, al die 
potentie handen en voeten geven. Omdat we geloven dat dat de wereld 
een beetje leuker maakt. Daar is de vorm van social learning, lessen, 
kennisdelen en een community zeer geschikt voor.  

Over Productschool
Productschool is een initiatief van Fast Moving Targets, specialisten 
in media en innovatie. Ze willen bijdragen aan een permanente 
cultuur van creatie en innovatie door personen en bedrijven te 
laten zien hoe eenvoudig je met de huidige tools en technieken van 
ideeën producten kunt maken. En nieuwe concepten kunt bedenken. 

tekst: Erwin Blom 
foto: Guido van Nispen 44

Met Productschool kiest Fast Moving Targets voor educatie als vorm van kennisoverdracht over 
innovatie. Maar met de nadruk op samen leren. “We helpen je in 12 weken zonder technische kennis 

van een idee een product te maken.” Initiatiefnemer Erwin Blom vertelt over het hoe en waarom.

Productschool: 
leren door samen doen  

productschool.nl
Doe inspiratie op of bekijk het complete cursusaanbod. 
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Tijdelijk €250,-
geen limiet 

aantal leerlingen

Ambrasoft is onderdeel van Noordhoff Uitgevers

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

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

Voordelen Typen School:
• Leerlingen kunnen zelfstandig werken via   
  een duidelijke tijdlijn.
• Leerlingen oefenen op school of thuis 
  met gratis school-thuiskoppeling.
• Unieke beleving door afwisseling 
  typelessen, games en vlogs.
• Inclusief ECDL goedgekeurd typediploma.

Ga voor meer informatie naar www.ambrasoft.nl/typenschool250

* schooljaar 2018/2019

Ambrasoft_Ad_260x360mm.indd   1 18/9/18   12:54 PM
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abonnement

VIVES 161

agenda

Voor een tientje ben je ons vriendje 
Word lid van Vives en ontvang 6 keer per jaar Vives Magazine 
voor slechts €10,-. Abonneren kan op www.vives.nl/abonneren 

nieuws 
interviews 
recensies

reportages
apps

workshops 

161 2018
oktober

Onderwijsinnovatie en ICT

Nieuw schooljaar: maakonderwijs 

Interview Rinda den Besten   
 PO-Raad voorzitter: “Gratis oplos-singen  zie ik eigenlijk niet”

Karin Donkers is schoolleider van een compleet nieuwe school 

En waarom is het handig voor het onderwijs? 

Onderwijsambassadeur  

Wat is blockchain? 

vives.nl is volledig vernieuwd!
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Zoals gebruikelijk sluit Vives Magazine met het 

thema aan bij de week van de mediawijsheid

die van 16 t/m 23 november plaatsvindt. Het 

thema van de week van de mediawijsheid is dit 

jaar: Heb jij het onder de duim? De redacteuren 

zijn al op pad om daar de experts eens over te bevragen.

Op mijn wensenlijstje om te laten interviewen staat iemand die zich met name in het mbo laat 

horen en zien als het om mediawijsheid gaat. Maar ik ben eigenlijk ook heel benieuwd naar 

leveranciers en de combinatie mediawijsheid. Waarschijnlijk is tegen die tijd mijn eigen media-

wijsheid spel afgestoft en is er meer nieuws over ontwikkelingen rondom mediawijsheid

Natuurlijk zijn de vaste rubrieken ook in november weer van de partij. Het team is inmiddels 

zo op elkaar ingespeeld dat ook zij weten dat het thema belangrijk is, maar de inhoud belang-

rijker. Denk jij nu...nou ik wil eigenlijk ook wel een bijdrage leveren, of heb een suggestie voor 

een artikel? Mail dan naar karin@vives.nl. 
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Kijk voor meer congressen op nationaleonderwijsgids.nl/onderwijsagenda

Kijk voor meer evenementen 
op onderwijsagenda.nl

LOF Festival (voorheen: 
Lerarencongres) 
5 oktober, Amersfoort 

lo� estival.onderwijscooperatie.nl 

NRO Congres Samen op Koers 
31 oktober, Media Plaza Utrecht  

nro-congres.nl 

Themaconferentie 
‘Samenwerken 
met een school in 
het buitenland’ 
10 oktober, Den Haag 

nu� ic.nl 

Leer- en werkdag ‘samen 
slimmer leren’ 
2 oktober, Emmen

poraad.nl  

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

vast&zeker
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Met LessonUp maak je digitale lessen met video’s, afbeeldingen, interactieve vragen 

en quizen. Leerlingen kunnen direct meedoenof in hun eigen tempo aan de slag!

Activeer je schoollicentie en start vandaag nog op

www.lessonup.nl

Vanaf 10 docenten
Geen aparte docentlicentie nodig 
Eigen beheeromgeving
Eigen schoolkanaal
Eenvoudig uit te breiden
Verwerkersovereenkomst voor de hele school

Met de schoollicentie van LessonUp kun je met het 
docententeam samenwerken in een gedeelde 
omgeving.

Geef elke dag jouw beste les

Oktober Actie

Met de speciale schoollicentie van LessonUp werk je met 
je collega’s samen in een gedeelde omgeving. 

Regel je schoollicentie nu direct online op actie.lessonup.nl

en krijg in de maand oktober tot wel 30% korting! 

Vanaf 10 docenten
Geen aparte docentlicentie nodig 
Eigen beheeromgeving en school leskanaal

TOT 30%
KORTING

ACTIE.LESSONUP.NL
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Prowise & Oefenweb

Totaaloplossing onderwijs

De drie adaptieve online oefenprogramma’s Rekentuin, 

Taalzee en Words&Birds van Oefenweb zijn volledig 

geïntegreerd in de online leeromgeving Prowise GO.

Voor de leraar en leerling
Online leeromgeving

   Webapplicaties

   Educatieve verwerking

   Klassenmanagement 

   Prowise Presenter

Ga voor meer informatie of aanmelding naar www.prowise.com/prowise-go

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

De drie adaptieve online oefenprogramma’s Rekentuin, 

geïntegreerd in de online leeromgeving Prowise GO.geïntegreerd in de online leeromgeving Prowise GO.

Taalzee en Words&Birds van Oefenweb zijn volledig 

geïntegreerd in de online leeromgeving Prowise GO.geïntegreerd in de online leeromgeving Prowise GO.geïntegreerd in de online leeromgeving Prowise GO.geïntegreerd in de online leeromgeving Prowise GO.

Aan de slag met Prowise GO
Dé complete online leeromgeving zonder IT-zorgen

Voor de ICT‘er en bestuurder
IT-ontzorging

   Inclusief voorbereiding en migratie

   Inclusief beheer en onderhoud

   Allerlaagste total cost of ownership 

   6 euro excl. btw per leerling per jaar

Voor slechts €6* per leerling per jaar

*excl. btw
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