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10 Interview Linda Liukas   
Ruby – de naam is een verwijzing naar de 

programmeertaal Ruby – is de creatie waarmee de 
Finse kinderboekenschrijfster Linda Liukas (1986) 
‘computational thinking’ naar een jonge doelgroep 
brengt. Met haar avontuurlijke instelling en haar 
voorkomen doet Ruby een beetje aan Pippi Langkous 
denken. Beiden hebben de zonder-vrees- houding van ‘Ik 
heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ 
 

16 Ieder mbo een practoraat  
Een missie die voor zich spreekt. Ieder mbo 

een practoraat. Zo luidt de naam van de stichting die 
in 2015 is opgericht. Inmiddels krijgt deze ambitie en 
wensgedachte steeds meer vorm met ruim dertig 
actieve practoraten. De term ‘practoraten’ is in korte 
tijd ingeburgerd geraakt in het Nederlandse onderwijs. 
En, afgemeten aan het aantal actieve practoraten en 
practoraten in oprichting, aangeslagen als initiatief in 
de mbo-sector. 

38 Wat maak je me nou?  
Toen Fleur Besters tweeënhalf jaar geleden 

moeite had om een geschikte club te vinden voor 
haar technisch aangelegde zoon, besloot ze dat er 
in Eindhoven meer aanbod moest komen voor jonge 
‘techies’. Ze sloeg de handen ineen met Dynamo 
Jeugdwerk en zette als ‘aanjager’ een netwerk 
van trapveldjes voor techies op: Tech Playgounds 
Eindhoven. 

40 Nepnieuws en filterbubbels 
Dat gebeurt mij niet, wie daarin trapt is 

echt dom. Natuurlijk kan ik fake news herkennen. Wij 
leggen leerlingen uit hoe het werkt en we gebruiken 
waarschijnlijk de BIG6 als het gaat om zoeken, vinden 
en verwerken van informatie? Is dat wel zo? Laten we 
gewoon maar weer eens een opfrisartikel opnemen, 
want het thema van deze Vives is Mediawijsheid. 

november/december

waar&wat

Van de hoofdredactie

40

Ik moet altijd even wennen aan de wintertijd. 
Uitgeslapen te vroeg wakker worden maar aan  
het einde van de dag toch last krijgen van te weinig 
daglicht en vroeg donker. Zeker na de fantastische 
zomer die wij gehad hebben, is het even wennen.

Dit is de laatste Vives Magazine van 2018 alweer.  
Het was niet eenvoudig om deze gevuld te krijgen.
Op de een of andere manier slaat ook de schrijf-
moeheid toe. In deze Vives staan dus echt een 
aantal last minute artikelen. Het zijn prima 
artikelen, zoals het verslag van de Gouden Guppy 
die Luqo gewonnen heeft. Maar ik zelf moest ook 
(en dat doe ik echt niet vaak) zelf stevig in de  
pen klimmen.

Het artikel over nepnieuws en filterbubbels was 
ik aan mijn stand verplicht om zelf te schrijven. 
Als je materiaal voor onderwijs ontwikkelt, moet 
je ook wel een artikel kunnen schrijven. (Daar 
zullen docenten het wel niet mee eens zijn, maar 
die discussie ga ik niet meer aan). Slecht nieuws 
(voor degenen die Henk van Gils kenden) en goed 
nieuws wisselen elkaar dus af in deze Vives. Ik 
moet nog gaan bedenken waar de column over 
gaat, dus Lodewijk van Loko Cartoons gaat ook  
een last minute opdracht krijgen (of we hebben  
het andersom gedaan…eerst de cartoon en dan  
pas tekst).

In dit nummer staan een paar mooie interviews. 
Erno Mijland bevroeg Linda Liukas, de schrijfster 
van de Hello Ruby boeken. Carla Desain 
werd gekoppeld aan Paulo Moekotte, die als 
promovendus over sociale media niet mag 
ontbreken. Maar de vaste rubrieken zijn ook 
weer lekker gevuld door de toppers die deze 
rubrieken altijd maken. Ik ben zelf betrokken bij 
ConnnectedWithCes en vond dat een artikel waard. 
Van een gratis blogdomein naar een zelf gehoste 
community. Met Astrid Timmermans heb ik via 
Twitter contact, zij reageerde erg enthousiast toen 
ik haar vroeg meer over het digitale portfolio te 
vertellen. Genoeg te lezen dus! Geniet weer van 
deze Vives en tot volgend jaar. En heb je een idee, 
wens of inhoud….. mail me dan op karin@vives.nl. 

Karin Winters 
Hoofdredacteur Vives Magazine 
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actueel

De Grote Vriendelijke Podcast is de naam van de 

eerste Nederlandse podcast over jeugdliteratuur. 

De maandelijkse podcast is een initiatief van 

kinderboekrecensenten Bas Maliepaard (Trouw) en 

Jaap Friso (JaapLeest.nl) en wordt opgenomen in 

kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem.

In de onafhankelijke podcast bespreken 
Maliepaard en Friso maandelijks enkele 
nieuwe kinderboeken en ontwikkelingen in 
de jeugdliteratuur. Ook ontvangen zij een 
gast met wie ze uitgebreid ingaan op diens 
werk. Dat kan een schrijver zijn, maar ook 
een illustrator of vertaler. Het duo richt zich 
tot een volwassen publiek en hoopt met 
de podcast de breedte van de Nederlandse 
jeugdliteratuur te laten zien. Bas Maliepaard: 
“Er verschijnen veel interessante en 

boeiende kinderboeken en daar is relatief weinig aandacht voor in de 
reguliere media. Wij willen met dit nieuwe platform ons enthousiasme over 
jeugdliteratuur met anderen delen.”

Uitgelicht

Het Innovatiehuis in Den Bosch (Koningsweg 38) organiseert prachtige 
activiteiten. www.cviweb.nl

Themamiddag Drones in het MBO 

Datum: vrijdag 7 december 2018
Website: cviweb.nl/portfolio-item/themamiddag-drones/
Tijdens deze themamiddag over Drones in het mbo zullen een aantal 
betrokken studenten en docenten hun projecten laten zien of bespreken 
en krijg je meer informatie over de mogelijkheden voor het bouwen en 
gebruik van drones in mbo-opleidingen. Wil je meedoen? Iedereen met 
belangstelling voor dit thema is welkom. De middag wordt georganiseerd 
door het Consortium voor Innovatie op initiatief van en in samenwerking 
met Sem van Ge� en, trainer/ ontwikkelaar bij Koning Willem I College. 
Ook zal Martin Borrsie (docent Mechatronica bij Da Vinci College) zijn 
medewerking verlenen. 

Themamiddag LRN21 ‘wat verwacht het bedrijfsleven van 
21e-eeuwse vaardigheden’

Datum: vrijdag 14 december 2018 
Website: cviweb.nl/portfolio-item/lrn21-21e-bedrijfsleven-perspectief/
Samenvatting: Een themamiddag rondom 21e-eeuwse vaardigheden. 
Vanuit het netwerk LRN21 blijft het enorm belangrijk de ontwikkelingen 
samen met het bedrijfsleven te verkennen. Er wordt gestart met een 
netwerk lunch (op inschrijving) en de interactieve middag wordt afgesloten 
met een informele netwerk borrel. 

Jaap Friso - Bas Maliepaard - Bibi Dumon Tak

Henk van Gils

4 januari 1960 - 28 oktober 2018

Intens verdrietig hebben we veel te vroeg afscheid 
moeten nemen van onze vriend, collega en inspirator. Je 

enthousiasme, humor en onderwijspassie zullen ons tot in 
de lengte der dagen bijblijven en motiveren. 

Overlijdensbericht
Hoewel heel veel mensen in het onderwijsnetwerk en ook de 
klanten van een van onze grootste sponsoren Prowise het bericht al 
ontvangen hebben, toch ook even in Vives Magazine. 

Centraal in deze middag staat het boek met de titel ‘21st century skills’: 
de uitdaging voor iedere medewerker en iedere organisatie’. Matthijs 
Akkenaar en Hans Schuurmans (SkillsTown), auteurs van het boek ’21 
century skills voor organisaties’ zullen deze middag het verhaal uit het 
boek toelichten. Alex van der Linden en Marcel de Leeuwe zullen namens 
KLM Learning & Development laten zien hoe bij KLM deze skills worden 
toegepast in de leer- en werkomgeving van medewerkers. 

De Grote Vriendelijke Podcast over jeugdliteratuur
Eerste Nederlandse kinderboekenpodcast

De podcast werd in september gelanceerd en inmiddels staan er drie 
afleveringen online: met Jacques Vriens over zijn boek ‘Code Kattenkruid’, 
Bibi Dumon Tak over haar eerste poëziebundel ‘Laat een boodschap 
achter in het zand’ en Janneke Schotveld over haar eerste sprookjesboek 
‘De kikkerbilletjes van de koning’. De Grote Vriendelijke Podcast is te 
beluisteren via degrotevriendelijkepodcast.nl, Spotify, TuneIn en alle grote 
podcastplatforms, waaronder iTunes, Apple Podcasts en Stitcher. 

De GVP is ook te volgen op Twitter (@degvpodcast), Instagram (/gvpodcast) 
en Facebook (/degvpodcast).
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adat Astrid in 2009 met haar onderwijsidee de Pioniers-
prijs (Nederland Kennisland) won, combineerde ze haar 
lesgevende taken met het door ontwikkelen van een 
thematische werkwijze op het gebied van onderzoekend 

en ondernemend leren binnen wereldoriëntatie en taal (Wetenschap 
& Technologie onderwijs). Vanuit haar daaropvolgende rol als kwar-
tiermaker van het Regionale Talentnetwerk (Min OCW & Platform 
Bètatechniek) constateerde ze dat er binnen het basisonderwijs een 
groeiende behoefte is om de brede talentontwikkeling van leerlingen in 

beeld te brengen: “Leerkrachten zijn voort-
durend bezig met het creëren van optimale 
condities voor de gehele ontwikkeling van 
leerlingen. Voor het bevorderen van het 
zelfvertrouwen en de motivatie van kinderen 
is het van belang om ze ruimte te bieden en 
waar nodig te ondersteunen en te begeleiden. 
Door het in beeld brengen van wat wel goed 
gaat inclusief feedback en verbeterpunten, 
blijven leerlingen betrokken en bereid om 
verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 
leerproces. Want wat voor ons werkt, werkt 
ook voor hen!”

Samenwerken vanuit passie: 1 + 1 = 3 
Schoolteams kunnen zelf keuzes maken bij de invulling, de vormgeving 
en de verdere concretisering van de onderwijsleerlijnen (op basis van 
de SLO-inhoudslijnen). Het samenstellen van een beredeneerd aanbod 

met kind-, streef- en beheersingsdoelen, vraagt om nogal wat tijd en 
expertise van een team. Helemaal als je een koppeling wilt maken 
tussen je aanbod en de daaropvolgende ontwikkeling en/of leerresul-
taten per leerling. “In de gesprekken die ik met schoolteams voerde, 
ervoer ik dat er een discrepantie is tussen wat scholen in beeld willen 
brengen over en voor hun leerlingen en waar scholen op afgerekend 
(menen te) worden. Opvallend was de eenduidige behoefte aan een 
digitaal portfoliosysteem waarin de gehele ontwikkeling van een kind 
in beeld kan worden gebracht, bij voorkeur in relatie met leerdoelen, 
talenten en/of trotsstukken van een kind. Als onderwijspionier ervoer 
ik dat het wenselijke eindresultaat van mijn onderwijsidee uitsluitend 
te behalen was door samenwerking met collega’s en professionals 
uit andere disciplines. Vanuit de kracht van verschillen kun je bergen 
verzetten.” 

Op natuurlijke wijze ontstond er een denktank onder aansturing van 
Tim Smit, die alles weet van projectmanagement binnen ICT en onder-
wijs. Hij is tijdens zijn loopbaan verantwoordelijk geweest voor het 
opzetten en begeleiden van multidisciplinaire ICT-projecten, waaronder 
de realisatie digitale toetsprogramma’s en intranetten voor meerdere 
universiteiten. “Allereerst zijn we met een aantal bestaande leveranciers 
in gesprek gegaan om te onderzoeken of er samenwerking mogelijk 
was voor een uitbreiding richting een kindgericht en gebruiksvriende-
lijk portfoliosysteem. Aangezien dat niet op gang kwam, zijn we zelf 
aan de slag gegaan met een onderwijskundig en technisch team. Een 
gewaagd avontuur waarbij we werden geleid door lef, zelfopgelegde 
doelstellingen, doorzettingsvermogen en persoonlijke idealen van alle 

Onderwijsechtpaar Smit nam een gewaagde stap voor toekomstgericht basisonderwijs. Beide 

echtlieden werkten lange tijd afzonderlijk in het onderwijs. Astrid onder meer als leerkracht in de boven- 

en middenbouw op een jenaplanschool en Tim als innovatiemanager ICT binnen de academische wereld. 

Hun drive om een gebruiksvriendelijke integrale werkomgeving voor leerkrachten en leerlingen te 

ontwikkelen, ligt een stuk genuanceerder dan aanvankelijk wordt aangenomen, stelt onderwijsechtpaar 

Astrid Timmermans en Tim Smit.  

Hoe kan een integraal leer-, 
portfolio- en volgsysteem het 
onderwijs beter ondersteunen? 

N
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participanten. Doorslaggevend was dat we de juiste mensen aan boord 
hadden, waardoor er een samenwerking ontstond tussen specifieke 
talenten. Meloo (Mijn Eigen Leer- en Ontwikkel Omgeving) is het 
resultaat! Inmiddels is Meloo in gebruik door verschillende scholen en 
besturen.”

Centraal stond de vraag: ‘Hoe kan een integraal leer-, portfolio- en volg-
systeem het onderwijs en de leerling beter ondersteunen?’ In gesprek 
met leerlingen, leerkrachten, directeuren, onderwijskundigen en innova-
tieve ontwikkelaars ontstond er een wens om een combinatie te maken 
van een trotsmap, groeihoek, kindportfolio-, taak-, planning- en volgsys-
teem, die maatwerk in de klas nog beter ondersteunt. Vooruitlopend op 
de ‘Verplichtstelling Wetenschap & Technologie-onderwijs 2020’, wilden 
we onderzoekend en ontwerpend leren faciliteren, in samenhang met 
de kerndoelen van ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Dit streven heeft 
uiteindelijk geresulteerd in een themaplanner waarbij leerlingen in een 
doorlopende leerlijn in samenhang kennis opdoen. Met behulp van 
de tool ‘leerlijnen selectie’ worden thema’s cyclisch aangeboden. Het 
bijpassende veelzijdige bronnenmateriaal (thematische kennisbanken) 
verschijnt automatisch in de werkhoek van de leerling. Voor de groepen 
1-2  is een tweejarencyclus beschikbaar met dezelfde thema’s die in de 
middenbouw en bovenbouw herhaald en verdiept worden. 

Nieuwe media vraagt om een toekomstgerichte visie op leren
Meloo is vanuit een toekomstgerichte visie op leren opgezet. Leerlingen 
werken in de digitale en fysieke leeromgeving aan groeps- of indivi-
duele activiteiten. Gemaakte afspraken en de taakverdeling worden in 
een gedeelde projectomgeving vastgelegd, uitgewerkt, ingeleverd en/
of gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem. Leerlingen kunnen hier ook 
informatie, talenten en resultaten delen met anderen. De leerling kan 
altijd terugkijken op zijn of haar werk. “Het werken in Meloo doorbreekt 
de gewoontes van oud mediagebruik. Een eenvoudig voorbeeld is het 
ontbreken van een ‘save-knop’ waarmee leerkrachten ooit geleerd 
hebben bestanden op te slaan op de pc. Nu vindt dat automatisch plaats 
door het aanklikken van een functionaliteit. Een ander voorbeeld is de 
menustructuur waar wij als volwassenen op gericht zijn. Die is taak-
gericht opgebouwd vanuit woorden, terwijl kinderen gericht zijn op 
pictogrammen die de functionaliteiten aangeven. Er is nu eenmaal een 
verschil in de wijze waarop de oudere en de jongere generatie omgaat 
met digitale geletterdheid. De leerling populatie van een school ververst 
ieder jaar weer. Dit betekent dat we in het onderwijs mee moeten gaan 
met onze tijd. Dat hoort bij de taak die wij hebben om kinderen voor te 
bereiden op hun toekomst.”

7
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In hoeverre sluit het huidige onderwijs aan op de invloed van 
(social) media op leren? 
Deze vraag roept veel reacties op, met name bij professionals die ervan 
overtuigd zijn dat kennis aanleren hoofdzakelijk plaatsvindt door het 
e�ectieve instructie model. Voor een objectief beeld zal er in de loop 
der jaren meer onderzoek gedaan moeten worden naar de invloed van 
social media en de werking van mediawijsheid. Over het algemeen zijn 
leerkrachten geneigd om het leerproces onder controle te houden. 
Terwijl de digitale mogelijkheden en tools zoals social media meer 
vrijheden geven aan leerlingen. Voor leerkrachten, die verantwoorde-
lijkheden hebben voor het leerproces en de resultaten, kunnen deze 
vrijheden beangstigend zijn. Nieuwe media worden in het onderwijs 
onvoldoende onderkend. Maar we kunnen niet ontkennen dat er 
dankzij mediawijsheid nieuwe manieren van leren ontstaan waarbij 
het eenzijdig opdoen van kennis binnen lessen, wordt uitgebreid met 
aandacht voor executieve functies zoals leren leren, de vaardigheid om 
goede informatie te vergaren en te verwerven. Kort gezegd, met behulp 
van technologische functionaliteiten en gebruikmakend van de (social) 
media, nemen digital natives deel aan de samenleving. Jongeren weten 
de beschikbare media doelgericht in te zetten om te leren en om de 
kwaliteit van hun leven te optimaliseren.  

“Meloo brengt kind en talent tot bloei” middels zes functionaliteiten:

Projectmatig werken 
Met behulp van een thematische driejarencyclus selecteert 
de leerkracht wereldoriënterende doelen in combinatie met 
leerdoelen uit de overige leergebieden en toekomstgerichte 
vaardigheden. Bijpassende groeps- of individuele activiteiten, 
inclusief de taakverdeling, worden in een gedeelde projec-
tomgeving uitgewerkt, ingeleverd en/of gekoppeld aan het 
leerlingvolgsysteem.   

Portfolio
Werkstukken en prestaties van leerlingen worden ingevuld, 
getoond en opgeslagen in een portfolio. Met trots kunnen leerlin-
gen bijzonderheden, talenten en resultaten delen met anderen. 
De leerling kan altijd terugkijken op zijn of haar werk. De bijbe-
horende waarderingen kunnen eenvoudig worden teruggeleid 
naar het oorspronkelijke werkstuk. Zo ontstaat een chronologisch 
beeld van de brede ontwikkeling van de leerling. 

Leerlingvolgsysteem 
Lesactiviteiten, taken, opdrachten en prestaties van leerlingen 
zijn eenvoudig te koppelen aan tussenleerdoelen (TULE/SLO). 
Meloo waardeert en synchroniseert de bijbehorende presta-
ties en vorderingen van leerlingen binnen een groeps- en een 
kindoverzicht. Op basis van de voortgangsstatistieken kunnen 
individuele leerplannen worden ontwikkeld.

Leerling registratiesysteem 
Binnen het integrale LeerlingRegistratieSysteem worden dossiers 
(inclusief absentie, prevalentie en coachverslagen) veilig opge-
borgen. Dankzij de koppeling van het LeerlingRegistratieSysteem 
met BRON wordt de leerling informatie gesynchroniseerd met 
DUO. Hiermee zijn de leerlinggegevens altijd op orde en wordt 
voldaan aan de AVG-regelgeving. 

Informatiebronnen
Projecten, lesactiviteiten en opdrachten worden binnen Meloo 
gekoppeld aan gewenste leerdoelen en leerlijnen van het cur-
riculum. Tegelijkertijd worden de geselecteerde leerdoelen 
gekoppeld aan veelzijdige informatiebronnen die leerlingen, op 
niveau, kunnen raadplegen. De thematische kennisbanken onder-
steunen de leerling bij het zelfstandig opzoeken van informatie 
op internet.

Taakregistratie
Binnen Meloo faciliteert de leerkracht klassikale en zelfstandige 
opdrachten voor (specifieke) leerlingen. Bij het selecteren van 
de gewenste leerdoelen verschijnt er een beschrijving van de 
bijbehorende tussenleerdoelen van de verschillende niveaus. De 
resultaten van de prestaties worden automatisch geregistreerd 
op groeps- of kindniveau.

Voor geïnteresseerden organiseren we door het hele land gratis 
inspiratiebijeenkomsten. Deelnemers van de gratis bijeenkomsten 
kunnen een demo-account krijgen met een instructievideo. 
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Advertorial
tekst: Rens Blom8

De klaslokalen op de eerste verdieping van het Amstelveen College 
zitten vol, op deze woensdagmiddag even voor tweeën. In de 
gangen praten scholieren bij, in de kantine worden de laatste 

broodzakjes van de lunchpauze opgeruimd. Alles wijst op een woens-
dag zoals er zoveel van zijn, maar niets is minder waar. Loop één trap 
omhoog en je wordt verwelkomd door leerlingen in blauwe T-shirts met 
de naam van hun school. Ze wijzen je naar links, waar de gangen ver-
sierd zijn en tafels staan met gebak, ko�ie en thee. Technici testen er de 
microfoons en een cameraploeg neemt de laatste details door. Hier gaat 
iets gebeuren, dat moge duidelijk zijn. 

Het Amstelveen College opent om half drie namelijk een heus medialab, 
dat tot stand is gekomen in samenwerking met techbedrijf HP en De 
Rekenwinkel, een leverancier van elektronisch schoolmateriaal. Bij de 
opening zijn niet alleen journalisten en eigen leerlingen en docenten 
aanwezig; het Amstelveen College heeft ook docenten en bestuurders 
van andere basis- en middelbare scholen uit de omgeving uitgenodigd. 
Rector-bestuurder van het Amstelveen College Anke de Peuter legt aan 
Vives uit waarom. “Er was vooraf veel interesse van andere scholen, en 
het medialab dient voor ons en HP als een showroom om te laten zien 
wat er allemaal mogelijk is met techniek. Dat willen we onze collega’s 
graag als eerste laten ervaren.” 

Leerlingen van het Amstelveen College krijgen vanaf 
dit schooljaar niet alleen les in klaslokalen, maar ook 
in een high-tech medialab. In samenwerking met HP en 

De Rekenwinkel heeft de middelbare school een ruimte 

gerealiseerd waar kinderen aan de slag kunnen met Virtual 

Reality, 3D-printers, robotica en meer. 12 november vond 

de feestelijke opening plaats en Vives was erbij. 

Amstelveen College 
neemt modern 
medialab in gebruik 

Deze apparatuur staat er in het medialab 
Het medialab van het Amstelveen College is voorzien van 4 Virtual Reality-headsets van HP (de Z VR backpack) en HTC 
(de Vive). Ook staan er 6 HP Sprouts, een all-in-one-computer met een projector, hoge-resolutie camera’s, een aanraak-
gevoelige mat en ondersteuning voor 2D- en 3D-scanning. In het lab vind je ook een high-end HP SLS 3D-scanner en 
twee Ultimaker 3 printers die 3D-objecten printen. Voor de vakken robotica en programmeren gebruiken de leerlingen 
producten van Lego Mindstorms, Fable en Sam labs. Tenslotte zijn er voor de kinderen 128 HP-laptops met Windows-
software en het O�ice 365-pakket aangeschaft. 
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Leerlingen vinden robots heel 
spannend, het heeft een enorme 
aantrekkingskracht

Nieuwe technologie 
Het medialab wordt geopend door De Peuter, leerlingen en Paul 
Rosemöller, de voorzitter van de Voortgezet Onderwijs Raad (VO-Raad). 
In een korte toespraak heeft laatstgenoemde het vol lof over de kwali-
teit van het Nederlands voortgezet onderwijs, al erkent hij dat het altijd 
beter kan. Kinderen kunnen daarbij helpen, betuigt Rosemöller. “Betrek 
leerlingen meer bij de vormgeving van het onderwijsprogramma om 
de lessen beter en leuker te maken.” Het medialab op het Amstelveen 
College is volgens hem ‘een prachtig initiatief’. “Hier wordt de buiten-
wereld naar binnen gehaald.” Herbert Wormgoor, communications 
manager van HP Benelux, knikt instemmend. Hij is trots dat deze school 
de durf en de visie heeft om in te zetten op nieuwe technologie in het 
onderwijs, zegt hij tegen Vives. “En ik hoop dat meer scholen dit concept 
oppakken, dat kan ook in andere vormen.” 

Na de symbolische opening gaan de deuren van het medialab open en 
stromen de docenten, leerlingen en andere genodigden naar binnen. 
Het lab, dat de grootte heeft van zo’n twee klaslokalen, oogt fris en 
overzichtelijk. De muren zijn behangen met foto’s van futuristische 
robots en aan het plafond hangen tl-balken die blauw licht geven. In 
het medialab zijn drie zones gecreëerd waar gewerkt gaat worden met 
robotica, 3D-printers en 3D-scanning en Virtual Reality (VR). Aan twee 
ronde tafels, inclusief stopcontacten, kunnen scholieren op hun laptops 
werken. Ook een enorm Sharp-beeldscherm voor uitleg van de docent 
ontbreekt niet. De aanwezigen kijken hun ogen uit. 

Andere kant van de wereld 
Terwijl de leerlingen – op aanraden van een docent – de eerste Lego-
robots in elkaar knutselen, zetten twee docenten van een naburige 
basisschool allebei een VR-bril op. Plots bevinden ze zich niet meer in 
Amstelveen, maar staan ze op een 710 meter hoge berg aan de rand 
van Rio Janeiro. “Kijk eens omhoog”, zegt een glimlachende instructeur 
tegen de onwennig bewegende dames. Als de hoofden omhoog gaan, 
zien ze het 38 meter hoge standbeeld van Christus de Verlosser, die uit-
kijkt over de stad. Er klinken oeh’s en aah’s, nu willen een paar kinderen 
ook ‘zo’n vette bril’ op. 

Het medialab van het Amstelveen College is dit schooljaar gereser-
veerd voor de honderden brugklassers. Ouderejaars leerlingen die 
een excellentieprogramma volgen van de vakclusters gamma, bèta en 
kunsten, kunnen ook gebruikmaken van de faciliteiten. Grote vraag is: 
kunnen de docenten van het Amstelveen College overweg met al deze 
nieuwe apparatuur? Jeanette Lotte, conrector onderwijs van Amstel-
veen College, die leiding geeft aan dit bijzondere project, vertelt dat de 
docenten de eerste excellentieprogramma’s (beta, kunsten, gamma) 
al hebben ontworpen. “De ondersteuning die HP aanbiedt m.b.t  het 
gebruik van de apparatuur en de digitale leerpaden van Edutrainers 
die een grote groep docenten volgen zorgen ervoor dat er mooie 
onderwijskundige stappen worden gemaakt. Ook worden er good- 
practice-middagen georganiseerd in het Medialab. Eigentijds leren 
van en met elkaar, daar staat het Amstelveen College voor. Waar  
nodig huren we extern personeel in.”

Na een rondleiding door het medialab staan er drie workshops op het 
programma. Docent Ton Out van het Amstelveen College praat vak-
genoten bij over ‘inspirerende voorbeelden van eigentijds onderwijs’ 
op de school, een instructeur van Edutrainers vertelt over educatieve 
smartphone-apps en handige online tools voor docenten en Klaas 
Kuperus van De Rekenwinkel informeert geïnteresseerden over de 
apparatuur die in het medialab staat. De Rekenwinkel is gespecialiseerd 
in het inkopen van VR-producten, robotica en 3D-printing en -scanning 
voor scholen. Het bedrijf heeft dat in samenwerking met HP ook voor 
het Amstelveen College gedaan. Na zijn workshop heeft Kuperus tijd 
voor een een-op-een-gesprek met Vives, waarin hij onder andere uitlegt 
waarom er vier VR-headsets zijn aangeschaft. “Toen ik Anke, de rector, 
meenam naar het HP-kantoor, vertelde ze me dat scholen tegenwoordig 
geacht worden om met de leerlingen op reis te gaan. Met de bus naar 
Parijs, Londen of Berlijn, bijvoorbeeld om musea te bezoeken. Anke 
legde me uit dat zulke reizen niet alleen klauwen met geld kosten, maar 
dat je ook zit met veiligheid. Want hoe weinig het ook voorkomt: er 
vinden aanslagen en busongelukken plaats. Dankzij Virtual Reality reis 
je overal naartoe, dus daar los je het probleem mee op.” 

Dat het merendeel van de gebruikte apparatuur van HP is, is vanwege 
de samenwerking logisch. Maar, beklemtoont Kuperus: “We hebben 
geen oogkleppen op. Waar HP geen echte oplossing voor heeft, daar 
kijken we naar andere merken. We hebben bijvoorbeeld gekozen voor 
een Sharp-beeldscherm, een bril van HTC en 3D-printers van Ultimaker.” 

Privacy, robots en de cloud 
In het lokaal ernaast vertelt digikunde docent Ton Out over zijn vak, dat 
pas sinds dit schooljaar bestaat. “Ik heb een hele nieuwe functie en leer 
brugklassers onder andere over privacy, hoe het internet is gemaakt 
en wat ‘de cloud’ inhoudt.” De kinderen gaan na de kerstvakantie leren 
programmeren. “Leerlingen vinden robots en dergelijke heel spannend, 
het heeft een enorme aantrekkingskracht.” Zijn mededocenten, die wat 
onwennig in de schoolbanken zitten, knikken. Een aantal maken ijverig 
aantekeningen en regelmatig wordt Out onderbroken door iemand met 
een vraag of eigen ervaring. “We zouden in het onderwijs ook veel meer 
moeten doen met educatieve games, want ook daar zijn kinderen heel 
enthousiast over”, rondt de docent af.

Terug naar Kuperus van De Rekenwinkel, die als motto ‘Inspireren is 
leren’ heeft. Hij is ervan overtuigd dat kinderen in een inspirerende 
ruimte sneller en met meer motivatie leren. “Als je alle apparatuur uit 
het medialab in een traditioneel leslokaal neerzet, dan inspireert dat 
totaal niet. Wij hebben met het medialab een ruimte gecreëerd die, 
zodra je binnenstapt, het gevoel geeft: ik wil hier aan de slag.” En dat 
klopt.

Om kwart over vijf, lang na het zoemen van de laatste schoolbel, zitten 
er nog steeds scholieren te knutselen in de robotica-hoek. Een van hen 
laat zijn op afstand bestuurbare autootje tussen de schoenen van de 
overgebleven leraren slalommen. Het medialab is een aanwinst voor de 
school, vindt de jongen. “Kijk dan! Dit is toch veel leuker dan landen uit 
je hoofd leren?”  

Wie betaalt het medialab? 
De technologische apparatuur in het medialab is gaaf, maar ook prijzig. De HP Sprouts kosten zo’n vierduizend euro per stuk en aan de draag-
bare HP-computer met VR-bril hangt een vergelijkbaar prijskaartje. Tel daar nog 128 laptops, twee professionele 3D-printers en meer producten 
bij op en je snapt dat er fors is geïnvesteerd in de techniekruimte. “Ik moest de raad van bestuur overtuigen van de visie en de mogelijkheden 
van dit lab”, vertelt rector De Peuter. Het scheelt dat partner HP korting gaf op de apparatuur, al geven de partijen geen details prijs. De Peuter 
verzekert wel dat het techbedrijf zich ‘absoluut niet bemoeit met de vormgeving van het onderwijs’. 
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‘Ik wil de Bjørk van het 
programmeren worden’

‘Computational thinking’ voor jonge kinderen

Als de zesjarige Ruby haar speelgoed moet opruimen, bergt ze keurig haar knuffels, 
blokken en poppenhuis op. Haar kleurpotloden laat ze echter op de grond liggen. 

“Kleurpotloden zijn geen echt speelgoed”, zegt ze. Zo werkt het ook bij computers: 

ze doen precies wat je ze opdraagt, niets meer, niets minder.

Ruby – de naam is een verwijzing naar de programmeertaal Ruby 
– is de creatie waarmee de Finse kinderboekenschrijfster Linda 
Liukas (1986) ‘computational thinking’ naar een jonge doelgroep 

brengt. Met haar avontuurlijke instelling en haar voorkomen doet Ruby 
een beetje aan Pippi Langkous denken. Beiden hebben de zonder-vrees-
houding van ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’

In 2015 verscheen het eerste boek in de serie ‘Hello Ruby’. De titel 
verwijst naar de eerste oefening waarmee sinds jaar en dag zowat elke 
programmeercursus begint: ‘Hello, World!’ Om de uitgave mogelijk te 
maken, zamelde Liukas bijna 400.000 dollar in via het crowdfunding-
platform Kickstarter. Daarna ging het snel. Zo zijn ondertussen haar 
boeken vertaald in 25 talen. Twee titels zijn in het Nederlands verkrijg-
baar. “Mijn boeken gaan niet over hardware of software, maar over hoe 
programmeren werkt en hoe je de taal kunt gebruiken om je er mee te 
uiten.” Ik spreek Liukas medio oktober, na afloop van haar presentie op 
de ESHA-conferentie in Tallinn, Estland (zie kader), waar ze haar verhaal 
deelt met zo’n 700 schoolhoofden.

Ruby is 6 jaar. Is je doelgroep niet veel te jong om 
al na te moeten denken over iets ingewikkelds als 
programmeren?
“Mijn boeken gaan over het begrijpen van de wereld om je heen. Daarin 
spelen computers en programma’s een steeds belangrijkere rol. Er 
zijn misschien wel honderd computers in je huis te vinden; ik vind het 

belangrijk dat ook kinderen begrijpen hoe die werken. Ik richt me in 
mijn werk op kinderen tot 9 jaar. Je kunt de boeken samen lezen met 
een volwassene, zo leer je samen. Ik wil kinderen met mijn boeken 
een positief en optimistisch verhaal brengen over programmeren. 
Programmeertaal is een nieuwe wereldtaal waarin veel plaats is voor 
je creativiteit. Computers bieden veel mogelijkheden om te spelen. 
Computational thinking gaat vooral over de onderliggende principes van 
programmeren. Het geeft je grammatica en vocabulaire om te begrijpen, 
uit te leggen en te creëren.”

Hoe maak je die principes duidelijk aan zo’n jonge 
doelgroep?
“Mijn lezers leren bijvoorbeeld dat computers jouw opdrachten let-
terlijk nemen en dat je geen stappen mag overslaan. In het eerste boek 
moet Ruby zich snel aankleden, maar er is niet gezegd dat ze eerst haar 
pyjama uit moet doen. Dus doet ze haar kleren over haar pyjama aan. Ik 
leg niet uit wat een ‘loop’ is, geef geen definities, maar vraag kinderen: 
hoe voelt een ‘loop’ aan? Dan neem ik een dans als voorbeeld. Als je 
danst, maak je bepaalde passen en herhaalt die. Als je dat heel lang doet, 
word je heel moe of wordt je moeder boos. Dus vertel ik dat je in je ‘loop’ 
een ‘until’ moet bouwen, een voorwaarde die vertelt wanneer de ‘loop’ 
onderbroken moet worden. Of neem een moeilijk begrip als algorit-
mes. Ik geef eerst de opdracht de getallen 1, 56, 4, 70, 20 op volgorde 
te zetten. Dat is niet moeilijk. Stel nu: je hebt een reeks van honderd 
getallen. Dan wordt het tijdrovend die op volgorde te zetten. Een com-
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puterprogramma kan dat sneller. Welke opdrachten zou je de computer 
dan moeten geven, welke regels moet de computer volgen? Je maakt in 
dit geval een ‘bubble sort’, waarbij eerst de eerste twee cijfers op een rij 
worden gezet, dan nummer twee en drie enzovoort en net zo lang tot 
alle getallen goed staan.”

Fake news, digitale kinderlokkers, gameverslaving, 
manipulaties door Facebook… er zit ook een duistere 
kant aan de wereld van computers. Hoe ga je daarmee 
om in je boeken? 
“Ik vind dat jonge kinderen recht hebben op een zorgeloze jeugd, dat 
je ze een optimistische kijk op de wereld moet bieden. Zeker, er zit een 
donkere kant aan de huidige technologische ontwikkelingen. Maar daar 
kun je ze later ook nog mee leren omgaan, op het moment dat ze ook op 
andere manieren de grote boze wereld gaan verkennen. Jonge kinderen 
kunnen gemakkelijk in aanraking komen met die boze wereld via het 
internet. Moet je ze daarvoor behoeden? Ik vind dat wel een dilemma. 
Net als in de fysieke wereld hebben kinderen ruimte nodig om deels 
zonder toezicht, zonder beperkingen de wereld te verkennen. Dat gun ik 
ze ook in de digitale wereld. Je kunt ze wel vertellen wat ze moeten doen 
als er iets gebeurt dat niet pluis aanvoelt. Zoals je kinderen ook zegt 
geen snoepjes van vreemden aan te nemen als ze buiten gaan spelen.”

Ruby is een meisje. Je wilt vast met je boeken bereiken 
dat meer meisjes gaan programmeren, zodat ze straks 
een bijdrage kunnen leveren aan de economie.
“Het boek is niet alleen voor meisjes. Ik zie dat ook jongens de boeken 
waarderen. In Japan vertelde een jongetje me dat Ruby zijn favo-
riete stripkarakter is. Zeker, het is mooi als meer meisjes en vrouwen 
leren programmeren. Maar voor mij is het economische perspectief 

daarbij niet belangrijk. Ik hoef geen 
bijdrage te leveren aan het toekomstige 
Bruto Nationaal Product van landen. 
Ik ben onafhankelijk, niet verbonden 
aan de Googles en Microsofts van deze 
wereld die staan te springen om goede 
programmeurs. Zij proberen jonge 
kinderen al genoeg te beïnvloeden 
vanuit hun perspectief. Technologie 
is te belangrijk om het over te laten 
aan alleen de techneuten. Mijn wapen, 
als eenling tegen de grote bedrij-
ven, is dat ik verhalen kan vertellen, 
verhalen die kinderen aanspreken, 
die hun creativiteit bevorderen, 
ze stimuleren om te spelen, hun 
fantasie te gebruiken. Als een kind 
me in een workshop vertelt dat een 
fietslamp ook een soort computer 
is en dat je er een filmprojector van 
zou kunnen maken, heb ik het goed 
gedaan. Dan heeft de verbeelding 
gewerkt, vanuit het begrip wat 

technologie kan doen. Ik voel me 
goed in de rol van rebel, iemand die 
iets unieks brengt.” Lachend: “Als 
ik groot ben, wil ik de Bjørk van het 
programmeren worden.”

Artificiële intelligentie, big 
data… de digitale wereld 
ontwikkelt zich in razend 
tempo. Neem je je lezers 
ook mee in die nieuwe 
ontwikkelingen? 
“Eerst hadden we alleen regels, 
heldere opdrachten die we com-
puters geven. Nu voeren we ze de 
data. Daarmee kan een slimme 
computer tegenwoordig zelf een 
model maken. We geven hem vier plaatjes van een kat en hij zal de vijfde 
kat als kat herkennen. Dat is een principe dat ik uitleg. Ook hier zit weer 
een keerzijde aan. Zo kan een lerend systeem vooroordelen bevestigen: 
een computer zou op basis van data bijvoorbeeld kunnen stellen dat ver-
pleegkundigen altijd vrouwen zijn. In mijn nieuwste boek, op dit moment 
alleen nog in het Fins verkrijgbaar, ga ik in op hoe de wereld verandert 
onder invloed van de computer.”

Hoe zouden scholen met de ‘Hello Ruby’-verhalen of 
met computational thinking in het algemeen aan de 
slag kunnen?
“Die vraag krijg ik vaak en ik kom er steeds meer achter dat ik daarvoor 
niet een pasklaar antwoord heb. Er zijn veel verschillen in hoe onderwijs 
wordt georganiseerd. Groot-Brittannië en Australië kennen bijvoorbeeld 
een curriculum rond computers en programmeren. In Finland wordt 
veel thematisch gewerkt. Als je aan een thema werkt, zoals verkiezin-
gen, kun je daar betekenisvol computational thinking aan koppelen. 
Ook in projectonderwijs kun je computational thinking een plek geven. 
Voor oudere leerlingen die vanuit interesse al veel doen en kunnen met 
programmeren, zou je als school samen kunnen werken met het bedrijfs-
leven. Met realistische vraagstukken als vertrekpunt, kun je ze dan laten 
ervaren dat zij actief kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen. 
De belangrijkste boodschap die het onderwijs mee moet geven aan 
jonge mensen is deze: computational thinking is iets dat door mensen 
gedaan wordt, niet door computers.”  

De Nederlandse vertalingen van de ‘Hello Ruby’-
boeken worden uitgegeven door Uitgeverij Nieuwe-
zijds. Op helloruby.com/nl vind je meer informatie en 
een aantal werkbladen. De lezing van Liukas op de 
ESHA-conferentie is terug te zien op esha2018.eu.

www.bco-onderwijsadvies.nl

ESHA Conference 2018
ESHA is de European School Heads Association. Elke twee jaar organiseert de 
ESHA een conferentie voor schoolleiders. Dit jaar was de conferentie van 17 tot 
en met 19 oktober in Tallinn, Estland. Thema was de snel veranderende wereld 
en de plek daarin voor het onderwijs. Directeur-bestuurder Peter de Jong en 
manager innovatie Erno Mijland bezochten de conferentie als vertegenwoordi-
gers van BCO Onderwijsadvies in Venlo. Dit onderwijsadviesbureau begeleidt 
scholen onder andere in trajecten rond onderwijsontwikkeling. “Daarbij gaat het 
niet om de tools en de knopjes”, vertelt Mijland. “Het gaat om leren, om didactiek, 
kinderen op ‘aan’ zetten met alle kennis en mogelijkheden die beschikbaar zijn. 
En het gaat om een visie op wat kinderen nu en in de toekomst nodig hebben 
om mee te kunnen doen in een wereld die gedomineerd wordt door technolo-
gie. In de conferentie werd daarbij heel mooi neergezet dat de menselijke maat 
centraal moet blijven staan: onderwijs moet kinderen niet opleiden tot tweede-
rangs robots, maar tot eersterangs mensen. Daarom gaan in Estland thema’s 
als inclusie, traditie, cultuur en compassie samen met aansluiten bij de digitale 
generatie en een visie op de toekomst. Estland neemt dit thema bloedserieus 
met een nationaal actieplan dat wordt gedragen door vele partners in en rond 
het onderwijs. De overheid speelt een actieve, inspirerende en faciliterende rol. 
Het feit dat president Kersti Kaljulaid een onderwijsconferentie kwam openen, 
zegt iets over hoe belangrijk men onderwijs vindt. Samen staan en gaan voor een 
grote ambitie, daar kunnen we in Nederland nog best wat van leren.”

Ik vind het belangrijk dat 

ook kinderen begrijpen 

hoe computers werken 
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Kletsdobbelstenen 
De set kletsdobbelstenen bestaat uit 25 dob-
belstenen met afbeeldingen op de zijden. 
Iedere dobbelsteen vertegenwoordigt een 
bepaald thema, bijvoorbeeld landen, voeding 
of sporten. Er zijn dobbelstenen die meer 
geschikt zijn voor de bovenbouw, anderen zijn 
ook prima in de onderbouw te gebruiken. Bij 
de dobbelstenen horen kletskaarten die helpen 
om het gesprek tussen de kinderen op gang 
te brengen. Het spreken, denken en luisteren 
worden geoefend met de kletsdobbelstenen. 
Daarnaast kunnen ze nuttig zijn bij Nederlands 
als tweede taal of logopedie-oefeningen.Meer 
informatie: omjs.nl 

 

Camlink Full HD Action Link
Een actioncam die ook 360 graden kan filmen. De Camlink kan water-
dicht gebruikt worden en heeft zowel een ingebouwde microfoon als 
wifi. De gemaakte opnamen kunnen heel eenvoudig gedeeld worden 
via sociale media of per mail. De camera maakt scherpe beelden. Hij 
beschikt daarnaast over functies om bijvoorbeeld slowmotion, fotoburst 
(meerdere foto’s snel achter elkaar) en timelapse (om de zoveel tijd een 
foto). De camera heeft een groot lcd-scherm op de achterzijde waar je 
eventueel de beelden op kunt terugkijken. Handige camera voor actieve 
lessen binnen en buiten de klas. Meer informatie: https://bit.ly/2B1p43o

Stikbot studio
Stikbots zijn kleine poppetjes die je op 
diverse manieren kunt bewegen. Door ze 
steeds weer anders neer te zetten en daar 
een foto van te maken, creëer je je eigen 
stop-motionvideo. Met de Stikbot studio 
en de bijbehorende app is het echt heel 
gemakkelijk geworden. Er zijn diverse sets 
verkrijgbaar. In deze set zit onder andere 
een mini greenscreen en een statief voor 
je telefoon zodat je steeds vanuit hetzelfde 
perspectief de foto’s kunt maken. Via de 
app kun je je filmpje bewerken en delen via 
sociale media. https://bit.ly/2T44S85

Makerphone
In steeds meer klassen verdwijnen de mobiele telefoons in een telefoontas. Zou het niet 
mooi zijn wanneer je leerlingen hun eigen mobiele telefoon zou kunnen laten bouwen? 
Via Kickstarter loopt nu het project Makerphone. Makerphone is een pakket waar alles in 
zit om je eigen mobiele telefoon te bouwen. Dat betekent dat leerlingen van alles leren 
over elektronica, solderen, programmeren en meer. Ben je klaar? Dan heb je een volledig 
functionerende mobiele telefoon waar je zelfs een aantal spelletjes zoals Pong op kunt 
spelen. De Makerphone is niet goedkoop, maar wel een geweldige activiteit voor alle 
makers, jong en oud. De eerste sets worden naar verwachting in maart 2019 uitgeleverd. 
Ben je niet zo’n maker, je kunt hem ook kant en klaar bestellen. 
makerbuino.com/makerphone/

Yalp Sona: geluidsboog voor op 
het speelplein
Op een speelplaats willen we natuurlijk het liefst 
alle leerlingen heel actief bezig zien. Dat valt niet 
altijd mee. Soms zie je op speelplaatsen elektro-
nische varianten van speeltoestellen verrijzen. 
Een voorbeeld daarvan is Yalp Sona. Een grote 
vandalismebestendige boog met bovenin sen-
soren die registreren of er beweging is. Met een 
druk op de knop kan er gekozen worden voor 
verschillende spellen zoals Chinees tellen, codes 
onthouden, een parcours afleggen of samen 
dansen. Er zelfs een variant voor senioren 
bedacht. Op de website vind je referenties van 
scholen en andere locaties in Nederland waar je 
een Yalp Sona kunt aantre� en.
https://bit.ly/2zKrotW

Bloedgroepbepaling 
simulatiekit
Een mooie kit voor tijdens een bijzondere 
scienceles. De kit bevat vier flesjes met 
kunstbloed van Mr. Smith, Mr. Jones, Mr. 
Green en Ms. Brown. Het gaat om gesi-
muleerd anti-A serum, gesimuleerd anti-B 
serum en gesimuleerd anti-Rh serum. 
Daarnaast vind je 48 kunststof bloed-
typering plaatjes, 200 roerstaafjes, een 
pakje voorwerpglaasjes, een verpakking 
dekglaasjes, een docentenhandleiding 
en een leerlingwerkblad om te kopiëren. 
De kit bevat voldoende materialen om 
12 groepjes aan het werk te zetten. Meer 
informatie: 
https://bit.ly/2DyCjLl 

Bloedgroepbepaling 

tekst: Tessa van Zadelho�  12
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D
oor digitaal leren hoefden leerlingen zich niet langer te vervelen 
met te makkelijke opdrachten, of gefrustreerd te raken door te 
moeilijke opdrachten. In plaats daarvan konden ze zelfstandig aan 
de slag met adaptieve lesstof. En leerkrachten kregen meer ruimte 

voor individuele begeleiding, omdat door digitalisering veel nakijkwerk 
vervalt. 
Met de toenemende druk op leerkrachten is het logisch dat apps meer 
en meer worden ingezet in de klas. Maar het digitale leren heeft ook 
schaduwkanten. Leerlingen leren op hun eigen niveau, maar ze leren 
wel alleen. Bovendien is het lastig om te signaleren of een leerling zich 
ontplooit of juist isoleert. Wij zochten naar een nieuwe invalshoek waarbij 
geprofiteerd wordt van de voordelen van digitaal leren, maar er ook ruimte 
is voor samenwerken en sociale interactie. Onze conclusie: er liggen kansen 
in coöperatief leren.

Coöperatief leren 
Coöperatief leren draait om samen leren. Leerlingen werken in groepen 
aan dezelfde opdracht, zonder hulp van een leerkracht. Door met elkaar in 
discussie te gaan, komt een groep samen tot een antwoord. Naast de lesstof 
leren ze ook, in een veilige omgeving, om voor zichzelf op te komen en om 
zichzelf te uiten. 
Uiteindelijk moet iedereen in de groep in staat zijn uit te leggen hoe ze 
tot het antwoord zijn gekomen. Meeliften, of verschuilen achter anderen 
kan dus niet. Ieder kind is actief betrokken, waardoor de lesstof beter blijft 
hangen. Doordat ze eigenaarschap hebben over het eigen leerproces, zijn ze 
trots op wat ze bereikt hebben. Leerlingen leren elkaar waarderen en voelen 
zich onderdeel van de groep. Bovendien mogen kinderen tijdens dit proces 
praten, bewegen en dansen; een fijne manier om energie kwijt te kunnen!
Er zijn een aantal voorwaarden om coöperatief leren tot een succes te 
maken.
-    Positieve wederzijdse afhankelijkheid: elkaar nodig hebben om verder  

te komen in de opdracht, zonder hiërarchie. 
-   Individueel verantwoordelijk: iedereen is verantwoordelijk voor  

de eigen bijdrage in het groepsproces. Dit moet transparant zijn,  
zodat het duidelijk is wie wat bijdraagt. 

-    Sociale interactie: leerlingen praten met elkaar. Iedereen kan en  
moet bijdragen. 

Bovenstaande voorwaarden zijn het fundament van coöperatief leren; ze 
stimuleren leerlingen elkaar uit te dagen tijdens het samenwerken. Nu is 
het ook niet zo dat alles vervangen moet worden door coöperatief leren; 
het gaat om de juiste balans. Wij zijn wel van mening dat samen leren 
een belangrijke plek moet hebben binnen het klaslokaal. Onze ambitie? 
Coöperatief leren zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar maken.

Luqo
Om coöperatief leren concreet en toegankelijk voor leerkrachten te 
maken, ontwikkelden wij Luqo: een educatief spellenplatform voor het 
basisonderwijs dat leren actief en coöperatief maakt. Begeleiding van een 
leerkracht is niet nodig. Kinderen spelen samen spellen die ontwikkeld zijn 
vanuit de visie van coöperatief leren. Door een spel te starten en samen 
te ontdekken, vinden leerlingen uit hoe het spel werkt en wat er van hen 
verwacht wordt. Ze zijn niet meer opdrachten aan het uitvoeren, maar 
nemen (met trots!) controle over hun eigen leerproces. Leerlingen leren mét 
elkaar en ván elkaar, op hun eigen niveau. 

Gouden Guppy 2018
“Met het ontwikkelen van ons eigen 
spellenplatform hebben we een 
flinke stap gezet. En juist daarom 
vind ik het winnen van de Gouden 
Guppy, de media award van Cinekid 
en Mediawijzer.net, zo fantastisch”, 
aldus Rogier Kauw-A-Tjoe, 
oprichter van Luqo. “Ik ben erg blij 
met de erkenning voor ons werk 
en het geeft ook veel energie om 
de potentie van Luqo als platform 
voor coöperatief leren verder 
door te ontwikkelen.”   

“De jury ziet grote waarde in het feit dat het draait om interactie 
en samenwerking. Het spellenplatform brengt de spelers samen, in 
plaats van dat het isoleert. Het is gericht op het samenspelen buiten 
het scherm, waarbij de meerwaarde van digitale entertainment naar 
de groep wordt getrokken, naar fysieke handelingen en face-to-face 
communicatie.” - Juryrapport Gouden Guppy 2018.
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tekst: Astrid Timmermans 
foto: Corinne de Korver

Leerkrachten willen niet meer puur kennis verkondigen, maar leerlingen een-op-een begeleiden. Toch 

wordt op scholen nog veel klassikaal lesgegeven. Tijd ontbreekt en het is een leerstijl die we gewend 

zijn. Samen met leerkrachten en leerlingen zochten wij naar een oplossing die een brug slaat tussen 

individuele uitdaging, digitalisering en sociale interactie. Met als belangrijkste doel: leren leuker maken 

voor leerling én leerkracht.

Coöperatief leren maakt leren leuk

Handige links 
Voor meer informatie en tickets, ga naar 
makereducation.nl/fablearn. Voor de vroege vogels en 
groepen geldt een gereduceerd tarief.
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Yurls 
Rond het jaar 2000 begon meester Sipke Kloosterman met het verzamelen van educatieve 
internetbronnen. In eerste instantie voor zichzelf en voor zijn collega’s op de school voor speciaal 
basisonderwijs waar hij werkte. Daarna op zijn site Internetwijzer Basisonderwijs. Door het 
toenemende aantal bronnen werd het Sipke al snel duidelijk dat elke leerkracht beter zijn of haar 
eigen bronnen zou kunnen verzamelen, gericht op de eigen behoefte. Dit resulteerde uiteindelijk 
in Yurls (Your URLS), een gratis webtool waarmee leerkrachten hun linkjes, video’s en ander 
materiaal kunnen verzamelen, ordenen en natuurlijk delen. Yurls is nu een begrip en yurlsen (het 
werken aan je eigen Yurls) zelfs een werkwoord.

Dat leerkrachten creatief zijn is bekend. Zo zijn zij Yurls ook gaan gebruiken om andere dingen 
mee te doen dan verzamelen, bijvoorbeeld internetopdrachten maken in de vorm van quizzen, 
webpaden en escaperooms. 

Onlangs werd Yurls geheel vernieuwd en is nu beter te bedienen op mobiele apparaten en 
voorzien van enkele nieuwe toepassingen. Ook het logo werd vernieuwd. Het mannetje met de 
verrekijker in het oude logo werd vervangen door een logo met een eigentijdse verrekijker. De 
betekenis blijft dezelfde: zoeken naar bronnen op internet en ze verzamelen, ordenen en delen 
met Yurls.    

Sommenmaker.nl en Klokrekenen.nl 
Onlangs werden de webtools Sommenmaker.nl en Klokrekenen.nl vernieuwd. Met beide tools 
kunnen leerkrachten aanvullende oefenbladen maken. Naast oefenbladen met basissommen, 
kun je nu met Sommenmaker ook werkbladen maken met stipsommen, tafels, deeltafels en 
cijfersommen, inclusief staartdelingen. Sommenmaker wordt voornamelijk gebruikt door 
leerkrachten en remedial teachers.

Ook Klokrekenen.nl is uitgebreid met een flink aantal nieuwe opties. Er is nu ook een speciale 
Belgische versie waarbij de tijdsaanduidingen op de oefenbladen overeenkomen met de 
Belgische eindtermen. Op Klokrekenen.be wordt een tijd als 8.25 uur in de analoge klok als 
’vijfentwintig na acht’ gezien in plaats van ‘vijf voor half 9. Klokrekenen wordt gebruikt in het 
basisonderwijs, maar ook door mensen die inburgeraars begeleiden.   

14

VIVES 162

Webtools in de klas, je kunt er eigenlijk niet genoeg hebben. Leuk om je les eens 

anders in te delen en op een andere manier te geven. En hoe kan dat nu sneller en 

makkelijker dan met een internet tool? 

HANDIGE WEBTOOLS VOOR IN DE KLAS 

Link
www.yurls.net

Links
www.sommenmaker.nl, www.klokrekenen.nl, www.klokrekenen.be 

tekst: Sipke Kloosterman 
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tekst: Jorick Scheerens en
Eva Voncken16

De term ‘practoraten’ is in korte tijd ingeburgerd geraakt in het 
Nederlandse onderwijs. En, afgemeten aan het aantal actieve 
practoraten en practoraten in oprichting, aangeslagen als initia-

tief in de mbo-sector. 

Wat is een practoraat? 
Practoraten willen een scharnierfunctie vervullen tussen innovatie 
van de beroepspraktijk waarvoor het mbo opleidt en vernieuwing van 
het beroepsonderwijs. Ze willen een actieve bijdrage leveren aan de 
onderwijskwaliteit en de innovatiekracht van de sector door het doen 
van (praktijkgericht) onderzoek. Een practoraat is te beschouwen als 
een expertiseplatform geleid door een practor, met een onderzoeks-
component gericht op kennisontwikkeling, bundeling en verspreiding 
van kennis en ervaringen om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbete-
ring en praktische innovatie van het onderwijs. Dat doet een practoraat 
in verbinding en samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Een 
practoraat maakt onderdeel uit van een mbo-instelling waarbij ‘ieder 
mbo een practoraat’ een wensgedachte is, vanuit de overtuiging dat 
elke mbo-instelling een of meerdere practoraten verdient. 

Hoe het begon 
Het Practoraat Sociale Media startte in 2012 bij het Mediacollege 
Amsterdam, als evenknie van het lectoraat, maar dan voor het mbo. 
Een ambitie om tot meerdere practoraten te komen bestond toen nog 
niet. Eén van de doelstellingen van het practoraat was het professiona-
liseren van docenten in het gebruik van digitale tools om daarmee het 
mbo-onderwijs te verbeteren. Het motiveren van docenten om hiermee 
aan de slag te gaan, bleek een grotere uitdaging dan gedacht. Het bleek 
weinig zinvol om docenten te proberen te verleiden door ze voortdu-
rend te wijzen op het ‘leuke’ van allerlei tools. Dat lokte vooral reacties 
uit als: ‘maar leren hóeft toch helemaal niet leuk te zijn?’ 

Met hulp van het lectoraat Creative Business van Hogelschool Inholland 
is vervolgens onderzoek gedaan onder mbo-docenten. Wat drijft docen-
ten in het uitvoeren van hun vak? Wat maakt een les goed, dan wel 
slecht? Welke uitdagingen ervaren ze bij het lesgeven? Wat zijn voor- 
en/of nadelen van digitale tools? Daarmee werd de onderzoeksvraag 
verlegd naar hoe docenten te motiveren zijn om de mogelijkheden van 
digitale tools als hulpmiddel voor praktijkproblemen in hun onderwijs te 
verkennen. Verschillende experimentjes met studenten zijn uitgevoerd. 
Zij hielden bijvoorbeeld een week lang screenshots van spelfouten in 
Whatsapp-berichtjes bij. Door dit onderzoek ontdekte het Practoraat 
Sociale Media ook dat docenten vooral leren op het moment dat ze van 
collega’s horen dat iets werkt of als ze van studenten feedback krijgen. 
Zo kreeg het Practoraat scherp hoe docenten het beste aan te spreken 
en veranderde men de insteek van trainingen en workshop, werd er 
sterker ingezet op ‘peer-learning’ (enthousiaste docenten gebruiken als 
ambassadeurs) en op het communiceren met koplopers via blogs, vlogs 
en social media-kanalen. 

Wat in de eerste jaren van dit practoraat wel duidelijk werd, is dat het 
delen van praktische kennis en vaardigheden, in dit geval over de 
toepassing van sociale media, zeer gewaardeerd werd. En dan spe-
cifiek omdat de kennis en vaardigen ook daadwerkelijk vanuit het 
mbo kwamen. Steeds meer mbo-instellingen toonden interesse, niet 
alleen in de inhoud maar vooral ook in de vorm van een ‘practoraat’. 
Zo ontstond een wensgedachte dat iedere mbo-instelling een of meer 
practoraten zou hebben, waarbij het gekozen onderwerp stevig aansluit 
op de expertise binnen de instelling en de regionale behoefte vanuit het 
bedrijfsleven. In 2015 zag de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ het 
levenslicht.

Wat doet de Stichting Ieder mbo een practoraat?
De stichting heeft zich als opdracht gesteld om de actieve practoraten 
via een sterk netwerk aan elkaar te binden, de kwaliteit van practoraten 

Een missie die voor zich spreekt. Ieder mbo een practoraat. Zo luidt de naam van de stichting die 

in 2015 is opgericht. Inmiddels krijgt deze ambitie en wensgedachte steeds meer vorm met ruim dertig 

actieve practoraten.

‘Ieder mbo een
practoraat’
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te monitoren en practoraten en de ‘beweging’ van practoraten te onder-
steunen op basis van behoefte. De opbrengsten van practoraten worden 
uitgelicht en gedeeld binnen het mbo-werkveld. Kennisdeling tussen 
practoraten en vanuit practoraten in de richting van het beroepsonder-
wijs en het aangesloten bedrijfsleven is een van de vertrekpunten van 
de stichting. Voor startende practoraten en mbo-instellingen die een 
practoraat overwegen is een actief en gevarieerd ondersteuningsaan-
bod ingericht. De inzet van de stichting wordt financieel ondersteund 
door het ministerie van OCW. De stichting is er om de beweging van 
practoraten vast te houden en te stimuleren met een koers op basis van 
gedeelde belangen.

Opleiden voor innovatief vakmanschap
Het mbo vormt een onmisbare schakel in het systeem van werkend 
Nederland. De beroepsomgeving en maatschappij zijn voortdurend in 
verandering. Als mbo-opleiding, die opleidt voor de start in een beroep, 
moet je je dus verhouden tot een moving target. Vakken en beroepen 
verdwijnen of vragen om andere competenties. Het mbo moet zich 
blijven vernieuwen om up-to-date onderwijs te bieden en studenten 
adequaat voor te bereiden op een veranderende beroepsomgeving. Dat 
kan alleen door voortdurend op inhoud in gesprek te zijn met regionale 
partners. 

Vakmensen van nu hebben niet alleen de beschikking over een reper-
toire technieken en methodologie, maar hebben voldoende geleerd om 
deze technieken toe te passen, daarvan te leren en nieuwe te ontwik-
kelen. Het gaat dus niet alleen om oefenen en ervaring opdoen, maar 
vooral om leren van die ervaring. Een goede vakman is voortdurend in 
beweging, bedenkt hoe het beter kan, leest daarover, gaat bij anderen 
te rade en ontwikkelt zelf een e� iciëntere aanpak. De kritische reflec-
tie, doen, handelen en denken tegelijk, vormt de kern van innovatie. 
Beroepen die niet verdwijnen maar het redden, zijn beroepen die snel 
innoveren omdat ze kritische reflectie hebben ingebouwd in de beroep-
suitoefening. 

Onderzoekend innoveren
Studenten goed voorbereiden op een veranderende toekomst en 
innovatief vakmanschap vraagt om adaptief (gericht op de toekomst) 
en responsief (in afstemming met het werkveld) beroepsonderwijs. Het 
vraagt om opleidingen die zowel naar inhoud als naar vorm flexibel 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Opleidingen die ook tegemoet 
komen aan veranderende leefstijl en zingeving bij studenten zelf. Van 
docenten en opleiders vraagt dat nadenken over wat er verandert in het 
vak, daar goed onderwijs van maken met aandacht voor het didactische 
en pedagogische ‘hoe’. De kwaliteit van het onderwijs begint met de 
professionele kwaliteit van de docent, die kan reflecteren op het eigen 
handelen (reflective practitioner) en zich blijft ontwikkelen. Verbete-
ring van professionele kwaliteit ontstaat door allerhande zaken die 
verwant zijn met onderzoek doen: kunnen reflecteren op je werk, kijken 
wat er elders al gedaan is, in de literatuur en data duiken, uitzoeken of 
iets werkt, vragen stellen, op de hoogte blijven van ontwikkelingen, et 
cetera. Onderzoeksmatig werken (of cyclisch werken of traag denken) 
brengt de kwaliteit van het professioneel handelen en de kwaliteit van 
onderwijs verder.    

Practoraten als voedingsbodem 
Een onderzoekende houding hoort bij een professional. Een organisa-
tie heeft een lerende cultuur nodig om de eigen kwaliteit, zorg voor 
studenten, docenten en de omgeving te kunnen verbeteren en zich te 
kunnen ontwikkelen. Het mbo als zelfbewuste, professionele sector 
en volwaardige gesprekspartner voor de beroepspraktijk is gebaat bij 
reflectiecapaciteit en een eigen positie, regierol en eigenaarschap ten 
aanzien van onderzoek in de context van het mbo. Versterking van de 
onderzoeksfunctie is daarvoor een krachtig instrument, zo laten erva-
ringen in het hbo zien.  

Interessant is dan de vraag hoe je het onderzoeksmatig denken, 
reflection-in-action en de onderzoeksfunctie in de mbo-context kunt 

Handige links
Meer info over practoraten is 
te vinden via practoraten.nl. 

bevorderen. Dat gebeurt 
niet vanzelf. Docenten 
kunnen dat niet alleen. 
Instellingen kunnen het 
niet alleen. Om orga-
nisaties professioneler 
te maken is autonomie 
nodig: mensen moeten 
zelf richting kunnen 
geven, zelf nadenken en aan de knoppen kunnen draaien, anders 
verliezen ze intrinsieke motivatie en treedt ‘deprofessionalisering’ op. 
Er is een innovatieve tussenruimte nodig om te zorgen dat de onder-
zoekende professional actief de praktijk kan verkennen, gemotiveerd 
vanuit het vakmanschap de dialoog met anderen opzoekt en activitei-
ten in gang zet. Een innovatieve tussenruimte, waar aan vakmanschap 
gewerkt wordt en waar onderzoek dienend is aan de ontwikkeling van 
het vakmanschap. 

De ruimte daarvoor moet georganiseerd worden. Er zijn dragers nodig 
voor een nieuwe cultuur van opleiden voor de toekomstige beroeps-
praktijk. Vandaar de vorm van practoraten. Een eigen vorm vanuit het 
mbo: dichtbij de opleiding, vanuit eigen behoefte, laagdrempelig voor 
docenten en studenten, in samenwerking met de regionale beroeps-
praktijk, met als dubbel doel ontwikkeling in het vak en ontwikkeling 
van goed, up-to-date onderwijs. Een mbo-instelling begeeft zich met 
een practoraat aan de innovation frontier als het gaat om vakinhoude-
lijke ontwikkelingen. 

Een mbo-instelling is eigenaar van een practoraat. Met een practor 
als spil, die als pool fungeert waar docenten omheen gaan bewegen 
om in een opwaartse spiraal te raken. De practor vervult een rol als 
boegbeeld, inspirator en motor. De practor is verantwoordelijk voor ken-
nisontwikkeling, -verspreiding (in- en extern) en kennisbenutting; voor 
praktijk(gericht) onderzoek en voor professionalisering van docenten.  

‘Samen op leren’ 
Bij deze ambities past geen ‘hokjesgeest’. Het vergt samenwerking 
tussen instellingen, opleidingen, tussen onderwijs, onderzoek en 
beroepspraktijk, met directe betrokkenheid en inbreng van het werk-
veld. Een practoraat kan hierin een coördinerende en regisserende 
functie vervullen. Door vanuit een (praktijk)vraag gericht samen te 
werken met het werkveld en met andere scholen, kennis uit te wisselen 
en ‘samen op te leren’ ontstaat een nieuwe dynamiek en wordt waarde 
toegevoegd. Practoraten bundelen hun kennis en trekken samen op. Zo 
hebben de practoraten met als werkterrein zorg en welzijn bijvoorbeeld 
gezamenlijke bijeenkomsten. 

‘Samen op leren’ is in het geval van practoraten zowel doel als middel. 
Practoraten zijn op zoek naar een goede mix tussen onderzoek 
en innoveren, vakmanschap en professionaliseren, samenwerking 
tussen onderwijs en bedrijfsleven en vakmanschap en burgerschap 
van studenten voor de toekomst. Met ondersteuning van de Stich-
ting ontwikkelen practoraten eigen aanpakken en werkwijzen. Er is 
ruimte binnen practoraten om een eigen stijl van onderzoek binnen de 
mbo-context te ontwikkelen, om manieren te ontwikkelen om kennis 
werkbaar te maken, te ontdekken en creatieve vormen van kennis-
circulatie te ontwikkelen. Zo bouwen we samen aan een ‘mbo-eigen’ 
onderzoekstraditie en onderzoekscultuur.  

Onderzoeksmatig werken brengt de 

kwaliteit van het professioneel handelen 

en de kwaliteit van onderwijs verder
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 meter en ingavestift.

>> Ideaal voor het
  

 onderwi js.

Vind hier meer informatie:
http://www.terra-educatie.nl/

Of bel: 073 7676200
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Vijf jaar geleden kwamen Elle Peters en 
Thierry Koningstein elkaar tegen tijdens 
Hét Congres in Arnhem en raakten met 
elkaar in gesprek over de inzet van ICT 
in het speciaal onderwijs. Elle en Thierry 

hebben veel ervaring in het speciaal 

onderwijs. 

E
lle is iCoördinator bij De Onderwijsspecialisten, waar 
(voortgezet)speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen 
die extra ondersteuning nodig hebben geboden wordt. Thierry 
werkt als beleidsmedewerker ICT bij Onderwijscentrum Leijpark, 

school voor speciaal onderwijs SO, VSO en VMBO in Tilburg. Er waren 
zoveel raakvlakken en gezamenlijke ambities dat zij dit gesprek een 
follow-up wilden geven. Waarom alleen het wiel uitvinden als dat ook 
samen kan? Vanuit enthousiasme zijn zij samen op zoek gegaan naar de 
ruimte om kennis te gaan delen en samen te gaan werken door collega’s 
in het (speciaal) onderwijs te verbinden.

Gewoon Speciaal ICT is uitgegroeid tot het landelijk netwerk van en voor 
collega´s in het onderwijs met een passie voor leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften en ICT. Gewoon Speciaal ICT is een onderdeel van 
LECSO, het Landelijk Expertise Centrum voor Speciaal Onderwijs. In 
dit artikel zullen we een aantal activiteiten van het landelijk netwerk 
Gewoon Speciaal ICT onder de aandacht brengen.

Het landelijk netwerk 
Gewoon Speciaal ICT

Artikelen VIVES
In VIVES delen we vanuit Gewoon Speciaal ICT in iedere publicatie good 
practice voorbeelden vanuit het speciaal onderwijs. De onderwerpen zijn 
zeer divers. De ene keer gaat het over digitale geletterdheid in het spe-
ciaal onderwijs. Een andere keer over digitaal lesmateriaal voor Ernstig 
Meervoudig Beperkte leerlingen of bijvoorbeeld een innovatieve appli-
catie. Verschillende collega´s vanuit het speciaal onderwijs helpen bij het 
schrijven delen en het delen van kennis ten behoeve van het artikel. We 
willen zoveel mogelijk kennis en ervaringen delen en staan open voor 
nieuwe ideeën die altijd gemaild kunnen worden naar Elle en Thierry.

Eduvier Festival

Diverse malen per jaar wordt Gewoon Spe-
ciaal ICT gevraagd om goede voorbeelden 
te delen vanuit het netwerk. Bijvoorbeeld 
op 8 oktober deelden enkele netwerkleden 
ervaringen tijdens workshops bij het Eduvier 
Festival in Lelystad. Een gevarieerd aanbod 
van innovatieve workshops. Er werden inte-
ressante dialogen gevoerd en er was er ook 
voldoende ruimte voor de deelnemers om te 
experimenteren met digitale middelen.
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De aanmeldingen verlopen 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 Lab en 
studiereizen van Gewoon Speciaal ICT op onze website 
www.gewoonspeciaalict.nl. 

Zie ook onze Facebook-pagina Gewoon Speciaal ICT en 
Twitter @GSICT.

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

Netwerkbijeenkomst thema “Digitaal Portfolio”
Op 7 november vond de Gewoon Speciaal ICT netwerkbijeenkomst 
plaats bij VSO De Toekomst in Ede. Vanuit meerdere scholen werden 
ervaringen gedeeld over het gebruik van verschillende soorten digitale 
portfolio. De workshops en presentaties werden ook nu weer gegeven 
door collega´s uit het speciaal onderwijs zonder commercieel belang. 
Hierdoor zijn de verhalen altijd rechtstreeks uit de praktijk. Het delen 
van kennis en ervaringen wordt door de deelnemers van groot belang 
gevonden, want het is erg fijn om van elkaar te leren hoe bijvoorbeeld 
een school een bepaalde uitdaging heeft aangepakt. Zo hoeft niet ieder-
een het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen scholen elkaar versterken.

Netwerken
We zoeken doorlopend naar de 
verbinding met andere netwerken. Zo 
denken we bijvoorbeeld mee in de 
Kennisgroep Onderwijsinnovatie en ICT, 
van de PO-Raad. Vanuit Gewoon 
Speciaal ICT dragen we ons steentje bij 
aan de in mei ingediende versnellings-
vraag “Op weg naar een online 
verzamelplaats digitale geletterdheid 
voor het speciaal onderwijs”. Dit is de 
laatste versnellingsvraag die van start 
is gegaan. Sinds 2015 zijn er vanuit het 
programma “Slimmer leren met ICT” 
zo’n 25 vragen gehonoreerd. Momen-

teel zijn er nog elf lopende vragen. Het is de bedoeling om deze vragen 
voor einde van het jaar te beantwoorden. De resultaten en geleerde 
lessen worden gedeeld via slimmerlerenmetict.nl .

Gewoon Speciaal Lab 

Voor de vierde keer richt Gewoon Speciaal ICT een Lab in tijdens Hét 
Congres in Arnhem op de laatste vrijdag van november. In dit Lab zijn 
leerlingen en collega’s met onderwijsinnovatie aan de slag. We creëren 
er een leer- en werkomgeving waar leerlingen en medewerkers worden 
uitgedaagd om met nieuwe tools en methodieken aan de slag te gaan. 
Door leerlingen direct te betrekken bij onderwijsinnovatie werken we 
samen aan wat leerlingen belangrijk vinden en wat past bij de leer- en 
ondersteuningsbehoefte. Iedereen is welkom om te komen experimen-
teren en in gesprek te gaan met zowel leerlingen als medewerkers. 

NOT
Vanuit Gewoon Speciaal ICT worden collega´s uit het speciaal onder-
wijs benaderd om tijdens grote beurzen zoals de NOT en de IPON een 
presentatie of workshop te houden. Deze presentaties sluiten aan bij 
actuele thema’s die tijdens deze beurzen relevant zijn.

Studiereis BETT

Gewoon Speciaal ICT organiseert ook studiereizen. Zo zijn we in 2016 
naar Singapore geweest. Vanuit Stichting De Kleine Prins in Utrecht ont-
stond de behoefte om met een groep collega’s uit het speciaal onderwijs 
samen op studiereis te gaan. In 2019 zullen we voor de derde keer met 
in totaal 28 personen een bezoek brengen aan de BETT. Deze naam 
staat voor British Educational Training and Technology. Een zeer grote 
onderwijstechnologiebeurs in Londen. We zullen ook onder andere een 
bezoek gaan brengen aan een ICT rijke leeromgeving in een school voor 
speciaal onderwijs in Londen.

Netwerkbijeenkomst VSO Herenwaard

De eerstvolgende landelijke netwerkbij-
eenkomst van Gewoon Speciaal ICT staat 
gepland op 3 april 2019. VSO Herenwaard 
in Rotterdam heeft spontaan aangeboden 
om dan onze gastschool te willen zijn. We 
kijken hier al naar uit!

Netwerkbijeenkomst iXperium Arnhem
Op 12 juni 2019 zal de inspiratie netwerkbijeenkomst van Gewoon Speci-
aal ICT in het iXperium Arnhem plaatsvinden. Het iXperium is een fysiek 
lab binnen de HAN Pabo. Tijdens deze bijeenkomst kunnen deelnemers 
op verschillende manieren kennis maken en experimenteren met ICT-
toepassingen voor het onderwijs. 
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Practoraten 

Een practoraat is een 
expertiseplatform met een 
onderzoekscomponent, geor-
ganiseerd als onderdeel van 
een mbo-instelling. De kern van 
een practoraat is te definiëren 
als ‘het ontwikkelen, verkennen 
van nieuwe beroepspraktijken 
ingebed in het onderwijs door 
praktijkgericht onderzoek, 
waarbij een (kwalitatieve) meerwaarde ontstaat voor het werkveld (de beroepsprak-
tijk), de studenten (beter beroepsbekwaam en een beter beroepsperspectief) en 
docenten (professionalisering binnen het vakgebied en onderzoekende houding) 
waardoor de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs verbetert. Op deze website 
staan de verschillende practoraten met hun expertises. Op de pagina ‘onderzoek’ 
staan voorbeelden en een manifest over het onderzoek in de context van het mbo.

mbo  beroepspraktijk  onderzoekzoek

practoraten.nl

Wozzol
Het doel van Wozzol is om het 
woordjes leren in een vreemde 
taal e� iciënter, makkelijker en 
leuker te maken. Leer zo meer 
in minder tijd. Wozzol is een 
adaptief overhoorprogramma. 
Het overhoort de woordjes 
die jouw leerlingen vandaag 
moet leren. Niet te veel en niet 
weinig. Het is mogelijk om 
Wozzol uit te proberen. Dat kan 
zonder aanmelden. Of bekijk de instructievideo’s. Leer woordjes in elke taal. Bijvoor-
beeld in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Latijn of Oudgrieks. 
Andere feitjes kunnen ook geoefend worden met Wozzol. In de nieuwe app kunnen 
ook teksten getraind worden.

online tool  oefenen

wozzol.nl

Eurowijs

Eurowijs is gratis lesmate-
riaal voor alle groepen van 
het basisonderwijs en de 
onderbouwgroepen van het 
voortgezet onderwijs. Door de 
duidelijke uitleg in filmpjes en 
de aansprekende opmaak is 
het lesmateriaal ook uitermate 
geschikt voor leerlingen uit 
het speciaal onderwijs. Door 
de aansprekende lessen kan ieder kind kennismaken met geld, financiële begrip-
pen, en de euro. Eurowijs is een initiatief van de Volksbank. Met merken als ASN 
Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Eurowijskids.nl is een website speciaal voor 
kinderen. Deze website werkt goed op iPads en telefoons en kan door kinderen 
zelfstandig worden gebruikt.

lespakket  economie  PO

eurowijs.nl 

Wij leren 

Wij leren is een online 
kennisplatform voor onder-
wijsprofessionals. Een goede 
leerkracht werkt vanuit visie. 
Daarvoor moet er wel kennis 
zijn. Kennis van onderwijs-
ontwikkelingen en in te 
zetten middelen. Op wij-leren.
nl staat deze kennis in een 
samenhangende context. Wij 
leren namelijk in samenhang met andere kennis. Wij leren wil leerkrachten een 
onderwijskundig totaalplaatje en samenhangende context bieden waar onderwijs-
ontwikkelingen besproken worden. Moet je even snel opzoeken wat een begrip 
betekent? Dan is wij-leren ook een handig hulpmiddel. Zonder lange zoektocht heb 
je direct betrouwbare informatie tot je beschikking.

platform  database  didactiek

wij-leren.nl

Medialogica

Na slapen en werken beste-
den wij de meeste tijd aan het 
gebruik van media. Zij dienen 
als gids om greep te krijgen op 
de werkelijkheid, ze bepalen 
in belangrijke mate ons beeld 
van de werkelijkheid. Maar in 
hoeverre zijn ze een betrouw-
bare gids? Hoe verhoudt het 
beeld dat zij schetsen zich tot 
de werkelijke wereld? Welke mechanismen zijn er aan het werk? Medialogica gaat 
over hoe de werkelijkheid verdrongen kan worden door beelden, met een nieuwe 
werkelijkheid tot gevolg. De video’s op de website bevatten een lesbrief waarmee je 
dit onderwerp in de klas kunt bespreken.

mediawijsheid  video  media

human.nl/medialogica.html

Classroomscreen

Deze handige online digibord 
tool tovert je digibord om in 
een échte onderwijsassistent. 
De website opent met een 
interactieve pagina waar je 
zelf tools op kunt plaatsen. 
Denk aan een stopwatch, 
stoplicht of lijntjespapier. Ook 
kun je schetsen maken en 
deze opslaan. Daarnaast heeft 
Classroomscreen ingebouwde dobbelstenen en een “leerlingkiezer”. Je vult de 
namen van de leerlingen in en Classroomscreen kiest er willekeurig een naam uit. 
Een andere leuke functie is de exitpoll. Hiermee kunnen leerlingen aangeven hoe 
de les was. Je zet de exitpoll aan op het digibord, vervolgens kunnen de leerlingen 
stemmen.

online tool  digibord  
satellites.pro 
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Mediasmarties

Mediasmarties biedt een 
overzicht van kindermedia 
afgestemd op de leeftijd 
van het kind. Je kunt hier 
informatie vinden over de 
inhoud en geschiktheid van 
mediaproducten zoals: televi-
sieprogramma’s, (bioscoop)
films, boeken, online games, 
video games, apps en websites 
voor kinderen tussen de 1,5 tot en met 11 jaar. Naast de algemene informatie over 
alle type mediaproducties stelt het systeem de gebruiker in staat een persoon-
lijk gebruikersprofiel samen te stellen. Door een kindprofiel aan te maken is het 
samenstellen van een mediamenu voor kinderen snel en gemakkelijk. De leeftijd, 
naam en eerdere selecties worden onthouden waardoor het een persoonlijke media 
omgeving vormt.

mediawijsheid   PO  ouders

mediasmarties.nl

Onderwijsland 

Het Onderwijsland Team en 
haar leden (fans) hebben de 
droom dat Onderwijsland 
bijdraagt aan een betere 
wisselwerking en kennisde-
ling tussen professionals en 
bestuurders uit de onderwijs-
branche. Onderwijsland is een 
besloten netwerk portal waar 
professionals gratis lid kunnen 
worden. De redactie controleert of leden ook werkelijk professionals binnen het 
onderwijs zijn. Studenten kunnen [nog] geen lid worden. Alle leden ontvangen 
zij 5 keer per maand het digitale Onderwijsland Magazine. Regelmatig worden er 
nieuwe nieuwsberichten geplaatst en de agenda houdt iedereen op de hoogte van 
evenementen. 

community  professionals  informatie delen

onderwijsland.com

Kraak’m 

Maak van je klas een escape 
room. Dat kun je doen met 
de gratis digitale lessen van 
Kraak’m. Op de website van 
Kraak’m kies je een gewenst 
thema. De thema’s zijn stuk 
voor stuk spannend en sluiten 
aan op de belevingswereld van 
de bovenbouw van de basis-
school. Denk bijvoorbeeld aan 
onderwerpen als spionage, hackers, DNA, diefstallen en tijdreizen. Een escape room 
is interactief: vaak bevat de escape room instructiefilmpjes, puzzels en raadsels die 
digitaal opgelost moeten worden. Per thema is de moeilijkheidsgraad aangegeven. 
Alle escape rooms sluiten aan op de 21e eeuwse vaardigheden en zijn een leuke 
manier om lesstof als spelvorm aan te bieden.

zaakvakken  21e eeuwse vaardigheden  bovenbouw PO

kraakm.nl

Theatergroep 
PlayBack

Communiceren over alcohol, 
drugs, [online] pesten, seksuali-
teit, liefde, agressie en geld met 
pubers is zo makkelijk nog niet. 
Toch zijn het allemaal pittige en 
actuele onderwerpen die een 
grote rol spelen in het leven 
van jongeren op weg naar 
volwassenheid. Theatergroep 
PlayBack maakt deze maatschappelijke thema’s bespreekbaar onder jongeren 
tussen 12 en 18 jaar, hun ouders en docenten. De medewerkers van Theatergroep 
PlayBack hebben veel kennis opgedaan tijdens de vele gesprekken die ze voerden 
met jongeren, ouders, docenten en de instanties waar ze intensief mee samenwer-
ken. Dit leidde tot een lijst met interessante tips, die per thema zijn ingedeeld. Op de 
website kunnen bezoekers de tips lezen. 

toneel  SEO  maatschappij  
tgplayback.nl

MBO Mediawijs

MBO Mediawijs is opgericht 
door drie Amsterdamse onder-
wijsinstellingen en practor 
Paulo Moekotte. Op de website 
vind je praktische informatie 
over mediawijsheid in het mbo. 
Deze informatie is samengevat 
in mediamomentjes: actuele 
onderwerpen vanuit een 
mediawijze bril bekeken. Soms 
met voorbeeldlessen en soms alleen een inspirerend artikel. In ieder geval altijd 
verbonden aan de actualiteit. Op de pagina ‘lessen’ staat een leerlijn mediawijsheid 
uitgewerkt. De leerlijn is opgedeeld in leerstappen. Bij iedere leerstap staan diverse 
lessen en werkvormen. Een aanrader is de ook de docentinstructie. Hier staan over 
veel Web 2.0 tools filmpjes met informatie over praktische inzetbaarheid in de klas.

 mediawijsheid  mbo  leerlijn  lessuggesties

mbomediawijs.nl

Kind & Media

Kind & Media is bedoeld voor 
alle professionals die werken 
met kinderen en hun ouders. 
Van bestuurder tot locatie-
manager en de professional 
op de groep. Kind & Media 
ondersteunt organisaties 
op het gebied van visie-ont-
wikkeling en beleid rondom 
media en mediaopvoeding. 
Daarvoor worden verschillende activiteiten georganiseerd. Kind & Media is opgezet 
om een brede groep professionals die werken met kinderen en hun ouders te 
ondersteunen. Daarbij werken ze intensief samen met JVtv, ook wel bekend van 
Mediasmarties. De website werkt thematisch. Iedere maand staat er een ander 
thema centraal waaraan passende media wordt gekoppeld.

mediawijsheid  professionals  ouders

kindmedia.nl
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p Twitter ontstaan de mooiste gesprekken 
tussen onderwijsmensen, maar het kan ook een 
‘onderwijsfilterfittiebubbel’ worden. 
Op 4 november Tweette Wiswijzer: 

Ik zat laatst in een discussie met daarin meer dan 20 tweets. En 
allemaal riepen ze wat door elkaar heen. Een voorbeeld daarvan zijn de 
discussies over curriculum.nu. Nou heb ik een redelijk brede tijdlijn en 
heb ook (gelukkig) veel niet onderwijsmensen in mijn lijstjes, maar toch.

Een tijdje terug werd er gevraagd of alle docenten die straks te maken 
krijgen met het vernieuwde curriculum er vanaf weten. Het antwoord 
was (maar weer vanuit het perspectief van een Twitter-tijdlijn) dat 
heel veel docenten niet weten dat het er aan komt. Er was her en 
der rondgevraagd, en de antwoorden in de docentenkamers waren 
gemiddeld genomen negatief. Wat? Nee daar weet ik niets van. Nu lijkt 
het op Twitter soms of de tegenstanders van een nieuw curriculum in de 
meerderheid zijn, maar is dat wel zo?

Deze zelfde bubbel geldt voor de discussies over de oplossingen van 
het lerarentekort, de nieuwe wet op bekwaamheid in het onderwijs, 
directe instructie, rekenonderwijs, het lerarenregister, MakerEducation, 
technologie in het onderwijs, salarisverschillen tussen leraren 
en directies, het salaris überhaupt, de betrouwbaarheid van de politiek 
en ga zo maar door.

Ruim drie jaar geleden liet ik Obi4Wan een onderzoekje doen naar 
de aanwezigheid van onderwijsmensen op Twitter. Op grond van de 
profielbeschrijvingen en regelmatig gebruikte hashtags, kwamen zij uit 
op ongeveer 26.000 mensen. Ervanuitgaande dat Twitter ‘uit’ begint 
te raken, zal dat aantal niet veel groter – eerder kleiner geworden zijn. 
Dus vinden die discussies dan niet een beetje plaats in onze eigen 
filterbubbel?

“Discussiëren met sommige mensen is net schaken met een 
duif. Hoe goed je ook kunt schaken die duif gooit gewoon alle 
stukken om, schijt op het bord en loopt vervolgens rond alsof ie 
gewonnen heeft.”  Bron: https://rationalwiki.org/wiki/Pigeon_chess

Zijn het niet een ‘bepaald soort’ onderwijsmensen die op Twitter van 
zich laten horen? Zijn wij dan zelf ook niet kritisch genoeg als het gaat 
om het filteren, interpreteren en delen van nieuws? Is het zo dat net als 
in vergaderingen de mensen die het hardst roepen – vanuit hun eigen 
overtuiging – degenen zijn die het meest gehoord worden? Dat durf ik 
te betwijfelen. 

In een vergadering zit iedereen erbij (fysiek) en horen alle aanwezigen 
wat er gezegd wordt.

In Twitter-tijdlijnen zie je alleen wat je wil zien. Het gaat daar dus meer 
over wie je volgt en door wie je gevolgd wordt. Daarnaast speelt het 
algoritme van Twitter zelf een rol. Als ik veel over #onderwijs tweet 
en mensen die mij volgen dat leuk vinden, verschijnt mijn tweet in 
tijdlijnen van mensen die mij niet volgen. Met een openbaar profiel, 
kan iedereen (dus ook mensen die geen Twitteraccount hebben) mijn 
Tweets lezen. Tegenwoordig kan ik zelfs de tweets lezen van mensen die 
ik geblokkeerd heb, wanneer we in hetzelfde discussie lijntje zitten.

Die filterbubbel gaat voor ons dus ook op. We versterken het zelf ook 
nog eens door artikelen met een pakkende kop, maar een inhoud die de 
lading niet dekt, blind te delen. Dat doen we dan ook graag (zonder het 
artikel gelezen te hebben) met een eigen mening erbij. Een retweet met 
een commentaar dus. Die tweet wordt gedeeld en geliked en hup...voor 
je het weet ben je een verspreider van fake news.

Voor ons als onderwijsmensen zou practice 
what you preach heilig moeten zijn. Dat 
betekent dat ook wij veel kritischer moeten 
kijken naar de bron van een tweet, link 
of nieuwsbericht. Dat betekent dat we 
meerdere bronnen moeten raadplegen voor 
we bevestigen dan wel ontkennen of het 
klopt. Dat we naar de actualiteit van de bron 
moeten kijken bijvoorbeeld. 

Ach wat … laten we de discussie over 
bevoegd en bekwaam maar weer eens 
vlottrekken.  
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Al tijden lang lopen er felle discussies over verschillende onderwerpen en de 

voor- en tegenstanders zijn niet te beroerd om er fel in te gaan. Op de persoon 

spelen wordt zeker niet geschuwd en ik ervaar zelf soms een soort trollengedrag van 

onderwijsmensen.

‘Onderwijsfilterfittiebubbel’ 

tekst: Karin Winters
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Recensies 
TITEL: DE ANTWOORDEN OP DE GROTE VRAGEN
AUTEUR: STEPHEN HAWKING 
UITGEVER: UITGEVERIJ SPECTRUM
PRIJS: € 19,99

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. 

Wijsheid: de realiteit 
een stapje voor 

TITEL: TIEN ARGUMENTEN OM JE SOCIALE MEDIA-ACCOUNTS NU 
METEEN TE VERWIJDEREN
AUTEUR: JARON LANIER
UITGEVER: BUSINESS CONTACT 
PRIJS: € 15,00

Schrik niet van de auteursfoto in de achterflap, want deze man 
zou je eerder verwachten op een Australisch hippiestrand met een 
didgeridoo. En dus niet meer serieus nemen als invloedrijk visionair 
op een congres in Silicon Valley. En toch schuilt misschien daarin 
juist ook wel de kracht van zijn hartstondige pleidooi om alle social 
media-accounts die je hebt tot in de diepste hoeken van de google 
servers te verwijderen. Waarom? De tien basisargumenten hiervoor 
geeft hij meteen al prijs op de kaft. Wat er op neerkomt dat sociale 
media de neiging hebben het slechtste in ons naar boven te halen. 
Ze maken ons dommer, egoïstischer en willozer. Ze misleiden ons 
met illusies van populariteit en succes. Ze geven ons het idee meer 
‘verbonden’ te zijn dan ooit, terwijl we in werkelijkheid van andere 
mensen vervreemd raken. En gaande weg het boek kom je er 
ook achter hoe dat allemaal gebeurt. Deze visionair, muzikant en 
kunstenaar is megasuccesvol en productief op alle terreinen. Hij 
doorgrondt de media daarmee in al z’n facetten. En behelst dus een 
wijsheid die veel verder gaat dan het papagaaien van de laatste 
laboratoriumonderzoeken,  zoals de meeste zogenaamde internet 
guru’s. Lees dit boek.  

WIJZER ZONDER 

tekst: Gri�in Arnold26
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In 14 jaar heeft Mark Zuckerberg zich 
14 keer publiekelijk verontschuldigd 
voor Facebook. De beelden van de 
chaotische en meest recentelijke 
hoorzittingen staan velen van 
ons nog bij. Maar wat betekent dit 
eigenlijk op een dieper niveau? 
Kuitenbrouwer schetst in dit boekje 
een interessant beeld van hoe het 
gesteld is met de sociale waarden 
(en andere normen) niet alleen op 
Facebook, maar in de gehele digitale wereld. Internet is een 
jungle, zo stelt hij, waar niemand onze veiligheid garandeert 
of burgerrechten beschermt. Dit gebrek aan regels, privacy 
en openbare orde online beïnvloedt in sterke mate ook de 
maatstaf die we voor onszelf hebben o�line. De digitale 
ruimte blijkt gekoloniseerd door duistere politieke en 
financiële belangen die ons ongemerkt manipuleren. En 
daarmee is het internet (en alles wat daarop gebeurt) een 
stuk minder de ideale machtsvrije publieke ruimte die we 
voor het voortbestaan van een gezonde democratie voor 
ogen hadden. Kuitenbrouwer maakt 35 jaar na de digitale 
revolutie een scherpe en grillige balans op.

Media 
mindfucks

STORIFY EN GLORIFY 
MET SOCIAL

EEN KWESTIE 
VAN INTUNEN

Het grootste medium (dat iets uitdraagt, expressie geeft, of 
cultiveert) in ons leven is de natuur. Een beetje wijsheid kun 
je hier dus zeker wel verwachten te vinden. Sharon Blackie 
helpt ons dan ook graag bij het aangaan van de bijzondere 
verbinding tussen mens en natuur. Ze zegt dat de natuur magisch 
kan zijn, en betoverend, maar vooral ook rustiger kan maken, 
en dankbaarder. Ze pleit ervoor om de natuur tot je te laten 
spreken, zodat je geïnspireerd wordt op het hoogste niveau! 
Zonder tussenkomst van een of andere internetredactie, of 
goedbedoelende journalist. De verhalen en natuurbeschrijvingen 
van Blackie zijn op zich al uitnodigend, maar ook nog eens fijn 
vormgegeven. Een goed geslaagde aanzet om dit boek, en alle 
andere media zo snel mogelijk te laten voor wat ze zijn, en in te 
tunen op een écht wijze zender. Welkom terug in de natuur.

TITEL: DE SOCIAL TEACHER 
AUTEUR: LARS MATTHYS
UITGEVER: UITGEVERIJ ACCO
PRIJS: € 23,50

Eigenlijk grappig dat dit een ouderwets geprinte publicatie betreft. 
Maar ook weer zo handig! Dit boekje van Lars Matthys geeft precies 
aan hoe je verschillende social instrumenten kunt inzetten in de 
klas. Hij legt uit hoe, maar zeker ook waarom! Wat direct zorgt 
voor een verhoogd gevoel van enthousiasme om je een betere 
social teacher te maken. Een digitale krant? Natuurlijk. Een e-book? 
Zeker! Versterken van het groepsgevoel buiten de klas om? Graag. 
Dus, welke social media bieden op dit moment leuke inspiratie? De 
simpele structuur van dit boekje is misschien nog wel het meest 
aantrekkelijk: waar gaat het over, welke instrumenten gebruiken 
we, wat heb je als docent nodig, en wat hebben je leerlingen nodig? 
Goede didactische aanvliegroutes per digitale tool helpen je om de 
meerwaarde e�ectief in te zetten, en het voor jezelf ook een stuk 
leuker te maken. 

TITEL: DATADICTATUUR
AUTEUR: JAN KUITENBROUWER
UITGEVER: PROMETHEUS
PRIJS: € 12,50

Esthetisch 
intelligent
TITEL: DE EVOLUTIE VAN SCHOONHEID
AUTEUR: RICHARD PRUM
UITGEVER: SPECTRUM
PRIJS: € 39,99

Het lijkt er in de internetfora steeds vaker op uit 
te komen: de kracht en macht van de sterkste. 
Of in ieder geval de dominante invloed van de 
luidste stem, en de grootste aantallen (hoeveel 
duimpjes gaan er de lucht in?). Vaak wordt er ook 
een arrogant beroep gedaan op de juistheid (niet 
te verwarren met waarheid) van Darwins theorie 
van natuurlijke selectie in dit soort omgevingen. 
Niet heel intelligent, en zeker niet constructief! 
Even uitzoomen, en stapje terug doen naar 
het vogelrijk leert ons dat lang niet alles te 
verklaren is aan de hand van natuurlijke selectie? 
Moonwalkende goudkopmanakinnen laten ons 
zien dat niet natuurlijke selectie, maar seksuele 
(en daarmee esthetische selectie) een krachtiger 
motor van de natuur blijkt te zijn. Zeer interessant 
en vermakelijk om menig online discussie mee in 
verwarring te brengen! En tussen de regels door 
vooral ook een pleidooi om onszelf op diepere 
niveaus weer aantrekkelijker te maken dan alleen 
in de sportschool.

TITEL: HET BETOVERENDE LEVEN 
AUTEUR: SHARON BLACKIE
UITGEVER: ANKHHERMES
PRIJS: € 22,50
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Even voorstellen
Mijn naam is Susan Spekschoor en ik werk als leerkracht op De Ziep. Deze VSO-school geeft onderwijs aan leerlingen (12-20 jaar) met een verstandelijke of meervoudige 

beperking. Daarnaast verzorg ik onder andere 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 voor kinderen en onderwijs. 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.

Quizizz – PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis
Een leuke manier om te kijken of jouw leerlingen de stof beheersen is door een quiz af te nemen. Een mooi voorbeeld hiervan is de tool Quizizz. Maak 
als docent een gratis account aan op https://bit.ly/2AvCqVu en laat leerlingen de app downloaden. Het voordeel van Quizizz is dat de leerlingen aan 
dezelfde quiz, maar in eigen tempo werken. Terwijl zij de vragen beantwoorden, houdt Quizizz bij welke vragen er goed en fout beantwoord zijn. Dit 
kan jou als docent weer waardevolle informatie opleveren. Aan het einde van de quiz krijgt de leerling ook te zien welke vragen hij of zij goed en fout 
beantwoord heeft. Het maken van een quiz is niet moeilijk. Je kunt ook quizzen met elkaar delen en gebruikmaken van quizzen die openbaar staan. 

Fitoons – PO 
Geschikt voor iPad en iPhone – € 4,49
Behandel je het thema bewegen en eten in de klas? Dan is deze app leuk voor de onder- en middenbouw. Maak kennis met verschillende 
karakters. Zoek een set sportkleren uit en ga sporten. Je kunt kiezen uit twintig verschillende sporten, zoals: hardlopen, skateboarden, 
fietsen, rek- en strekoefeningen. Zet een mooie tijd neer en verdien zo meer sporten en voedingsproducten. Zorg dat hij of zij voldoende 
eten en drinken binnen krijgt. Wat is gezond en wat is minder gezond? Aan de wijzer kun je zien hoe het gaat. Te veel richting rood betekent 
ongezond gegeten en dus eerst meer sporten om weer in het groene gebied te komen. 

Froggipedia – PO & VO 
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 4,49
Niet alleen een educatieve app, maar ook nog eens Augmented Reality. Omdat de app prachtige en duidelijke beelden bevat, is de app ook geschikt 
voor de bovenbouw van het PO. Stap voor stap zie je de kikker groeien: van kikkervisje tot kikker. Ook kun je de kikker ontleden. Ontdek de organen 
en kom meer te weten over de functie van organen. Wil je de kikker op jouw tafel of in de klas zien? Dat kan met de AR functie. 

Letterfun – PO 
Geschikt voor iPad en iPhone – Gratis 

De app Letterfun is een app voor kinderen die interesse krijgen in letters en/of begonnen zijn met lezen. De app bevat geen in-app-aankopen meer en is 
volledig gratis. Het enige nadeel is wel dat de app daardoor reclame bevat. Het is aan jou als leerkracht om te kijken in hoeverre dit een bezwaar is voor het 

kind en wel of niet belemmerend kan werken. Themagericht (dieren, natuur, lichaam en landen) maakt het kind kennis met letters en woorden. In totaal 
zijn er acht oefeningen met dezelfde werkwijze. Iedere oefening is opgedeeld in vier niveaus, aangegeven met sterren. Jij of het kind bepaalt zelf waar hij 

of zij start. Bij ster één blijven de letters onder de opdracht staan. En zo loopt het op naar de moeilijkheid dat alleen het aantal klanken nog aangegeven 
staat. Een mooie app die eenvoudig in gebruik is, kleurrijk en toch rustig. Met thema’s en woorden die passen bij de belevingswereld van het kind.

Code Puzzels – PO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis 

In deze app maakt het kind kennis met codes. Deze worden weergegeven met cijfers. De app bevat drie niveaus, oplopend in moeilijkheid. 
Bij het eerste niveau leert het kind wat de bedoeling is door enkele rijen met codes op te lossen. Bij het tweede niveau maakt het kind 
figuren met de codes. Kies een figuur (je kunt dus heel even kijken hoe het eruit moet komen te zien) en ga aan de slag. Bij het derde 

niveau is het nog een verrassing wat je met de codes gaat maken. De app is gratis, maar bevat wel reclame onder in beeld. Een kleurrijke 
app, eenvoudig in gebruik en zeker een tip voor kinderen van 5 tot 8 jaar.  

Susan Tipt Apps

Onderwijsapp

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

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
tekst: Susan Spekschoor28
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Vier tips om Prowise GO in te zetten in je klas 

Wil jij Prowise GO zelf uitproberen? Ga naar www.prowise.com

1. Bespaar opstarttijd
2. Volg voortgang zonder toetsen
3. Geef instructie op maat
4. Benut kant-en-klare leerlijnen

Lesidee
OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps

Als leerkracht bepaal je binnen Prowise GO zelf welke educatieve programma’s, 

applicaties of links er door middel van ‘tegels’ voor je leerlingen zichtbaar zijn. 

Dit kun je per klas of groep wijzigen. Leerlingen zien in één oogopslag met welke 

programma’s ze aan de slag kunnen.

Jij houdt als leerkracht in de hand wat de leerling op zijn of haar device doet. 

Controleer en bepaal welke sites leerlingen open hebben staan,

pauzeer alle devices om ieders aandacht te krijgen, volg live hoe ze werken 

bij een opdracht of toets en breng het werk van leerlingen onder de aandacht 

op het grote scherm.

Tip 1
Door het klaarzetten van linkjes

en programma’s bespaar je 

veel opstarttijd. 

Tip 3
Deel jouw scherm met een groep 

leerlingen om extra instructie te geven, 

terwijl de rest van de klas doorwerkt.

Tip 2
De voortgang van leerlingen is 

continu zichtbaar zonder tussentijds 

te hoeven toetsen.

Tip 4
Open kant-en-klare leerlijnen uit de

Community, zet ze direct in of pas ze 

aan naar je klas. 

Met de adaptieve programma’s van Oefenweb oefenen leerlingen in 

het primair en voortgezet onderwijs op hun eigen niveau rekenen, 

taal en Engels. Iedere leerling volgt automatisch een eigen oefenroute 

en ervaart hierdoor regelmatig succes.

Presenter is gevuld met educatieve content en interactieve mogelijkheden 

voor leerkrachten (instructie), groepen (samenwerkend leren) en leerlingen 

(verwerking). Denk bijvoorbeeld aan afbeeldingen, video’s, tools,

 touchtafel-tools, 3D-modellen en volledige lessen of leerlijnen. 

29
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tekst: Karin Winters30
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In bijna alle scholen vinden studiedagen plaats. Daarvoor wordt jaarlijks een planning gemaakt en 

vaak ligt de inhoud vooraf al vast. Soms zijn het studiedagen die gevuld worden met trainingen voor 

een nieuwe methode, een nieuw softwarepakket of de inrichting van een nieuw systeem. Vaak ook 

zijn het opfrismomenten over afspraken binnen school of nieuwe wet- en regelgeving. Maar er zijn ook 

studiedagen om nieuwe kennis op te doen of kennis te delen.

Bij nieuwe software of een nieuwe 
methode is het de leverancier die het 
programma verzorgt. Bij algemene 

en wat breder opgezette studiedagen 
wordt vaak gebruik gemaakt van externe 
organisaties. Zij hebben sprekers en work-
shophouders in hun netwerk. De prijzen zijn 
transparant en er zijn over elk onderwerp 
wel inhoudsdeskundigen beschikbaar. 
In de voorbereiding nemen vaak een aantal 
docenten of directeuren het programma 
door en gaat het bureau aan de slag. Het 
thema en het programma ligt dan vaak 
al vast. De standaardindeling is veelal: 
keynote (of meer centrale sprekers) en 
workshoprondes (waar het vaker gaat om 
een presentatie dan om werkelijk handen 
uit de mouwen).

Beperkte keuze 
Het risico van deze aanpak is dat het niet iedereen naar de zin gemaakt 
kan worden. Het is onmogelijk om op alle niveaus het aanbod passend 
te maken. Vaak sluit de inhoud van workshops ook niet goed aan bij de 
beginsituatie van deelnemers. Ook zie je (vooral bij grotere scholen) 
steeds dezelfde sprekers. Blijkbaar zijn goede sprekers dun gezaaid. 
Dat is niet zo natuurlijk, maar vissen in dezelfde vijver maakt de keuze 
wat beperkter. Het mag over het algemeen ook niet al te veel kosten 
en daarmee beperk je ook vaak de keuze. Een groot nadeel van korte 
workshops op een dag is ook dat het geleerde niet echt beklijft. Morgen 
gewoon weer over tot de orde van de dag.

Heel jammer is dat de pareltjes van de eigen organisatie op deze manier 
niet goed zichtbaar worden. Interne kennisdeling is sowieso best lastig 
en moeilijk te organiseren. Weet jij van al je collega’s wat zij ontwikke-
len? Welke software of apps ze het liefst gebruiken? Kun jij al je vragen 
kwijt als je iets nieuws wilt uitproberen? Als het antwoord ja is, dan kun 
je stoppen met lezen en jouw ervaringen eens beschrijven zodat we 
daar in de volgende Vives een artikel aan kunnen besteden. Is het ant-
woord nee, dan volgen hierna een aantal handvatten om zelf de regie te 
nemen, zonder grote inspanningen als organisator.

Edcamp en Open Space
Misschien herken je dit soort bijeenkomsten uit jouw eigen werk. Er 
ontstaan soms spontane gesprekken in de wandelgangen, bijvoorbeeld 
bij de ko�ieautomaat of in de teamkamer. Het gebeurt ook regelmatig 
dat ná een georganiseerde vergadering de uitwisseling van inzichten 
en meningen plaatsvindt. Deze bijeenkomsten kunnen overal ontstaan 
waar mensen met gelijke interesses elkaar ontmoeten. Wanneer je zo’n 
bijeenkomst iets gestructureerder wilt maken, organiseer je een uncon-
ference in de vorm van een edcamp of Open Space.

Het verschil tussen een edcamp en een Open Space is dat bij een Open 
Space echt een probleemdefinitie is waar deelnemers met elkaar aan de 
slag gaan om oplossingen te bedenken. Bij een edcamp is het overkoe-
pelende thema onderwijs.

Open Space bijeenkomsten bestaan echt al heel lang, maar ergens in 
de jaren tachtig is pas de naam ‘Open Space’ eraan gegeven. Harrison 
Owen (schrijver van Open Space Technology: A User’s Guide) kreeg 
het idee na het bijwonen van een conferentie. De deelnemers aan 
de conferentie gaven aan dat het beste onderdeel van de conferen-
tie de ko�iepauze was geweest. Daar hadden ze de echt belangrijke 
onderwerpen besproken. Je zou een Open Space bijeenkomst dus een 
georganiseerde ko�iepauze kunnen noemen.

Een edcamp is dus een ook verlengde ko�iepauze of een ‘onconfe-
rentie’ (Engels: unconference). Het is een door deelnemers ingevulde 
bijeenkomst zonder vast programma en met een vrije structuur. Het 
programma komt tijdens de conferentie zelf tot stand. Vooraf wordt wel 
vaak wel de bedoeling, de richtlijnen en het thema bepaald.

De edcamps zijn overgewaaid uit Amerika. Daar worden Edcamps in 
scholen zelf georganiseerd om interne kennisdeling te vergroten. Inmid-
dels is er een netwerk ontstaan waar de handvatten, stappenplannen, 
posters en ideeën gedeeld worden. Een edcamp kan ook heel goed 
gebruikt worden om eens met wat collega’s te sparren over dilemma’s of 
om een hulpvraag te stellen.

De uitgangspunten van een edcamp en een Open Space zijn gelijk:

1.   De deelnemers zijn de juiste personen
  De mensen die er zijn, zijn op dat moment de experts. Er kan dus 

niet gezegd worden dat er anderen voor nodig zijn. Deelnemers zijn 
eigenaar van het programma. Wees dus ook relaxed. Er zijn geen 
anderen die het beter weten, samen weet je alles.

2.  Wat er gebeurt is het enige dat kan gebeuren 
  Er is dus geen goed of fout. Ook zijn er geen inhoudelijke eisen aan 

de sessies. Er ontstaat iets, of niets. Het hoeft ook geen plannen of 
acties op te leveren, maar dat mag wel.

3.  Het begint wanneer het begint 
  Een tijdslot is alleen in het leven geroepen om samen te starten, 

maar door blijven praten, werken of ontwikkelen mag gewoon.  
De tijden zijn dus niet heilig.

4.  Als het voorbij is, is het voorbij
 Zie punt 3.

Er geldt één wet: de wet van de twee voeten. Als je je als deelnemer 
aansluit bij een groepof thema waarin je denkt dat je niets leert, niet 
geïnspireerd wordt, en evenmin het gesprek een betere richting kan 
geven, ben je verplicht je twee voeten te gebruiken om naar een ander 
gesprek te gaan. Je moet letterlijk in beweging komen dus. Deze wet 

Een studiedag….
doe het eens anders!
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heeft onder meer tot gevolg dat mensen die zichzelf graag horen praten, 
na tien minuten alleen zijn (de anderen  zijn dan inmiddels vertrokken). 
Minder productieve discussies eindigen bovendien snel.

Dit staat haaks op wat wij gewend zijn. Het is heel onbeschoft om weg te 
lopen uit een sessie of workshop die al begonnen is. Als deelnemer ga 
je dan (omdat de deuren van de andere workshops al gesloten zijn) op 
dat moment de sessie saboteren en vaak achteraf mopperen. Dat is voor 
zowel de workshopleider als jouzelf echt onproductief en frustrerend.

“Ja maar mijn collega’s willen vooraf een programma.” Dit vinden ze eng. 
Hoe pak je dit aan? Het is de kunst om al vooraf helder te maken wat de 
bedoeling is. Dat doe je door vooral de nadruk leggen op het eigenaar-
schap van de deelnemer zelf. Wanneer je zo’n bijeenkomst voor het eerst 
organiseert, zou je er ‘slechts’ een halve dag voor kunnen nemen. Zorg 
ervoor dat de principes helder zijn en daag deelnemers uit om alvast 
na de denken over hun haal vraag of breng aanbod. Gebruik voor de 
informatie en inspiratie de links naar blogposts die er naar aanleiding 
van edcamps geschreven zijn. 

Het is voor een eerste keer niet verkeerd om bijvoorbeeld een 
startspreker te hebben. Die kan uit de eigen organisatie komen, maar 
mag natuurlijk ook uit jullie eigen netwerk komen.
Het moet in elk geval een inspirerende en misschien wel prikkelende 
spreker zijn. Er is niks mis met een beetje aan de boom schudden. Kijk 
eens naar een TedTalk om inspiratie op te doen.

Zelf aan de slag 
Zorg in elk geval voldoende ruimtes, het kan zo zijn dat er maar vijf 
mensen in een sessie samen aan de slag gaan, maar ook dat er twintig 
mensen aansluiten. Kies dus voor een centrale startruimte (met ko� ie, 
thee en koek) die ook als sessieruimte (tafels en stoelen) gebruikt kan 
worden. Maak vooraf inzichtelijk welke ruimtes er gebruikt kunnen 
worden en zet dit ook op de poster met de tijdsloten. Regel is: maximaal 
15 mensen in een sessie, dus deel dat door het aantal deelnemers om 
de hoeveelheid ruimtes te plannen. Zorg ook voor centrale start- en 
pauzemomenten, waar mensen gedachten kunnen uitwisselen en hun 
programma kunnen aanpassen (aanbod en vraaggestuurd).

De deelnemers gaven aan 
dat het beste onderdeel 
van de conferentie de 
koffiepauze was

Hoe werkt het op de dag zelf?
Er is een duidelijke tijdsplanning voor de dag, maar de inhoud van de 
geprogrammeerde sessies wordt bepaald door de deelnemers. Het 
thema van alle sessies is onderwijs. Hang een groot prikbord of serie 
flaps aan de muur waarop deelnemers die iets willen presenteren, delen 
of bediscussiëren dit kunnen aangeven in één van de aangegeven 
tijdsloten. Wanneer je vaart wilt maken, heb je vooraf ook al een aantal 
onderwerpen opgehaald en kun je die al opplakken (vergeet de naam 
van de eigenaar van het aanbod/vraag niet erbij te zetten). Zorg dus 
voor stiften, grote geeltjes, plakband en stickertjes.

Je kunt – als er tijd is – de deelnemers per tijdslot even een korte uitleg 
laten geven, wat de vraag of het aanbod is. Vervolgens geven alle deel-
nemers op ditzelfde bord aan bij welke sessie zij aanwezig willen zijn. 
Bij voldoende interesse gaat een sessie door en er geldt vol = vol. Maar 
je kunt ook gewoon aannemen dat een sessie altijd doorgaat als er drie 
geïnteresseerden zijn. De tijdsloten zijn 25 minuten met vijf minuten wis-
seltijd. Het kan zijn dat iemand een dubbel tijdslot claimt, het is aan de 
deelnemers of zij dat ook willen (de wet van de twee voeten).

Het is heel goed denkbaar dat op de dag zelf de deelnemers naar aan-
leiding van de opgedane ervaringen of uitwisselingen direct met elkaar 
aan de slag gaan. Het programma is dus ‘vloeibaar’ en dat mag. Sluit 
echter wel gezamenlijk af en deel de ervaringen en opbrengsten. Wat 
gaan jullie doen met de ervaringen? Is het voor herhaling vatbaar, wie 
gaat dat op zich nemen? Wanneer?

Het is aan te bevelen om iemand van de organisatie (tijdbewakers, 
facilitair) de sessies te laten bezoeken en sfeerimpressies laten maken. 
Wanneer er een discussie, brainstorm of vraag is, is het mooi om tijdens 
de sessie verslag te doen op een flap in steekwoorden. De mensen die 
de wet van de twee voeten volgen, kunnen dan zonder bijgepraat te 
hoeven worden, mee lezen waarover het gaat.

Deel de impressies in de pauze (flappen of een kort beeld/tekst verslag). 
Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van leerlingen om dat te doen.
Het lijkt ingewikkeld maar dat is het niet. Vraag maar aan de deelnemers 
van de vijfde Edcamp die op 17 november plaatsvond! 

Waaruit bestaat een sessie?

Een sessie of activiteit kan uit van alles bestaan:
-  lezing of presentatie
-  discussie
-  vraag
-  brainstormen
-  een praktijkvoorbeeld delen
-  kringgesprek
-  iets met of door leerlingen
-  iets maken
-  handen uit de mouwen workshop.
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Vertel eens over je loopbaan in het onderwijs?
“Na dertien jaar voor de klas als docent Nederlands, Informatica en 
Assurantiën werd ik onderwijskundig beleidsadviseur bij het ROC van 
Twente – waar ik nog steeds werk. Toen tien jaar geleden in deze regio 
een lectoraat over ‘voortijdig schoolverlaters’ werd opgezet, werd ik 
als lid van de kenniskring uitgenodigd. Een voorwaarde was dat ik zou 
promoveren.”

Wat was de insteek van je promotieonderzoek?
“Er was al veel onderzoek naar het voorkomen van voortijdig schoolver-
laten. Ik richtte me meer op het vraagstuk of jongeren zonder papiertje 
zich toch kunnen redden – zowel sociaal als economisch. In proefschrift-
taal: ‘Jongeren moeten leren om sociaal kapitaal op te bouwen, dat 
levert ook economisch kapitaal op’. Mensen in je netwerk kunnen je 
aan relevante contacten helpen, of zelfs aan een baan. Werkzekerheid 
is groter voor wie sociale hulpbronnen goed kan aanboren – dat geldt 
trouwens ook voor jongeren met een diploma. Dat vergt (onder andere) 
vaardigheden in het omgaan met (sociale) media: weten hoe je een fijn 
bedrijf kunt vinden, hoe je jezelf kunt profileren, hoe je een netwerk 
kunt opbouwen en onderhouden. Jongeren met hoog opgeleide 
ouders krijgen hierin vaak begeleiding van thuis; jongeren met laag 
opgeleide ouders minder. In hun gezinnen worden computers voorna-
melijk gebruikt voor afleiding; of hun ouders moeten weinig hebben 
van sociale media en waarschuwen vooral voor de gevaren. Hierdoor 
lopen juist deze jongeren kansen mis. De conclusie van mijn onderzoek 
was dat technologie en sociale media zowel veel kansen bieden, als de 
kansenongelijkheid vergroten. En ook dat hier een taak ligt voor het 

(beroeps)onderwijs; onze studenten moeten hierin opgeleid worden – 
en onze docenten dus ook.”

Van daaruit was de stap naar het Practoraat 
Mediawijsheid niet heel groot?
“Klopt. Even een stukje geschiedenis: in 2012 werd het eerste Neder-
landse practoraat opgezet aan het Mediacollege Amsterdam. Een 
practoraat is de mbo-evenknie van het al langer gangbare hbo-
lectoraat. Beide hebben als functie om goed, up-to-date onderwijs 
te ontwikkelen door de praktijk van het onderwijs te verbinden met 
de handvatten die onderzoek en wetenschap bieden. Het Practoraat 
Sociale Media had als focus: het mbo-onderwijs verbeteren door de 
inzet van socialemediatools en -apps. Bij de doorstart in 2017 – met de 
nieuwe naam Practoraat Mediawijsheid – is die focus verbreed naar de 
vraag hoe docenten jongeren mediawijs kunnen maken. Mediawijsheid 
speelt immers een rol bij modern vakmanschap, bij beroepsuitoefening 
en loopbaanontwikkeling. Het gaat hierbij om vraagstukken als: Hoe 
stimuleer je de kritische bewustwording bij jongeren van kansen en 
mogelijkheden van socialemediagebruik? Hoe doordring je studenten 
ervan dat internet niet alleen een hangplek is, maar ook een werkplek 
en (zakelijke) ontmoetingsplaats? En hoe kun je studenten helpen bij het 
ontwikkelen van digitaal doe-vermogen in het kader van hun loopbaan: 
e� ectief zoekgedrag, online profilering en netwerkvaardigheden? 
Mijn promotieonderzoek ging ook over dit soort vraagstukken; boven-
dien ben ik geworteld in het mbo. Vandaar dat ik gevraagd ben als 
practor.”

Mediawijsheid 
integreren in alle 
vakken?

De onderwijsambassadeur: Paulo Moekotte

Paulo Moekotte werkt ruim 33 jaar in het Twentse onderwijs, grotendeels in het 
mbo. Sinds het begin van vorig studiejaar is hij ook twee dagen per week werkzaam 

in Amsterdam als practor mediawijsheid. 
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Wat is jouw visie op mediawijsheid?
“Mediawijsheid is een glibberig concept en het feit dat er veel verschil-
lende modellen ontwikkeld zijn, maakt de verwarring alleen maar groter. 
Hoe verhoudt mediawijsheid zich bijvoorbeeld tot digitale geletterd-
heid of computational thinking? Hoe het in de modellen staat, netjes 
uit elkaar gerafeld en geordend, lijkt het vaak niet te kloppen met de 
eigen ervaringen van docenten. In werkelijkheid is er veel overlap, 
samenhang en wisselwerking tussen de elementen van modellen en de 
bijbehorende vaardigheden. Al doende en denkend wordt je wijzer. Bij 
het Practoraat Mediawijsheid hebben we daarom het lineaire model van 
Mediawijzer.net aangepast en omgevormd naar een circulair model met 
veel interactie tussen mediabegrip, -gebruik, -communicatie en -strate-
gie en een minder dwingende volgorde. 

Wat betreft de plaats van mediawijsheid in het curriculum zijn er twee 
verschillende insteken mogelijk. De eerste mogelijkheid is: er een apart 
vak van maken. Ik vind dat je het dan tekort doet; in een hokje op het 
rooster, zonder relatie met – en inbreng vanuit – andere vakken en 
contexten. 

De tweede mogelijkheid is: mediawijsheid integreren in alle vakken. Dit 
is voor mij (uiteindelijk) de gedroomde aanpak. Maar ook hieraan kleven 
nadelen: Het wordt dan – zoals dat voor maatschappijleer en burger-
schap vaak al geldt – een taak van iedereen, en daarmee van niemand. 
Met taal en rekenen werkt een geïntegreerde aanpak wel goed, die 
komen op het mbo in alle vakken terug. Iedereen snapt dat een student 
Zorg die een spuit leert zetten, moet kunnen uitrekenen welke hoeveel-
heid geïnjecteerd moet worden. Maar lastiger is het om een docent 
houtbewerking ervan te overtuigen dat mediawijsheid relevant is voor 
z’n vak. Vanuit het Practoraat proberen we deze spagaat op te lossen 
door van mediawijsheid een apart keuzedeel te maken (zover is het 
bijna). Dan krijgen we er meer aandacht voor in het curriculum en is de 
eerste horde genomen; op termijn willen we dat het een integraal onder-
deel wordt van alle vakken.”

Hoe is jouw rol als practor?
“Om studenten op te leiden tot mediawijze professionals die goed voor-
bereid zijn op de arbeidsmarkt en de eigen loopbaan, zijn mediawijze 
docenten nodig. Met het kernteam richt ik me op brede professio-
nalisering van docenten. Ik mik daarbij niet alleen op het handig en 
verantwoord omgaan met sociale media, maar ook op inhoudelijke 
verdieping. Ik wil onderwijs en (wetenschappelijk) onderzoek met elkaar 
in gesprek brengen. Als docenten vragen hebben over hun lespraktijk, 
probeer ik stukjes kennis in te brengen. Niet teveel, niet top-down, maar 
in dialoog, als steun, met oog voor de context en voor het belang van de 
ontwikkeling van praktische toepasbare kennis. Elke woensdagmiddag 
komt een werkgroep bijeen van zo’n 15 docenten en onderwijskundigen 
uit de verschillende onderwijsinstellingen. We bespreken ontwikkel-

vragen: ‘Welke product (bijvoorbeeld een 
instructiefilmpje) willen we samen maken en 
wat zijn daarbij onze didactische uitgangspun-
ten?’ Niet iedereen voelt zich meteen capabel 
om een zinvolle bijdrage aan zo’n product te 
leveren, daarom is er veel ruimte voor per-
soonlijke leervragen. Onzekerheid zit deels aan 
de technische kant: hoe breng je iets goed in 
beeld; hoe stel je je opnameapparaat in? Maar 
deels ook aan de didactische kant: hoe leg je 
iets goed uit; gebruik je animaties, voice-over 
en muziek – of niet? 

Mijn rol is om relevante onderzoeksliteratuur 
in te brengen in de discussie, in dit geval over 
het ‘modaliteitsprincipe’ dat stelt dat een 
juiste combinatie van modaliteiten – zeg maar 
informatiekanalen – het leerproces bevordert. 
We ronden zo’n bijeenkomst af met het maken 
van een lesbrief-format voor instructievideo’s, 
waarin ook het modaliteitsprincipe aan bod 
komt. We stimuleren docenten om te experi-
menteren en zo meer zicht te krijgen op de 
didactische meerwaarde van technologie. En 
we willen graag dat ze daarop reflecteren door 
bijvoorbeeld te bloggen of vloggen: ‘Ik kom nu 
toch uit een interessante sessie…’ We hopen er 
zo een olievlek ontstaat onder alle collega’s. 
Binnen het practoraat hebben docenten de 
ruimte om fouten te maken maar ook om suc-
cessen te proeven: belangrijke voorwaarden 
voor het slagen van onderwijsvernieuwing.”  

Technologie en sociale media 
bieden kansen en vergroten 
de kansenongelijkheid

In het Practoraat Mediawijsheid werken vier Amsterdamse 
mbo-instellingen samen: het Mediacollege Amsterdam, het 
Hout- en Meubileringscollege, MBO College West (ROC van 
Amsterdam) en ROC TOP. Het kernteam bestaat uit de practor, 
een programmamanager, een onderwijskundige en een 
communicatiemedewerker. 

Media

32,33 - PORTRET PAUL (nr. 162 - Renee - 16-11-18).indd   17 17-11-18   12:03



tekst: Leen Shames34

VIVES 162

Docenten recenseren voor Vives 
eduware rechtstreeks uit de praktijk. 
Deze maand aandacht voor DIGIT van 

uitgever Instruct: een methode digitale 

geletterdheid voor het voortgezet 

onderwijs. 

MijnBewijsstukken D
IGIT is een volledige online methode 
voor het aanleren van computer- en 
digivaardigheden. De methode is 
beschikbaar voor vmbo en havo/vwo 

en bevat de volgende zes onderdelen:
 
1. Basiskennis ICT – Windows/O� ice
2. Basiskennis ICT – Chromebook/Google
3. Informatievaardigheden
4. Mediawijsheid 
5. Computational Thinking
6. Projecten

DIGIT wordt als een digitale leeromgeving 
aangeboden en biedt de leerlingen de 
mogelijkheid om interactief met de theorie 
en opdrachten bezig te zijn. De theorie 
wordt voornamelijk aangeboden in de vorm 
van video’s en teksten. De opdrachten zijn 
praktisch en passen bij de belevingswereld 
van de leerlingen. Voor de docent is er een 
docentomgeving waarin de voortgang en 
de resultaten van de leerlingen kan worden 
ingezien, beoordeeld en gecertificeerd.  
 

Ervaring
Ik ontvang inlogcodes voor docent en 
leerlingen. In de docenten omgeving maak ik 
leerlingen en groepen aan en wijs modules 
toe. DIGIT bevat zes modules met elk een 
aantal onderwerpen. Ieder onderwerp 
bestaat op zijn beurt weer uit een aantal 
hoofdstukken en paragrafen. De onderdelen 
Basiskennis ICT, Informatievaardigheden 
en Computational Thinking zijn door de 
leerlingen vrijwel geheel zelfstandig door 
te werken. Van ieder hoofdstuk is voor de 
leerling een samenvatting beschikbaar. Als 
docent heb ik de beschikking over lesbrieven, 
waarin per les het aanbod staat beschreven 
en suggesties voor lesactiviteiten worden 
gegeven. Ieder onderwerp wordt door middel 
van een of meerdere video’s ingeleid en de 
leerling moet altijd controlevragen maken om 
te kunnen bepalen of ze de content hebben 
gezien en begrepen. Als docent kan ik per 

ontwikkelaar
Instruct

prijs
•  leerling licentie DIGIT-methode: 

€ 18,- per leerling per twee jaar
•  docent licentie: € 100,- per docent 

per jaar
• school/locatie licentie: € 240,- per jaar
•  aanschaf losse modules vanaf € 6,- per 

leerling per jaar

systeemeisen
Internettoegang 1 Mbps

PC/Chromebook
• Internet Explorer 11+ 
• MS Edge
• Google Chrome 
• Firefox 
• O� ice2013/2016
• Google Suite for Education

weblink
digitalegeletterdheid.nl 

leerling de antwoorden en voortgang inzien. 
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een 
theoretische toets van tien vragen, waarvan 
ik als docent de normering kan bepalen. Haalt 
een leerling de toets, dan wordt automatisch 
toegang verschaft tot het volgende 
hoofdstuk. Ik verken de modules en bekijk 
inhoud en aanbod. In de module Basiskennis 
ICT leren de leerlingen hoe computers en 
softwareprogramma’s werken. In het onderdeel 
‘grondbeginselen’ het werken met Windows/
Chromebook: het aanmaken, verplaatsen, 
weergeven, kopiëren van mappen en het online 
opslaan via bijvoorbeeld OneDrive en Google 
Drive. Tijdens het onderdeel ‘tekstverwerken’ 
leert de leerling de basisvaardigheden van 
Word/GoogleDocs kennen. Van het openen en 
opslaan van tekstbestanden, tot het maken 
en invoegen van een tabel, inhoudsopgave en 
index. Bij ‘presenteren’ gaat DIGIT dieper in 
op het gebruik van zowel PowerPoint/Google 
Presentaties als Prezi en tijdens het onderdeel 
‘spreadsheets’ ontdekken de leerlingen de 
functies van Excel/GoogleSpreadsheets: 
van de vulgreep tot belangrijke functies en 
grafieken. Basiskennis ICT werkt veelvuldig 
met voorbeeld documenten die een leerling 
dan verder moet gaan bewerken en aanpassen: 
zo wordt het geleerde direct in de praktijk 
getoetst. De module Informatievaardigheden 
biedt handvatten aan de leerling om 
de informatiebehoefte te signaleren, te 
analyseren, te vinden en te interpreteren. 

In het eerste hoofdstuk worden de vele 
vormen van informatie aangeboden en 
leert de leerling het onderscheid tussen 
feiten, meningen, argumenten en objectieve 
of subjectieve informatie. Het hoofdstuk 
‘informatie zoeken’ staat volledig in het teken 
van de zoekmachine Google. Het gebruik 
van de juiste zoekwoorden en tips in het 
gebruik van deze zoekmachine om sneller tot 
het gewenste resultaat te komen woorden 
aangeleerd. In het hoofdstuk ‘bronnen’ 
wordt de leerling hulpmiddelen aangeboden 
om uit te zoeken of een bron bruikbare en 

Vraag uit de toets 

Google Presentation.

De theorie en opdrachten 

uit het  onderdeel 

Computational Thinking.

Startscherm leerling 

vmbo met alle zes 

beschikbare modules.
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Ontwikkelteam Digitale Geletterdheid 

Het ministerie van OC&W heeft het SLO de opdracht gegeven 
om in samenwerking met Kennisnet voor het onderwijs 
een (herziend) curriculum voor Digitale Geletterdheid te 
ontwikkelen. Een ontwikkelteam van docenten uit de praktijk 
werkt hieraan en hebben de urgentie als volgt omschreven: 
  
‘Digitale geletterdheid is van belang voor leerlingen om 
toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen 
deelnemen aan de hedendaagse (kennis)maatschappij én 
aan de toekomstige maatschappij. Leerlingen zijn digitaal 
geletterd als ze overweg kunnen met en inzicht verkrijgen 
in ICT, digitale media en andere technologieën die hiervoor 
nodig zijn.’ 

Om de visie vorm te geven vanuit meerdere invalshoeken 
zijn er door het ontwikkelteam vier perspectieven 
omschreven in het omgaan met ICT: nadenken over, omgaan 
met, creëren met, en kennis van. Deze perspectieven 
worden verbonden aan de vier inhoudelijke domeinen die 
invulling geven aan het begrip digitale geletterdheid: ICT-
basisvaardigheden, Mediawijsheid, Computational Thinking 
en Informatievaardigheden. Het ontwikkelteam verbindt 
vervolgens digitale geletterdheid aan drie contexten: 
persoonlijk leven, de maatschappij en studie/beroep. Deze 
visie over digitale geletterdheid heeft het ontwikkelteam 
zichtbaar gemaakt in onderstaand model:

 

Als het aan ontwikkelteam ligt, wordt digitale geletterdheid 
niet een apart vak op het rooster van leerlingen. Volgens 
experts kunnen deze vaardigheden veel beter aangeleerd 
worden door ze te plaatsen in een context en ze integraal op 
te nemen binnen andere vakken. De verwachting is dat vanaf 
2021 Digitale Geletterdheid een verplicht onderdeel gaat 
worden in het onderwijscurriculum.

Meer informatie is te vinden op: https://curriculum.nu/
ontwikkelteam/digitale-geletterdheid/ 
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Leerling vmbo past  

vaardigheden digitale 

geletterdheid toe in een project.

Denken zoals een computer, 

computational thinking, daar 

gaat het in dit hoofdstuk over.

Leerling vmbo past  

vaardigheden digitale 

geletterdheid toe in een project.

betrouwbare informatie geeft. Het laatste 
hoofdstuk ‘stappenplan’ biedt aan de hand van 
het Big Six Model van Kennisnet zes stappen 
hoe je de gewenste informatie kan vinden en 
verwerken. De module Mediawijsheid richt 
zich op het veilig en slim inzetten van alle 
beschikbare media om de eigen kwaliteit van 
leven te vergroten én ervoor te zorgen dat de 
leerling optimaal deelneemt aan de wereld om 
zich heen. Er wordt ingezoomd op de werking 
van internet en sociale media en de impact 
hiervan in positieve en negatieve zin. Aan de 
hand van vele video’s worden de leerlingen 
geprikkeld om na te denken over het bereik en 
de gevolgen van berichten op sociale media. 
Ook het veilig internetten komt aan bod: hoe 
bescherm je jezelf op sociale media en hoe 
ga je om met vervelende ervaringen online. 
Aan de hand van casussen gaan leerlingen 
met elkaar in gesprek over onderwerpen als 
online pesten, online privacy, en sexting. In het 
volgende hoofdstuk leert de leerling hoe een 
website is opgebouwd, maakt vervolgens een 
eigen website en schrijft een blog. De module 
Mediawijsheid sluit af met een reflectie en 
presentatie opdracht: wat heb je geleerd over 
het veilig en doelgericht gebruik maken van 
internet en sociale media en hoe denk je hier 
zelf over? 

In de module ‘Computational Thinking’ leren 
de leerlingen hoe computers denken en hoe ze 
computers opdrachten kunnen geven. DIGIT 
maakt hierbij gebruik van de programmeer 
omgevingen CodeStudio (havo/vwo) en 
Scratch (vmbo). De module bevat ook een 
hoofdstuk over HTM en de programmeertaal 
Python wordt geïntroduceerd. Binnen de 
laatste module ‘Projecten’ gaan de leerlingen 
aan de slag om de geleerde competenties 
digitale geletterdheid toe te passen. De 
projecten leggen de verbinding tussen alle 
modules. Leerlingen zullen concreet hun 
digitale vaardigheden moeten laten zien om 
de projecten tot een goed einde te brengen. 
Zo moeten leerlingen bijvoorbeeld een 
klassenuitje of voetbaltoernooi organiseren, 

een interieur ontwerpen en een spel 
ontwikkelen.  

Conclusie
Veel scholen zijn bezig de 21st century skills 
in hun onderwijs te integreren. Leerlingen 
digitale geletterdheid bijbrengen wordt 
een steeds belangrijker onderdeel van 
het onderwijsaanbod. Met de digitale 
leeromgeving DIGIT van Instruct heeft de 
docent aantrekkelijk materiaal beschikbaar om 
leerlingen digivaardiger te maken. De meeste 
modules kunnen leerlingen in het vmbo of 
havo/vwo zelfstandig doorwerken en omdat 
DIGIT volledig online is, kunnen leerlingen 
ook thuis inloggen en als huiswerk de leerstof 
verwerken en de opdrachten maken. De 
vele video’s zijn aansprekend en bieden de 
onderwerpen voor de doelgroep aansprekend 
aan. Leerlingen verwerken het geleerde in 
korte opdrachten die de docent kan volgen. 
Ieder hoofdstuk sluit af met een toets en 
de resultaten zijn voor leerling en docent 
direct zichtbaar. De digitale wereld verandert 
snel, daarom heeft Instruct toegezegd DIGIT 
up-to-date te houden en tweemaal per jaar 
aanpassingen in het aanbod door te voeren. 
Om de module Basiskennis ICT te doorlopen 
is ongeveer 20 uur nodig, voor de andere 
modules ongeveer 10 uur. In totaal vraagt 
DIGIT dus 60 klokuren onderwijstijd. Gezien 
de maatschappelijke aandacht voor digitale 
vaardigheden en vanaf 2021 de verplichting 
digitale geletterdheid een plek te geven in 
het Nederlandse onderwijsaanbod lijkt deze 
investering gerechtvaardigd. DIGIT kan 
over twee VO onderbouwjaren uitgesmeerd 
worden, om leerlingen een goede basis en 
impuls te geven voor het verder ontwikkelen 
van noodzakelijke vaardigheden in de digitale 
wereld om hen heen.  
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relevant of al zo geïntegreerd in ons onderwijs, dat we die – in veel 
gevallen – voor onze leerlijn digitale vaardigheden konden schrappen. 
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het bepalen van de 
pedagogische kaders per klas.”

Versnellingsvraag 
Een door vrijeschool Widar ingediende versnellingsvraag werd 
gehonoreerd. Daardoor kan De Jongh twee uur per week worden 
vrijgeroosterd om aan de leerlijn digitale geletterdheid te werken. 
Bovendien kan de werkgroep op gezette tijden de hulp inroepen van 
externe experts. Een versnellingsvraag is een vraag waar meerdere 
scholen tegenaan lopen bij de inzet van ICT in het onderwijs. Kennisnet 
en de PO-Raad ondersteunen tot 2019 scholen bij de beantwoording 
van zulke vragen. De resultaten worden binnen de sector gedeeld, zodat 
andere scholen niet zelf opnieuw op zoek hoeven naar oplossingen 
voor veel voorkomende problemen. De Jongh is blij met de inbreng van 
de experts van Kennisnet en SLO. “Hun adviezen zijn heel waardevol. 
Zo kon de SLO-expert op het moment dat we bepaalde leerdoelen weg 
wilden laten, beargumenteren waarom deze doelen ook voor onze 
leerlingen heel belangrijk zouden kunnen zijn. Maar uiteindelijk maken 
we toch onze eigen keuzes.”

Kennisnet
Erwin Bomas is adviseur bij Kennisnet en als extern expert betrokken 
bij de ontwikkeling van de leerlijn digitale geletterdheid van Widar. 
Wat digitale geletterdheid betreft adviseert Bomas scholen om niet 
te wachten op de uitkomsten van Curriculum.nu. “Ga vooral aan de 
slag. De samenleving is zo gedigitaliseerd. Of je nu wil of niet, je moet 
je leerlingen digitaal vaardig maken. Je kunt niet doen alsof het niet 
bestaat”, betoogt Bomas. Hij vindt Widar een goed voorbeeld van een 
school die haar verantwoordelijkheid én eigen initiatief neemt. “Het is 

anuit onze onderwijsvisie zijn we na gaan denken over de 
specifieke invulling van digitale geletterdheid voor ónze 
leerlingen, ónze school en óns onderwijsprogramma. Pas 
daarna kijken we welke middelen ons daarbij van dienst 

kunnen zijn. Die werkwijze kan ik iedereen aanraden.” De Jongh is 
intern begeleider op vrijeschool Widar en projectleider van de leerlijn 
digitale geletterdheid op haar school. “Rudolf Steiner zei het al in zijn 
rede ‘Technology and Art: Their Bearing on Modern Culture’, die hij op 
28 december 1914 uitsprak: We moeten ons niet terugtrekken van het 
moderne leven, waarin technologie een belangrijke rol speelt”, weet 
De Jongh. “Steiner noemde het een zwakte om je voor technologie – in 
zijn tijd innovaties als typemachines en treinen – af te sluiten. Hij pleitte 
ervoor technologie te onderzoeken en je ertoe te leren verhouden. 
Daarom willen we onze leerlingen bijbrengen hoe ze ICT veilig, vaardig, 
aardig en waardig gebruiken. We kijken vanuit onze pedagogische 
visie naar de inzet van ICT. Wat er technisch mogelijk is, is voor ons 
niet leidend”, legt De Jongh uit. “Op de school waar ik hiervoor werkte, 
werden tablets aangeschaft en werd door de schoolleiding gezegd dat 
we daarmee moesten gaan werken. Er was totaal niet nagedacht over 
het doel. Er stonden heel veel apps op die tablets, maar niemand zag 
door de bomen het bos, leerlingen niet en leraren ook niet.”

Werkwijze
Widar pakte het anders aan. De Jongh: “Met onze speciaal in het leven 
geroepen werkgroep digitale geletterdheid zijn we eerst zelf per leerjaar 
doelen gaan vaststellen. Die hebben we naast de doelen van de SLO-
leerlijn gelegd. Vervolgens hebben we gekeken naar overeenkomsten 
en verschillen. Creativiteit speelt in ons vrijeschool-onderwijs een 
belangrijke rol. In de SLO-leerlijn digitale geletterdheid zijn daar geen 
doelen op geformuleerd. Die hebben we dus zelf geformuleerd. Andere 
door SLO geformuleerde doelen waren voor onze school weer minder 

Onderwijsacademie NOT 2019 
vol good practices

Voor het team van de Delftse basisschool Widar was het niet de vraag óf digitale geletterdheid 
bij hun vrijeschool-onderwijs zou passen, maar wel hoe. “Centraal in ons onderwijs staat 

hoe we ons tot de wereld verhouden. Daar hoort inmiddels ook de digitale wereld bij’’, zegt 

Widar-medewerker Anna de Jongh. 

Vrijeschool Widar ontwikkelt passende leerlijn digitale geletterdheid

tekst: Brigitte Bloem
foto: Twan de Veer36
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ontzettend belangrijk dat scholen vanuit hun eigen onderwijsvisie met 
digitale geletterdheid aan de slag gaan. Kijk wat past bij jouw school, bij 
jouw onderwijs. Overdenk goed wat je je leerlingen op het gebied van 
digitale geletterdheid wilt meegeven”, adviseert Bomas.

Inbreng ouders
Was het een paar jaar geleden nog zo dat ouders die bewust voor een 
vrijeschool hadden gekozen niet stonden te springen om schermpjes 
in de klas, nu denken ze bij Widar actief mee over de leerlijn digitale 
geletterdheid. De Jongh: “Daarvoor zijn we speciaal gestart met de ICT-
klankbordgroep, waarin zowel vooruitstrevende als meer behoudende 
ouders vertegenwoordigd zijn. Met deze klankbordgroep bepalen we de 
doelen en het aanbod van de leerlijn en hoe we de verantwoordelijkheid 
tussen school en ouders verdelen. Interessant aan het hele proces is 
dat we op deze manier samen met ouders en leraren op zoek gaan naar 
de waarden van ons onderwijs, waartoe het dient en hoe we daar als 
vrijeschool op een hedendaagse wijze vorm en inhoud aan geven.”

Creativiteit
Creativiteit is een speciaal aandachtspunt op vrijeschool Widar. De 
Jongh: “In onze werkgroep hebben we flink gediscussieerd hoe we 
daarmee omgaan in relatie tot digitale geletterdheid.” Het gaat De 
Jongh en haar collega’s om het vinden van een goede balans om ICT 
als creatief middel in te zetten, vergelijkbaar met andere middelen die 
creativiteit uit kunnen lokken. “We zijn erop uitgekomen dat creatieve 
uitingen ook de vorm kunnen hebben van bijvoorbeeld een stop 
motionfilmpje, een YouTube-filmpje, een website, een vlog of een Prezi. 
We willen dat onze leerlingen vijf technieken leren, waarmee ze zich 
creatief kunnen uiten. Hiertoe hebben we een lijst opgesteld met alle 
mogelijke technieken die ze kunnen inzetten. Net als bij schilderles 
willen we onze leerlingen de technieken leren die ten grondslag liggen 
aan creatieve uitingen in digitale vorm. Het is goed als je de kennis en 
ervaring met een aantal technieken hebt opgedaan en dat je weet dat er 
nog veel meer is. Bijzonder is dat beeldschermen daarbij lang niet altijd 
nodig zijn. De principes achter ICT kun je leerlingen heel goed laten 
ontdekken met unplugged voorbeelden. Begrijpen ze de achterliggende 
principes, dan zijn ze in staat om zelf te gaan creëren in plaats van enkel 
consumeren. Dat proces willen we bereiken.”

Verbindende directeur
Op de vraag of het gemakkelijk was om alle collega’s met de neuzen 
dezelfde kant op te krijgen, antwoordt De Jongh dat dat misschien nog 
wel het meest tijdrovende gedeelte was. “Je vormt mét elkaar de school. 
Het is dus het allerbelangrijkste dat je het met elkaar eens bent hoe je 
het wil en hoe je het met de leerlingen gaat doen. Alleen door intensief 

gesprekken met elkaar te voeren kom je verder. Dat traject heeft bij ons 
overigens plaatsgevonden vóórdat we de versnellingsvraag indienden. 
Onze directeur is heel sterk in het verbinden van mensen en zij heeft 
daar een belangrijke rol bij gespeeld. Inmiddels kunnen alle collega’s 
zich vinden in de visie en doelen, zoals we die nu hebben vastgesteld.”

Heldere visie
“Komend halfjaar gebruiken we om onze doelen op het gebied van 
digitale geletterdheid zoveel mogelijk te koppelen aan ons bestaande 
lesprogramma”, legt De Jongh uit. “Die koppeling is vaak heel voor 
de hand liggend. Dan hoeft er maar een kleine aanpassing plaats te 
vinden om een onderwerp uit digitale geletterdheid in een regulier 
programmaonderdeel in te passen. Groot voordeel bij deze werkwijze is 
dat het geen aparte les hoeft te worden. En waar dat niet kan, zoeken we 
naar passende lesinhoud.” Maar het allerbelangrijkste, wil ze nog eens 
benadrukken, is dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud. 
“Neem niet klakkeloos een leerlijn over, maar denk na wat jullie als 
school zelf willen met ICT-onderwijs en digitale geletterdheid. Zo zal elke 
school een eigen accent kiezen. Natuurlijk kost dat tijd, maar ik zie het 
niet als steeds maar weer het wiel opnieuw uitvinden. Als je met je team 
een heldere visie hebt, dan kun je alles daaraan staven.”  

NOT 2019, het grootste onderwijsevent van Nederland, richt zich 
op professionals in de kinderopvang, het primair onderwijs, het 
voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en 
vindt plaats van 22 tot en met 26 januari 2019 in de Jaarbeurs in 
Utrecht. Kennisnet verzorgt diverse presentaties en workshops op 
de NOT-Onderwijsacademie, waaronder de presentatie ‘Leerlijn 
digitale geletterdheid vanuit hart en ziel’, die met name ingaat 
op de ervaringen van vrijeschool Widar in Delft, en de workshop 
‘Lesmateriaal maken met Wikiwijs’, die elke middag wordt 
aangeboden. Van tevoren aanmelden is aan te raden: 
not.exporoute.com/programma. Alle informatie over de NOT vind je 
op: not-online.nl. 

Leerlijn Digitale Geletterdheid vanuit Hart en Ziel
Donderdag 24 januari 2019, 10.30-11.15 uur, theater 7

Workshop ‘Lesmateriaal maken met Wikiwijs’
Dagelijks, 15.30-16.15 uur, theater 7
Met Wikiwijs.nl kunnen leraren digitale leermiddelen 
zoeken, hergebruiken, maken en delen en zo hun optimale 
leermiddelenmix samenstellen. In de Kennisnet-workshops op 
de NOT leer je zelf interactief digitaal lesmateriaal te maken voor 
jouw school. Je leert hoe je lesmateriaal het beste kunt opbouwen 
en je ontdekt alle mogelijkheden van Wikiwijs. Het samenstellen 
van interactieve vragen, toetsen, het op maat maken van bestaand 
materiaal en het samen werken aan lessen worden in vogelvlucht 
behandeld. Tevens krijg je handige tools aangereikt, waarmee 
je lesmateriaal nog beter wordt. Na deze presentatie kun je 
zelfstandig aan de slag met Wikiwijs.
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ME
Toen Fleur Besters tweeëneenhalf jaar geleden moeite had 

om een geschikte club te vinden voor haar technisch 

aangelegde zoon, besloot ze dat er in Eindhoven 

meer aanbod moest komen voor jonge ‘techies’. 

Ze sloeg de handen ineen met Dynamo 

Jeugdwerk en zette als ‘aanjager’ een 

netwerk van ‘trapveldjes voor 

techies’ op: de Tech Playgrounds.

Wat NOU
JE ?MAAK

Een maakplek 
zonder spatjes

Op een warme woensdag in oktober is het de zoete inval in het hoofd-
kwartier van de Tech Playgrounds aan de Eindhovense Lindelaan – een 
voormalige Philips-werkplaats. Kinderen komen voor de woensdagmid-
dagclub, ouders blijven even plakken en krijgen ko�ie, een vader showt zijn 
zelfgemaakt fietsalarm. Iemand komt een doos vol gedoneerde materialen 
brengen, een stagiaire werkt aan de website. Vrijwilligers Jeroen en Veroni-
que gaan aan de slag met vier 9 tot 11-jarigen.

Steeds opnieuw proberen, tot het lukt
Kaylee werkt aan haar Haloweenproject. Vorige week maakte ze een 
spookje van gipsverband; vandaag moeten er ledlampjes komen in 
de oogkassen, lekker eng. Solderen van draden aan lampjes is een 
precisiewerkje dat ze nog niet eerder deed. Het lijkt niet zo moeilijk, maar 
soldeer smelt – en plakt – heel anders dan lijm. En je moet op zoveel dingen 
tegelijk letten... Vrijwilliger Jeroen Kuijten kijkt bemoedigend toe en geeft af 
en toe een aanwijzing: “Ja, nu smelt de soldeer goed om het draadje heen, 
vasthouden nog, haal de bout maar weg, vasthouden en af laten koelen… 
En, zit-ie vast?” Als het niet gelukt blijkt, lopen ze samen de mogelijke 
oorzaken na: “Was het draadje schoon? Was de soldeerbout wel heet? Was 
de klodder gesmolten soldeertin groot genoeg? Zaten draadje en ledpootje 
dicht tegen elkaar aan?” Ze besluiten dat er een kleinere, preciezere 
soldeerbout aan te pas moet komen en een spoeltje dikker soldeerdraad. 
“Zet ‘m op meid, dit is een vaardigheid die je veel moet oefenen!” Na poging 
nummer zeven is het dan toch gelukt; en het is moeilijk te zeggen wie er 
trotser is, Kaylee of Jeroen. De volgende stap is het aansluiten van het 
lampje op een batterij. “Hij doet ‘t niet, hoe kan dat nou?” Weer lopen de 
twee alle mogelijkheden langs: “Is de verbinding in orde? Doet de batterij 
het? Kan het lampje stuk zijn? O wacht… heb je gekeken of je de lange 
pluspoot van het lampje aan de pluskant van de batterij vastmaakte?” 
Daar blijkt het euvel te zitten – opgelost! Daarna is het afmaken van de 
schakeling niet zo moeilijk meer. Aan het eind van de middag is Kaylee’s 
spookje precies zo gaaf en eng als ze zich voorgesteld had.

Intussen werkt Litho aan een houten gitaar; hij wil ‘m bespannen met het 
dikke elastiek van een bagagespin. Het moet goed stevig vastzitten en 
er moet genoeg spanning op staan, anders komt er geen mooi geluid uit. 
Boy maakt een helikopter van een bouwpakket, ter voorbereiding op het 
exemplaar dat hij volgende keer zelf gaat ontwerpen en lasersnijden. En 
achter de laptop probeert Floor het 3D-ontwerpprogramma Tinkercad 
onder de knie te krijgen. Ze weet al precies wat ze wil tekenen en daarna 
3D-printen: een model van haar eigen hond Rex. Aan het eind van de 
middag heeft haar ontwerp van mini-Rex een cilindervormig bruin lijf en 
vier balken als poten. Een mooi begin, volgende week verder…

Makerspace of knutselclub?
Fleur Besters: “Op deze locatie draaien we pas sinds dit voorjaar een 
woensdagmiddagclub. Die wordt nog niet heel druk bezocht. Sommige 
kinderen komen af en toe aanwaaien – dat mag. Er zijn ook kinderen die 
echt elke keer komen; we proberen dat te stimuleren. We willen graag 
dat dat het een echte club wordt, waar kinderen samenwerken en elkaar 
helpen, met een communitygevoel, zeg maar Scouting-achtig. Op veel 
andere locaties is dat al gelukt. Het belangrijkste vind ik om fijne plekken 
te maken waar ieder kind dat iets wil doen met ICT, techniek, klussen, 
programmeren of knutselen, in een veilige omgeving aan de slag kan. Een 
soort grote versie van ‘het schuurtje van je opa’, waar allerlei spannende 
gereedschappen en materialen zijn, waar het veilig en gezellig is, met 
toezicht en deskundige begeleiding. Waar het niet in de eerste plaats 
gaat om een perfect product, maar om lekker samen bezig zijn. Iedereen 
mag alle gereedschappen en materialen gebruiken; waarbij de ideeën en 
ontwerpen van kinderen centraal staan, niet de apparaten. Bij ons geen 
losse workshop 3D-printen. Kinderen bedenken wat ze willen maken en 
hoe ze dat willen aanpakken met welk materiaal. Soms voldoet karton 
en een splitpen. En som blijkt dat ze een bepaald onderdeel niet goed 
uitgezaagd of -gesneden krijgen; dan komt de lasersnijder in beeld, of de 
3D-printer. Daarbij helpen kinderen die al weten hoe de apparaten werken, 
anderen op gang. Er hangt hier echt sfeer van ‘Als je iets niet kunt, kun je 
het leren’. Heel inspirerend vind ik dat.”

Community
De gezellige sfeer die in de Tech Playgrounds hangt, trekt veel mensen aan 
van diverse pluimage. Fleur: “We kijken hier niet naar stempels, labels of 
beperkingen. Iedereen die iets kan en wil doen, is welkom. Een van onze 
vrijwilligers, een oud-Philipsman, kan geweldig programmeren – maar 
is slechtziend. Als wij zorgen voor goede felle verlichting, kan hij prima 
andere vrijwilligers coachen bij het leren programmeren. Een twintiger was 
vastgelopen met z’n studie, maar doet het hier geweldig met de kinderen. 
We hebben ‘m opgeleid tot techniekdocent, hij geeft veel workshops op 
scholen. Z’n zelfvertrouwen is terug en hij pakt nu z’n studie weer op. 
Jeroen was ons opgevallen toen hij door de stad reed in een botsauto die 
hij op een scootmobiel had gemonteerd. Nu draait hij de woensdagclub, 
houdt dit gebouw schoon en onderhoudt het gereedschap. En hij heeft 
hier de ruimte om verder te lassen aan zijn botsauto of aan zijn andere 

Tech Playgrounds Eindhoven
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Floor & Jeroen bezig met Tinkercad

uitvindingen. We hebben ook een club van thuiszitters, schooluitvallers 
en andere jongeren die ‘aangezwengeld’ willen worden. Laatst kwam een 
nieuwkomer zijn gekregen fiets opknappen. Als een buurtbewoner onze 
lasersnijder wil gebruiken, dat kan – als die zelf het materiaal meeneemt of 
ons iets geeft voor materiaal van hier. Zelfs de burgemeester leerde hier 
solderen met hulp van een van de kinderen.”

Aansluiten bij wat er al is
Fleur gaat er prat op dat geld geen drempel vormt voor wie in een van 
de Tech Playgrounds aan de slag wil. “Het kost een euro per keer via een 
strippenkaartsysteem. Dat kan omdat onze kosten laag zijn. We werken 
samen met Dynamo Jeugdwerk, bijna iedereen werkt hier vrijwillig. We 
delen spullen: onze grote krat LEGO gaat langs alle vestigingen. Mensen 
vinden ons leuk en doneren vaak materiaal of gereedschap. En we ruilen 
diensten: onze techies mogen apparatuur gebruiken van het lichtfestival 
GLOW; de gave werkstukken die daaruit voortkomen, worden onderdeel 
van de GLOW-route. Dit jaar maken we een turbo-knikkerachtbaan met 
fluorescerende pingpongballen en föhns. Jeroens zelfgemaakte Sapfiets 
met een mixer op trapkracht gaat met een cateraar mee naar een 
foodfestival, in ruil voor een lunch voor onze vrijwilligers tijdens GLOW. Als 

Zelfs de burgemeester leerde 
hier solderen met hulp van 
een van de kinderen

Jeroen & Kaylee solderen

Fleur Besters

techplaygrounds.nl

mensen, organisaties of bedrijven zien wat voor gave dingen 
we met kinderen doen, willen ze graag op de een of andere 
manier bijdragen.”

Nieuwe plannen
Er komen steeds meer Tech Playgrounds, ook in dorpen in 
de omgeving en in de Eindhovense justitiële jeugdinrichting. 
Binnenkort opent er een in de bibliotheek van Helmond. 
Verder op de planning: Experimenten met ‘girls only’-
bijeenkomsten om meer meisjes te trekken. En er is een 
leerlijn in de maak waarin kinderen verschillende technieken 
aanleren in de context van het ontwerpen van een ‘shitty 
robot’.   
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tekst: Karin Winters4040

Dat gebeurt mij niet, wie daarin trapt is echt dom. Natuurlijk kan ik fake news herkennen. Wij leggen 

leerlingen uit hoe het werkt en we gebruiken waarschijnlijk de BIG6 als het gaat om zoeken, vinden en 

verwerken van informatie? Is dat wel zo? Laten we gewoon maar weer eens een opfrisartikel opnemen, 

want het thema van deze Vives is Mediawijsheid.

W
anneer je altijd op het internet surft met dezelfde browser 
(Google Chrome bijvoorbeeld), wordt er een soort profiel 
van je gemaakt. Wat vind je leuk, waar koop je spullen, 
waar zoek je naar en welke berichten zet je op sociale 

media? In dat profiel staat eigenlijk wie je bent en wat je leuk vindt.

Filterbubbel
Als je dan je opnieuw gaat zoeken, laat “het internet’ alvast weg wat niet 
bij jouw profiel past. Is het je wel eens opgevallen waar dat gebeurt? 
Juist, in de advertenties die je ziet op websites als NU.nl, Facebook 
en andere plaatsen waar advertenties staan. Op die manier kom je 
niet in aanraking met ‘nieuwe en verrassende dingen’, want internet 
bepaalt wat je ziet. Om elke persoon heen ontstaat zo een ‘filterbubbel’. 
‘Nou en? Dat is toch handig en scheelt tikken en klikken?’ Dat hoor ik 
leerlingen (maar ook volwassenen) vaak zeggen. Toch kleven er wel wat 
gevaren aan. Je leert op deze manier namelijk niet om kritisch te zijn op 
de zoekresultaten. De zoekresultaten zijn niet objectief.

Wat is een hoax?
Hoax is een Engels woord en betekent poets, bedrog, truc of oplichterij. 
Een hoax is in internettermen een loze of valse waarschuwing of een 
verzonnen verhaal. Hoax is een samenvoeging van Hocus Pocus en 
eigenlijk een verzameling van onwaarheden.

Uit de oude doos
Vroeger (toen we nog ‘echte’ post gebruikten) maakten mensen 
kettingbrieven. Je moest de brief of kaart doorsturen aan vijf tot twintig 
mensen die je kende. Meestal waren ze onschuldig, want dan moest je 
een kaart sturen aan de bovenste naam van de lijst. Soms werd je zelfs 
gevraagd om geld te sturen. De bedoeling was om de ketting zo lang 
mogelijk door te laten gaan. Er waren ook gemene varianten. Als je de 
ketting zou verbreken (dus niet door zou sturen), zou je iets vreselijke 
gebeuren.
In de digitale wereld kennen we ze inmiddels ook van Facebook of uit 
een van je whatsapp groepen.

Toen e-mail (ja, ook vroeger) meer gebruikt werd, werden de 
kettingmails de ergernis van alle systeembeheerders. Je kreeg een mail 
waarin gevraagd werd deze door te sturen aan iedereen in je adresboek. 
Logisch dat er daar problemen ontstonden. Je mailbox liep vol en 
bij organisaties viel de mailserver om vanwege de verschrikkelijke 
berg mails die verstuurd werd. Ineens waren daar de virussen die 
de kop opstaken, in de bijlagen van mailberichten bijvoorbeeld. Een 
hoax was toen eigenlijk een kettingbrief die waarschuwde dat er een 
virus rondwaarde. Je werd dan gevraagd iedereen in je adresboek te 
waarschuwen dat er een virus was. De hoax werd dus zelf een soort 
virus. Tegenwoordig worden hoaxes vooral via social media verspreid. 

Fake news en 
filterbubbels
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Er zijn verschillende soorten hoaxes: 
•  Broodje aap hoax
   Mensen die deze hoaxes delen, weten vaak niet dat ze onzin 

verkopen. Ze hebben eigenlijk niet gecheckt of dat wat ze zeggen 
wel klopt. Stieren die woest worden van een rode lap, mensen niet 
wakker maken als ze slaapwandelen. Als je de stoel onder iemand 
wegtrekt, kan hij blind worden.

 Onschuldig maar ook onwaar.

• Complottheorieën
  Een complottheorie is iets erger dan een broodje aap. Groepen 

mensen proberen een gebeurtenis te verklaren. Vaak zijn het 
groepen die aangeven dat de informatie door regeringen wordt 
tegengehouden. Er wordt ook over geheime clubjes gesproken en 
de media is dan ook niet te vertrouwen (zeggen zij). Het is soms 
lastig om de echte achtergrond te achterhalen; soms moet je goed 
zoeken naar tegenargumenten. Een voorbeeld is natuurlijk de 
complottheorie dat de aarde plat is. Die theorie is makkelijk onderuit 
te halen. De hele discussie over wel of niet vaccineren is ook 
ontstaan vanuit een (of zelfs meerdere) complottheorie. Van foute 
interpretaties van onderzoeken tot met cijfers gestaafde berichten 
over verdienmodellen van de medicijnfabrikanten.

Soms zijn hoaxes hardnekkig. Voor alle hoaxes geldt: de informatie is 
vals, maar wordt als waarheid gepresenteerd. Het is dus belangrijk dat je 
weet hoe je nep van echt kunt scheiden.

Wat is nepnieuws?
Nepnieuws is foute of onjuiste informatie die verspreid wordt om geld te 
verdienen. Het kan ook gebruikt worden om je mening te beïnvloeden. 
Nepnieuws bestaat al heel lang. Vroeger bij de dorpspomp werd er heel 
wat gekletst over mensen. Daarmee werd ook wel nieuws rond gekletst 
dat niet waar was.

Waarom wordt er nepnieuws verspreid?
Een van de redenen is dat mensen nepnieuws verspreiden, is om geld 
te verdienen. Hoe meer mensen op een link naar een artikel klikken, des 
te meer ze verdienen met de advertenties op die pagina. Weet je nog 
de filterbubbel? Als er een pakkende kop bij een artikel staat, klikken 
mensen eerder dan een saaie kop. Soms wordt nepnieuws gebruikt om 
de mening van mensen te beïnvloeden. Wanneer er verkiezingen zijn 
bijvoorbeeld. Dat werd vooral gezegd bij de verkiezing van President 
Trump. Er kwamen nepberichten om de tegenstander van Trump zwart 
te maken. We noemen dit ook wel desinformatie.

Er is zoveel nepnieuws dat er websites ontstaan zijn waar foute 
nieuwsberichten verzameld worden. Een daarvan is Nieuwscheckers. 
Deze website wordt gevuld door studenten uit Leiden. De site geeft tekst 
en uitleg over foute nieuwsberichten. Soms omdat het niet bewezen is 
of een bericht klopt. Soms omdat er echt fake nieuws is. Ook vaste lezers 
van NU.nl checken de geplaatste nieuwsberichten op nu.nl/nucheckt. 

Wie bepaalt eigenlijk of nieuws nep is?
Berichten op internet zijn altijd ‘gekleurd’, echt niemand kan zonder 
mening een bericht maken. Achter elk verhaal of artikel gaat dus wel een 
mening schuil. Daarom is het filteren van nepnieuws echt heel moeilijk. 
Omdat het echt heel lastig is om fake nieuws te onderscheiden van 
echt nieuws, zijn er heel veel tips en checklists ontstaan. Hieronder een 
aantal daarvan.

Hoe controleer je of een bericht nepnieuws is?
1.     Lees niet alleen de titel en samenvatting, maar lees hele bericht
  Een titel van een artikel is niet altijd een samenvatting van het 

bericht.  Soms probeert de schrijver alleen de aandacht te trekken en 
klopt de titel niet met de inhoud. De titel en de kop moeten eigenlijk 
een ultrakorte samenvatting zijn. In koppen worden bijvoorbeeld 
vaak citaten gebruikt tussen aanhalingstekens.

2.    Waar komt het artikel vandaan?
  Heb je het bericht gevonden op een betrouwbare website? Is het 

van landelijke of regionale nieuwsmedia? Zij controleren namelijk 
hun nieuws. Echte journalisten moeten zich aan regels houden. Zij 

De informatie is vals, maar wordt 
als waarheid gepresenteerd

Wat moet je doen om niet in een filterbubbel terecht te komen?

Hieronder vind je een aantal tips om dat te voorkomen.
1.  Surf anoniem
  Dat kun je doen door gebruik te maken van het incognito 

venster in Chrome (als je per se vast wilt blijven houden aan 
Chrome als zoekmachine). Nog beter is het om een veilige 
zoekmachine te gebruiken. DuckduckGo bijvoorbeeld.

2.  Zet je cookies uit.
  Huh? Cookies? Klik niet altijd op Cookies accepteren als er om 

gevraagd wordt. Kijk eerst even waar ze voor gebruikt worden. 
Wis je cookies regelmatig (beter: wis ze als je je browser sluit).

3. Luister eens gewoon naar het nieuws op de radio
  Lees vaker berichten en nieuws op websites waar je niet zo 

vaak komt. Dus alleen je nieuws halen op Facebook (en dat dan 
ook nog eens delen) of NU.nl is niet de meest slimme strategie. 

4.  Durf kritisch te zijn en stel vragen!
  Voor je het weet stink je namelijk in fakenieuws.

hoax-wijzer.be 
nieuwscheckers.nl

moeten hun bronnen controleren anders hebben ze een probleem. 
Als je de bron niet kent, lees dan ook andere berichten op die site. 

3.   Is het satire of een column?
  Bij satire wordt humor gebruikt om te amuseren. Het wordt ook 

gebruikt om commentaar te geven op ontwikkelingen in de 
maatschappij. Een cartoon is ook satire. Soms wordt er heel erg 
overdreven of wordt de situatie omgekeerd. Er zijn satirische 
nieuwswebsites. Let dus op of het satire, parodie of ironie is. Vaak 
staat het in het informatiedeel (disclaimer) op de site. Bij columns 
staat er altijd bij wie de columnist is. De meest bekende satire site in 
Nederland is de Speld: speld.nl. Maar het gebeurt regelmatig dat de 
berichten van die website verontwaardigd op social media gedeeld 
worden. De verspreider heeft dus niet echt opgelet.

4.    Welke bronnen zijn er gebruikt?
  Een echt nieuwsbericht verwijst naar correcte bronnen. Dat kunnen 

links naar ander sites zijn, maar ook links naar onderzoeken, 
websites van bedrijven of de mensen waarover gesproken wordt. 
Ook hier moet je weer opletten, want heeft de schrijver belang bij 
het (nep)bericht? Let op als je gaat zoeken naar de bronnen, gebruik 
een anoniem venster of een privacy vriendelijke zoekmachine. 

5.    Wie heeft het artikel geschreven?
  Bestaat de schrijver wel? Heeft hij meer berichten geschreven? 

Zoek eens of je de schrijver kunt vinden in LinkedIn of via een eigen 
website. Misschien heeft hij wel meer ongeloofwaardige artikelen 
geschreven.

6.  Controleer de datum 
  Controleer altijd de datum van het originele bericht. Is het oud 

nieuws dat nieuw leven ingeblazen is? Is het oude bericht aangevuld 
en aangepast? Oud nieuws is geen nieuws!

7.  Welke techniek is er gebruikt?
  Word je emotioneel van het lezen? Hoe is er gefilmd of 

gefotografeerd? Is er niet stiekem iets weggelaten? Speelt er een 
emotioneel muziekstuk op de achtergrond? Dat zijn technieken die 
je op het verkeerde been kunnen zetten. Zo mooi die muziek en zo 
zielig dat kindje….maar klopt het bericht ook? 

8.  Check ook foto’s
  Je weet hoe je foto’s moet controleren (reverse image search via 

Google). Is er iets weggehaald van de oorspronkelijke foto of iets aan 
toegevoegd? Je kunt via Google afbeeldingen ook vaak zien waar de 
foto eerder gepubliceerd is.

Deze checklist helpt, maar geeft geen 100% garantie. Gebruik je 
gezonde verstand en denk na voor je nieuws doorgeeft aan anderen. 
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et eerste STOOOMlab is in september 2018 geopend op 
de locatie Het Hooghuis Stadion, een VMBO-T school met 
ongeveer 650 leerlingen. In het lab kunnen leerlingen 
tussen de 9 en 16 jaar aan de slag met opdrachten rondom 

science, 3D-ontwerpen, programmeren en augmented en virtual 
reality. De eerste keer dat de klas komt, is er een kennismaking met 
de technologieën. De groep wordt begeleid door iemand vanuit het 
steamteam, maar ook leerkrachten en begeleidende ouders krijgen 
een actieve rol. Het steamteam bestaat uit leerkrachten basisonderwijs, 
docenten vanuit het voortgezet onderwijs, een educatief medewerker 
vanuit de bibliotheek. Maar ook uit zzp-ers met bijvoorbeeld de 
specialisatie 3D-ontwerpen worden actief betrokken.

Wanneer een groep voor de tweede keer in hetzelfde STOOOMlab 
komt krijgen ze een arrangement aangeboden. Ze kiezen dan voor 
een bepaalde opdracht en gaan deze verdiepen. Zo zijn we een idee 
aan het uitwerken om de leerlingen binnen science een moord op te 
laten lossen. Een farmaceutisch bedrijf in Oss helpt ons aan glaswerk 
zoals maatkolven, (digitale) microscopen hebben we een aantal in 
het lab staan. Natuurlijk werken we met kunstmatig bloed en DNA. 
Maar het onderzoeken en beschrijven van echte haren kan natuurlijk 
prima. Of een selfie maken, waarbij je een foto kunt maken van je eigen 
celmateriaal onder de digitale microscoop. 

STOOOMlab leskist 
STOOOM wil niet alleen leerlingen warm maken voor 
technische en creatieve vakken, maar ook leerkrachten 
en docenten een stap verder helpen waar het gaat om 
de inzet van technologie en digitale geletterdheid in 
de klas. Naast de groepsbezoeken bieden we daarom 
professionaliseringsactiviteiten zoals een pizzasessie 
3D-ontwerpen. Mocht je enthousiast zijn geworden door de 
opdrachten in het STOOOMlab, dan kun je een aantal weken 
een leskist lenen om in je eigen klas aan de slag te gaan met 
de onderwerpen uit het lab. In de kist vind je materialen en 
lesbrieven zodat je direct van start kunt.

Hoe nu verder?
In het voorjaar van 2019 hopen we ons tweede lab te openen op de 
locatie Muzelinck. Organisatorisch lijkt het model op het STOOOMlab 

locatie Stadion, maar inhoudelijk ligt het accent meer op kunst en 
cultuur. Onderwerpen die hier aan bod gaan komen zijn audio en video, 
design thinking en mediakunst. Dit lab zal gezien de onderwerpen 
ook voor jongere kinderen geschikt zijn. We hebben een prachtig idee 
uitgewerkt samen met collega’s uit het steamteam, vakdocenten en 
zelfstandig ondernemers. Om dit idee doorgang te laten vinden, zijn 
we afhankelijk van subsidie. De basisfinanciering waaronder formatie is 
gedekt door de onderwijspartners. Voor alles wat we extra bedenken of 
nodig hebben gaan we op zoek naar aanvullende geldstromen.

STOOOM is een samenwerking tussen zes partners, dat is meestal 
heel prettig maar een enkele keer werkt het ook wat vertragend. Toch 
zoeken we nog nieuwe partners. Partners met expertise op bepaalde 
onderdelen, partners die behoefte hebben aan een educatieve 
component binnen hun eigen organisatie, partners die ons kunnen 
helpen bij de materiële inrichting van de labs of als aanvulling op 
het steamteam maar vooral partners die ons kunnen helpen aan 
betekenisvolle vragen en contexten vanuit het regionale bedrijfsleven. 
We willen graag de link vormen tussen onderwijs en bedrijfsleven 
waarbij we op een gelijkwaardige basis met elkaar samenwerken en 
school en buitenwereld met elkaar verbinden.

De uitvinding van de stoommachine luidde het begin van een tijdperk 
van verandering in. Die ambitie heeft STOOOM ook.  

42
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Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, afgekort STEAM, staat voor betekenisvolle 

opdrachten waarin deze vakgebieden samenkomen. Kinderen moeten onderzoeken, ontdekken en 

ondernemen. Toen we een aansprekende naam zochten voor ons initiatief met ontdeklabs in Oss 

en omgeving, kwamen we op STOOOM. Omdat bijna alle activiteiten een sterke band hebben met 

STEAM, drie O’s omdat die staan voor onderzoeken, ontdekken en ondernemen. En natuurlijk omdat 

STOOOM snelheid aangeeft. 

SAMEN ONDERZOEKEN, ONTDEKKEN 
EN ONDERNEMEN IN DE STOOOMLABS

Handige link 
stooom.nl 

tekst: Tessa van Zadelho�

STOOOM is een samenwerking tussen twee besturen voor 
basisonderwijs, SAAM*scholen en Filios Scholengroep, een 
school voor voortgezet onderwijs, Het Hooghuis locatie 
Stadion, bibliotheek Oss, Muzelinck (centrum voor de kunsten) 
en de Talentencampus Oss. Zes partners die ieder vanuit hun 
eigen expertise, maar met een gezamenlijke visie dynamische 
leeromgevingen ontwerpen voor leerlingen uit het basis- en 
voortgezet onderwijs en hun docenten.

H
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Connected with CES

et gesprek over onderwijs met alle betrokkenen in geza-
menlijke studiedagen, werkbijeenkomsten.  Het maken van 
de verbinding tussen eigen thema’s, keuzes in het primaire 
proces en de principes, vormt dan de agenda. 

Hoe doet SAAM dat? 
Wanneer je werk wilt maken van the common princples, dan moet je 
jezelf ook blijven verhouden tot de bron is onze overtuiging. Jaarlijks 
bezoeken we met collega’s van onze achtentwintig scholen Essential 
Schools in Amerika. We nodigen leraren Amerika bij ons uit, organiseren 
met Rikie van Blijswijk, De Leerschool, jaarlijks het “BeKindWorkHard” 
congres. In 2012 vond onze eerste reis naar Amerika plaats. We besloten 
vervolgens om minimaal vijf jaar dezelfde reis met professionals uit al 
onze scholen te blijven maken. Zo’n investering vraagt natuurlijk ook om 
de verantwoordelijkheid om over dat leren te getuigen. Natuurlijk kan 
dat door achteraf een verslag te schrijven en deze te delen in de nieuws-
brieven. Maar juist omdat de leervragen van de deelnemers door hen 
zelf beantwoord gingen worden, lag een weblog meer voor de hand.

Waarom een weblog
Op een weblog kun meerdere mensen onder hun eigen naam blogposts 
plaatsen. Daarmee maak je actuele verslaglegging mogelijk. Iedereen 
is ook eigenaar van de weblog en de thuisblijvers kunnen meegenie-
ten, vragen stellen en reageren. Er werd gekozen voor een weblog van 
Wordpress.com. De gratis variant bood genoeg mogelijkheden. In 2013 
werden er ongeveer 30 blogposts gepubliceerd die vooral achteraf als 
reflectieverslag geschreven werden. De jaren daarna groeide het aantal 
posts en de artikelen werden ook steeds beter. Van meer observatie-
verslagen naar reflectie op het eigen leren vanuit deelname aan de 
praktijken ginds. Vooral omdat iedereen die meeging op reis geacht 
werd om ervaringen te delen en antwoorden te zoeken op leervragen 
die voorafgaand aan de reis gesteld waren.

De volgende stap
In 2017 vond er een besturenfusie plaats. De naam van de oorspron-
kelijke weblog was dus aan vernieuwing toe want SKBO Goes USA was 
niet meer valide. Het zou eenvoudig geweest zijn om de domeinnaam 
te veranderen, de blogposts over te zetten en gewoon op dezelfde weg 
door te gaan. Dus de weblog gebruiken voor reizigers naar Amerika en 
de rest van het jaar een slapend bestaan laten leiden. In april 2018 werd 
samen met Rikie van Blijswijk het jaarlijkse BeKindWorkHard congres 
gehouden. Zouden we dan niet iets meer kunnen werken aan een echte 
community? Maar hoe dan en wat gaat dat dan allemaal kosten?

Waarom een online community?
De blogposts op de vorige site waren allemaal (indien gepubliceerd) 
zichtbaar voor iedereen. Dat is prachtig, maar soms is het ook wel lekker 
om eerst eens te delen met collega’s. Daarvoor moet je dus een deurtje 
op slot kunnen zetten. Niet alle filmpjes en foto’s zijn geschikt om te 
publiceren (privacy). Maar wel mooi om met de reizigers te delen. Er 
ontstond dus een globaal wensenlijstje met gebruikerswensen, rollen en 
mogelijkheden. Zo ontstond in een sneltreinvaart de ConnectedWithCes 
community. Vooral om te kijken of het zou gaan werken en om ervarin-
gen te delen rond het congres. Daarna zouden de reizigers aan de beurt 
zijn.

Gek genoeg is het forum, dat de reizigers tot hun beschikking hadden, 
niet gebruikt. De vraag is dus of die mogelijkheid er wel zou moeten zijn. 
Dat is direct een van de ervaringen die we opdoen. Er is gebouwd met 
een basis wensenlijstje. Gaandeweg ontstonden er nieuwe of andere 
wensen. De community is ook ontwikkeld in ‘al doende leert men’ en 
fouten maken mag. Met de meest recente gebruikers, met de groepen 
collega’s die met de leerschool op reis zijn dit jaar, gaan we doorwerken 
aan het verder gebruik van alle functionaliteiten van Connected With 
CeWs. Om zo op die plek elkaar ‘vast te houden’ in de prachtige verant-
woordelijkheid: goed onderwijs. 

De techniek 
De basis van de community is gemaakt in Wordpress. Daarbij zijn een 
aantal onderdelen (plugins) gebruikt, waaronder Buddy Press. Daarmee 
kun je fora toevoegen en gebruikers hun eigen profielen laten maken. 
Het is aan de voorkant net een gewone website met een weblog eraan. 
Onder de motorkap zit echter een gesloten community, waar deelne-
mers in verschillende groepen worden ingeschreven. Omdat Wordpress 
een van de grootste open source pakketten is, is er altijd wel iemand die 
kan helpen en ook tips kan geven voor nog betere functionaliteiten.  

Over SAAM Scholen
In Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden werken 29 
scholen SAAM. Bij SAAM scholen staat samen ontdekken, maken en 
leren centraal. Iedere school geeft daar op zijn eigen wijze invulling 
aan. SAAM scholen zijn katholiek, openbaar of iets daartussen. 
Iedereen is welkom op onze scholen. Wij werken SAAM met onze 
partners in de wijk aan onderwijs dat deugt. 

tekst: Edith van Montfort 44
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CES staat voor Coalition of Essential Schools. De common principles van the Coalition of Essential 
Schools inspireren mensen in het onderwijs en vormen een prima spiegel voor de kwaliteit van 
onderwijs. Het werken met deze principes kan een verbindende leidraad vormen tussen professionals, 

besturen, de scholen binnen een bestuur. Het biedt professionals en scholen de mogelijkheid er eigen 

concrete invulling aan te geven. En het biedt ons samen de mogelijkheid onze normen te maken bij de 

brede onderwijskwaliteit. 

Van een (gratis) weblog naar 
een community 

H
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een beursnummer. De volgende Vives zal dus 

in het teken staan van de NOT die van 22 tot en 

met 26 januari plaatsvindt in de Jaarbeurs in 

Utrecht. We hebben in dat nummer aandacht 

voor innovaties en techniek die tijdens de NOT 

bekeken kunnen worden. Maar zoals altijd 

hebben we ook gewoon de vaste rubrieken! 

Misschien veranderen we een aantal rubrieken, 

komen er rubrieken bij of vallen er af. Daar 

gaan we de komende periode mee aan de slag. 

Tips en items zijn welkom via karin@vives.nl. 
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Kijk voor meer congressen op nationaleonderwijsgids.nl/onderwijsagenda

Kijk voor meer evenementen 
op onderwijsagenda.nl

Verschillende Meetups
meetupnl.wordpress.com

Landelijke vmbo-mbo 
conferentie Saedis en Actis
29 november, Nijkerk 

sardes.nl/scholing/LandelijkeVm-
boMboConferentie

Landelijk congres IPB in 
de praktijk
30 november, Nieuwegein 

poraad.nl/agenda/landelijk-congres-
ibp-in-het-onderwijs 
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in  gedachten. Hij is gemaakt om de drukte van een klaslokaal 

te doorstaan en is perfect voor de meest actieve leerlingen.
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Ga voor meer informatie of een vrijblijvende workshop naar de website

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

Laat onderwijs spreken

Prowise Presenter
Breaking news: vanaf nu 100% gratis voor iedereen!

Tip: maak een gratis account aan voor je leerlingen!

De meest voordelige, complete en 

gebruiksvriendelijke onderwijssoftware 

is volledig gratis!

    Maak eenvoudig interactieve lessen of presentaties

    Open kant-en-klare lessen en leerlijnen

    Gebruik meer dan 200 tools voor alle leeftijden en vakken

    Spelenderwijs leren met touchtafel-tools

    Breng interactie in het klaslokaal met ProQuiz en ProConnect

    Zet Presenter in op ieder device

Scan de code en 

ga aan de slag met 

Presenter
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