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10 Passend onderwijzen met 
co-teaching 

Dian Fluijt promoveerde op 21 september 2018 aan 
de Universiteit Utrecht op haar proefschrift Passend 
onderwijzen met co-teaching. Haar conclusie: 
‘Onderwijs verzorgd door een klein netwerk van 
intensief samenwerkende onderwijsprofessionals (een 
co-teachingteam) kan een e� ectieve manier zijn om les 
te geven aan een hyperdiverse groep leerlingen’. Zo’n 
positief geluid over het invullen van passend onderwijs, 
daar wil Vives wel meer over weten. 

24 
NOT Special 
Voor je ligt de nieuwste Vives Magazine. Een 

bijzondere editie, want het is de NOT Beursspecial. 
Vanaf pagina 24 vind je het uitgebreide programma 
van de NOT (22 t/m 26 januari, Jaarbeurs Utrecht) en 
de plattegrond van de beurs. Zo kun je je van tevoren 
al oriënteren en informatie vergaren over welke stands 
er op de beurs staan. Op pagina 48 kun je een heleboel 
beurstips lezen die van pas kunnen tijdens de NOT. 

42 
Vloggen met leerlingen 
Vloggen is hot. Iets wat ooit wellicht als 

simpel tijdverdrijf is begonnen, is niet meer weg te 
denken uit onze wereld. De leerlingen van Thorbecke 
Nieuwerkerk mochten Teun Peters (van Team Dylan 
Haegens) het hemd van het lijf vragen over de do’s 
and don’ts als je social media gebruikt. De leerlingen 
kregen de opdracht om een vlog te maken over 
kinderrechten. Een vlog maken? Is dat alleen maar een 
leuk modeverschijnsel, of leren leerlingen daar ook nog 
wat van?

46 
Dooddoeners of doordenkers?
“ICT moet geen doel maar een middel zijn.” 

Het is een van de meest gehoorde zinnen in gesprekken 
over onderwijs en ICT. Je ziet een aantal mensen 
bevestigend knikken en het gesprek gaat verder. Maar 
is het wel zo? Zou ICT, technologie of digitale media niet 
veel vaker een doel in ons onderwijs moeten zijn

januari/februari 

waar&wat

Van de hoofdredactie

46

Terwijl ik nog tussen de kerstspullen zit en de 
kerstvakantie bijna op het punt staat om te 
beginnen, staat de Vives 163 al klaar om naar de 
drukker gestuurd te worden. De laatste Vives van 
dit jaar voor mij, is voor jou als lezer de eerste 
Vives van 2019. Gelukkig nieuwjaar dus (kan best 
nog wel, toch?). Deze Vives staat in het teken van 
de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) 
en is dus dikker dan anders. Dat is logisch, want 
adverteerders willen natuurlijk tijdens de NOT 
alles uit de kast halen. Ook als het om (sterk 
teruglopende) papieren advertenties gaat.

Ik moet ook altijd tot het allerlaatste moment 
wachten met dit stukje, want soms moet er stevig 
geschoven worden. Tussen de beursbeschrijvingen 
en advertenties door, zijn we er weer in geslaagd 
mooie artikelen te vinden voor dit magazine. 
Een mooi artikel dat door twee van mijn vaste 
redacteuren geschreven is over Stichting 
LeerKRACHT. De stichting die ik een warm hart 
toedraag en ‘Wij van Wc-eend’ dus. Het is prachtig 
om te zien hoe mensen ons inmiddels weten te 
vinden als ze even snel iets kwijt willen over een 
product of een website. Er zijn zo veel kleine 
ondernemers, mensen met een onderwijshart en 
ook startups die ik echt de ruimte gun in Vives 
Magazine. Soms een beetje reclame laten maken 
voor een gratis dienst vind ik geen probleem. Beter 
zelfgeschreven stukken dan copy paste van de 
persberichten, denk ik dan maar.

Wat vind je nog meer in deze Vives? Gelukkig de 
vaste rubrieken waaronder de apptips van Susan 
Spekschoor, boekrecensies, tips over websites, 
schooltools. Een prachtig artikel over stiltelabs en 
de onderwijsambassadeur in deze Vives is Dian 
Fluijt.

Wat er over de NOT geschreven wordt, kan ik niet 
zien. Ik had wel mail over een nieuw initiatief op 
de NOT, de Bloggerstraat. Ik ben echt benieuwd 
wie er daarvan op de beursdagen te vinden zijn. 
Het is altijd afwachten wat de grote uitgevers en 
leveranciers voor nieuwe ontwikkelingen laten zien. 
Jammer genoeg valt (zoals elke keer) de NOT samen 
met de BETT (onderwijsbeurs in Londen).

Ik zal dus achter een BETT-bezoeker aan moeten om 
een verslag uit Londen te regelen, terwijl ik vrijdag 
en zaterdag naar de NOT ga. Kom je even langs 
op de Vives stand? We hebben wat te verloten en 
anders is netwerken even waardevol. Tot dan en 
anders veel leesplezier.

Laat je een keer weten wat 
je mist of wat je mooi vond 
aan deze Vives? 

Karin Winters
Hoofdredacteur 
Vives Magazine 
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actueel

Technologie heeft een positieve invloed op onderwijsresultaten, maar 
Nederland loopt achter ten opzichte van andere landen als het gaat om 
de inzet van ICT in de klas. Dat is althans de tweeledige conclusie van een 
onderzoek van Smart Technologies.

De opening van het eerste Medialab in Nederland! 
Het Voortgezet Onderwijs speelt een cruciale rol in 
de ontwikkeling van onze jongeren. Daarbij speelt 
technologie een belangrijke rol. Kan het VO met de 
beschikbare financiële en technologische middelen 
de jeugd voldoende stimuleren en uitdagen? 

Zonder de onderzoeksmethode die Smart Technologies hanteert in twijfel te 
willen trekken, is het de vraag of die tweede conclusie wel gerechtvaardigd is. In 
mijn ervaring met Google for Education in verschillende landen zou ik eerder het 
tegenovergestelde durven te beweren: Nederland doet het goed, heel goed zelfs. 
En op verschillende onderdelen zelfs beter dan de meeste andere Europese landen.

Het Amstelveen College laat zien hoe dit kan met de 
introductie van het eerste Medialab in Nederland. 
Een multifunctioneel lab waarin de toepassingen 
van Virtual Reality, Immersive Computing en PC’s 
worden geïntegreerd in het onderwijscurriculum. 
Het Amstelveen College staat voor eigentijds en 
gedegen onderwijs met een laptop als leermiddel, het 
vak digitale letteren in het onderwijsprogramma en 
3D-lessen in het medialab.

Paul Rosemöller, voorzitter van de VO-Raad en Anke 
de Peuter, rector-bestuurder, hebben de opening 
verricht. Daarnaast waren er enkele workshops waarin 
het Amstelveen College, HP/ De Rekenwinkel en 
onderwijsexperts in zijn gegaan op hoe onderwijs en 
technologie elkaar verder versterken.

De cijfers
Wat betreft het gebruik van ICT in het klaslokaal hoort Nederland bij de 
wereldtop: alleen Denemarken, Noorwegen en Australië scoren hoger. Dat blijkt 
althans uit onderzoek van het OECD.

21ste eeuwse vaardigheden 
Misschien wel de belangrijkste reden waarom de Nederlandse onderwijssector 
technologie lijkt te omarmen, is de positieve houding ten opzichte van innovatie. 
Het OECD becijferde dat Nederland in de top vier van de wereld staat als het 
gaat om het toepassen van innovatie in het onderwijs. Innovatie en ICT zijn 
echter nooit een doel op zich. Misschien wel de belangrijkste reden waarom 
onderwijs en technologie in Nederland een goede match zijn, is het belang dat 
wordt gehecht aan het ontwikkelen van ‘21st century skills’. Al jaren staat dit 
onderwerp hoog op de agenda bij scholen en beleidsmakers. Het besef dat de 
beroepen van de toekomst totaal andere en nieuwe vaardigheden vereisen dan 
nu, is hoog in Nederland.

Kinderen zijn de toekomst
De leerlingen op basisscholen, middelbare scholen en in het hoger onderwijs 
zijn immers de medewerkers van de toekomst. Misschien klinkt dat heel erg 
voor de hand liggend, maar dat moeten we ons wel blijven realiseren. Daarom is 
het zo belangrijk voor een economie dat kinderen al vroeg de 21st century skills - 
zoals probleemoplossend vermogen, teamwork en communicatie - ontwikkelen 
die ze over vijf, tien of twintig jaar nodig hebben in het beroepsleven.

Gelukkig zien bedrijven daar ook het belang van in en hechten ze steeds 
meer waarde aan deze vaardigheden. Werk verandert sneller dan ooit, 
kennis is algemeen beschikbaar en dat zorgt voor grote verschuivingen in de 
vaardigheden die medewerkers van morgen (en dus de leerlingen van nu) nodig 
hebben.

Om deze noodzakelijke vaardigheden te ontwikkelen, zijn de juiste 
technologische tools van groot belang. De instrumenten die nu worden gebruikt, 
bepalen immers de prestaties en het succes van de toekomstige werkplek.

Nederlands onderwijs loopt voor 
op ICT-gebruik

De introductie van het eerste Medialab in Nederland
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tekst: Sam de Vlieger6

VIVES 163

I
k begon vol frisse moed met het maken van rekenvragen 
en bijbehorende antwoorden. Na zes vragen gemaakt te 
hebben, werd ik echter al moedeloos. Ik wilde er minstens 
een paar honderd zodat leerlingen konden oefenen en zodat 

ik verschillende toetsen kon maken. Ik zou uren kwijt zijn met het 
maken van rekenvragen, iets wat ik al lang kan en waar ik weinig 

plezier aan beleef.

“Waarom doen leerlingen dat zelf niet?” bedacht ik me. Dan leren ze 
bij het bedenken van vragen en antwoorden en vullen ze in een mum 

van tijd een database. Leerlingen kunnen hiermee oefenen en als 
ze een bepaald percentage goed beantwoorden, hebben ze aange-
toond dat ze het niveau beheersen. Een soort peer-to-peer onderwijs 

waarbij ik als leerkracht slechts faciliteer en de kwaliteit van de vragen 
waarborg.

Het gevolg van dit idee was dat ik uren spendeerde aan het kopiëren 
van vragen uit e-mails van leerlingen naar Excel, het standaardiseren 
van antwoorden en het willekeurig weergeven van vragen. Ik was meer 
tijd kwijt met het verzamelen en organiseren dan wanneer ik de vragen 
zelf had bedacht…

Tijdens het kopiëren van de vragen viel me op dat ik aan de vraag-
stelling en het antwoord veel beter kon zien of een leerling een bepaald 
niveau beheerste dan wanneer hij of zij een bepaald percentage van de 
vragen juist beantwoordde. Daarnaast hebben de leerlingen in de les 
serieus nagedacht over het gewenste niveau van rekenvaardigheden 
en daar vragen bij bedacht. Ik had dus zeer waardevolle informatie tot 
mijn beschikking over het huidige rekenniveau van de leerling en de 
leerlingen waren op een complexe wijze (creatie in de taxonomie van 
Bloom) bezig met rekenen. 

Na deze realisatie besloot ik dit idee verder uit te werken en het 
organiseren en uitvoeren ervan makkelijker en minder tijdsintensief 
te maken. Samen met een programmeur ben ik een online medium 
voor peer-to-peer toetsen aan het bouwen. We hebben inmiddels 
een werkende proefversie en we zijn in november 2018 aangemoedigd 
door de Radboud Universiteit doordat ze ons hebben geselecteerd 
als innovatief ICT-idee in het onderwijs.

Naast het lesgeven ben ik de komende tijd de website peertest.it volop 
aan het testen en verbeteren. We willen het mogelijk maken om vragen 
te koppelen aan een onderwijstaxonomie (bijvoorbeeld RTTI of Bloom), 
afbeeldingen en video’s in te voegen en duidelijke overzichten per 
vraag en per leerling weer te geven. Mocht je dit medium ook willen 
gebruiken en wil je helpen bij de ontwikkeling daarvan dan kun je een 
test-account aanvragen op peertest.it. 

Aan het begin van vorig schooljaarjaar, augustus 2017, wilde ik in de derde klas economie de 
leerlingen een rekentoets laten maken. Niet om ze af te schrikken of om een cijfer te geven, maar om 

duidelijk te krijgen wat hun rekenniveau was. Mocht het niveau niet voldoende zijn om economische 

opdrachten te maken, zou er nog voldoende tijd voor leerlingen zijn om zich hierin te bekwamen.

Leerlingen elkaar laten toetsen

Hoe werkt PeerTest?

1.  Leerlingen bedenken vragen over dat wat ze aan het leren zijn 
en formuleren een modelantwoord. 

2.  De leerkracht keurt een vraag en bijbehorend antwoord goed of 
geeft aanwijzingen om de vraag en/of modelantwoord te verbe-
teren. 

3.   Alle leerlingen in dezelfde leergroep kunnen nu deze vraag 
beantwoorden. 

4.   De leerling die de vraag bedacht heeft, beoordeelt de antwoor-
den en geeft commentaar als het antwoord nog niet voldoet. 
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tekst: Robert Pastoor 

H
et maken van een goede mindmap helpt leerlingen bij het 
leren. Zij kunnen met behulp van een mindmap makkelijker 
onthouden en ook beter presenteren. Bovendien vinden 
leerlingen het meestal boeiend om mindmaps te maken. Het 

leidt tot grotere betrokkenheid. Het maken van een goede mindmap 
helpt leerlingen bij het leren. Zij kunnen met behulp van een mindmap 
makkelijker onthouden en ook beter presenteren. Bovendien vinden 
leerlingen het meestal boeiend om mindmaps te maken. Het leidt tot 
grotere betrokkenheid.

Online mindmaps maken 
Mindmaps kunnen handmatig worden gemaakt, maar ook met behulp 
van software. Daarom is MindMapMaker ontwikkeld. Een prachtige 
online app, die niet geïnstalleerd hoeft te worden. MindMapMaker 
werkt in elke browser en ook op Chromebooks. 

Starten met MindMapMaker is eenvoudig. Start een browser en ga 
naar mindmapmaker.nl. Typ het centraal onderwerp en trek takken 
vanuit de rode punt. De opmaak van de takken is te wijzigen via 
Opmaak. Via Erbij kunnen er onder meer afbeeldingen worden toe-
gevoegd aan takken. Ook is het mogelijk websites te koppelen aan 
takken en relaties tussen takken aan te geven. Er zijn veel opslagmo-
gelijkheden. Opslaan op een externe server geeft de mogelijkheid de 
mindmap te delen. Dat kan ook met Google Drive. Lokale opslag op 
elke gewenste plaats is mogelijk.

Bij MindMapMaker zit een uitvoerige online handleiding en een snel-
start handleiding. Voor scholen in het buitenland en scholen die dat 
willen, is er een Engelse versie ontwikkeld. Ga hiervoor naar mindmap-
maker.nl/eng. 

Offline vs. online 
Om leerlingen nieuwe informatie te leren, is het handmatig maken 
van een mindmap aan te raden.  Het gebruik van papier en stiften is in 
dat geval veel e� iciënter. Voor het houden van een presentatie (denk 
bijvoorbeeld aan een spreekbeurt of boekbespreking) of verwerking 
van leerstof is een digitale mindmap juist erg gemakkelijk. Met een 
digitale mindmap is het mogelijk snel een overzicht te geven. Door 
in te zoomen op de takken komen de onderdelen van de bespreking 
duidelijk in beeld. De mogelijkheid om afbeeldingen, bestanden en 
hyperlinks aan de takken toe te voegen, maakt de digitale mindmap 
compleet. 

Het is van belang dat de leraar van nu beschikt over een scala aan didactische werkvormen: een 
uitgebreide ‘gereedschapskist’. Hedendaagse inzichten maken duidelijk dat de vaardigheid om een 

goede mindmap te maken een zeer krachtig hulpmiddel is.

Gratis online een mindmap 
maken met MindMapMaker

Goed nieuws, want MindMapMaker is blijvend gratis. De eigenaar van 
MindMapMaker, Robert Pastoor, garandeert dat. Robert is een gepas-
sioneerd mindmapper. Hij vindt het jammer dat er nog zoveel scholen 
zijn die mindmappen nog nauwelijks gebruiken. 

Robert Pastoor is onderwijspsycholoog en eigenaar van 
het bedrijf Brainpartner. Met dat bedrijf geeft hij work-
shops mindmappen (op papier en digitaal). De workshops 
worden onder schooltijd aan teams en aan leerlingen 
gegeven. Dat voorkomt extra belasting van leraren. Zij 
hebben geen voorbereidingstijd en ze leren samen met 
hun leerlingen. 

Meer informatie: brainpartner.nl.

7

06 - 07 Peertest - Mindmapmaker_v163.indd   7 08-01-19   15:34



tekst: Karin Winters8

VIVES 163

H
eb jij dat ook, dat iets nieuws ook een beetje een uitpakfeestje 
is? Aan de andere kant zijn laptops en tablets tegenwoordig 
zo startklaar dat er eigenlijk geen ingewikkelde zaken meer 
aan te pas komen. Dit uitpakken voelde wel als een cadeautje: 

voorzien van een strik en een persoonlijk kaartje. Dat gebeurt vast niet 
iedereen.

De eerste indruk
Als het om het uiterlijk gaat zou ik zeggen dat de EduBook robuust is, 
maar niet lomp. Het is een echt onderwijsapparaat. Ik durfde het niet 
aan om de EduBook te laten vallen op de stenen vloer of er water over-
heen te gooien, maar ik vertrouw erop dat het apparaat wel tegen een 
stevig stootje kan. Ik heb het ooit wel met een Chromebook van Prowise 
wel durven doen. Voor jullie informatie: die bleef heel.

De eerste start
De EduBook 360 is uitgerust met Windows 10 en na het opladen 
start het apparaat dus herkenbaar, maar ook opvallend snel op. Geen 
langdurige updates en in een mum van tijd was de notebook klaar 
voor gebruik. Wat me opviel was de draaibare camera. Dus ongeacht in 
welke stand je de EduBook houdt, je kunt de camera op jezelf of op je 
omgeving richten. Waarom dat handig is? Om met filmpjes en foto’s te 
werken in de klas. 

360 graden
De 360 staat natuurlijk voor de kantelbaarheid van de notebook: van 
laptop naar tablet. Persoonlijk vind ik de laptopstand met het toetsen-
bord prettiger dan de tabletstand met het toetsenbord op het scherm. 
De EduBook 360 heeft een Windows Ink pen (vast te maken aan de 
zijkant met insteek hoesje en een draad). Dan is de tablet variant lekker 
werken. Tekenen en schrijven met de pen gaat verrassend snel en goed. 
Ik zou er echt standaard een leuk tekenprogramma op zetten, zodat je 
lekker kunt doodelen. Lezen gaat natuurlijk ook prima in de tabletstand.

Vooral omdat het een kantelbare notebook is met een prima touchs-
creen, kun je er natuurlijk Prowise Presenter uitstekend bij gebruiken. Ik 
had de snelkoppeling naar de nieuwe bèta versie al, helaas was ik niet 
slim genoeg om er vooraf een account voor aan te vragen.

Eindoordeel
Een mooie combinatie van tablet en laptop dus een multifunctionele 
apparaat. Samen met de Windows Ink pen en de draaibare camera als 
extra’s is het een prima device om in het onderwijs in te zetten. Vooral 
omdat veel scholen toch nog steeds Windows georiënteerd zijn, zullen 
beheerders er ook blij van worden. Door de opstartsnelheid valt het 
wachten ook reuze mee. Ongevraagd (eens zien of het mag) zou ik mijn 
notebook wel willen meenemen naar de NOT om deze daar te verloten. 
Is nu toch een tweedehandsje. 

Normaliter ben ik geen tester en schrijf ik ook geen 
reviews. Maar met het wegvallen van ICT-nieuws is er wel 

een gat in de markt ontstaan om tests en reviews te lezen. 

Omdat Prowise een van onze grotere vrienden is, heb ik 

uit nieuwsgierigheid gevraagd of ik de EduBook 360 mocht 

bekijken.

Review: Prowise 
EduBook 360
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HP ProBook x360 11 G3 EE

HP Stream 11 Pro G5

HP raadt Windows 10 Pro aan.

Ontwikkeld voor 
leerlingen en studenten Beter leren met HP Afgestemd op veiligheid 

en eenvoudig beheer

Geef leerlingen en studenten een 
apparaat dat tegen een stootje kan 
dankzij de stevige rubberen stootrand, 
het solide ‘Gorilla Glass’ scherm en een 
morsbestendig toetsenbord met toetsen 
die niet zomaar los te krijgen zijn.1

Laat leerlingen en studenten zelf kiezen
hoe ze leren, dankzij het scherm dat 360°
kan draaien op de HP Probook x360 
11 G3 Educatie Editie en daardoor 
diverse standen biedt: notebook, 
presentatiestand, tent of tablet.

Haal het maximale uit uw investering 
met een goed te beheren apparaat 
met geïntegreerde HP beheer- en 
beveiligingssoftware.

Durability 360° rotation ManagementManagement

Stream 11 Pro G5 en 
HP ProBook x360 11 G3 Education Edition 

Gemaakt voor scholen. Ontwikkeld om te leren.
Kijk voor meer info op hp.nl/onderwijs
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Gefeliciteerd met je promotie! Kun je – voor we op de 
inhoud daarvan ingaan – eerst wat meer vertellen over 
je achtergrond?
“Ik was werkzaam in alle hoeken van het onderwijs: in het 
basisonderwijs stond ik als juf in alle groepen en was ik intern 
begeleider. In het voortgezet onderwijs was ik mentor en 
zorgcoördinator, in het voortgezet speciaal onderwijs ook. In dat vso 
was ik daarnaast nog plaatsvervangend directeur. Ten slotte werd 
ik ambulant begeleider. Twaalf jaar geleden stapte ik over naar de 
Hogeschool Utrecht. Aan het Seminarium voor Orthopedagogiek geef 
ik les geef aan studenten van de Master Educational Needs en ik ben lid 
van het Lectoraat Normatieve Professionalisering. Daarnaast verzorg 
ik vanuit mijn eigen bedrijf De OnderwijsMENSen masterclasses en 
lezingen. Toen ik de gelegenheid kreeg om te promoveren, was het voor 
mij belangrijk om onderzoek te doen met praktisch nut voor leraren en 
leerlingen.”

Hoe kwam je bij het onderwerp co-teaching? 
“Daar rolde ik eigenlijk bij toeval in… In 2010 organiseerde het 
Seminarium voor Orthopedagogiek een studiereis naar Graz in 
Oostenrijk om daar te kijken naar co-teaching. Een van de deelnemers 
werd kort van tevoren ziek en ik mocht in haar plaats mee. Van het 
onderwijs dat ik in Graz zag, werd ik heel gelukkig. De kinderen hadden 
het goed naar hun zin en er was voor elk kind een plek. Of het nu het 

Dian Fluijt promoveerde op 21 september 2018 aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift 
Passend onderwijzen met co-teaching. Haar conclusie: ‘Onderwijs verzorgd door een klein netwerk 

van intensief samenwerkende onderwijsprofessionals (een co-teachingteam) kan een effectieve manier 

zijn om les te geven aan een hyperdiverse groep leerlingen’. Zo’n positief geluid over het invullen van 

passend onderwijs, daar wil Vives wel meer over weten.

Passend onderwijzen 
met co-teaching

Co-teaching houdt in: 
‘Meerdere onderwijsprofessionals werken op gestructureerde wijze 
samen, gedurende een langere periode, op basis van een gedeelde 
visie. Zij nemen daarbij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor 
goed onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen in de groep.’

syndroom van Down of een taalontwikkelingsstoornis had, of heel slim 
was, elk kind mocht er gewoon zijn met z’n eigenheid en eventuele 
beperking. Di� erentiëren in de groep was mogelijk doordat er twee 
leraren tegelijk waren. Die leraren stonden heel ontspannen les te 
geven, met veel plezier en weinig stress. Dat was echt een eyeopener 
voor me; ik dacht: ‘Waarom organiseren wij dat in Nederland niet ook 
zo? Waarom zitten bij ons leraren zich ieder apart in een klas zorgen te 
maken: ‘Doe ik het wel goed? Lukt het me wel met al die verschillende 
kinderen?’ Waarom nemen we er genoegen mee dat kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben, uit hun groep gehaald worden en ergens 
in een kamertje een uur per week aan de slag gaan met een expert? 
En waarom gaan we er in ons onderwijs vanuit dat alle kinderen van 
dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen? Waarom richten we ons niet meer op 
de ontwikkeling van elk kind?’
De ideeën over hoe het ook in Nederland anders zou kunnen, begonnen 
te borrelen en te rijpen in mijn hoofd; en in 2014 kwam mijn eerste boek 
over co-teaching uit, Prisma co-teaching, dat was vlak vóór de Wet op 
passend onderwijs werd ingevoerd.”

Jouw vragen werden niet opgelost door passend 
onderwijs?
“Nee, absoluut niet. Het doel van de Wet op passend onderwijs is 
natuurlijk prachtig: een zo passend mogelijke onderwijsplek creëren 
voor alle leerlingen, waarbij zij zoveel mogelijk aan het regulier 
onderwijs deelnemen. Maar die wet wil het onderwijs veranderen, 
terwijl het systeem bij het oude blijft. Dat werkt niet. Er zijn nogal wat 
veranderdoelen: onderwijs moet inclusiever en beter worden, minder 
bureaucratisch, met minder labeling en minder uitstroom naar het 
speciaal onderwijs, en er moet een betere aansluiting komen tussen PO, 
VO en mbo. Een groot obstakel voor verandering is de structuur met 152 
samenwerkingsverbanden – vaak koninkrijkjes op zich – waarbinnen 
het beschikbare geld verdeeld moet worden. Door die verdeling 
en versnippering blijft er te weinig geld over om vernieuwende 
initiatieven te ondersteunen, zoals grootschalig opgezette pilots en 

De onderwijsambassadeur

tekst: Carla Desain
foto: Anneke Flikweert en Femke Flinterman (promotie)10
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onderzoeken. Onderwijsverandering gaat zo in Nederland erg langzaam, 
onnodig langzaam. Kijk maar naar België; daar kwam het inhoudelijk 
vergelijkbare M-decreet in 2015, een jaar later dan de Nederlandse 
wet. Omdat het in België veel meer centraal geregeld is – inclusief de 
verdeling van financiën – kan daar meer beleid gevoerd worden om te 
innoveren. De verandering gaat er dan ook veel sneller. In Vlaanderen 
is co-teaching al in veel lerarenopleidingen opgenomen, inclusief 
verplichte stages als co-teacher.”

Hoe is de rol van de samenwerkingsverbanden nu en 
hoe zou die moeten veranderen? 
“In Nederland kan een kind een arrangement (lees: geld) toegekend 
krijgen voor extra begeleiding; daarvoor moet een aanvraag worden 
gedaan bij het samenwerkingsverband. Als dat inschat dat een kind 
met bijvoorbeeld vijf keer begeleiding van een extern expert een eind 
op weg is geholpen, moet de school het daarmee doen. Het grote 
manco hiervan is dat arrangementen vaak kort en losstaand zijn. 
Het betre�ende kind wordt uit de klas gehaald voor begeleiding; zo 
verandert er relatief weinig in de groepsdynamiek of in de expertise 
van de leraar. Die korte individuele arrangementen zijn kostbaar, 
met weinig aantoonbare positieve e�ecten voor leerling en leraar. Ik 
zou liever zien dat dat geld benut zou worden voor bijvoorbeeld een 
groepsarrangement met co-teaching; daarmee kan echte, blijvende, 
verandering voor alle betrokkenen op gang komen.”

Is co-teaching echt zo’n wondermiddel?
“Ja – onder een aantal voorwaarden natuurlijk. In mijn 
promotieonderzoek heb ik diverse co-teachingteams in Nederland en 
daarbuiten langdurig gevolgd. Wat blijkt: co-teaching kan een krachtig 
middel zijn bij het gedi�erentieerd lesgeven aan heterogene groepen. 
Kleine, intensief samenwerkende teams van twee of meer co-teachers 
zijn in staat om duurzame onderwijsinnovatie tot stand te brengen, 
waarvan leerlingen en leraren kunnen profiteren. Het welbevinden 
van iedereen in een co-teachinggroep groeit, omdat leerlingen meer 
aandacht krijgen en leraren hun verantwoordelijkheid kunnen delen. 
Dagelijks met elkaar overleggen over hoe het gaat met ieder kind 
is ongelooflijk e�ectief: als je als co-teachers ziet dat een bepaalde 
aanpak niet werkt, hoef je niet in je eentje iets nieuws te bedenken of 
weken te wachten tot het volgende groepsoverleg. Je kunt meteen 
samen een plan maken over wat een kind wel nodig heeft en daar de 
volgende dag al mee aan de slag gaan. Hierdoor blijken kinderen in 
co-teachinggroepen zich snel te ontwikkelen en goed te presteren. 

Ook leraren ontwikkelen zich sneller door deze dagelijkse samenspraak 
over het onderwijs dat ze willen geven, over wat goed is voor een kind. 
Ze leren bovendien veel van elkaars manier van werken. En als leraren 
zichzelf ontwikkelen en hun werk als betekenisvol zien, heeft dat weer 
een positieve uitwerking op de kinderen. Dat geldt voor alle kinderen, 
niet alleen voor kinderen met beperkingen, maar ook voor bijvoorbeeld 
hoogbegaafde kinderen. De kinderen merken en voelen dat ze gekend 
worden; dat ze niet geprest of geduwd worden, maar mogen laten zien 
wat ze kunnen. Onderwijs dat aansluit bij wat elk kind kan, heeft tot 
gevolg dat leerlingen minder gedragsproblemen vertonen. Er is steeds 
meer belangstelling voor co-teaching. Ik heb hier geen cijfers over, 
maar je zou mijn mailbox eens moeten zien… Die puilt elke dag uit met 
verzoeken uit alle hoeken van het onderwijs – van peuterschool tot hbo 
verpleegkunde – om mee te denken en lezingen of masterclasses te 
geven.”

Is co-teaching ook toepasbaar in het VO?
“Jazeker! In Vlaanderen is dat echt een hausse. Heel veel secundaire 
scholen zijn daar bezig met co-teaching. Het wordt heel divers ingezet, 
afhankelijk van wat past bij de schoolvisie, de leraren, de leerlingen 
en het schoolgebouw. Sommige scholen werken met units van 
verschillende klassen bij elkaar; anderen laten vakken samenvallen en 
vakdocenten samenwerken; weer anderen hebben co-teachingklassen 
met een vaste leerkracht waar vakdocenten een paar uur per week 
‘op bezoek’ komen. En soms staan bij de belangrijkste vakken (in 
Vlaanderen zijn dat Frans, wiskunde en Nederlands) twee leraren voor 
de groep.”

Je had het net over voorwaarden waaronder  
co-teaching goed werkt?
“De belangrijkste voorwaarden zijn: genoeg geld, een goede 
schoolleider, professionalisering en focus. Laat ik met de schoolleider 
beginnen. Die moet zowel pedagogisch leider zijn als financieel 
manager. Hij of zij verdiept zich inhoudelijk in co-teaching en wat 
erbij komt kijken en zorgt dat er een schoolbrede gezamenlijke visie 
wordt ontwikkeld op inclusief onderwijs. Dit om te voorkomen dat een 

De kinderen 
merken en 
voelen dat ze 
gekend worden; 
dat ze niet 
geprest of 
geduwd worden, 
maar mogen 
laten zien wat 
ze kunnen 
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co-teachingteam een eilandje binnen de school wordt. Verder kan een 
directeur co-teachingteams ‘uit de wind houden’. Co-teaching vraagt 
namelijk veel gezamenlijke overleg- en voorbereidingstijd. En vooral 
startende teams investeren veel tijd in het goed in de vingers krijgen 
van di�erentiëren, in op elkaar ingespeeld raken zodat ze soepel kunnen 
samenwerken, en in het ontwikkelen een gezamenlijke visie op inclusief 
lesgeven. Het is echt nodig dat teams hiernaast niet belast worden met 
andere taken.
Dan professionalisering: op de lerarenopleiding was en is co-teaching 
niet – of te weinig – aan de orde. De benodigde vaardigheden kunnen 
deels in de praktijk worden opgedaan, maar extra scholing op het 
gebied van goed leren samenwerken en di�erentiëren is zeker nodig. 
Verder: als je als co-teachingteam samen inclusief onderwijs wil geven, 

Onderwijs dat aansluit bij 
wat elk kind kan, heeft tot 
gevolg dat leerlingen minder 
gedragsproblemen vertonen

we zorgen dat je dat tot ontwikkeling kunt laten komen?’ Verder gaat 
het elders vaak om een co-teachingteam van een reguliere leraar en een 
leraar uit het speciaal onderwijs. In onze definitie hebben we bewust 
gekozen voor ‘meerdere onderwijsprofessionals’. Afhankelijk van de 
visie en de behoefte van een school kunnen ook orthopedagogen, 
logopedisten of psychologen samenwerken met leraren. Niet apart 
met één kind tegelijk in een kamertje, maar gewoon samen in de klas. 
Onderwijsassistenten of stagiaires kunnen in onze optiek prima deel 
uitmaken van een co-teachingteam. Ook als teamleden niet evenveel 
verantwoordelijkheid hebben, kan op basis van commitment voor 
het welzijn van de kinderen goed samen overlegd worden wat ieder 
daaraan kan bijdragen. Er is veel belangstelling en erkenning voor onze 
brede opvatting: Noren en Zweden komen graag bij ons kijken – het lijkt 
wel de omgekeerde wereld… En een van mijn artikelen is opgenomen in 
het European Journal of special needs education.”

Heb je nog verlangens, kritische noten of – 
in proefschrifttaal – aanbevelingen?
“Jazeker. Een aantal heb ik er al genoemd. Ik zou willen dat 
samenwerkingsverbanden zich meer zouden openstellen voor 
groepsarrangementen als leraren aangeven dat die nodig zijn om 
duurzame verandering te bewerkstellingen. In het Noorden van het 
land gebeurt dat al hier en daar: als een op de zes leerlingen in een 
groep extra begeleiding nodig heeft, kan een groepsarrangement 
met een co-teachingteam worden ingezet. Verder zou ik graag willen 
dat besturen – die immers flink wat geld hebben – co-teachingpilots 
gaan beginnen, waarin scholen ondersteuning krijgen om ervaring 
op te doen. Het kost een jaar of drie om dat goed op poten te 
kunnen zetten. Die tijd moet scholen gegund worden. Ik heb ook een 
aanbeveling voor Onderzoeksbureau DUO, dat elk jaar een Monitor 
Passend Onderwijs uitbrengt. In oktober 2018 stond in hun droevig 
stemmende begeleidende persbericht: ‘Al vier jaar passend onderwijs, 
maar leerkrachten maken zich juist meer zorgen: zowel zorgleerlingen 
als ‘gewone’ leerlingen zijn de dupe van passend onderwijs.’ Terwijl 
ik steeds meer scholen zie die zelfs kinderen met een meervoudige 
beperking verwelkomen, omdat ze in een co-teachinggroep in staat 
zijn om hen te ondersteunen. Dus: ik hoop dat DUO volgende keer ook 
co-teachers bevraagt. 
Mijn aanbevelingen voor de onderwijsinspectie en de minister van 
onderwijs: controleer meer of er genoeg innovatie op gang komt. En 
check goed of zoveel mogelijk van het beschikbare geld wordt gebruikt 
voor het primaire proces, in de klas. Geregeld duiken er berichten op dat 
er ik-weet-niet-hoeveel miljoen op de plank is blijven liggen…
Ten slotte een aanbeveling over het lerarentekort. Schrikbarend 
veel startende leraren haken af in hun eerste vijf jaar. Ik denk dat die 
uitstroom te verkleinen is door leraren aan het begin van hun carrière 
als co-teacher te laten werken, totdat ze zelf genoeg vertrouwen hebben 
dat ze competent zijn. Verder zou ik graag onderzoeken of dit ook 
een oplossing kan zijn voor oudere leraren. Deze aanbeveling uit mijn 
proefschrift is trouwens ook opgenomen in het recente rapport van de 
Onderwijsraad, Ruim baan voor leraren.”   

Dian Fluijts proefschrift Passend onderwijzen met 
co-teaching is uitgegeven door Global Academic 
Press, ISBN 9789493019478.

afgestemd op de behoefte van ieder kind, is geregeld specifieke 
professionalisering nodig. Wanneer je bijvoorbeeld voor het eerst te 
maken krijgt met een kind met gehoorproblemen, is het wellicht goed 
om samen een cursus ondersteunende gebaren te doen.
Ook focus is belangrijk: als ze eenmaal bezig zijn en merken hoe goed 
het werkt, willen co-teachers vaak alles, nu, vandaag al. We moeten 
voorkomen dat ze zich in hun enthousiasme helemaal uitputten. Een 
langetermijnplanning met ontwikkelmijlpalen kan helpen om focus 
aan te brengen, waardoor co-teachers werken aan duidelijke doelen 
en het overzicht behouden. Als laatste: geld. Twee leraren tegelijk op 
een groep, dat doet een flinke aanslag op het budget. Een schoolleider 
moet proberen om bestuur en samenwerkingsverband warm te 
krijgen voor langdurige pilots, en proberen subsidies en projectgelden 
binnen te halen. Verder is het een bewuste keuze om alle beschikbare 
middelen in te zetten voor het primaire proces: het werken in de klas. 
Dus stagiaires niet laten observeren, maar meteen betrekken bij het 
lesgeven als co-teacher en voorkomen dat uren weglekken naar allerlei 
klusjes en taken.”

Zijn er verschillen tussen Nederland/België en landen 
waar ze al langer werken met co-teaching? 
“Ja, onze opvatting over co-teaching is veel breder. In het buitenland 
wordt vaak gedacht in termen van twee groepen in één klas: de 
kinderen met en de kinderen zonder beperkingen. Wij streven naar echt 
inclusief onderwijs, zoals dat ook bedoeld is in de Salamanca-verklaring 
van de UNESCO (1994) en in het Verdrag inzake Personen met een 
Handicap (2017). Hierin wordt verklaard dat ieder kind beschikt over 
unieke kwaliteiten, interesses, mogelijkheden en onderwijsbehoeften, en 
dat scholen in het reguliere onderwijs open gemeenschappen zouden 
moeten zijn, waarbinnen vooroordelen worden tegengegaan. Wij 
proberen ons bij elk kind af te vragen: ‘Wat heb jij in je? En hoe kunnen 
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Veel jongeren krijgen op weg naar school te maken met trams. Jongeren zijn een kwetsbare 
doelgroep in het verkeer. Ze weten niet altijd hoe te handelen, wat de risico’s zijn en ze zijn snel 

afgeleid (door hun telefoon). Met de gratis digitale lesmodule Trammenland wordt van leerlingen van 

groep 7/8 (PO) en de brugklas (VO) onder andere de kennis over verkeersregels getest.

M
et de app leren ze verkeerssituaties in te schatten 
en risico’s te benoemen en daarop te handelen. Dit 
doen ze aan de hand van interactieve situaties op 
trammenland.nl. Jaarlijks vinden er in de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag tientallen aanrijdingen met een tram plaats. Twee 
keer per jaar zijn hierbij dodelijke slachto� ers te betreuren. De oorzaken 
van de ongelukken zitten meestal in het gedrag, denk daarbij aan onop-
lettendheid, onwetendheid en/of overmoed. Ook externe factoren, zoals 
telefoons (oortjes) zijn extra risico’s. Trammenland is daarom onderdeel 
van de campagne ‘Maak een punt van nul verkeersslachto� ers’, waarin 
meer aandacht wordt gevraagd voor veilig gedrag in het verkeer. In de 
regio Den Haag rijden trams met prints van de campagne. Ook sluit de 
module aan op de overheidscampagne Rij MONO, waarin rijden zonder 
afleiding van je telefoon wordt gepromoot. 
Trammenland is een initiatief van Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
in samenwerking met HTM en ROV Zuid-Holland. De module is ook 
prima geschikt om buiten deze regio te gebruiken.  

Digitale 
lesmodule 
over veilig 
omgaan met 
de tram

Trammenland 
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A
ls docent media vielen me twee zaken op: geen van de 
aanwezigen sprak over digitalisering, ICT of media. Ook 
werd er niet gesproken over innovatie. Wel sprak men 
over pedagogiek, didactiek, een leven lang leren en het 

belang van verschillende opleidingsroutes. Het eenzame gevoel dat 
me als docent media soms bekruipt, maakte plaats voor een gevoel 
van opwinding: is de mediadocent niet gewoon de docent 2.0? 
Futureproof en passend bij de ideeën van de onderwijsraad? 

Stop vijf docenten wiskunde of Engels van verschillende VO-scholen 
bij elkaar en ze kunnen direct in onbegrijpelijke codetaal met elkaar 
in gesprek over hun vak: dezelfde eindtermen, dezelfde methodes, 
dezelfde toetsen, dezelfde uitdagingen. Als docent media ben ik 
altijd wat langer op zoek naar gemeenschappelijke grond en taal. 
Mediavaardigheden, mediakennis en mediawijsheid rukken op in 
kerndoelen en eindtermen, maar ik moet toch met een zaklampje 
zoeken naar andere collega’s media. 

Zo nu en dan ontmoet ik er eens eentje. Veelal is dat niet op school 
of bij een onderwijsgerelateerd evenement, maar in de kroeg, bij een 
concert, een museum of iets anders (on)verantwoord cultureels. Als 
ik dan een ‘gelijke’ heb gevonden, verschilt onze achtergrond vaak 
dag en nacht. De een is docent beeldende vormgeving of illustrator, 
de ander is van oorsprong docent media of informatica. Ook ons 
curriculum ligt meestal mijlenver uit elkaar. Media als keuzevak, 
media als mediawijsheid, media als vaardigheid achter de computer, 
media als onderdeel van kunst- en/of examenvak, media als project 

of geïntegreerd in andere vakken. We doen maar wat, maar we doen 
wel lekker veel. 

Toch zijn de overeenkomsten ook vaak snel gevonden. Docenten 
media zijn vaak hybride docenten en werken bijvoorbeeld ook in de 
creatieve sector als maker, ontwerper, voorlichter of educator. Ons 
werk buiten school zorgt ervoor dat onze vakkennis up-to-date blijft 
en dat we geïnspireerd raken. De actualiteit is altijd dichtbij en we 
halen de buitenwereld gemakkelijk de school in. Sommigen onder 
ons hebben een didactische of pedagogische achtergrond, anderen 
doen dit op gevoel, spijkeren bij of volgen na een andere carrière nog 
een (verkorte) lerarenopleiding. Niet zozeer onze collega’s, maar onze 
leerlingen vormen ons klankbord. Collega’s binnen de school zijn 
onze didactische- en pedagogische sparringspartner, maar heel vaak 
niet op inhoud.

Dat we een eclectisch zooitje ongeregeld zijn is niet zo gek. Een 
echte allround opleiding docent Media bestaat in Nederland (nog) 
niet. Als je lesgeeft in het vmbo-profiel media, vormgeving en ICT 
kun je een MVI-certificaat halen. Wil je je meer ontwikkelen richting 
mediawijsheid dan zijn er cursussen, maar geen echte opleidingen. 
De docentenopleiding van de kunstacademie kan ook een route zijn, 
maar is zeker niet voor iedereen weggelegd. 

Kortom: er is geen vaste route voor de docent media. En al helemaal 
geen duidelijke taak- of functieomschrijving. En dat is wat mij 
betreft precies wat het moet zijn. Laat scholen, naast natuurlijk 
de vastgestelde eindtermen, zelf bepalen hoe ze media-onderwijs 
onderdeel maken van hun curriculum en geef ze de ruimte zelf te 
bepalen hoe hun ideale docent eruit moet zien. Geef zo’n docent 
de ruimte te leren wat nodig is, en niet wat moet vanuit ons 
vastgekoekte idee over docentschap. En laat deze praktijk dan 
voorbeeld worden voor hoe we het docentschap in het algemeen 
vorm gaan geven: niet meer denken vanuit één standaard, maar 
denken vanuit wat nodig is – voor de leerling, de school, het vak, de 
docent. Docent 2.0.  

Daags na het verschijnen van het advies ‘Ruim baan voor leraren, een nieuw perspectief 
op het leraarschap’ van de Onderwijsraad organiseerde ik met een Meetup010 collega een 
ontwerpsessie voor een nieuwe lerarenopleiding. In tegenstelling tot de veelal kritische reacties op 

de onderwijsbühne was het een avond waarop het advies werd aangegrepen om op positieve wijze 

na te denken over docentschap en de lerarenopleiding.

Ruim baan voor de toekomst-
bestendige mediadocent? 

Er is geen vaste route 
voor de docent media
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Maak een korte, creatieve video 
waarin je laat zien waarom jouw 
school een nieuw Touch screen 
nodig heeft

De Promethean Grant 2019 is nu open voor deelname…
Lees meer over hoe je mee kunt doen op 

www.PrometheanWorld.com/nl-grant
of stuur een e-mail naar Benelux@PrometheanWorld.com

Het winnen van de Promethean Grant is een geweldige prestatie voor onze 
school, we zijn zo trots! Het is een mooie beloning voor het harde werk dat de 

leerlingen en leraren hebben gestopt in het maken van de video.

Jo Sydes, groep 1 lerares, Woorinen District Primary School

Win 1 van 
de 10 gratis 

ActivPanels met de 
Promethean Grant

Helpt scholen het 
digibord te vernieuwen

Naamloos-1   1 7-1-2019   10:31:58



Tien procent van alle scholen in ons land – PO, VO en mbo – werkt inmiddels met de aanpak van 
Stichting leerKRACHT en het aantal groeit snel. Initiatiefnemer Jaap Versfelt streeft naar een cultuur op 

scholen waarin leraren van elkaar leren en samen het onderwijs verbeteren. “Een cultuur van ‘elke dag 

samen een beetje beter’ is simpel te begrijpen, maar lastig te realiseren. Zo werken vergt overtuiging, 

rolmodellen, tijd, vaardigheid, lef en doorzettingsvermogen. Maar het kan, met de kracht die op de 

scholen aanwezig is!”

D
é sleutel tot beter onderwijs is zelf op school een 
verbetercultuur creëren, stelt Versfelt: “In veel bedrijven 
heb je een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. 
Methodieken als Agile, Lean en Scrum zijn daar niet meer 

weg te denken. In feite betekent dit dat je het beste dat iedereen in 
zich heeft, met elkaar deelt. In het Nederlandse onderwijs zag ik dat 
onvoldoende gebeuren, terwijl er zoveel mogelijk is”, zegt Versfelt, 
gepokt en gemazeld in het internationale bedrijfsleven én vader van 
vier zonen die niet altijd even enthousiast uit school kwamen. “Zodra 
de deur van het klaslokaal dicht gaat, heeft de leraar alle autonomie”, 
schetst Versfelt. “Als leraar maak je voortdurend je eigen keuzes. 

Dat is op zich prima. Leraren hebben immers het beste voor 
met hun leerlingen. Maar ook op momenten dat het niet zo 
lekker loopt, sta je er alleen voor. Door met je collega’s te 
overleggen, ervaringen uit te wisselen, samen dingen uit te 
proberen, maar ook samen je neus te stoten, maak je jezelf 
in kleine stapjes steeds beter in je vak. Resultaat is dat je je 
leerlingen daardoor beter onderwijs biedt. Als individu ben je 
kwetsbaar, als team ben je sterk.”

Jelle Verwer is clusterleider en expertcoach voor Stichting 
leerKRACHT. Inmiddels heeft hij, net als zijn collega-expert-
coaches van leerKRACHT, vele scholen op weg geholpen. 
“LeerKRACHT is een middel. Als je het alleen wil gebruiken 
om beter te leren samenwerken, word ik nooit zo enthou-
siast. Mijn vervolgvraag is dan altijd: ‘Waarom vind je het 
belangrijk om beter samen te kunnen werken? En wat gaat 
dat dan opleveren als jullie meer gaan samenwerken?’ Als 
je samenwerkt om het onderwijs te verbeteren, ja, dan 

heeft die samenwerking het gewenste e� ect. Met elkaar stel je doelen om 
aan te werken, zodat elke dag het onderwijs een beetje beter wordt. Daar 
gaat het immers om.”

Volgens Verwer zijn alle scholen die met de leerKRACHT-aanpak in aan-
raking komen laaiend enthousiast over de bordsessies. “In een kwartier 
deelt iedereen zijn successen, evalueert de voortgang op gestelde doelen, 
loopt verbeteracties na en deelt hoe hij of zij zich voelt. Met de collega’s 
van leerKRACHT starten we onze week ook met een bordsessie en zetten 

Creëer een verbetercultuur 
op je school met leerKRACHT

Aanpak
Vier instrumenten, die elkaar onderling versterken, vormen de basis 
van de leerKRACHT-aanpak:
•  De bordsessie. E� ectieve, korte werksessies, waarin leraren en 

schoolleiding wekelijks (leerling)resultaten bespreken, doelen 
bepalen en verbeteracties afspreken. 

•  Gezamenlijk lesontwerp. Vertaling van de doelen van het bord 
naar de dagelijkse lespraktijk. Leraren bereiden samen lessen 
voor, bepalen per les wat ze willen bereiken en innoveren zo het 
onderwijs.

•  Lesbezoek en feedback. Leraren observeren bij elkaar of het 
bij het gezamenlijk lesontwerp beoogde e� ect op de leerling 
wordt behaald en bespreken dit samen na.

•  De stem van de leerling. Inspiratiebron voor de verbetering. 
Leerlingen geven leraren feedback over het onderwijs en doen 
suggesties voor verbeteringen.

tekst: Brigitte Bloem 
foto’s: Walter Hollmann, Brigitte Bloem16
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we het bovendien in bij andere bijeenkomsten. Door het grote succes 
hebben de scholen die er indertijd mee begonnen zijn, het ook de klas in 
gebracht. Inmiddels zijn er behoorlijk wat leerlingen in Nederland die hun 
schoolweek of zelfs schooldag beginnen en eindigen met een bordsessie.”

Kleine stappen
Een ander belangrijk element van de leerKRACHT-aanpak is dat leraren 
elkaar feedback geven op hun lessen. “Feedback kun je al snel ervaren 
als kritiek”, legt Versfelt uit. “Begin dan ook eerst met het opbouwen van 
wederzijds vertrouwen. Formuleer een gezamenlijk onderwijsdoel. Dat 
kan van alles zijn, van tafels automatiseren of de scores op luistertoetsen 
verhogen tot het vergroten van de zelfwerkzaamheid van je leerlingen. 
Maar maak het niet te groot. Bedenk, elke dag een beetje beter gaat in 
kleine stappen. Vervolgens ga je samen lessen voorbereiden en ga je die 
lessen ook daadwerkelijk geven, eerst de ene leraar, dan de andere. Je kijkt 
kritisch mee met elkaar. Niet zozeer hoe de ander het doet, maar meer 
of de les voldoet aan het door jullie geformuleerde doel. Heeft de les niet 
het e� ect op de leerlingen – zoals jullie dat voor ogen hadden –  kijk dan 
samen wat je aan de les kunt verbeteren om dit doel wel te bereiken.”

Versfelts ervaring is dat door deze werkwijze het vertrouwen in elkaar 
verder groeit bij leraren. “Op een gegeven moment kun je het – zo nodig 
– ook over elkaars didactische vaardigheden hebben. Zo durf je jezelf 
steeds kwetsbaarder op te stellen, ben je samen met professionalisering 
bezig en maak je samen het onderwijs beter.” Versfelt verwacht dat een 
dergelijke cultuur ook positief werkt om jonge leraren te behouden voor 
het onderwijs. 

Creëer een verbetercultuur 
op je school met leerKRACHT

Op weg naar een verbetercultuur
Op stichting-leerkracht.nl staan veel video’s en 
materialen die je kunnen helpen. Ook staan er verhalen 
op van scholen die hun ervaringen met leerKRACHT 
delen, zoals ook obs Apollo 11 doet in dit artikel. Je 
kunt deelnemen aan leerKRACHT. Dan trek je met 
andere scholen op om een verbetercultuur in je 
school te creëren. Maar je kunt ook zelf al starten. 
Wil je weten hoe jij morgen begint? Kijk dan op 
stichting-leerkracht.nl/aan-de-slag/ 

Ervaringen obs Apollo 11

De stem van de leerling
Ook de leerlingen hebben een actieve rol in ‘elke dag een beetje beter 
onderwijs’. “Daarmee geef je leerlingen een stem en verantwoordelijk-
heid”, is de ervaring van Verwer. “Je betrekt ze bij de inhoud van het 
verbeterproces en het vinden van verbeteringen, en je komt te weten wat 
de leere� ecten zijn. Leerlingen gaan zich meer betrokken voelen bij het 
onderwijsproces en dat leidt tot beter gemotiveerde leerlingen, zien we 
elke keer weer op de scholen die met leerKRACHT werken.” 

“Ga je met collega’s een nieuwe lessenreeks vormgeven? Betrek jullie 
leerlingen daar dan van begin tot eind bij”, adviseert Versfelt. “In kennis is 
een leerling doorgaans niet vergelijkbaar met een leraar, maar leerlingen 
kunnen heel goed het e� ect beoordelen van het onderwijs dat ze krijgen. 
Zo kom je te weten of je aanpak werkt en krijg je van leerlingen suggesties 
voor verbetering.”  

Sinds 2015 werkt het team van basisschool Apollo 11 in De Meern 
met leerKRACHT. LeerKRACHT is geen methode, maar een andere 
manier van denken en werken, vinden Marja Hamers en Marie-
Louise Bijl van obs Apollo 11. “LeerKRACHT heeft ons helpen groeien 
naar wie we zijn: een hecht team dat samen aan goed onderwijs 
werkt.” Hamers had al gehoord van Stichting leerKRACHT voordat 
ze in 2013 directeur werd van de Apollo 11. “Het leek me een heel 
mooie manier om een professionele cultuur in school te bevor-
deren.” Daarom deelde ze haar kennis over leerKRACHT met haar 
teamleden en ook zij raakten enthousiast. “Voor mij was dat erg 
belangrijk. Als je naar een andere werkwijze toe wil, dan moet dat 
gedragen worden door het team. Ik geloof in de kracht van de werk-
vloer. Dat is wat leerKRACHT ook voor staat. LeerKRACHT heeft ons 
nieuwe inzichten en handvatten gegeven, waardoor samenwerken 
nu in alle lagen van onze organisatie een rol speelt.”

Marie-Louise Bijl is al zo’n tien jaar aan de Apollo 11 verbonden. 
Eerst alleen als leraar, maar inmiddels ook als bovenbouwcoördina-
tor. “In 2013 was de Apollo 11 een kleine school”, blikt ze terug. “Er 
waren geen werkgroepen en ook bouwcoördinatoren ontbraken. 
Groepsgewijs zijn we trainingsmodules gaan volgen bij Stichting 
leerKRACHT. We hebben daardoor geleerd hoe we samen aan het 
verbeteren van ons onderwijs kunnen werken, waardoor we als 
team zijn gaan groeien.” Het allerbelangrijkste instrument dat leer-
KRACHT het team van de Apollo 11 heeft gebracht, vinden beiden de 
bordsessies. “Door ons hele schoolgebouw heen zie je whiteboards 
met doelen, acties en de voortgang hangen, in de teamkamer, in 
mijn eigen kamer en in alle groepslokalen”, schetst Hamers. “We 
formuleren doelen en leraaracties voor een bepaalde periode. Met 
een vaste regelmaat geven we op de borden aan hoe ver we zijn en 
vinken we de bereikte doelen af. Vervolgens stellen we weer nieuwe 
doelen.” 

Bijl merkt op dat het werken met borden overal is doorgevoerd. 
“Onze zorgbesprekingen doen we aan de hand van een zorgbord. 
Als we studiedagen hebben, doen we dat aan de hand van bordses-
sies. In alle groepen beginnen en eindigen we de dag met een 
bordsessie. De leerlingen geven elke ochtend aan of ze zich blij of 
minder blij voelen, zodat iedereen daar rekening mee kan houden. 
Op de verbeterborden komen ook de doelen van die dag en week. 
Aan het eind van de week geeft een leerling aan hoeveel procent 

van de weektaak is volbracht en bijvoorbeeld ook 
wat hij of zij goed en minder goed vond gaan. Zowel 
leerlingen als leraren werken veel doelmatiger en 
e� ectiever dankzij de borden. Het lerarenteam 
vergadert veel minder. En als we overleggen, dan 
duurt het veel korter en doen we dat veel meer to 
the point.”

De leraren van de Apollo 11 nemen regelmatig 
een kijkje in elkaars klas, om te kijken hoe de 
ander het doet en te leren van elkaar. Bijl vindt 
de inspiratiemomenten die daardoor ontstaan 
erg waardevol. “Het is inspirerend als je door 
je naaste collega’s op goede ideeën wordt 
gebracht, die je meteen in je eigen groep in prak-
tijk kunt brengen.” Hamers: “Dit is een onderdeel van 
de methodiek van Stichting leerKRACHT en leerkrachten kwamen 
zelf met voorstellen hoe dit georganiseerd kan worden. Feedback 
geven zit al heel erg in onze schoolcultuur, maar kritische feedback 
geven aan elkaar op verbeterpunten vraagt om oefening. Daarin 
kunnen we nog groeien.”

Werken met leerKRACHT heeft de Apollo 11 veel 
goeds gebracht, vinden Bijl en Hamers. “In 
feite maak je leren zo zichtbaar”, zegt Bijl. 
Hamers vult aan: “Bij ons lag de lat altijd erg 
hoog, maar het kon altijd nog beter. Door 
de doelen wekelijks te bespreken krijgen we 
meer zicht op de successen die we staps-
gewijs behalen. Dat geeft veel voldoening.” 
Volgens Bijl heeft leerKRACHT er ook toe geleid 
dat de Apollo 11 veel meer een lerende school 
is geworden. “Elke woensdagmiddag komt 
ons hele lerarenteam, inclusief schoolleider, bij 
elkaar en pakken we een thema bij de hoorns, 
bereiden we jaarthema’s voor en bespreken we 
nieuwe lesontwerpen. Zo leren we steeds beter 
elkaars expertise te benutten, allemaal ten dienste 
van het verder verbeteren van ons onderwijs.”

‘LeerKRACHT is geen methode, maar een 
andere manier van denken en werken’
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NOT 2019

Heerlijk die NOT!
Je neemt ieder jaar weer

flink wat inspiratie mee terug!

Zeker weten!
Ik ben zó benieuwd wat er 
in onze goodiebags zit!

W
aarschijnlijk zien we dat ook op de NOT. Karrevrachten 
gratis goodies en gadgets die we meeslepen vanaf de 
beursvloer. Ik weet dat er zelfs leraren zijn die jagen op 
gratis pennen, want dan kun je die in de klas gebruiken. 

Lichtjes, petjes, flyers en pepermuntjes, verzin het zo gek niet of ze 
nemen het mee. 

Wat zou de weggeeftrend dit jaar zijn? We hebben jaren gehad dat 
de ‘echte’ klanten de powerbank toegeschoven kregen. Pennetjes 
voor je smartphone, tassen, paraplu’s? Alles in ruil voor het scannen 
van je bezoekerspas. Ik weet dat veel mensen hiervoor een speciaal 
e-mail adres aanmaken, zodat hun echte mail niet vervuild raakt met 
nieuwsbrieven en aanbiedingen. 

Het is natuurlijk logisch en begrijpelijk om gratis dingen vanaf een beurs 
mee te nemen. Toch zijn er best wel argumenten te bedenken waarom 
het misschien niet zo fijn is. Bij alle papieren flyers die in de tassen 
zitten of die je op de beursvloer in je handen gedrukt krijgt, denk ik: hoe 
duurzaam is dit? Het gebruikte papier is ook vaak nog eens glanzend, 
vol kleur en dus de dure, minder milieuvriendelijke papiervariant.

Vaak kom je buiten al overvolle prullenbakken tegen waar mensen de 
flyers ingepropt hebben. Dat is zonde van het geld en slecht voor het 
milieu. Duurzaamheidslessen te over op scholen, maar laat een horde 
leraren los op een beurs en ze vergeten wat ze aan hun eigen leerlingen 
uitgelegd hebben. Misschien is een van de opties: papieren spullen 
gewoon niet aanpakken als je eigenlijk al weet dat je het weg gaat 
gooien.

Dat geldt voor mij ook voor die tasjes, vooral die enge linnen dingen. 
Een tasje voor de gymspullen van de kinderen is mooi, maar de rest van 
die tasjes komt ergens op de grote ‘moet-ik-dat-bewaren of-niet-hoop’ 
terecht. Waterflesjes zijn voor mij ook een doorn in het oog. Je pakt ze 
mee, drinkt ze leeg (of niet) en gooit het flesje weg. Plastic is niet echt 
heel vriendelijk voor het milieu. Neem een fles van huis mee en vul deze 
als je dorst hebt op het toilet, kost niks en is beter voor iedereen.
Al die goodies kosten de leveranciers ook bakken met geld – die betalen 
ook al een aardig bedrag om op de beurs te staan. Als we dat geld nu 
eens in een gratis fonds zouden storten, wat zouden we daar dan niet 
mee kunnen doen?

Nog meer gratis en voor niks. Gratis apps zijn vergeven van reclame 
en dat is logisch, want wie betaalt de makers? Blijkbaar moet alles voor 
niks, maar ook makers en leveranciers zullen toch ergens geld aan 
moeten verdienen. Gratis lesmateriaal, lesbrieven, cursussen. Prachtig 
maar wat houdt de maker eraan over? Niets ten nadele van de gratis 
makers, maar uitgevers betalen flink geld voor redactie en redigeren. 
Leraren zijn niet altijd taalvirtuoos, juist dat redigeren kost geld. 
Presentaties en workshops, graag voor niets, met het argument dat het 
zo goed is voor je naamsbekendheid. Zie je mij bij de bank aankomen 
met een fles wijn en een VVV-bon om de hypotheek te betalen?

Wat ik hiermee wil zeggen? Dat gratis mooi is, maar dat we soms wel 
even moeten nadenken over de gevolgen. Enerzijds het milieu, als je 
het toch weggooit, pak iets niet aan. Anderzijds over de manier waarop 
ondernemers ook gewoon hun rekeningen moeten betalen. Denk dus na 
over wat je meesleept en waarom je iets wel gratis maar niet betaald wil 
gebruiken. 
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Onderwijsgeld kan maar een keer uitgegeven worden. Daarom zijn leraren altijd op zoek 

naar dingen die niets of weinig kosten. Gratis apps, gratis lesbrieven, gratis cursussen, gratis 

boeken, gratis gadgets.

Goedkoop of duurkoop? 

Gratis is mooi, maar 
we moeten soms wel 
even nadenken over 
de gevolgen 
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NOT 2019

Heerlijk die NOT!
Je neemt ieder jaar weer

flink wat inspiratie mee terug!

Zeker weten!
Ik ben zó benieuwd wat er 
in onze goodiebags zit!

cartoon: Loko Cartoons 19

Goedkoop of duurkoop? 

Win een volledig klassenpakket 
van micro:bit t.w.v. €600,-!*

Lesgeven in coderen is nog nooit 

zo leuk en eenvoudig geweest.

Gooi jouw onderwijskennis in de strijd bij onze stand 02.D099

Micro:bit is een kleine computer welke je kunt programmeren, aanpassen 

en bedienen om je digitale ideeën, games en apps te combineren met 

de echte wereld. De mogelijkheden zijn eindeloos. De micro:bit heeft 25 

rode LED lichtjes waarmee je boodschappen kan laten zien. De micro:bit 

kan ook nog met een andere micro:bit of smartphone praten en met het 

internet! 

In het klassenpakket vind je 10 kant-en-klare lessen die je direct kunt 

gebruiken in STEAM-workshops, code clubs, schoolklassen of andere 

groepen. Om het hele pakket af te maken mag je deelnemen aan de 

micro:bit basistraining op locatie!

Win!

*zie actievoorwaarden op www.switch.nl/actievoorwaarden-not

Technieklessen
die jouw leerlingen 

uitdagen?

Op hun eigen niveau?

Ga voor meer info over Techniek Totaal Digitaal naar:

www.mkpublishing.nl/techniektotaal 

DIGITAALDIGITAALDIGITAALDIGITAALDIGITAALDIGITAALDIGITAALDIGITAALDIGITAAL
De compleet digitale techniekmethode voor onderbouw vo
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In een digitaal portfolio laten leerlingen 
hun persoonlijke ontwikkeling en 
resultaten zien. Het is een doelgerichte 

verzameling van digitale materialen in een 

gepersonaliseerde omgeving. De leerlingen 

zijn zelf eigenaar van hun portfolio. Zij 

plaatsen materiaal dat zij zelf hebben 

gemaakt. Filmpjes, plaatjes, linkjes en 

sociale media maken de portfolio’s visueel 

en levendig. Ook veel scholen in het 

speciaal onderwijs willen ‘iets’ met een 

digitaal portfolio. Hoogste tijd om het delen 

van ervaringen bij het netwerk Gewoon 

Speciaal ICT op de agenda te zetten.

Netwerkbijeenkomst
Woensdag 7 november 2018 was er een netwerkbijeenkomst van 
Gewoon Speciaal ICT bij VSO De Toekomst in Ede, een praktijkgerichte 
school voor voortgezet speciaal onderwijs. Er wordt onderwijs geboden 
aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke, lichamelijke 
of meervoudige beperking. De stages zijn gericht op het trainen van 
de werkprocessen zoals die in het Boris-project worden aangegeven. 
Boris is een initiatief om jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs 
of praktijkonderwijs via werkend leren toe te leiden naar werk. Deze 
processen zijn afgeleid van de mbo-werkprocessen. Als een leerling een 

Kennis delen over het gebruik 
van een digitaal portfolio

werkproces volledig beheerst, kan het stagebedrijf hiervoor een door de 
branche erkende Praktijkverklaring opstellen en afgeven. Het zou waar-
devol kunnen zijn om informatie van leerlingen te verzamelen in een 
digitaal portfolio waarbij de leerling meer eigenaar wordt van zijn eigen 
ontwikkeling. Met de opdracht om een passend portfolio te zoeken ging 
Astrid van Eechoud, leerkracht bij De Toekomst, aan de slag.

De Onderwijsspecialisten
Astrid startte de middag met een presentatie over de uitgebreide zoek-
tocht naar een advies voor een passend portfolio bij de VSO-scholen van 
De Onderwijsspecialisten. Ze benoemde nadrukkelijk het ontwikkelen 
van ICT-gerelateerde vaardigheden als meerwaarde naast eigen regie, 
het vergroten van zelfkennis en het leren omgaan met feedback. Gestart 
werd er bij De Onderwijsspecialisten met een oriëntatiefase waarbij 

tekst: Elle Peters en 
Thierry Koningstein20
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onderzocht werd welke ervaringen er al waren en die werden gedeeld 
met diverse collega’s, scholen en betrokken kennisteams. Daarna werd 
er een pakket van eisen opgesteld waarbij uiteindelijk app4talent.nl als 
meest geschikte applicatie uit de bus kwam. De scholen zitten inmiddels 
in de implementatiefase.

Netwerken
Tijdens de korte pauze was er de gelegenheid om met elkaar te netwer-
ken. Er werd verder  doorgepraat over digitaal portfolio en ook over 
andere onderwerpen werden kennis en ervaringen uitgewisseld. Er was 
ook de gelegenheid om deel te nemen aan de rondleiding. 

(Speciaal) Openbaar onderwijs Groningen
Bij de openbare scholen voor speciaal onderwijs in Groningen is erva-
ring opgedaan met Bordfolio.nl en InCtrl.nl. Feiko Bosboom deelde hoe 
de leerling verantwoordelijk gemaakt wordt voor het eigen leerpro-
ces. Er is aandacht voor ‘dit kan ik’ en ‘dit wil ik leren’. Op de volgende 
vragen wordt door de collega’s doorlopend samen met de leerling een 
antwoord gezocht:
- Wat kan de leerling al?
-  Waar is de leerling mee bezig?
-  Wat vindt de leerling moeilijk?
-  Wat is de verwachting?
-  Waarin heeft de leerling ondersteuning nodig?

Punt Speciaal
Bij Werkenrode werken de leerlingen in leerroute 1 en 2, zie Doelgroe-
penmodel LECSO, met een e-portfolio dat gemaakt is in PowerPoint door 
collega’s van het Speciaal Openbaar Onderwijs Groningen. Lidy van 

Volgende Gewoon Speciaal ICT netwerkbijeenkomsten 
De eerstvolgende landelijke netwerkbijeenkomst 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 Speciaal 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-toepas-
singen voor het speciaal onderwijs.
    
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, Instagram @gewoonspeciaalict en 
Twitter @GSICT.

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

Driel was zo enthousiast over dit idee dat ze het aangepast heeft voor 
de leerlingen van haar groep. Zij deelde hoe gebruik gemaakt wordt 
van pictogrammen zodat “Ik, Wonen, Vrije tijd, School. Praktijk, Stage en 
Mijn droom” gevisualiseerd worden. De leerlingen zijn er enthousiast 
over en het helpt bij de communicatie met de ouders en/of woonvorm. 
De leerlingen zijn er enthousiast over en daarnaast helpt het ook bij de 
communicatie met ouders/verzorgers. 

 
Aloysius Stichting
Als laatste kwamen Jeroen Bakker van Paragin en Jolanda Langewou-
ters van de Aloysius Stichting aan het woord over Cozima dat staat voor 
Competenties Zichtbaar Maken. Onder deze titel startte op 1 septem-
ber 2015 een internationaal project in het kader van het Erasmus+ 
programma van de Europese Commissie. Het wil komen tot aanbeve-
lingen onder deze titel voor een levenslang digitaal portfolio en gaat 
instrumenten en methodieken ontwikkelen, testen en beschrijven die 
toepasbaar zijn voor kwetsbare jongeren in de deelnemende lidstaten. 
Dit om bewijzen te verzamelen en toegang te verscha�en voor beroeps-
onderwijs en arbeidsmarkt. Jeroen en Jolanda namen ons mee in dit 
modulaire e-portfolio waarbij de leerling centraal staat en kan laten zien 
waar hij trots op is.

Tot slot
We kijken terug op een geslaagde netwerkbijeenkomst waarbij we onze 
collega’s van De Toekomst willen bedanken voor de gastvrijheid, flexibi-
liteit en heerlijke broodjes gemaakt door de leerlingen. 
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Opentopo 

Op de website van Opentopo 
kun je met enkele klikken 
topografisch materiaal van 
Nederland downloaden. 
De kaarten zijn van zeer 
hoge kwaliteit en kunnen 
gedownload worden om ze te 
gebruiken in documenten en  
websites. Vanzelfsprekend zijn 
de kaarten geschikt voor de 
aardrijkskundeles, maar omdat de kaarten makkelijk te downloaden en te printen 
zijn, kun je ze ook gebruiken voor speurtochten, het aangeven van fietsroutes 
enzovoorts. De informatie is afkomstig van diverse Nederlandse organisaties als 
het kadaster, BRT en de Waterschappen. De informatie is daarom soms actueler dan 
Google Maps. Een ander voordeel ten opzichte van Google Maps is dat de kaarten 
geen reclame en bedrijfsnamen bevatten.

aardrijkskunde   topografie

opentopo.nl

TopoMania

TopoMania is de nummer 
1 toposite in Nederland en 
België voor online topografie 
oefenen. Elke dag bezoeken 
duizenden scholieren Topo-
Mania. Ze hebben meer dan 
vijftigduizend kaarten online. 
De kaarten op TopoMania zijn 
gemaakt door leerkrachten, 
ouders en leerlingen. Topo-
Mania wordt gebruikt door scholen voor topografieles en topografietoetsen en 
door ouders en kinderen thuis. Lid worden is gratis, maar de kaarten kunnen ook 
geopend worden zonder account. De zoekmachine van TopoMania kan heel snel 
de kaart vinden die hoort bij een bepaald gebied. Vul een paar plaatsen, landen of 
wateren in die op de kaart moeten voorkomen en je krijgt een lijst met kaarten die 
daar aan voldoen.

aardrijkskunde   online oefenen   topografie

topomania.net

Basisonderwijs.
online

Op basisonderwijs.online 
vinden leerkrachten van 
het primair onderwijs gratis 
(actueel) lesmateriaal, dat 
toegankelijk is gepositioneerd. 
De inhoud op het platform 
is methode onafhankelijk en 
aanvullend te gebruiken, gratis 
en zonder inlog. Het is gestruc-
tureerd opgebouwd en voorzien van duidelijke handleidingen. Basisonderwijs.
online is niet alleen een portal voor leermiddelen, maar ook de online omgeving om 
vacatures, musicals of een schoolreisbestemming te zoeken. Bovenaan de website 
kan de leerkracht navigeren naar diverse portals. Met het filter aan de zijkant ben je 
binnen een paar klikken bij de juiste informatie. Het is ook mogelijk om inhoud van 
enkele schoolbordmerken op te zoeken.

lesmateriaal   vacatures   musicals

basisonderwijs.online

Text to speech 

Met de opkomst van digi-
tale assistenten als Alexa en 
Google Assistent, Cortana en 
Siri wordt tekst naar spraak 
steeds actueler. Helaas klinken 
veel stemmen nog robotachtig 
en eentonig. Maar wist je dat 
er een speciale tekstopmaak 
beschikbaar is waarmee 
je kunt aangeven hoe een 
assistent de tekst moet oplezen? Zo kan de auteur van de tekst aangeven of de 
tekst emotioneel gelezen moet worden, of een woord gespeld moet worden of er 
een ‘adempauze’ genomen moet worden voordat de digitale stem verder leest. 
Deze opmaaktaal heet SSML en kun je op deze website live testen. Het is een leuke 
opdracht om leerlingen hiermee kennis te laten maken.

ICT   online tool   
text-to-speech-demo.ng.bluemix.net

Digischool.nl  

Digischool.nl is hét platform 
voor en door docenten uit 
het primair en voortgezet 
onderwijs. Met ruim 200.000 
leden is Digischool de grootste 
onderwijs community van 
Nederland. Digischool heeft 
voor de diverse vakgebieden 
zogenaamde communities 
ingericht. In dit afgesloten 
gedeelte kunnen vakleerkrachten en geïnteresseerden online in contact komen met 
elkaar en discussiëren over vak- en onderwijs gerelateerde onderwerpen. De vlog 
van Charlotte geeft tips om de aandacht van leerlingen te houden en werkstress te 
voorkomen. De leden van Digischool kunnen profiteren van ledenvoordeel en op de 
pagina met vacatures kunt u de actuele vacatures bekijken.

community   leerkrachten   PO   VO   
digischool.nl

Wozzol   

Het doel van Wozzol is om het 
woordjes leren in een vreemde 
taal e� iciënter, makkelijker 
en leuker te maken. Zo leren 
kinderen meer in minder 
tijd. Wozzol is een adaptief 
overhoorprogramma. Het biedt 
de woordjes die leerlingen 
moeten leren in porties aan. 
Niet te veel en niet weinig. Je 
kunt Wozzol online uitproberen zonder aan te melden of een account te maken. Of 
bekijk de instructievideo’s. Wozzel heeft diverse taalbibliotheken die je kunt gebrui-
ken. Bijvoorbeeld in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Latijn of 
Oudgrieks. Leuk is dat Wozzol tussendoor ook andere feitjes over de taal of het land 
aan bod laat komen. Het is nu ook mogelijk om met Wozzol teksten te leren met een 
nieuwe app op je telefoon.

leren   online tool   app    
wozzol.nl
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Slim zoeken 

Informatie zoeken voor school 
op internet blijkt voor leerlin-
gen vaak een tijdrovende klus 
met een onzekere uitkomst 
te zijn. Sowieso zijn er altijd 
teveel hits. Daaruit relevante 
resultaten kiezen is al lastig. 
Daarnaast is het de vraag hoe 
je informatie vindt die je ook 
zelf kan lezen en begrijpen. En 
is die informatie ook betrouwbaar? Slim Zoeken wijst de weg naar bruikbare teksten 
of filmpjes. De website biedt ook de mogelijkheid om direct door te linken naar 
bekende onderwijs gerelateerde websites. Deze website zijn gesorteerd op vak-
gebied en zijn door de redactie gecontroleerd. Er is ook een leuk boek dat je kunt 
aanscha� en. Dit boek leert kinderen hoe ze veilig kunnen zoeken op internet.

ICT   zoekmachine   mediawijsheid

start.slimzoeken.nu 

MijnKleutergroep

MijnKleutergroep is een online 
platform dat de ontwikkeling 
van kleuters in kaart brengt. De 
leerkracht kan in het platform 
aangeven welke vaardigheden 
de leerling beheerst en vervol-
gens maakt MijnKleutergroep 
hier automatisch een analyse 
van. Je bepaalt zelf welke 
leerdoelen u wilt hanteren, 
bijvoorbeeld van het SLO of eigen leerlijnen. Afhankelijk van de analyse kun je 
het onderwijsaanbod inplannen met de planmodule. MijnKleutergroep biedt ook 
suggesties om een bepaald doel te bereiken. Deze suggesties komen van leerkrach-
ten, en worden met alle gebruikers gedeeld. Om MijnKleutergroep te gebruiken 
moet je een account aanmaken, via de website kun je een proefaccount aanvragen 
waarmee je aan de slag kunt.

kleuters   online tool   observeren     
mijnkleutergroep.nl

Klaswerk 

Op klaswerk.be verzamelt 
Lucien Hermans veel handige 
tools en werkbladen voor 
zowel het primair als het 
voortgezet onderwijs. Er is 
met name aandacht voor de 
integratie van ICT binnen 
het onderwijs. Met integratie 
wordt zowel een instructie-
video tonen op het digibord 
als mediawijsheid bedoeld. De website bevat daarom informatie voor leerkrachten 
die net beginnen met ICT in het onderwijs als leerkrachten met al ICT ervaring die 
bijvoorbeeld een tool zoeken om QR-codes te generen. De website richt zicht vooral 
op het Belgische onderwijssysteem. Dat merk je aan het gebruik van ‘klas’ in plaats 
van ‘groep’. 

lesmateriaal   ICT   mediawijsheid

klaswerk.be 

StudeerSnel 

StudeerSnel is een platform 
voor studenten om hun 
studiemateriaal met andere 
studenten over de hele wereld 
te delen. Hun missie is om 
iedereen in staat te stellen 
uit te blinken in hun studies 
door de beste hulpmiddelen te 
bieden om e� iciënter te stude-
ren. Wanneer een student zich 
aanmeldt bij StudeerSnel krijgt hij toegang tot meer dan 2 miljoen studiemiddelen 
die beschikbaar zijn via de website. Studeersnel biedt 80 procent van de documen-
ten gratis aan. De resterende 20 procent van de inhoud is te ontgrendelen door een 
premium gebruiker te worden. Alleen een gebruiker die studiemateriaal aanbiedt 
(deelt) komt in aanmerking om een premium account aan te vragen.

studiemateriaal   hbo   wo

studeersnel.nl

Digipuzzle

Als je van puzzelen houdt dan 
moet je deze website zeker 
bezoeken. Met een collec-
tie van meer dan honderd 
online puzzels is dit een leuke 
verzameling om in de klas 
te gebruiken. De puzzels zijn 
gesorteerd op vakgebied en 
bestaat uit onder meer leg-
puzzels, kruiswoordraadsels, 
woordzoekers. De puzzels zijn online te spelen. Dit maakt de site erg goed geschikt 
om leerlingen zelf mee aan de slag te laten gaan. Gebruik de website bijvoorbeeld 
al ‘klaar’-taak of maak met de hele klas samen een puzzel op het digibord. Dat zorgt 
voor een leuke afwisseling.

spelletje spelen   puzzelen

digipuzzle.net

Juf & Meester 

Juf & Meester is een maga-
zine dat wordt gemaakt 
door uitgeverij Malmberg. 
Het redactieteam bestaat uit 
medewerkers van Malmberg 
en onafhankelijke redacteuren 
die a� initeit of ervaring met 
het onderwijs hebben. Ook 
freelance journalisten schrijven 
artikelen. Op de website van 
jufenmeester.nl kun je werkbladen, blogs en lesmateriaal downloaden. Veel mate-
riaal is opgemaakt in PDF-formaat en kan direct geprint worden. De pagina met 
‘kinderpraatjes’ – dat zijn grappige uitspraken van kinderen – is ook leuk om te lezen 
en erg herkenbaar. Het blad komt twee keer per jaar uit en wordt direct naar school 
verzonden. 

PO   lesmateriaal

jufenmeester.nl
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SCHOOL

OPENINGSTIJDEN

NIEUW!
Onderwijs CatwalkBloggersstraatOnderwijs Mancave

Theaters met: Leuke en Leerzame
Exposantenworkshops! 

De Beste Leerroutes!

OPENINGSTIJDEN

NIEUW!
Onderwijs CatwalkBloggersstraatOnderwijs Mancave

Theaters met:Leuke en Leerzame
Exposantenworkshops!

De Beste Leerroutes!

HAL3

HAL1

SCHOOLPLEIN

Beweegterras

Starters
Atelier

Leeromgeving
Café

Gezonde School
Terras

Registratie
& Entree

Roze Koeken
Terras

Kinderboekenland

LerarenKamer
Terras

Dyslexiestraat

Programmeer
Plein

Onder-
Wijs
Café

Opleidingen
Woud

DidactiekTechnologie
& ICT

Dagtrips,
Theater & Cultuur

Opleiding, 
Advies & Beleid

Facilitair &
Inrichting

Innovatie Awards

Onderwijsacademie!
Met o.a. Conrectorkamer
Collegezaal, Gang & Aula
Lokaal 3a, Lerarenkamer

BEURSVLOERBEURSVLOER 5 vernieuwde segmenten:5 vernieuwde segmenten:

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA

ADVIES & ONDERWIJSPANELADVIES & ONDERWIJSPANEL

DOELGROEPDOELGROEP

1 Entree tot hallen 1, 2 en 3

Di / Do / Vrij: 10.00-17.00
Nieuw: 

Woensdagavondopening
tot 20.30

Zaterdag tot 16.30

NOT is een ontmoetingsplek voor het 
brede onderwijs. Hier wisselen profes-
sionals uit onderwijzend Nederland 
informatie uit. NOT biedt een compleet 
aanbod en heeft een gezamenlijk doel.

Samen voor beter onderwijs!

CENTRALE INGANGCENTRALE INGANG

VOOR WIE?
Docenten / onderwijzend

personeel

Directie en Management

ICT Managers /

ICT coördinatoren

Pedagogische medewerker/

Pedagogisch management 

Facilitaire managers

Congresprogramma
Onderwijsacademie

Young Professional Programma

Exposanten workshops

Innovaties
Innovatie Award

Innovatie Route (PO, VO, MBO)

Future Lab

Er zijn verschillende 
straten en pleinen

Nieuw zijn:
- Startersatelier 
- Bloggerstraat 
- Onderwijs Mancave 
- Onderwijs Catwalk

20% van de bezoekers komt
voor inhoudelijke sessies
van de onderwijsacademie.

Deze is samengesteld door 

gespecialiseerde adviesraden uit:

- Facilitair en Inrichting

- Opleiding, Advies en Beleid

- Didactiek (PO, VO en MBO)

Onderwijspanel en 
1.200 onderwijsprofessionals 
die meerdere keren per jaar 
meewerken aan een onderzoek 
rondom NOT.

DIRECTEUR

DIRECTEUR

DIRECTEUR

7,2

AfgelopenAfgelopen
editie werdeditie werd
beoordeeld 

met een:

7,2

Afgelopen
editie werd
beoordeeld 

met een:

22 t/m 26 januari 2019

40.000
bezoekers
70% besluitmakers
30% investeringsplannen
70% bezoekt NOT2019
zeker / waarschijnlijk wel

Gem. investeringsbedrag

€24.500

www.not-online.nl
22 t/m 26 januari 2019, Jaarbeurs Utrecht

Beursspecial
Inclusief plattegrond, 
programma en meer!

24

VIVES 163

24 - 33 NOT Special.indd   24 10/01/2019   09:55



Brandmanager Audrey Wilschut is al jaren het 
bekende gezicht van de NOT. Ze vertelt trots 
over de komende editie die compleet ver-
nieuwd is. “Het hele concept van de NOT 2019 
is in samenspraak met het onderwijs samenge-
steld. De indeling van de beurs, de workshops 
in de Onderwijsacademies, maar ook de avond-
opening op woensdag. We hebben goed naar 
de wensen van het onderwijs geluisterd en pro-
beren daar nu op in te spelen. Daardoor zijn we 
met enkele nieuwe partijen gaan samenwerken 
en hebben we ook zelf ‘nieuwe elementen’ 
toegevoegd. Zoals de Bloggerstraat, maar 
ook de bekendmaking van de winnaars van de 
verkiezing Leraar van het Jaar op zaterdag 26 
januari. Al met al ben ik ervan overtuigd dat de 
NOT echt een bezoek waard is.”

Salesmanagers Floris Engel en Olaf Schoenma-
kers zijn enorm enthousiast over de komende 

NOT. De grote kracht van deze editie vinden 
ze dat er wat betreft de exposanten echt een 
dwarsdoorsnee van het onderwijs aanwezig is. 
“In het Startersatelier staan de wat kleinere, 
startende partijen die actief zijn in het onder-
wijs bij elkaar. Maar ook Kinderboekenland, 
met diverse uitgeverijen van kinderboeken, 
mag natuurlijk niet ontbreken. En wat te 
denken van het Programmeerplein. Bij Bom-
berbot, FutureNL en Stichting SkillsDojo kun je 
alles leren over de wereld van programmeren.”
Alinda Scheffers is eventmanager voor alle 
operationele en facilitaire zaken. Zij wordt 
echt blij van de entree van de NOT die wordt 
ingericht als een schoolplein. “Dat moet 
voor onderwijsprofessionals toch een warm 
welkom zijn!” Verder vindt zij ook het Roze 
Koeken Terras, met fijne guilty pleasures en 
het Beweeg Terras echt de moeite waard. 
Maureen van Houten, verantwoordelijk voor de 

contacten met sprekers, raadt bezoekers echt 
aan om een workshop in het Theater of in een 
Onderwijsacademie te volgen. Zo is er een spe-
ciale Onderwijsacademie Technologie en ICT, 
waarin diverse sprekers inhoudelijke sessies 
verzorgen en antwoord geven op vraagstellin-
gen rondom dit thema. Stagiaire Loes de Jong 
heeft veel tijd gestoken in de Innovatie Award 
& Route. Zij roept bezoekers vooral op om in de 
route mee te lopen of in de Innovatietunnel te 
gaan kijken. 

Wat je ook zoekt, de NOT heeft ook deze editie 
voor iedere professional in het onderwijs wel 
iets te bieden. Bekijk de website voor het 
complete programma, openingstijden (óók op 
woensdagavond!) en meld je direct aan voor 
gratis toegang: not-online.nl. 

NOT 2019 : Voor beter onderwijs
De Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) is het grootste event voor onderwijzend Nederland dat zich 
richt op kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De beurs, 
met het thema ‘Voor beter onderwijs’, is van dinsdag 22 tot en met zaterdag 26 januari en wordt gehouden in 
de Jaarbeurs in Utrecht.
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10:30-11:15

WERKSESSIE EMB WIKIWIJS
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT
Dennis Arnold - Stichting Kennisnet

Op de EMB Wikiwijs vind je digitaal lesmateriaal voor 
leerlingen in leerroute 1, voorzien van een EMB-keurmerk. 
Werk je als leraar in het (V)SO en ben je op zoek naar 
geschikt digitaal lesmateriaal of wil je nieuwe ideeën 
opdoen? Dan kun je gebruikmaken van EMB Wikiwijs. 
Tijdens de werksessie vertellen we je meer over het 
gebruik en de achtergrond van EMB Wikiwijs. EMB Wikwijs 
is te vinden op: https://www.wikiwijs.nl/startpagina/
so-emb/

DIGITALISERING OP SCHOOL, 7 VOORBEELDEN 
UIT DE DAGELIJKSE PRAKTIJK
Theater 08: Exposanten Technologie & ICT 
(ook op 24 en 26 januari op dezelfde tijd/locatie)
Walewein Broeren en Patrick de Jager - DWE ICT

  

Onze maatschappij verandert razendsnel; de digitale 
transformatie zorgt ervoor dat we op een andere manier 
naar onderwijs moeten kijken. Het is onze taak om te 
zorgen dat kinderen niet alleen basisvakken en -vaar-
digheden leren, maar ook voorbereid zijn op functies en 
vaardigheden van de 21e eeuw. Maar hoe zorgen we voor 
competente medewerkers, zodat zij de leerlingen 
optimaal kunnen begeleiden bij deze vaardigheden?

11:00-11:30

HOE WERK JE AAN DIGITALE VAARDIGHEDEN IN 
JOUW KLAS ZONDER VOORKENNIS OF BUDGET? 
(GROEP 5 T/M 8)
Programmeerplein (Deze workshop is alle 5 dagen om het 
half uur te volgen)
Kirsten van Smirren - Bomberbot

  

In deze workshop ontdek je hoe jij zonder enig budget en 
voorkennis programmeerlessen kunt verzorgen in jouw 
klas. Al 6.500 leerkrachten gingen je voor. We bieden je een 
kijkje in onze gestructureerde lesmethode inclusief volledig 
uitgewerkte lesmaterialen, offline en online activiteiten, 
een leerlingvolgsysteem en begeleiding vanuit ons team. 
Je ontvangt bij deelname aan deze workshop geheel
 kosteloos toegang tot het programma (6 maanden),
 zodat je samen met jouw leerlingen kunt ervaren hoe 
leuk en leerzaam de lessen zijn.

Onze keuzes voor NOT 2019
Dit zijn onze aanbevelingen voor de NOT 2019. Belangrijk: kijk goed naar de zalen van de sessies, ook als je die dag niet 
gaat. Want sommige sessies worden meerdere dagen gegeven, dit staat dus aangegeven bij de locatie!

11:30-12:00

PRAATJESMAKERS? DIGI-DOENERS!
Programmeerplein (Deze workshop is alle 5 dagen om 
het half uur te volgen)
Jenya Krul | Felienne Hermans | Jeroen Storm - 
Stichting FutureNL

  

In deze workshop ga je aan de slag met de enige echte 
Digi-doener, een wekelijkse gratis les over digitale vaardig-
heden voor het primair en voortgezet onderwijs. Je leert 
een hologram toveren op je telefoon, gaat rekenen in de 
online programmeeromgeving Scratch en vouwen met 
origami. Want digitale vaardigheden kun je ook opdoen 
zonder computers! Cadeautje: je krijgt alle Digi-doeners 
in print mee in een fijne bewaarmap, inclusief de lessen 
in samenwerking met Albert Heijn en Unicef. Dan kun je 
direct aan de slag in de klas!

11:30-12:15

HOE ICT-VAARDIG MOET EEN LERAAR ZIJN?
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT
Janny Kappert - Stichting Kennisnet

  

Veel scholen worstelen met de vraag hoe je op een goede 
en effectieve manier ICT in kunt zetten. In deze sessie kom 
je te weten wat ICT-bekwaamheid is en krijg je zicht op 
de belangrijkste vaardigheden. De gespreksstarter ICT-
bekwaamheid biedt vervolgens inzicht om hiermee aan 
de slag te gaan in school en bestuur.

12:30-13:15

DE EERSTE DAG OP SCHOOL EN ALLES WERKT 
GEWOON!
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT (ook op 
23, 24 en 25 januari op dezelfde locatie/tijd op de NOT)
Vincent Tedjakusuma en Rick Oostmeijer - Stichting 
Kennisnet (ook 23, 24 en 25 januari op de NOT op dezelfde 
tijd/locatie)

    

Hoewel digitalisering van leermiddelen en educatieve 
diensten veel voordelen brengt, zijn we ook steeds meer 
afhankelijk van de techniek. Toegang tot digitale mid-
delen levert nogal eens problemen op doordat leerlingen 
gegevens kwijtraken of door administratieve fouten, maar 
soms ook omdat het systeem gewoon niet goed werkt. 
Hierdoor verliezen we vaak kostbare (les)tijd voordat 
iedereen in de klas aan het werk is. Door de toegang tot 
digitale leermiddelen vanuit een elektronische leeromge-
ving via Single Sign On te regelen kunnen deze problemen 
voorkomen worden en kunnen we zelfs de risico’s op 
menselijke fouten verlagen.

13:30-14:15

VEILIG EN VERANTWOORD OMGAAN 
MET GEGEVENS EN ICT OP SCHOOL (IBP)
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT 
(ook op dezelfde tijd/locatie op 24 en 26 januari)
Volgt nog - Stichting Kennisnet

     

PROWISE GO: DÉ COMPLETE ONLINE 
LEEROMGEVING ZONDER IT-ZORGEN
Theater 08: Exposanten Technologie & ICT (ook op de 
andere NOT dagen op dezelfde tijd/locatie)
Danny van Bussel – Prowise

     

Prowise GO is de meest complete en voordelige totaal-
oplossing voor scholen in Nederland. Voor de lage prijs 
van 6 euro (exclusief btw)  per leerling per jaar ben je als 
school verzekerd van een moderne online leeromgeving 
met unieke mogelijkheden. Denk hierbij aan adaptieve 
leerprogrammas van Oefenweb, het klaarzetten van 
webapplicaties, een klassenmanagement systeem en 
toegang tot Prowise Presenter voor alle leerlingen.

14:30-15:15

WAT MOET IK REGELEN OM SUCCESVOL 
DIGITAAL TE TOETSEN?
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT
Eric Welp - Stichting Kennisnet

   

Scholen maken steeds meer gebruik van digitale toets- en 
oefenprogramma’s. Zowel adaptieve, als niet-adaptieve 
systemen. In deze sessie presenteert Kennisnet de stand 
van zaken van het digitale onderwijslandschap anno 
2018. Waar moet je op letten als je een keuze maakt voor 
een digitale toets? Wat heeft de leerling nodig? Welke 
ICT randvoorwaarden moeten minimaal op orde zijn om 
veilig en verantwoord te toetsen? Met behulp van het 4 in 
Balans model laten wij zien welke stappen je kunt nemen 
om een verantwoorde keuze te maken. Dit doen wij aan 
de hand van concrete situaties uit verschillende scholen. 
Leren van (en met) elkaar is de centrale boodschap.

15:30-16:15

WORKSHOP LESMATERIAAL MAKEN 
MET WIKIWIJS
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT 
(Ook op dezelfde tijd/locatie op de andere NOT dagen)
Lalibel Mohaupt - Stichting Kennisnet

    

In deze presentatie leer je zelf interactief digitaal 
lesmateriaal te maken voor jouw school. Je leert hoe je 
lesmateriaal het beste kunt opbouwen, en alle 

22 januari
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mogelijkheden van Wikiwijs, zoals interactieve vragen, 
toetsen, het op maat maken van bestaand materiaal 
en het samen werken aan lessen, worden in vogelvlucht 
behandeld. Tevens worden een aantal handige tools 
gepresenteerd waarmee jouw lesmateriaal nog beter 
wordt. Na deze presentatie kun je zelfstandig aan de 
slag.

WERKEN EN LEREN IN DE CLOUD MET COOL 
VAN CLOUDWISE
Theater 08: Exposanten Technologie & ICT 
(ook op 23,24 en 25 januari op de NOT)
Jim Roos of Bastiaan de Jong - Cloudwise B.V.

     

Ben jij ook bezig met digitaal en adaptief leren? Cloud-
wise biedt met Chromebooks, G suite for Education 
en het COOL leerplatform een totaaloplossing voor 
het primair en voortgezet onderwijs. In COOL vinden 
leerlingen al hun digitale lesmateriaal terug dankzij 
de koppeling met G Suite, Basispoort, EDU-iX en 
Gynzy. Deze functionaliteiten in het COOL platform 
zorgen ervoor dat jij als leerkracht meer tijd hebt voor 
belangrijkere zaken, zoals extra verdieping van lessen 
en persoonlijke aandacht voor de leerlingen.

10:30-11:15

DEVICES IN DE KLAS; WAT BETEKENT DAT 
VOOR JOU?
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT 
(ook 25 januari op de NOT)
Koen van der Werf – Stichting Kennisnet

  

Hoewel digitalisering van leermiddelen en educatieve 
diensten veel voordelen brengt, zijn we ook steeds 
meer afhankelijk van de techniek. Toegang tot digitale 
middelen levert nogal eens problemen op doordat 
leerlingen gegevens kwijtraken of door administratieve 
fouten, maar soms ook omdat het systeem gewoon 
niet goed werkt. Hierdoor verliezen we vaak kostbare 
(les)tijd voordat iedereen in de klas aan het werk 
is. Door de toegang tot digitale leermiddelen vanuit 
een elektronische leeromgeving via Single Sign On te 
regelen kunnen deze problemen voorkomen worden 
en kunnen we zelfs de risico’s op menselijke fouten 
verlagen. 

11:30-12:15

WERKDRUK VERMINDEREN MET ICT
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT
Erwin Bomas – Stichting Kennisnet

     

Werkdruk is een breed gedeeld thema in het onder-
wijs. Maar dat betekent niet dat de oorzaak voor elke 
school hetzelfde is. Een effectieve aanpak focust op de 
oorzaak. Met gerichte inzet kan ICT helpen de werkdruk 

te verminderen. In deze sessie delen we een aantal 
aanpakken om tot gerichte inzet te komen en illustre-
ren we hoe dit op een school heeft uitgewerkt.

13:30-14:15

DE ROBOTASSISTENT
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT 
(ook op dezelfde tijd/locatie op 25 januari)
Tamara Koopmans - Stichting Kennisnet

    

Een humanoid robot is een geschikte robot om samen 
met kinderen te werken/leren. Vanuit de versnellings-
vraag door de Sint Wulfram is duidelijk geworden hoe 
je de robot inzet en is er een site ontstaan met alle 
informatie. Tijdens de sessie zal er uitgelegd worden 
waar je aan moet denken bij het maken van lesactivi-
teiten, welke onderdelen van taal en rekenen geschikt 
zijn en andere tips.

14:30-15:15

DE GEREEDSCHAPSKIST VOOR HET 
ONDERWIJS
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT
Philip Post - Stichting Kennisnet

      

In deze sessie gaan we actief aan de slag met de Gereed-
schapskist voor het Onderwijs. Na een korte introductie 
zullen we één of meerdere tools uitdiepen. Zo weet je 
welke tools je op gebied van onderwijs en ICT kunt inzet-
ten en kun je op school hier verder mee werken.

23 januari
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16:30-17:15

PASSEND PORTFOLIO
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT
Astrid van Eechoud en Itske Tersteeg - Stichting 
Kennisnet

Vanuit een vraag van leidinggevenden binnen De 
Onderwijsspecialisten zijn we een zoektocht naar een 
Digitaal Portfolio voor leerlingen met beperkingen uit 
cluster 3 en 4 én leerroute 3 t/m 5 gestart. Het doel 
van deze zoektocht was een advies uit te brengen naar 
deze leidinggevenden. We hebben toegewerkt naar het 
oriënteren en uitproberen van verschillende producten, 
vervolgens is er een lijst van belangrijkste eigenschap-
pen ontstaan, waarna het advies gegeven is.

17:30-18:15

EDUALDO, HET DOCENTENNETWERK VOOR AL 
JE VRAGEN OVER ONDERWIJS
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT 
(ook op 26 januari op de NOT)
Benjamin van Wijngaarden - Stichting Kennisnet

 

Of het nu gaat om vragen over jouw vak of vakoverstij-
gende thema’s zoals leerdoelen, op Edualdo denken 
docenten uit het hele land met je mee. Edualdo is 
uniek omdat: de content relevant is voor het VO, de 
antwoorden van je collega’s komen, je altijd antwoord 
krijgt op jouw onderwijsvraag en het een kosteloos en 
advertentievrij online netwerk is.
Nieuwsgierig? Kom naar de workshop en ontdek wat je 
allemaal kan met Edualdo.

18:00-20:00

10 ICT-CASES IN HET ONDERWIJS UITGELICHT
Theater 08: Exposanten Technologie & ICT
Sprekers: Sander Hulsman, Computable-hoofdredac-
teur, en tien vertegenwoordigers van ICT-projecten

     

Ieder jaar worden de Computable Awards georga-
niseerd. Onderdeel hiervan is dat de ICT-vaktitel op 

zoek gaat naar het best ICT-project van het jaar in het 
Nederlandse onderwijs. Uit alle voorgedragen projecten 
selecteert een expertpanel de tien beste cases die 
tijdens deze sessie worden gepresenteerd aan een 
vakjury. Vijf van deze projecten worden genomineerd 
en één wint eind 2019 deze prestigieuze Computa-
ble Award in de categorie ICT-project van het Jaar 
in het Onderwijs. Tijdens deze sessie komen er tien 
aansprekende verhalen voorbij over hoe technologie 
van toegevoegde waarde is voor de desbetreffende 
onderwijsinstelling.

24 januari
10:30-11:15

LEERLIJN DIGITALE GELETTERDHEID 
VANUIT HART EN ZIEL
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT
Anna de Jongh en Erwin Bomas - Stichting Kennisnet

  

14:30-15:15

VERKENNING DIGITAAL PORTFOLIO
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT
Rick Visser, Jan Willem Helmink en Erik Peters - 
Stichting Kennisnet

    

Veel scholen zijn op zoek naar een digitaal portfo-
lio als instrument waar de leerroute van het kind 
centraal staat, maar vinden het lastig om het perfecte 
instrument te vinden. Basisschool de Verwondering en 
basisschool de Driesprong vertellen over hun zoektocht 
en over de ontwikkeling van de toolkit verkenning 
digitaal portfolio. Deze toolkit helpt schoolteams 
specifieker hun wens te formuleren.

15:30-16:15

ONDERWIJS MET APPS UIT DE CLOUD: 
HOE DOE JE DAT NOU?
Theater 08: Exposanten Technologie & ICT
Walewein Broeren en Patrick de Jager - DWE ICT

  

In deze sessie laten we zien hoe Microsoft tools als 
Forms, Sway, OneNote Class Notebook en de Micro-
soft Learning tools ingezet worden in betekenisvolle 
klassensituaties. Schoolteams zijn dagelijks bezig met 
de visie op onderwijs. Dit gaat over de vraag hoe ze 
hun leerlingen het beste kunnen voorbereiden op hun 
toekomstige rol in de maatschappij. En tegelijkertijd 
moet het dicht bij de realiteit van vandaag blijven. De 
good practices in de deze sessie brengen thematisch 
werken, mediawijsheid, 21ste eeuwse vaardigheden, 
eigenaarschap, en deep learning op een overzichtelijke 
en inspirerende wijze bij elkaar. Je gaat naar huis met 
leuke opbrengsten voor de korte termijn opbrengsten 
en een aanzet tot lange termijn visie.

25 januari
10:30-11:15

WIKIWIJS DIGITALE GELETTERDHEID
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT
Anja van den Berg - Stichting Kennisnet

Goede digitale vaardigheden heb je nodig om goed te 
functioneren in de maatschappij, zowel in een leer-, 
leef- als in een werkomgeving. De leraar sprokkelt nu 
zelf op internet lesmaterialen over digitale geletterd-
heid bijeen waarvan hij/zij denkt dat het geschikt is 
voor kinderen/jongeren en past deze indien nodig aan 
het niveau van de doelgroep aan. Graag introduceren 
wij de Wikiwijs Digitale geletterdheid, een centrale ver-
zamelplaats bruikbaar in het gespecialiseerd onderwijs 
en zorginstellingen, een resultaat van de versnellings-
vraag Mediawijsheid. 
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11:30-12:15

ICT SPELEN BIJ DE TEAMVERGADERING OF 
DE VRIJMIBO?!
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT
Manon Haartsen & Rick de Visser - Stichting 
Kennisnet

  

ICT gaan gebruiken om meer op maat les te geven: het 
is een hele verandering op school. Misschien heel fijn 
voor jou, soms erg frustrerend voor collegas. Maar het 
hoeft niet altijd zwaar te zijn! In dit spel worden jij en 
je collega’s uitgedaagd om je wat meer vanuit je ICT-
kant te laten kennen. Op een leuke en grappige manier 
ontdek je de thema’s waar andere scholen tegenaan 
gelopen zijn. En natuurlijk krijg je handvatten om dat 
vervolgens zelf ook aan te pakken, gebaseerd op onze 
jarenlange ervaring in het programma Slimmer leren 
met ICT (van Kennisnet en de PO-Raad). Kom langs en 
neem het spel mee naar school!

12:00-12:30

GA ZELF IN DE KLAS AAN DE SLAG MET 
DE ‘SKILLS VAN DE TOEKOMST’
Programmeerplein (3x op 25 januari en 3x op 26 
januari)
Jeroen Storm

  

SkillsDojo is een website waar kinderen, vanaf groep 4, 
op speelse wijze aan de slag kunnen gaan met digitale 
geletterdheid, wetenschap en technologie. In deze 
workshop ontdek je hoe je SkillsDojo zelf (vakover-
stijgend) kunt inzetten in de klas. Via leuke maak 
opdrachten (missies) leer je hoe je met de leerlingen 
robots kunt programmeren, apps en websites kunt 
bouwen of een animatiefilm kunt maken.

13:30-14:15

ALS LEERKRACHT IN JE KRACHT 
MET GYNZY
Theater 08: Exposanten Technologie & ICT
Pieter Smits - Gynzy 500 

  

Geen nakijkwerk, hulp bij lesvoorbereiding, duidelijke 
inzichten en meer eigenaarschap bij leerlingen. Maak 
kennis met de verwerkingssoftware van Gynzy die 
leerlingen motiveert en leerkrachten weer in hun kracht 
zet. Gynzy is zowel naast als in plaats van oefenboekjes 
in te zetten en ondersteunt vrijwel alle lesmethodes 
die in Nederland gebruikt worden. Bovendien is het ook 
volledig zonder methode te gebruiken door leerlingen 
persoonlijke leerroutes aan te bieden middels maar 
liefst 2.500 leerdoelen in de Gynzy Werelden.

15:30-16:15

COMPETENTIE-ONTWIKKELING EN HET METEN 
VAN COMPETENTIES MET LEERLING360
Theater 08: Exposanten Technologie & ICT
Walewein Broeren en Patrick de Jager - DWE ICT

  

In deze sessie gaan we in op de ontwikkeling van 
kennis, competenties én vaardigheden van de leer-
ling. We laten zien hoe dat met de Office365 apps 
kan en we laten Leerling360 zien, het systeem dat de 
competentie-ontwikkeling meet en volgt. De huidige 
manier van beoordelen geeft veelal waarden op basis 
van testen die door de leerlingen worden gemaakt. Om 
de voortgang van de leerling te monitoren gebruikt de 
school een eigen volgsysteem. Er ontbreekt echter een 
systeem die volgt hoe een leerling zich ontwikkelt op 
vaardigheden als samenwerken, reflecteren, commu-
niceren, plannen of rapporteren. Zijn persoonlijke en 

maatschappelijke talenten! Leerling 360 is een evalu-
atietool waarbij het draait om kennis, competenties én 
vaardigheden, waardoor er een realtime overview van 
het kindbeeld kan worden gegeven. De ontwikkeling 
van een leerling wordt middels de 360 graden feedback 
methodiek in kaart gebracht. Naast vaardigheden 
worden ook de ontwikkeling van kennis en competen-
ties gemeten.

26 januari
11:30-12:15

AAN DE SLAG MET ICT-BEKWAAMHEID
Theater 07: Onderwijsacademie Technologie & ICT
Janny Kappert - Stichting Kennisnet

     

Veel scholen worstelen met de vraag hoe je op een 
goede en effectieve manier ICT in kunt zetten. In deze 
sessie kom je te weten wat ICT-bekwaamheid is en krijg 
je zicht op de belangrijkste vaardigheden. De gespreks-
starter ICT-bekwaamheid biedt vervolgens inzicht om 
hiermee aan de slag te gaan in school en bestuur.
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Tijdens de NOT 2019 worden nieuwe of vernieuwende produc-
ten of diensten uitgebreid in de schijnwerpers gezet. Dit zijn de 
genomineerden voor de NOT Innovatie Awards. 

Digitaal Componeren in de Klas | 
Méér muziek in de klas
Binnen de 5 domeinen van muziekonderwijs, 
is componeren een onderbelicht thema. Uit 
onderzoek is gebleken dat zelf componeren 
kinderen enorm betrekt bij de activiteit. En 
vooral digitaal componeren sluit aan bij de 
belevingswereld van kinderen. Het combineert 
techniek en muziek, sluit aan op de 21e eeuwse 
vaardigheden en ontwikkelt hun creativiteit. In 
de lijst met tips en tools staan allerhande goed 
toegankelijke voorbeelden van lessen voor digi-
taal muziekonderwijs. Speciaal gemaakt voor 
leerlingen in het basisonderwijs en daarmee 
afgestemd op hun niveau. Het betreft verschil-
lende lesvormen, variërend in tijd, niveau en 
vereisten wat betreft hard- en software, waar-
door er voor ieder wat wils is.  

CT-lijn | DaVinci Academie
De CT-lijn van DaVinci Academie is een aanvul-
lende lijn Computational Thinking binnen 
wereldverkenning op basis van de doelen van 
SLO. De 21e eeuwse vaardigheden zijn hierin 
uitgewerkt voor het Computational Thin-
king, programmeren & robotica, gekoppeld 
aan DaVinci’s thema’s. Door Computational 
Thinking te integreren in Wereldverkenning in 
een doorlopende lijn van groep 1 t/m 8, kost 
het geen extra tijd in het rooster, terwijl je de 
kinderen wel voorbereidt op de 21e eeuwse 
vaardigheden. De leerkracht kan door middel 
van de tutorials en meegeleverde handleidin-
gen de kinderen begeleiden zonder dat ze zelf 
de volledige kennis van een programmeerpro-
gramma hoeven te hebben. Kinderen worden 
basisvaardig en kunnen daarna zelf creatieve 
werkstukken maken op basis van CT.

Wereld en Talent | Faqta 
Faqta Wereld en Talent biedt basisscholen 
een nieuwe aanpak voor wereldoriëntatie voor 
groep 1 t/m 8. Het programma is ontworpen 
op basis van de uitgangspunten van Onder-
wijs2032 in samenwerking met SchoolTV 
(NTR). Het biedt basisscholen een rijke digitale 
leeromgeving met actieve lessen waar kinderen 
zelfstandig leren. Deze aanpak leidt tot meer 
gemotiveerde leerlingen en ruimte voor de 
leerkracht om in te spelen op leervragen van 
kinderen. Met Faqta ontdekken kinderen hun 
eigen talenten, raken ze digitaal geletterd en 
leren ze 21e eeuwse vaardigheden.

Cavatina met muziekboek voor 
buiten | Percussion Play
De noten in regenboogkleuren van buitenxy-
lofoon Cavatina maken het bespelen mogelijk 
‘op kleur’, dat wil zeggen zonder kennis van 
het notenschrift. Percussion Play ontwikkelde 
hiervoor een speciaal permanent muziekboek 
voor buiten, op een roestvaststalen staander. 
Deze muzikale combinatie is bij uitstek geschikt 
voor toepassing in het onderwijs. De Cava-
tina is praktisch, eenvoudig toegankelijk en 
enorm muziekmotiverend. Wordt afhankelijk 
van de leeftijd op de gewenste speelhoogte 
geïnstalleerd, voor permanent gebruik in de 
buitenruimte. Buiten muziek maken verbindt 
leerlingen met elkaar en geeft een prachtige 
ervaring.

Magic phonics | Heutink
Magic phonics biedt jonge kinderen de moge-
lijkheid om op een eenvoudige, speelse én 
verantwoorde manier aan de slag te gaan met 
de Engelse taal. Magic Phonics is gebaseerd 
op het Engelse curriculum voor het leren lezen. 
Het volgt de officiële stappen die omschreven 
staan in Letters and sounds: Principles and 
Practice of High Quality Phonics for the Early 
Years Foundation Stage. Kinderen kunnen zelf 
aan het werk door klanken te ontdekken, ze op 
de juiste plek te stempelen of door te spelen 
met het woordenboek. De kern van Magic 
Phonics is echter de compleet uitgewerkte 
leerlijn, die uit 18 lessen bestaat.

Beeldverhaal | Cito
De app Beeldverhaal van Cito helpt spreekvaar-
digheid in beeld te brengen. Spreekvaardigheid 
beoordelen is een kunst. Je wil weten of een 
leerling een verhaal vertelt met een kop en een 
staart. Maar ook of de leerling goede zinnen 
maakt en bijvoorbeeld werkwoorden goed 
vervoegt. De leerling vertelt zelfstandig een 
verhaal bij de vier plaatjes die op een telefoon 
getoond worden. De app zet dit automatisch 
om in geschreven tekst. Waardoor de leerkracht 
achteraf in alle rust kan bekijken wat wel en 
niet goed ging.

De genomineerden 
voor de NOT Innovatie 
Awards zijn…
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Examensprint | Noordho�  
Uitgevers
Examensprint van Noordhoff Uitgevers is de 
éérste examentrainer die op vraagniveau feed-
back, tips en theorie geeft zodat de aanstaande 
examenkandidaat vol vertrouwen aan zijn 
eindexamen kan beginnen. Daarnaast krijgt de 
leerling na het maken van een eindexamen of 
een examenonderdeel in gericht trainen in over-
zichtelijke dashboards te zien waar hij meer op 
moet oefenen of beter moet leren. Om dat leren 
goed te ondersteunen, bevat Examensprint op 
domeinniveau de examentheorie.  

Saga | Blink
In een snel veranderende wereld wil je leer-
lingen kritisch leren denken. Je wilt dat ze 
verbanden zien en oorzaak en gevolg kennen. 
Dat ze begrijpen waarom geschiedenis niet 
op zichzelf staat, maar alles te maken heeft 
met de wereld van nu en van de toekomst. De 
geschiedenismethode Saga ondersteunt docen-
ten om deze doelen te bereiken. Saga doet dit 
door de didactiek om te draaien. Leerlingen 
gaan eerst zélf onderzoeken en ontdekken 
tijdens een onderzoeksproject waarbij ze al 
doende en met verdieping van de docent de 
benodigde kennis opdoen. Leerlingen worden 
met activerende didactiek aangezet om kritisch 
denken direct toe te passen. Saga maakt 
optimaal gebruik van de voordelen die digitaal 
biedt om beleving en interactie te creëren en 
differentiatie mogelijk te maken. Hierbij is digi-
taal geen doel maar een middel. En wat beter 
werkt op papier is gebundeld in een leerwerk-
boek. Bovendien doen leerlingen kennis op via 
het toepassen van vaardigheden. Doordat ze 
dit niet als ‘los trucje’ doen, maar als onderdeel 
van een geloofwaardig verhaal, beklijven zowel 
de kennis als de vaardigheden veel beter.

Proeftuin LOB | Leslab
Leslab NOTProeftuin LOB van Leslab biedt 
per lesonderdeel verschillende werkvormen 
waaruit een docent een actieve, uitdagende 
les kan samenstellen. Om dit gemakkelijk 
en overzichtelijk te maken, is de innovatieve 
docentenomgeving ontwikkeld. Daarin maakt 
een docent binnen 10 minuten een actieve les 
die volledig is aangepast op de behoefte van 
de leerlingen. Proeftuin LOB bevat onder meer 
spellen, casussen met filmpjes, discussie-
activiteiten en breinbrekers. Een competitieve 
klas? Kies dan wedstrijdjes en quizjes. Is 
groepscohesie belangrijker? Dan zijn de 
samenwerkingsopdrachten iets voor jouw klas. 
Zo is de klas continu leidend bij de lesinvul-
ling. De variatie in activiteiten in combinatie 
met het gebruikersgemak leidt tot actievere en 
uitdagendere lessen voor de leerlingen. En als 
de leerlingen daarnaast worden betrokken bij 
de activiteits- en themakeuze, wordt het gevoel 
van eigenaarschap van het leerproces ook nog 
vergroot.

Alcarta online | ThiemeMeulenho�  
Alcarta online is de online (gratis) variant van 
Alcarta, de wereldatlas die sinds 2018 wordt 
uitgegeven door ThiemeMeulenhoff. Het is een 
atlas met ‘open access content’ die gekop-
peld is aan een open platform (Google Earth). 
Hiermee kun je afzonderlijke kaarten in een 
ruimere context plaatsen. Dit doen we vanuit de 
visie dat leerlingen verschillende leerscenario’s 
kunnen hebben, waarbij digitaal en folio elkaar 
afwisselen. Daarnaast is onze visie dat een 
leermiddel altijd actueel moet blijven. Daarom 
voegen we voortdurend actuele content toe 
(actualiteitsprikkers) aan Alcarta Online. De 
docent kan ook eigen actuele content toe-
voegen. Ondersteunend materiaal bestaat uit 
actuele statistieken die leerlingen en docenten 
kunnen downloaden. 

Genomineerd in 
de categorie VO
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Recensies 

In 1988 waren het Dustin Hofman 
en Tom Cruise die met de film 
Rainman het grote publiek kennis 
lieten maken met het begrip 
autisme. Sindsdien lijkt met de 
bekendheid van deze complexe 
stoornis ook het toepassen van de 
term te zijn toegenomen. Te pas 
en te onpas, welteverstaan. In de 
wetenschap heeft de aandoening 
al sinds de jaren ‘40 bijzondere 
aandacht. En ook daarbinnen 
groeit het aantal duidingen (en 
misduidingen). In dit boek wordt 
de huidige wetenschappelijke 
kennis over autisme en 
autismespectrumstoornis op een 
rijtje gezet, en wordt het vertaald naar een breder publiek. Ook 
veelgestelde vragen komen aan de orde. Het is onder meer gericht 
op leerkrachten en studenten die meer willen weten over autisme en 
autismespectrumstoornis. Goed om achter de hand te hebben voor 
wanneer er in de lerarenkamer of op het schoolplein weer eens met 
labels wordt gestrooid. 

Alles op 
een rijtje

WARMTE EN 
BODEMVORMING 
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Autismespectrumstoornis

HERBERT ROEYERS

ALLES OP EEN RIJTJE9 7 8 9 4 6 3 4 4 7 0 5 8

De eerste wijdverspreide wetenschappelijke beschrijving van autisme werd in 1943 

gepubliceerd door Leo Kanner. Sindsdien heeft autisme een grote aantrekkingskracht 

uitgeoefend op onderzoekers en clinici uit diverse disciplines. Dat leidde tot vele 

duizenden publicaties en een schier eindeloze stroom van informatie op het internet. 

Het is niet eenvoudig om daarin je weg te vinden. Het gevolg is dat de term ‘autisme’ 

wel bij veel mensen bekend is en te pas en te onpas wordt gebruikt, maar dat over 

diverse aspecten van deze complexe stoornis heel wat misverstanden en onduidelijk-

heden blijven bestaan. 

Het boek Autismespectrumstoornis. Alles op een rijtje is een poging om daarin wat 

orde te scheppen. De auteur zet de huidige wetenschappelijke kennis over autisme en 

autismespectrumstoornis op een rijtje en vertaalt die naar een breder publiek. Hij gaat 

ook in op veelgestelde vragen. Komt autismespectrumstoornis alsmaar vaker voor? 

Bestaat het syndroom van Asperger niet meer? Wat weten we over de oorzaak van 

autismespectrumstoornis? Hoe wordt de diagnose gesteld? Het boek richt zich in eerste instantie naar zorgverleners, leerkrachten en studenten 

die meer willen weten over autisme en autismespectrumstoornis, maar ook ouders en 

andere geïnteresseerden vinden er zeker hun gading in.

HERBERT ROEYERS is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij leidt er de Onderzoeksgroep 

Ontwikkelingsstoornissen. Hij is ook consulent van het Gentse Centrum voor 
Ontwikkelingsstoornissen. Zijn belangrijkste onderzoekslijn betreft de vroege sociaal-

communicatieve ontwikkeling van kinderen met een autismespectrumstoornis en de 
klinische toepassing van dat werk via screening, diagnose en interventie.

TITEL: DOORLEEFBOEK 
AUTEUR: ELLEN DREEZENS
UITGEVER: IN DE WOLKEN
PRIJS: € 12,50

Als (jonge) kinderen een dierbare verliezen, dan 
wordt ‘doorleven’ een begrip met een zeer dubbele 
betekenis. Natuurlijk gaat het leven door, en het helpt 
om te weten wat daarin belangrijk is. Bijvoorbeeld het 
grote verdriet een plekje te geven in het nieuwe leven. 
Dat vraagt vervolgens veel van het vermogen om 
het verdriet ook echt te ‘doorleven’. Dit boek helpt bij 
beide. Met slim gebruik van technieken als 
abstractie en projectie (onder meer met een 
reeks fictieve dieren) leren kinderen een eigen 
invulling te geven aan belangrijke zaken als: 
schuldgevoel, eigen kracht, steun ontvangen 
en herinneringen. Met oefeningen die heel 
organisch en ‘vanzelfsprekend’ aanvoelen 
haalt Dreezens veel druk weg, en ontzenuwt ze 
menig taboe. Het bijgeleverde Meeleefboek is 
een nuttige handleiding voor de zogenaamde 
hulp-volwassenen. Het helpt hen de opdrachten 
en onderwerpen op een persoonlijke, eigen 
manier verder samen te verkennen. We wensen 
niemand het gebruik van deze uitgave toe, maar 
hopen dat iedereen er toegang toe heeft als het 
nodig is.   

TITEL: ATLAS VAN NEDERLAND IN HET HOLOCEEN 
REDACTIE: JOS BAZELMANS, MICHIEL VAN DER MEULEN, HENK WEERTS
UITGEVER: UITGEVERIJ PROMETHEUS
PRIJS: € 45,00

Door mens beïnvloedde klimaatsverandering is een groot en actueel onderwerp. Zijn onze dijken sterk genoeg? Hoe 
gaat onze kustlijn eruitzien? Verliezen we het karaktervolle Hollandse landschap? Het kost wat inlevingsvermogen om 
uit te zoomen, maar wanneer je (ver) teruggaat in de geschiedenis, dan zie je dat het Nederlandse landschap nooit 
één karakter heeft gehad. Het is voortdurend veranderd. Waar we nu rondlopen was ooit een toendra, een rivierdelta 
of een ondiepe zee. Het einde van de laatste ijstijd markeerde het begin van een nieuwe geologische periode, het 
Holoceen – de relatief warme periode waarin we nog steeds leven. De prachtige, en volledig herziende uitgave van deze 
atlas staat vol duidelijk vormgegeven kaarten die je dit veranderingsproces helder voortekenen. En het is aangevuld 
met archeologische en historische informatie. Ontdek ook wat de positie van de mens in het landschap is. Een zeer 
waardevol document voor in de klas!

Weten wat 
leven is

het verdriet ook echt te ‘doorleven’. Dit boek helpt bij 

TITEL: AUTISMESPECTRUMSTOORNIS
AUTEUR: HERBERT ROEYENS
UITGEVER: ACCO
PRIJS: € 22,50
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TITEL: AGATHE
AUTEUR: ANNE CATHRINE BOMANN
UITGEVER: SIGNATUUR
PRIJS: € 15,00

Even een mooi leesboek om het jaar mee te beginnen. Vooral voor hen die mijmeren over hun 
pensioen. En daarbij denken dat het al tijd is om de balans van het werkende leven op te maken. 
Want wie de maanden tot de laatste werkdag aftelt, zal verrast worden wat er in de eindsprint 
van een carrière nog allemaal mogelijk is! Een intrigerend verhaal over spiegels, zelfstandigheid, 
vastgeroeste patronen en vooral veel zelfreflectie. Hoewel het hier het verhaal van een 71-jarige 
psychiater betreft, konden wij de vergelijkingen met het onderwijs niet laten liggen. Ook 
leerlingen kunnen immers ineens een bijzondere wending geven aan hoe je jezelf ziet. Vooral 
de wijsheid, de mildheid, het zachte in de confrontatie, het contrast tussen eenzaamheid en 
verbondenheid sprak ons in dit boek erg aan. Prachtig voor een stille winterdag. 
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Autismespectrumstoornis

HERBERT ROEYERS

ALLES OP EEN RIJTJE9 7 8 9 4 6 3 4 4 7 0 5 8

De eerste wijdverspreide wetenschappelijke beschrijving van autisme werd in 1943 

gepubliceerd door Leo Kanner. Sindsdien heeft autisme een grote aantrekkingskracht 

uitgeoefend op onderzoekers en clinici uit diverse disciplines. Dat leidde tot vele 

duizenden publicaties en een schier eindeloze stroom van informatie op het internet. 

Het is niet eenvoudig om daarin je weg te vinden. Het gevolg is dat de term ‘autisme’ 

wel bij veel mensen bekend is en te pas en te onpas wordt gebruikt, maar dat over 

diverse aspecten van deze complexe stoornis heel wat misverstanden en onduidelijk-

heden blijven bestaan. 

Het boek Autismespectrumstoornis. Alles op een rijtje is een poging om daarin wat 

orde te scheppen. De auteur zet de huidige wetenschappelijke kennis over autisme en 

autismespectrumstoornis op een rijtje en vertaalt die naar een breder publiek. Hij gaat 

ook in op veelgestelde vragen. Komt autismespectrumstoornis alsmaar vaker voor? 

Bestaat het syndroom van Asperger niet meer? Wat weten we over de oorzaak van 

autismespectrumstoornis? Hoe wordt de diagnose gesteld? Het boek richt zich in eerste instantie naar zorgverleners, leerkrachten en studenten 

die meer willen weten over autisme en autismespectrumstoornis, maar ook ouders en 

andere geïnteresseerden vinden er zeker hun gading in.

HERBERT ROEYERS is als gewoon hoogleraar verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij leidt er de Onderzoeksgroep 

Ontwikkelingsstoornissen. Hij is ook consulent van het Gentse Centrum voor 
Ontwikkelingsstoornissen. Zijn belangrijkste onderzoekslijn betreft de vroege sociaal-

communicatieve ontwikkeling van kinderen met een autismespectrumstoornis en de 
klinische toepassing van dat werk via screening, diagnose en interventie.

BEGEER NIET 
ALLES TE WETEN

In het artikel over het Stiltelab, op pagina 36 van deze Vives, spreekt Eddie Westbroek zich al uit over de kracht van 
stilte. Hij zegt daarin ook dat niet-weten een vorm van stilte is. Dit boek sluit daar naadloos op aan. Estelle Frankel 
verkent alle wijze aspecten van zowel weten als niet-weten. Ze stelt dat het niet-weten, of het onbekende, soms een 
bron van angst en onzekerheid is. Maar het kan ook het startpunt zijn van spirituele groei, avontuur en transformatie. 
Frankel koppelt de kracht van het niet-weten aan haar kennis van de Kabbala, dieptepsychologie, het boeddhisme, 
christendom en hindoeïsme. Ze laat zien hoe we kunnen groeien door ons over te geven aan de wijsheid van het 
niet-weten. Laat het op je inwerken, en zie wat het doet met je gedachte over de leerlingen die niet overal direct een 
antwoord op hebben. Maar vooral ook met jezelf, wanneer leerlingen te moeilijke vragen terugstellen. 

MOOIE 
WENDINGEN

KOMT DAT 
ZIEN!
TITEL: : DE INTELLIGENTIE VAN LICHT
AUTEUR: JACOB LIBERMAN, M.M.V. ERIK LIBERMAN 
EN GINA LIBERMAN
UITGEVER: ANKHHERMES
PRIJS: € 22,50

Hoe vaak hebben we het tegenwoordig niet over 
focus? Het lijkt een sleutelwoord voor alles te zijn. 
Jacob Liberman doet zijn duit in dit rijk gevulde 
zakje van beloftes op opzienbarende e� ecten. In 
De intelligentie van licht schrijft hij samen met 
zijn zoon Erik en dochter Gina over de (letterlijk) 
baanbrekende inzichten die licht brengt. Ben je in 
het moment aanwezig en heb je echte aandacht 
voor waar je naar kijkt, dan ga je daadwerkelijk 
beter zien. Zo merkte hij jaren geleden al op. In zijn 
succesvolle praktijk als ‘ogen-guru’ behandelde 
hij tal van grootheden uit de filmindustrie, politiek 
en het zakenleven. Met dit boek laat hij je op 
toegankelijke manier precies zien hoe zijn inzichten 
ook voor jou kunnen werken. Inclusief oefeningen 
die het je zelf direct kunnen laten ervaren. Leuk om 
uit te proberen zelf, en met je leerlingen. 

TITEL: DE WIJSHEID VAN HET NIET-WETEN
AUTEUR: ESTELLE FRANKEL
UITGEVER: ANKHHERMES.
PRIJS: € 22,50
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I
k vind het altijd leuk als er vanuit het onderwijs 
interesse is voor dit onderwerp.” Westbroek steekt 
opvallend (en aanstekelijk) enthousiast van wal. “Je 
merkt dat het een onderwerp is dat overal speelt. Er is 

veel onrust in ons leven. En stilte is een herkenbare tegen-
hanger. Tegelijkertijd is stilte een onderwerp dat nog best 
lastig blijkt om écht een plek te geven. Zeker binnen het 
huidige schoolsysteem.” 

Hoezo eigenlijk: stilte en onderwijs? 
“Het kan beginnen met afgeleide aandacht en hoe je 
omgaat met mobiele telefoons. Maar dan blijkt al gauw 
dat de basis van het onderwerp veel verder reikt. Het 
raakt ook aan pesten, aan respect, aan vergaderen 

en overvolle agenda’s, en zelfs aan de inrichting van het 
gebouw. Bovendien is het persoonlijk. Wat voor de een geldt, heeft voor 
de ander misschien juist het tegenovergestelde e�ect. Het lijkt daarom 
uiteindelijk soms bijna een fata morgana. Iedereen smacht ernaar, maar 
het echt tastbaar maken van stilte vraagt aandacht.” 

De grote druk op het onderwijs speelt ook een rol. Economische druk. 
Sociale druk. Prestatiedruk. Westbroek: “Daarom is het ook belangrijk 
om het vooral simpel te houden. En stilte vooral niet te benaderen als 
wéér een toevoeging aan de to-do lijst; wéér een concept om te imple-
menteren.” Hoe maak je dat concreet dan? “Stilte moet je niet willen 
doen. Maar het e�ect van stilte moet je voor je willen laten werken. Het 
gaat erom hoe je ine�iciënte onrust kunt omzetten in werkbare rust.” 

Is dat niet wat vaag? 
“Mensen die bij ons aankloppen willen van onrust en stress af. Door 
ruimte te maken voor ontspanning, rust en concentratie ontstaat meer 
stilte. En groeit de kwaliteit van aandacht. En toch is het best lastig om 
dit onderwerp serieus te nemen. Probeer maar eens bij je collega’s aan 
te kloppen of ze even tijd hebben om het met je over stilte te hebben. 
De meesten zullen je al zien aankomen! Totdat ze merken wat die stilte 
doet. Niet alleen in de klas, met de aandacht van de leerlingen. Maar ook 
voor jezelf, persoonlijk. En in relatie tot je collega’s, en je baan.” 

Wat is stilte?
Dus even terug naar de basis. Als we het over stilte hebben, waar praten 
we dan precies over? “Stilte is niet alleen auditief. Het gaat eigenlijk om 
de kwaliteit van onze aandacht. Het gaat om agenda stilte, om ruimte-
lijke balans, om sociale harmonie. Om het juiste eventwicht te vinden 
tussen actie en ontspanning. Ik gebruik vaak het citaat: stilte is niet de 
afwezigheid van iets, maar de aanwezigheid van alles.” 

Ik begin een beetje te begrijpen hoe groot de 
bandbreedte is die het Stiltelab hanteert bij het 
begrip stilte. Maar waarom is het zo belangrijk om te 
onderzoeken, en om er iets mee te doen? 
“Ik zie stilte als een onderdeel van een compositie; het tegenoverge-
stelde van kakafonie. We zien, horen en voelen allemaal om ons heen de 

kakafonie toenemen. Letterlijk. In ons eigen levens. Op ons werk. In de 
maatschappij. In de politiek. Op alle vlakken wordt het drukker, luider, 
sneller. Stilte is naar mijn idee een verbindende tegenhanger.”

Maar als het over alles gaat, kun je met die stilte dan 
praktisch nog wel iets? 
“We werken bij het Stiltelab vanuit drie invalshoeken: innerlijke beleving, 
relaties, en omgeving. Dat blijkt een werkbaar systeem te zijn waar 
organisaties zich makkelijk in kunnen vinden. Hierin doen we samen 
onderzoek naar wat er leeft, leveren we concrete inspiratie, en ont-
werpen we laagdrempelige oplossingen. Ik coach ook mensen bij het 
vinden van hun persoonlijke stilte-vraagstukken. Vaak zijn dat mensen 
die in complexe en uitdagende omgevingen werken. Bijvoorbeeld in 
onderwijs- of zorgdirecties.” 

Je hebt het Stiltelab anderhalf jaar geleden opgericht en 
bent er sinds een half jaar fulltime mee bezig. Wat was 
je motivatie? 
“De overtuiging dat stilte een belangrijk onderdeel is van de balans van 
het leven. En daarmee van de balans van ontwikkeling, van groei, van 
creëren. Deels kwam die overtuiging via de invloed van meditatie op 
mijn persoonlijke leven. Maar ook vanuit mijn werk als creatief-strateeg 
en ontwikkelaar voor een bureau dat internationaal ‘experience centra’ 
ontwerpt. In vergaderingen, maar ook in creatieve processen, zag ik dat 
stilte vaak eng gevonden wordt. Want er komt in stilte altijd iets naar 
boven waar je geen controle over hebt. En wat is dat dan? Stilte gaat 
dus ook over ‘het niet weten’, en dat is spannend. Zeker in omgevingen 
waarin mensen betaald worden om het juist altijd wél te weten. Inmid-
dels staan we met het Stiltelab organisaties bij in het vinden van de 
juiste balans tussen focus en ontspanning, tussen sociale verbonden-
heid en zelfstandigheid, en tussen concentratie en onthaasting. We zien 
daarom graag dat stilte wordt opgenomen als kernwaarde in de organi-
satie. Omdat het zorgt voor e�ectiever, duurzamer en vooral gezonder 
functioneren van het bedrijf en de medewerkers. Het zorgt voor balans 
en energiebehoud. Het creëert zelfs energie.” 

Dus als ik stilte wil integreren in mijn kernwaarden, 
moet ik dan vijf minuten per dag mediteren? Of een 
halve dag per een lege agenda inruimen? 
“Slim en open over stilte nadenken, daar gaat het om. Weten wat de 
kern van de behoefte is, en daar met een ‘stilteontwerp’ aan tegemoet 
komen.” 

Makkelijker gezegd dan gedaan als je al zo veel aan je 
hoofd hebt! 
“Het lijkt paradoxaal. Maar stilte creëert ruimte. Onlangs had ik een inte-
ressante e-mailwisseling met een conrector van een middelbare school 
die meer informatie over het onderwerp wilde. Hij was oprecht gefas-
cineerd en wilde graag horen wat het voor zijn school, de leerkrachten, 
en de leerlingen zou kunnen betekenen. ‘Maar ik heb er helemaal geen 
tijd voor om met je over te praten!’ sloot hij af. Dat is natuurlijk grappig, 
herkenbaar, maar ook illustratief!”   

We stelden voor om het interview te houden in het Stilte Café, Rotterdam. “Maar stilte is een 

groter onderwerp dan stil zijn. Groter dan een ‘ssshhh’ tegen praatgrage leerlingen in de klas”, zei Eddie 

Westbroek, oprichter van het Stiltelab. Het werd een andere plek. Waar Westbroek Vives uitlegt waarom 

stilte een belangrijk onderwerp is om dit jaar op de agenda te zetten.

Het belang van 
rust en stilte
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Filosofe Joke J. Hermsen herinnert ons eraan dat het 
woord school in oorsprong ‘ontspanning’ in zich draagt. 
“Inderdaad, school betekent oorspronkelijk ook ‘vrij nemen van werk’. 
Want leren, net als stilte, is een staat van zijn. Een ruimte van waaruit 
iets nieuws kan ontstaan. Ook ‘aandacht’ is daarom een woord dat we 
met het begrip stilte kunnen verbinden.” 

Volgens Westbroek past de toenemende interesse voor stilte in een 
grotere mondiale en meer holistische beweging. “Neem ICT. Er is lange 
tijd veel geïnvesteerd in het ontsluiten van kennis via technologie. Meer 
informatie, hogere snelheden, gevarieerder aanbod. Niets mis mee, 
maar de focus lag op meer, meer, meer. De scholen met de beste inter-
netverbindingen en de meeste schermpjes hadden een voorsprong, en 
scoorden daarmee. Maar er is ook een beweging waarin de focus ligt 
op het integreren van al die beschikbare kennis. Een focus waarin ook 
verschillende vormen van reflectie en stilte een plek krijgen. In Amerika 
noemen ze het de Whole Child-benadering. Waarin niet alleen het hoofd 
centraal gesteld wordt, maar juist ook de handen en vooral ‘het hart’. 
Dat lijkt soft. En toch zie je dat er successen mee worden geboekt.” 

Tijden zijn altijd in beweging. Kunnen we dus 
überhaupt wel zeggen wat het beste is? 
“Ik denk niet dat we dat moeten willen. Met het Stiltelab gaan we altijd 
op zoek naar balans, en zoeken daarbij naar inspiratie om op een 
vernieuwende manier te kunnen kijken. Neem bijvoorbeeld de gangen 
van een school. Ik herinner me dat er bij ons vroeger de meester in de 
gang stond te schreeuwen dat we niet mochten rennen. Met veel lawaai 
probeerde hij de rust te bewaken. Een mooie paradox. Een basisschool 
in Michigan heeft rust in de gangen op een andere manier opgepakt. 
Zij hebben een meubel voor de gang laten ontwerpen. Dit creatieve 
ontwerp lost twee dingen op. Het voorziet in ruimte voor kinderen om 
zich even terug te trekken, en nodigt uit tot ontspannen houdingen. En 
daarmee brengt het de gewenste rust in een drukke gang.”

Dat is heel letterlijk een stilte-ontwerp. “Of neem de leraar die elke les 
begint met een klein stukje muziek. Daarmee krijgen de leerlingen even 
de tijd om te acclimatiseren. Te landen. En zich zo beter te kunnen con-
centreren. Maar ook in ziekenhuizen zie je het belang van rust en stilte 
toenemen. Iedereen weet dat goed slapen een van de basisvoorwaar-
den is voor genezing. Toch kampen veel patiënten met slaapgebrek. 
Onder meer in het ontwerp van de gebouwen, maar ook in het ontwerp 
van de roosters is meer aandacht voor e�iciënte zorg, dan voor rust en 
stilte. Misschien omdat juist dat de doe-elementen zijn, waar in onze 
cultuur meer focus op ligt.” 

Oké, overtuigend. Maar wat kost stilte? 
“Stilte levert alleen maar wat op. Beter: een staat van stilte brengt je 
tot veel meer dan wanneer je omgeven bent door onrust. De weg naar 
stilte vraagt wel om aandacht en begeleiding. Daarmee is het ook een 
investering. Ik denk dat je die investering laag kan houden, doordat 
met kleine, slimme ingrepen al vaak veel kan bereiken. Het rendement 
daarvan motiveert vervolgens tot verdere fine-tuning.” 

Het Stiltelab: hetstiltelab.nl
Individuele stilte-coaching: hetstiltelab@gmail.nl
Stilte Cafe Adem Inn: ademinn.nu

Tip
Nog een nieuwjaarstip om alvast met stilte 
te oefenen op school? Probeer lastige lessen 
eens te beginnen in het bos, op de hei, of 
aan zee! Met de gratis app Natuur Geluiden 
neem je leerlingen makkelijk mee de natuur 
in. Vraag ze hun ogen te sluiten, en zich de 
natuuromgeving voor te stellen. Na een paar 
seconde stel je ze vragen als: wat zie je? 
Hoe voelt het? Doe zelf ook mee, en laat je 
de eerste keren niet ontmoedigen door het 
gegrinnik. Na een paar minuutjes (timer zit 
in de app!), vraag je de leerlingen hun ogen 
rustig open te doen. Al na een paar keer zal 
je merken dat ze veel geconcentreerder in de 
les aanwezig zijn. Zowel voor PO als VO! 

37

VIVES 163

36 - 37 stiltelab_v163.indd   37 08-01-19   15:43



OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps

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 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.

Crazy Gears – PO 
Geschikt voor iPad en iPhone – € 3,49
Een actie-reactie app voor kinderen. Door middel van het bevestigen van staven, kettingen, katrollen en versnellingen op de juiste wijze komt 
het kind bij het volgende level. In totaal zijn er 90 levels, oplopend in niveau. Steeds komen er onderdelen en obstakels bij. Programmeren en 
techniek komen mooi samen in deze app. In het begeleidersgedeelte kun je de voortgang van het kind volgen. . 

Galactic Explorer – PO & VO  
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis
Zijn jouw leerlingen al bekend met Augmented Reality? Hiervoor zijn inmiddels verschillende apps verkrijgbaar. Met de Merge Cube kun je een 
extra virtuele laag toevoegen. Met deze app en de bijbehorende kubus kun je het zonnestelstel bekijken. De zon staat centraal en daaromheen 
zie je de planeten. Houd je de Merge Cube stil, dan zie je alles bewegen. Wil je het zonnestelsel vanaf een andere kant bekijken, draai dan de 
Merge Cube. De informatieve teksten bij de zon en de planeten zijn in het Engels.
Voor meer informatie over de Merge Cube en andere bijbehorende apps: https://bit.ly/2SCQ7rQ   

Toca Kitchen Sushi – PO     
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 4,49
Toca Boca heeft inmiddels een flink aantal apps voor kinderen gemaakt. Ook apps waarin er gekookt kan worden. In de nieuwste Kitchen 
app kunnen kinderen aan de slag met sushi. Van het snijden van groente tot bakken en rollen van sushi. Stap voor stap bepaalt het kind hoe 
hij de sushi gaat smaken. Voeg kruiden toe en serveer het de gasten. Zij laten zien en horen of het smaakt of dat het misschien wel te pittig 
is. Een leuke app, zonder gesproken taal, bijvoorbeeld bij thema eten.

Bru-Taal – PO  
Geschikt voor iPad en iPhone – € 6,99

Om te kunnen starten met de spellingsoefeningen moet je eerst een profiel aanmaken. In dit geval bestaat een profiel uit een afbeelding en een naam. 
Als leerkracht kun je het kind – of kinderen – volgen en statistieken bekijken op het gebied van werkwoorden, woordenschat, woordvorming en zinnen. 

Als speler maak je een keuze uit oefenen of hoofdspel. Bij oefenen kiest het kind of de leerkracht uit twaalf verschillende oefeningen, drie niveaus en 
het aantal vragen. Daarna uit één van de vier kamers. En kan er geoefend worden. Bij het hoofdspel kiest het kind ook een kamer met een oefening. De 

soort oefening staat er bij vermeld. Per etage zijn er drie kamers. Wanneer deze allemaal gespeeld zijn, dan volgt er een toets. De oefeningen worden 
met leuke illustraties en in spelvorm weergegeven. De professor helpen met een maaltijd samenstellen of bijvoorbeeld tandwielen verzamelen voor een 

computer. Het kind kan de teksten lezen, maar kan ook kiezen voor de optie ‘voorlezen’. Een leuke manier om spelling te oefenen.

UP Rekenen – PO
Geschikt voor iPad en iPhone – € 3,49 

In deze app staat het automatiseren van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen centraal. In totaal zijn er elf verschillende 
oefeningen. Bij de meeste oefeningen maak je een keuze: optellen, aftrekken of beide tot 10, 20 of 100, alle tafels door elkaar of bijvoorbeeld 

alleen de 1, 2, 5 en 10, alle deelsommen of alleen die met 1, 2, 5, 10, 3, 4 en 6. Daarnaast kies je een tijd: één, twee of vijf minuten. Na deze 
keuzes verschijnt de oefening. In beeld zie je op een kleurrijke achtergrond de som, het aantal goede antwoorden, de klok en de getallen die 

je kunt gebruiken om het antwoord mee te maken. De app is duidelijk in gebruik en je kunt voor meerdere kinderen een profiel aanmaken. 

Susan Tipt Apps

Onderwijsapp

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

tekst: Susan Spekschoor 38
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Presenter nu helemaal gratis!
Als leerkracht kun je een gratis Presenter-account aanmaken voor al je leerlingen.  

Wil je voor je hele klas, school of stichting tegelijkertijd gratis Presenter-accounts aanvragen? 

Stuur dan vanuit het contactpersoon van je school je aanvraag naar presenter@prowise.com.

Ontdek een nieuwe manier van 
samenwerken in Presenter 10

Hoe pas je realtime samenwerken toe in de klas? Leer meer van de onderstaande voorbeelden:

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
Lesidee

Een van de nieuwe functionaliteiten in de gratis Presenter-software is het realtime samenwerken. 
Dit betekent dat je samen tegelijkertijd aan dezelfde les, presentatie of oefening kunt werken. 

Wijzigingen die je aanbrengt, zijn direct zichtbaar voor je collega, leerling of klasgenoot.

Probeer Presenter zelf op stand D075 in Hal 2

Verwerk kennis met directe feedback

Zet leerlingen in tweetallen aan het werk. De ene leerling typt het woord 

in het tekstvak. Is het woord goed? Dan schuift de andere leerling een  

achter het woord. Niet goed? De andere leerling sleept het tekstvak achter 

het woord en typt hierin het juiste antwoord.

Activeer de voorkennis

Activeer de voorkennis van leerlingen over een bepaald onderwerp. 

Bekijk de afbeelding en laat leerlingen de woordkaartjes invullen. 

Zo werk je met de hele klas samen. Creëer op die manier betrokkenheid 

en stimuleer interactie tussen leerlingen.
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‘Inspirion – inspiratie voor dromen’ kopt de kleurrijke folder over het onderwijsconcept van Aloysius 
De Roosten in Eindhoven. Leerlingen houden de ontwikkeling van hun vaardigheden bij in het digitale 

portfolio Simulise. Het competentiediagram dat daaruit voortvloeit is het startpunt van de ‘hoe-gaat-het-

gesprekken’, die de traditionele 10-minuten-gesprekken op de school hebben vervangen.

A
loysius De Roosten is een kleine school met zo’n 400 leerlin-
gen. Op deze school voor mavo en determinatie onderbouw 
vmbo-k/g/t werken leerlingen in inspiratielabs onder meer 
aan projecten die aansluiten bij de 21e eeuwse vaardigheden. 

Zo krijgen ze beter inzicht in de wereld om hen heen en in zichzelf. Er 
heerst een levendige sfeer als ik met Anouk Beek meeloop door het 
gloednieuwe, lichte gebouw. We zijn op zoek naar een plek waar we 
in gesprek kunnen gaan over Inspirion, het onderwijsconcept van de 
school. In het Talenlab voeren een paar leerlingen met het boek op 
schoot in gemakkelijke fauteuils een gesprek. In het lab Mens en Maat-
schappij wordt aan een tafel gewerkt aan een werkstuk. Twee kinderen 
zitten heerlijk wiebelend op grote wereldbol-zitzakken. Een meisje zit in 
een hoek geconcentreerd te tikken op haar iPad.

Anouk Beek is docent lichamelijke opvoeding, ondersteuningscoördi-
nator en docentencoach. Ook onderwijsvernieuwing behoort tot haar 
taken. Momenteel houdt ze zich onder meer bezig met de invoering 
van Simulise waarmee de school sinds dit schooljaar werkt. Simulise is 
een digitaal platform waarmee je de ontwikkeling van vaardigheden 
van leerlingen zichtbaar kunt maken. “Dat doe ik natuurlijk niet in mijn 
eentje”, zegt ze bescheiden als we een plek hebben gevonden waar we 
rustig kunnen praten. “We werken met z’n allen aan de ontwikkeling van 
vaardigheden binnen ons onderwijs en aan de invoering van dit digitale 
portfoliosysteem.”

Inspirion
De bouw van een nieuwe school was de aanleiding om na te gaan 
denken over een nieuwe vorm van onderwijs. Maar al op de oude 
locatie werd gestart met het nieuwe onderwijsconcept Inspirion, vertelt 
Anouk. “We wilden af van alleen traditioneel klassikaal onderwijs en 
hebben nagedacht over andere lesvormen waarmee we een inspire-
rende leeromgeving konden neerzetten. We wilden uitdagend onderwijs 
waarbij leerlingen bijvoorbeeld aan projecten werken waardoor ze niet 
alleen kennis opdoen, maar ook vaardigheden ontwikkelen.”

In het nieuwe schoolgebouw zijn vier inspiratielabs ingericht: Mens en 
Natuur, Mens en Maatschappij, Kunst en Cultuur en het Talenlab. Elk 
lab heeft een aantal gewone lokalen met tafels en stoelen en een vrije 
ruimte met gezellige zitplekken en loungehoeken. Leerlingen werken 
er bijvoorbeeld in klassenverband, samen of zelfstandig aan projecten 
waarbij meerdere vakken aan bod komen. De gedachte hierachter is dat 
leerlingen zo beter inzicht krijgen in de wereld en in zichzelf, waardoor 
ze voor de toekomst betere keuzes kunnen maken en meer plezier 
hebben op school.

“We vinden het belangrijk om naar het gehele kind te kijken en niet 
alleen naar cijfers”, vervolgt Anouk. “Competenties, zoals 21e eeuwse 
vaardigheden, sluiten aan bij die gedachte. We hebben daarom zeven 
vaardigheden gekozen die belangrijk kunnen zijn bij een vervolgoplei-
ding, bij sollicitaties of in het latere werkleven en hebben die verwerkt in 
het concept. De vraag was alleen nog hoe we de ontwikkeling van vaar-
digheden in kaart konden brengen, zodat groeimogelijkheden zichtbaar 
worden en we een gezamenlijk startpunt hebben voor een gesprek.”

Vaardigheden
Vorig schooljaar is Aloysius De Roosten gestart met vaardigheden 
binnen het concept Inspirion. Daar zijn veel gesprekken, vergaderingen 
en bijeenkomsten aan voorafgegaan. Anouk: “Eerst moesten we kiezen 
welke competenties wij in ons onderwijs centraal stellen. We hebben 
uiteindelijk voor vaardigheden gekozen waarvan wij vinden dat ze 
leerlingen helpen in hun latere leven en die passen bij de visie van Ver-
eniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) waarbij we zijn aangesloten: 
goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.”

Voor de zeven gekozen competenties samenwerken, onderzoeksvaar-
digheden, communiceren, creativiteit, zelfstandigheid, ICT-vaardigheden 
en burgerschap hebben de docenten rubrics ontwikkeld. Vervolgens 
was het de vraag wanneer en in welk lab aan de verschillende compe-
tenties zou worden gewerkt. Anouk: “Daarin zijn we nog aan het zoeken. 
We willen niet geforceerd opleggen dat elk lab bijvoorbeeld met ICT-
vaardigheden bezig moet zijn. Daarom brengen we nu in kaart wat er in 

‘Onderwijs in vaardigheden 
vinden wij erg belangrijk’

tekst: Maartje Nix
foto’s: Aloysius De Roosten40
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de verschillende labs gedaan wordt en welke vaardigheden daarbij aan-
sluiten. Uiteindelijk willen we hierin een heldere lijn aanbrengen, zodat 
alle vaardigheden aan bod komen en er een mooie samenhang ontstaat 
van aangeboden werkvormen. En om het voor iedereen behapbaar te 
houden, hebben we afgesproken dat we voorlopig binnen een lab per 
periode één competentie aan bod laten komen.”

Digitaal portfolio 
Om hun vaardigheden aan te tonen, werkten leerlingen vorig schooljaar 
nog met een papieren portfolio. “Hoe mooi ook, praktisch was het niet”, 
vindt Anouk. “Leerlingen moesten altijd hun mapje bij zich hebben en 
het is natuurlijk heel vervelend als een portfolio kwijtraakt. Daarom 
ben ik op zoek gegaan naar een digitale variant en sinds dit schooljaar 
werken we met Simulise.” In Simulise kunnen leerlingen hun portfolio en 
de ontwikkeling van hun vaardigheden bijhouden. Er staan vaste rubrics 
in, onder andere van alle 21e eeuwse vaardigheden en de LOB-vaardig-
heden, maar je kunt er ook je eigen rubrics in plaatsen, zoals Aloysius 
De Roosten heeft gedaan. Leerlingen evalueren zichzelf, maar kunnen 
ook feedback vragen aan anderen. Dat kunnen docenten zijn, maar ook 
ouders, klasgenoten of vrienden.

“Het eigenaarschap van het portfolio ligt bij de leerlingen, waardoor 
hun verantwoordelijkheid groeit”, legt Anouk uit. “En wanneer je al een 
tijdje bezig bent in dit digitale portfolio, kun je een competentiediagram 
printen dat in één oogopslag laat zien hoe een leerling ervoor staat wat 
betreft de ontwikkeling van vaardigheden.” In Simulise kunnen leerlin-
gen ook foto’s en documenten uploaden van buitenschoolse activiteiten 
die iets laten zien over een vaardigheid, zoals een bezoek aan een 
museum, een sportactiviteit of een bijbaantje. Zo bouwen leerlingen een 
mooi portfolio op om mee te nemen naar het vervolgonderwijs. 

Hoe-gaat-het-gesprekken
In plaats van de gebruikelijke tien-minuten-gesprekken worden er op 
het Aloysius De Roosten ‘hoe-gaat-het-gesprekken’ gevoerd. De leerling 
heeft daarbij de regie en leidt het gesprek op basis van het portfo-
lio en het competentiediagram. Aan de ouders en mentor vertelt hij 
waar hij trots op is en waarin hij nog wil groeien. Anouk: “In de laatste 
hoe-gaat-het-gesprekken hebben we stilgestaan bij de competentie 
zelfstandigheid. Leerlingen hebben hun ouders en mentor uitgenodigd 
om de rubrics digitaal in te vullen. De leerlingen kregen van tevoren een 
paar vragen mee, zodat ze zich konden voorbereiden. Dat waren vrucht-
bare gesprekken. Als mentor stel je bijvoorbeeld een vraag als: Waarom 
denk je dat je ouders dit zo in de rubric hebben aangegeven? Een leer-
ling denkt hier dan over na en kan tot inzichten komen.”

Simulise maakt de ontwikkeling van vaardigheden inzichtelijk, maar 
wat er daarna mee gedaan wordt is aan de leerling en de docent. “De 
nadruk in het hoe-gaat-het-gesprek ligt veel meer op de ontwikkeling 
van leerlingen”, legt Anouk uit. “Mentoren en docenten hebben nu vooral 
een coachende rol, waarbij het belangrijk is om open vragen te stellen 
en niet meteen antwoord te geven op vragen van een leerling. Als je 
doorvraagt komt een leerling vaak zelf op een antwoord, wat natuurlijk 
veel meer e� ect heeft dan dat je het voor de leerling invult. Je krijgt zo 
heel waardevolle gesprekken met leerlingen.”

Faciliteren, begeleiden en trainen
Om ervoor te zorgen dat docenten en leerlingen digitaal kunnen werken 
en het digitale portfolio kunnen gebruiken, zijn er karren voor laptops en 
iPads op school. “We zijn gestart met iPads”, vertelt Anouk. “Maar daarna 
hebben we ook laptops aangeschaft, omdat je op een iPad minder 

Meer weten? 
Over het onderwijsconcept Inspirion: 
aloysiusderoosten.info/De-school/Onderwijsaanbod/Inspirion
Over het digitale portfolio Simulise: simulise.com
(ook voor een gratis demo)

Download gratis rubrics van de 21e eeuwse 
vaardigheden of de LOB-vaardigheden op 
competentiemeter.com

Het competentiediagram 
laat in één oogopslag 
zien hoe een leerling 
ervoor staat

6 Tips voor het starten van vaardighedenonderwijs

1. Neem de visie van de school als uitgangspunt
Neem de visie van de school als uitgangspunt bij de keuze van 
vaardigheden. Is onderzoekend leren een speerpunt op je school? 
Dan is de vaardigheid ‘onderzoek doen’ een mooie om mee te nemen.

2. Neem alle betrokkenen mee in de ontwikkeling
Neem iedereen mee in de ontwikkeling en hou betrokkenen op 
de hoogte. Zorg bijvoorbeeld voor posters, informatieve mails en 
presentaties. Deel zowel successen als leerpunten.

3. Begin klein
Vaardighedenonderwijs staat niet van de ene op de andere dag op 
poten, dus begin klein. Start bijvoorbeeld in een aantal klassen of 
begin met één of twee vaardigheden. Zo voorkom je dat docenten 
afhaken.

4. Vergeet niet iets met de inzichten te doen
Simulise maakt de ontwikkeling van vaardigheden inzichtelijk. 
Vervolgens is het belangrijk dat je er iets mee doet. Denk 
bijvoorbeeld aan het coachen van leerlingen en het stellen van 
vragen als: welke volgende stap zou je kunnen zetten? Wat zou je 
nog willen verbeteren? Simulise kan ook goed ingezet worden voor 
loopbaanoriëntatie (LOB).

5. Je hoeft het wiel niet helemaal zelf uit te vinden
Anderen gingen je voor, doe daar je voordeel mee. Ga bijvoorbeeld 
eens op een school kijken waar al aan vaardigheden wordt gewerkt. 
Of laat docenten trainen in het werken met vaardigheden binnen je 
onderwijs.

6. Hak knopen door
Het is goed om iedereen bij de ontwikkeling van vaardigheden 
te betrekken, maar op een gegeven moment moet je knopen 
doorhakken over bijvoorbeeld de inhoud van een rubric.

makkelijk kunt typen. En omdat het wifi-
netwerk intensiever gebruikt wordt, zijn er 
wifi-punten bijgekomen.”
Daarnaast is ervoor gezorgd dat docenten 
werden getraind. Anouk: “Toen we begon-
nen, heeft Simulise een training gegeven voor 
docenten en beheerders. Inmiddels geef ik zelf 
lessen in het gebruik van het digitale portfolio 
– zowel aan leerlingen als aan docenten. Verder 
maken we gebruik van externe onderwijson-
dersteuners die met ons meedenken, soms bij 
teamgesprekken aanwezig zijn en ons begeleiden 
bij het aannemen van een coachende houding bij 
vakdocenten en mentoren.”
Docenten herinneren leerlingen er regelmatig aan het portfolio te 
gebruiken – ook buiten school. “Een collega van mij zegt altijd: ‘Stimu-
lise’ je leerlingen om het portfolio te vullen met relevante bestanden”, 
lacht Anouk. “En hun telefoon hebben ze altijd bij zich, dus een foto 
maken en uploaden in het portfolio kan overal en altijd.” 

‘Onderwijs in vaardigheden 
vinden wij erg belangrijk’
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D
e leerlingen mochten Teun het hemd van het lijf vragen 
over de do’s and don’ts als je social media gebruikt. De 
leerlingen kregen de opdracht om een vlog te maken over 
kinderrechten. Een vlog maken? Is dat alleen maar een leuk 

modeverschijnsel, of leren leerlingen daar ook nog wat van?

De kracht van de vlog: persoonlijk en ‘echt’?
Vloggen is hot. Iets wat ooit wellicht als simpel tijdverdrijf is 
begonnen, is niet meer weg te denken uit onze wereld. Of eigenlijk 
vooral uit de wereld van onze leerlingen. YouTube-kanalen vol met 
challenges en ‘10 manieren om’ worden dagelijks bekeken. Vanaf 
de bank, in de pauze, en stiekem onder de tafel tijdens de les. De 
cinnamon challenge, waarbij je een lepel kaneelpoeder naar binnen 
moet werken (googel het maar eens, dat is niet leuk!), bewijst 
misschien niet direct het nut van vloggen en youtuben, maar vlogs 
bieden wel veel leerkansen. Niet alleen door ze te kijken, juist ook 
door ze zelf te maken. 

Dat YouTube als middel informatief kan zijn, dat weten wij docenten 
inmiddels wel. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van docenten 
die vlogs of video’s gebruiken om hun leerlingen uitleg te geven. 
En dat werkt! Check de comments en het aantal abonnees van 
JORTgeschiedenis maar eens!

Ook vlogs met een minder schoolse invalshoek kunnen zinvol zijn. De 
vlogs van Monica Geuze (ruim 500.000 abonnees) nemen de kijker 
mee in een wereld die niet iedereen kent of wil kennen, maar laat 
ons ook het alledaagse door de ogen van een ander beleven. Haar 
bevallingsvideo is voor vele duizenden kijkers een eerste aanraking 
met bevallen geweest, haar zwangerschapsverhalen kweekten kennis 
en begrip. Heftiger zijn vlogs van mensen die een ziekte hebben, of 
vervelende dingen meemaken. Minder bekeken, maar ook met een 
ontzettend groot bereik. Zo is een vlog niet alleen een handig middel 
om familie en vrienden te bereiken, ook het grote publiek kan worden 
bereikt en geïnformeerd. Een vlog is persoonlijk, raakt en is ‘echt’. 
Het past goed in deze tijd waarin we enerzijds het individu centraal 
stellen, en anderzijds op zoek blijven naar gezamenlijkheid. De fysieke 
nabijheid van de vlogger – het gezicht vaak pontificaal in beeld – 

Samenwerking met een 
echte YouTuber
Teun Peters over vloggen
Mogen je ouders op je telefoon kijken? Heb je weleens iets online 
gezet waar je later spijt van had? Is het altijd handig om alles te 
zeggen wat je vindt? YouTuber Teun Peters ging in gesprek met 
Pleuni (11) en Derek (15), over het recht op privacy en het uiten van 
je eigen mening.

Teun Peters zet zich maatschappelijk in, door video’s te maken 
voor Lot’s Channel over kinderrechten, een onderwerp dat er 
echt toe doet! Hij zegt daarover: “Ik kom dagelijks in contact met 
jongeren. Meestal gaat het over luchtige zaken. Een onderwerp 
als kinderrechten lijkt ver van hen af te staan. Vloggen is een 
aansprekend middel voor jongeren om met zo’n belangrijke 
onderwerp aan de slag te gaan.”

De filmpjes van Teun kun je als docent inzetten bij vloglessen 
om kinderrechten bespreekbaar te maken thuis en in de klas. De 
leerlingen van Thorbecke Nieuwerkerk bekeken deze en andere 
video’s op Lot’s Channel, onder andere over het recht op privacy en 
het recht op een eigen mening. Ook gingen zij met een mediacoach 
aan de slag met een eigen vlog over kinderrechten. De medialessen 
worden mogelijk gemaakt door 
Ivo Wouters (Social Academy) 
en Ilse van der Spoel. Op Lot’s 
Channel kun je meer informatie 
vinden en ook zelf (gratis) 
lesbrieven downloaden om 
inspirerende lessen te geven, 
kijk voor meer informatie op 
lotschannel.com.

Op Thorbecke Nieuwerkerk volgen sommige leerlingen het keuzevak media. Ze leren media 

gebruiken, begrijpen en maken. Begin dit schooljaar kregen ze bezoek van Lot’s Foundation, een 

stichting die kinderrechten onder de aandacht brengt en de bekende Youtuber Teun Peters (van team 

Dylan Haegens). Het doel van het bezoek was om leerlingen kennis te laten maken met de nieuwe 

site van Lot’s Channel.

Vloggen met leerlingen:
modeverschijnsel of prachtig

tekst: Inge Spaander en 
Saskia Klomps42
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maakt de kracht nog sterker. De vlog is niet voor iedereen gemaakt, 
maar speciaal voor jou. Ja, jij die nu kijkt!

Vlogs maken: meer dan met jezelf bezig zijn
Een goede vlogger is veel bezig met zichzelf: de vlogger is tenslotte 
de hoofdpersoon van het filmpje. Wie voor het eerst een vlog 
maakt, moet daarom ook vaak over een drempel heen. Jezelf in het 
middelpunt zetten is niet voor iedereen weggelegd. Vooral voor 
volwassenen is de drempel groot. Toch vraagt het maken van een 
goede vlog meer dan een gezonde dosis narcisme. Een vlog is pas 
succesvol als mensen ‘m willen bekijken. Hoe houd je de mensen 
vast? Veel bekende vloggers delen stukjes uit hun leven, meningen 
en ervaringen. Waarom is dat boeiend? Dat is het niet. Tenminste, niet 
zomaar. 

Een goede vlogger weet de kijker te binden. Hij of zij spreekt vanuit 
de ik-vorm en deelt echte ervaringen. Er worden niet alleen feiten 
gepresenteerd, maar ook emoties gedeeld en er wordt advies 
gevraagd. Als kijker word je betrokken: je wordt gevraagd te reageren 
en abonneren (of geef een duimpje als je deze video leuk vond) en 
jouw meningen en ervaringen komen aan bod. Een goede vlog vraagt 
aandacht. Aandacht voor jezelf: wat vind jij nu eigenlijk van een 
bepaald onderwerp? En aandacht voor de ander: wat wil de ander 
hierover weten, wat zou de ander hierover willen vertellen, hoe denkt 
een ander hierover?

Vloggen in de klas: jezelf verbinden aan de ander
Zo bekeken is het maken van een vlog een handig leermiddel. Als 
leerlingen weten hoe ze een ‘goede’ vlog kunnen maken, leidt de vlog 
tot onderzoek doen naar het onderwerp, naar hun eigen meningen en 
ervaringen en die van anderen. Informatie wordt zo meer dan kennis 
alleen, leerlingen verankeren de kennis en verbinden het met eigen 
ervaringen en emoties. Zoals vloggen in ‘het echte leven’ leidt tot 
verbinding, kan het ook binnen school leiden tot verbinding. Met de 
lesstof, met zichzelf en met de ander.  

Een wattes?

Je hebt Youtubers en vloggers. Iedere vlogger die op YouTube 
publiceert is een vlogger, want iedereen die content produceert 
op Youtube is een Youtuber. Maar! Niet iedere Youtuber is een 
vlogger. Een vlogger is iemand die zichzelf filmt. Een vlogger 
publiceert meestal op vaste momenten, zodat de kijkers weten 
wanneer ze een nieuwe video kunnen verwachten en heeft vaak 
terugkerende onderwerpen.

Was je al bekend met vloggen? 
“Ja, ik kijk al sinds groep 5 vlogs. Dat kwam doordat alle leerlingen 
naar Enzo Knol keken. Ik ontdekte wat het was en bleef kijken. Nu 
vinden mijn klasgenoten Enzo Knol niet meer interessant, maar 
omdat ik vloggen leuk vind, blijf ik hem volgen. Ik ben nu ook zelf 
vlogger geworden. Ik heb mijn eigen YouTube-kanaal, dat heet 
Aron World (like en abonneer voor meer video’s).”

Wat vond je ervan om over kinderrechten te vloggen?
“Het was interessant om te doen. Normaal vlog ik over 
onderwerpen waar ik al veel van weet, nu moest ik onderzoek naar 
een nieuw onderwerp. Ik weet nu meer over kinderrechten. Ik heb 
ook beter geleerd om te vloggen, want nu maak ik altijd een script 
voordat ik begin. Normaal als je over een onderwerp leert, krijg je 

de stof voor je neus. Door de vlogopdracht moest ik echt nadenken 
over wat ik over het onderwerp wilde vertellen. En daarom moest ik 
ook wel onderzoek doen. Want als je niets weet, kun je ook mensen 
niet meenemen in jouw ideeën. 

Wat heb je geleerd over het onderwerp kinderrechten?
“Ik weet nu wat kinderrechten zijn en weet er nu veel meer over. 
Ik heb nu ook nagedacht over hoe het leven anders kan zijn voor 
mensen die religieus zijn, dus ook over verschillen tussen mensen.”

Heb je nog andere dingen geleerd?
“Het was leuk om een bekend iemand te ontmoeten, zijn adviezen 
neem je toch serieuzer dan de adviezen van je ouders of een 
docent.” 

Aron (13 jaar, klas 1 media Thorbecke Nieuwerkerk) was niet onbekend met het maken 
van vlogs. Hij maakte voor Lot’s Channel een hele gave vlog en vertelt daar graag over. 

‘Als je niets weet, kun je mensen ook niet 
meenemen in jouw ideeën’

Inge Spaander is docent media, maatschappijleer en 
projecten, onderwijsschrijver en begeleider persoonlijke 
leerroutes. Saskia Klomps is directrice van Lot’s Foundation. 
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ontwikkelaar
Stichting Het Sprekend Boek

prijs
• € 50,- per jaar voor particulieren
•  € 200,- per jaar voor scholen en andere 

instellingen
• Proefabonnement één maand: gratis

weblink
hetsprekendboek.nl
facebook.com/HetSprekendBoek

ontwikkelaar
De Voorleeshoek

prijs
•  € 3,99 per maand of € 39,99 per jaar 

voor particulieren
•  Vanaf € 200,- per jaar voor scholen en 

andere instellingen
• Proefabonnement één maand: gratis

weblink
devoorleeshoek.nl 

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

uitgevers van online digitale 

prentenboeken: Sprekende Boeken, 

De Voorleeshoek en Bereslim.

Het Sprekend Boek

De Voorleeshoek

H
et online platform hetsprekendboek.
nl is speciaal ontwikkeld voor kinderen 
met een verstandelijke of ernstige 
meervoudige beperking en maakt 

het mogelijk dat deze doelgroep zelfstandig 
prentenboeken kan lezen op de computer of 
iPad. De website biedt ruim 400 prentenboeken 
aan, gegroepeerd in thema’s en op leesniveau. 
Ook kan worden geselecteerd of het boek wordt 
voorgelezen door een mannen- of vrouwenstem 
en of het boekje ondersteunende geluiden en 
muziek bevat. Via een abonnement heeft een 
gebruiker toegang tot de hele bibliotheek. Het 
Sprekend Boek wordt uitgegeven door een 
ideële stichting en voorzitter Jolanda Rutten 
licht toe: “We zijn tien jaar geleden begonnen 
met het oprichten van deze stichting. Ik ben 
moeder van een meervoudig gehandicapte zoon 
Daan en door zijn beperkingen kon hij nooit 
zelfstandig een boek bekijken of doorbladeren. 
Voor Daan en vele andere kinderen zijn we toen 
gestart met het inscannen en inspreken van 
prentenboeken, toen nog met PowerPoint. We 
zijn nu vele jaren verder en inmiddels hebben 
we een rijk gevulde online bibliotheek die door 
veel speciaal onderwijs scholen en particulieren 
wordt gebruikt. We hebben goed contact met 
uitgevers en van hen toestemming de boeken 
te digitaliseren. Vrijwilligers spreken de boeken 
in en de abonnementsgelden worden direct 
gebruik voor verdere ontwikkeling van het 

platform. We willen in de toekomst graag een 
app laten ontwikkelen om Het Sprekend Boek 
nog beter toegankelijk te maken.”

Het Sprekend Boek heeft een handige 
zoekfunctie: door het invoeren van een 
zoekterm of selectie van een thema vind 
ik de bijhorende boeken. Ik kan boeken als 
favoriet markeren. Ieder boek kan met één 
knop worden bediend. Door te klikken op de 
(muis)knop wordt de volgende bladzijde van 
het boek voorgelezen. De gebruiker bepaalt 
zelf het tempo. Het is mogelijk om de boeken 
op de website te bedienen met klik-, hoofd- of 
voetbewegingen. Ook kan met oogbesturing 
door de boeken worden gebladerd.  

Conclusie
Het Sprekend Boek is volledig zelfstandig door 
jonge kinderen te bedienen. Als begeleider kun 
je vooraf een thema kiezen maar je kunt dit ook 
aan het kind zelf overlaten. De pictogrammen 
helpen het kind bij zijn keuze. Gebruikers 
kunnen zelfstandig en op eigen tempo een 
boek via de computer of op een iPad voor laten 
lezen. Voor kinderen met een meervoudige 
beperking zit de kracht van Het Sprekend 
Boek in de eenknopsbediening. Het aanbod 
van prentenboeken is groot en de handige 
zoekfunctie helpt snel het juiste boek te vinden.

D
e Voorleeshoek is een online 
videoplatform met 400 voorlees-
filmpjes voor kinderen van 0 tot 10 
jaar. Iedere week komen er vier nieuwe 

voorleesfilmpjes online. De voorleesfilmpjes 
zijn een combinatie van het verhaal met de 
prenten en (klassieke) muziek. De verhalen 
zijn verbonden aan herkenbare thema’s. De 
Voorleeshoek is opgedeeld in drie categorieën 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar (nog geen 
leeservaring), 4 tot 7 jaar (beginnende lezer) en 
7 tot 10 jaar (leeservaring). Initiatiefneemster 
Anouk Overman licht het ontstaan van De 
Voorleeshoek toe: “Twee jaar geleden ben ik, na 
mijn studies Pabo en muziekwetenschappen, 

gestart met De Voorleeshoek, vanwege mijn 
grote liefde voor voorlezen en mijn a� initeit 
met klassieke muziek. Onderzoek wijst uit 
dat op dit moment sprake is van een grote 
leesachterstand in het onderwijs: maar liefst 25 
procent van de kinderen verlaat de basisschool 
met een leesachterstand. Dat was voor mij 
een extra reden om De Voorleeshoek op te 
zetten, zodat kinderen meer in contact kunnen 
komen met leesboeken en dat zij zo hun 
woordenschat kunnen vergroten. In korte tijd 
is het aantal gebruikers van De Voorleeshoek 
toegenomen. De Voorleeshoek is niet alleen 
te bekijken via ons eigen kanaal, maar we 
werken ook samen met veel partners. Zo zijn 

Mik en Melle stellen vragen 

over het Bereslimme verhaal. 

Overzicht Bereslimme 

Boeken. 

Anouk Overman, 

initiatiefneemster van 

De Voorleeshoek, leest 

zelf de boeken voor.

Overzicht boeken in 

De Voorleeshoek. 

tekst: Leen Shames44
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ontwikkelaar
Bereslim 

prijs
• € 5,95 per maand voor particulieren
•  € 495,- per jaar voor scholen en andere 

instellingen
•  Bibliotheekpakket: gratis (door centrale 

inkoop Koninklijke Bibliotheek)

weblink
bereslim.nl

Bereslim H
et platform Bereslim bevat 64 
interactieve animatiefilms voor 
kinderen van 3 tot 7 jaar van bekende 
prentenboeken, zoals Dikkie Dik, 

boeken van Max Velthuis en Kleine Muis. 
Initiatiefneemster Esther Bright: “Bereslim 
is ontstaan in 1999 vanuit de Groningse 
Jeugd-GGZ-instelling Molendrift en enkele 
wetenschappers vanuit de Universiteit Leiden 
en de Rijksuniversiteit Groningen die wilden 
onderzoeken of en hoe ICT een bijdrage kan 
leveren aan de taalontwikkeling van jonge 
kinderen. Dit heeft inmiddels geresulteerd 
in zes afgeronde en nog drie lopende 
promotieonderzoeken naar de inzet van digitale 
prentenboeken. Bereslim blijft in ontwikkeling 
en in 2019 breiden we de bibliotheek verder 
uit met ook boeken in het Arabisch voor 
vluchtelingenkinderen.”

Elk Bereslim boek start met een introductie 
door Melle en Mik: zij nodigen de gebruiker 
uit het boek te bekijken en de vragen over 
het boek te beantwoorden. De intro kan niet 
worden overgeslagen, het voorlezen van het 
boek begint automatisch en het voorlezen 
kan niet tussentijds op pauze gezet worden. 
De boeken kunnen in volledig scherm worden 
bekeken. De animaties zijn speciaal voor 
Bereslim getekend en worden ondersteund 
door eigen gecomponeerde muziek. De 

meeste boeken worden voorgelezen door Frank 
Groothof, bekend van Sesamstraat. Melle stelt 
tussendoor vragen over het verhaal met betrek-
king tot het woord- en verhaalbegrip. Het kind 
kiest steeds het juiste antwoord uit drie moge-
lijkheden. Geeft het kind geen of het onjuiste 
antwoord dan helpen Mik en Melle en wordt het 
verhaal verder verteld. Kinderen hebben ook de 
mogelijkheid om de boeken te bekijken zonder 
vragen.

Conclusie
De interactieve animaties van de Bereslim 
boeken en de prikkelende vragen stimuleren 
de taalontwikkeling van kinderen, zo blijkt uit 
diverse onderzoeken. De animaties vind ik 
prachtig vormgegeven en de speciaal gecom-
poneerde muziek en de voorleesstem prettig 
om naar te luisteren. De abonnementsprijs voor 
scholen is aan de hoge kant, maar dit behoeft 
uitleg: als een school een abonnement op 
Bereslim aanschaft, krijgt het ook de toegang tot 
de spellen Samenslim en het onderdeel Letters 
in Beweging. In dit artikel staan deze onderdelen 
niet beschreven. De digitale prentenboeken 
worden niet als los abonnement aangebo-
den, dat vind ik jammer. Tenslotte adviseer ik 
Bereslim om de navigatie aan te passen, zodat 
kinderen de steeds dezelfde introductie kunnen 
overslaan en het verhaal desgewenst kunnen 
pauzeren. 

‘Kleuters hebben baat bij digitale prentenboeken’

Volgens onderzoek van Adriana Bus, gasthoogleraar bij Taal, Literatuur en Communicatie 
aan de Vrije Universiteit, heeft het gebruik van digitale prentenboeken bij kleuters 
aantoonbaar positieve e�ecten. Bus is een pleitbezorger voor inzet van digitale 
prentenboeken, omdat het zo eenvoudig in gebruik is: “Je gaat naar een platform waar 
boeken te vinden zijn. Daar log je in en het kind kan aan de slag. Als leerkracht heb je er 
geen omkijken naar.”
De drie belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Bus, naar de inzet van digitale 
prentenboeken bij jonge kinderen zijn:

- Peuters en kleuters begrijpen het verhaal beter en leren nieuwe woorden 
en zinsconstructies;
- Kinderen met een taalachterstand leren met digitale prentenboeken in een 
half uur tijd vijf à zes nieuwe woorden (normaal is dat maar twee 
of drie woorden per dag);
- Digitale prentenboeken zijn zeer e�ectief voor te drukke of 
te afwachtende kinderen, die minder profiteren van groepsprocessen of
klassikale lessen.

Bron:  www.kennisnet.nl/artikel/kleuters-hebben-baat-bij-digitale-prentenboeken/

Jolanda Rutten van Het Sprekend 

Boek met haar zoon Daan. 

Overzicht boeken van 

Het Sprekend Boek.

de teasers van voorleesverhalen te zien in het 
online magazine van Bol.com, beschikbaar 
voor de kinderen van de Wereldschool, te 
zien op scholen via Kidsweek. Dankzij de 
samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek 
is De Voorleeshoek ook beschikbaar in 
bibliotheken door het hele land. Ik ben er trots 
op dat we afgelopen zomer gelanceerd zijn in 
Amerika bij het kabelbedrijf Comcast en dat we 
in 2019 gaan starten in Latijns-Amerika met een 
Spaanstalige Voorleeshoek. De Voorleeshoek 
is volop in ontwikkeling. Scholen kunnen met 
ons kennismaken op de Nationale Onderwijs 
Tentoonstelling.” 

Conclusie
De Voorleeshoek is een eenvoudige en toe-
gankelijke manier voor kinderen tot 10 jaar om 
met (voor)lezen bezig te zijn. De bediening is 
simpel. Elk voorleesfilmpje bevat prenten uit 
het boek, wordt ondersteund door prachtige 
klassieke muziek en wordt prettig voorgelezen. 
De Voorleeshoek biedt voor elk leesniveau en 
diverse thema’s boeken. Het aanbod is elke 
week groeiende.  

Zoeken op thema binnen 

Het Sprekend Boeak. 
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“ICT moet geen doel maar een middel zijn.” Het is een van de meest gehoorde zinnen 

in gesprekken over onderwijs en ICT. Je ziet een aantal mensen bevestigend knikken en 

het gesprek gaat verder. Maar is het wel zo? Zou ICT, technologie of digitale media niet 

veel vaker een doel in ons onderwijs moeten zijn?

En zo zijn er meer dooddoeners en doordenkers die niet alleen onze 
gesprekken over onderwijs en ICT domineren, maar ook menig beleids-
document beheersen. In die gesprekken lopen niet alleen doel en 
middel, maar ook andere functies van ICT in ons onderwijs door elkaar. 
Het gaat ons helpen om daar een wat nadrukkelijker onderscheid 
tussen te maken.

ICT voor werken
Als je op een school werkt, dan werk je voor een werkgever die ICT 
gebruikt voor allerlei organisatorische doeleinden. Om te commu-
niceren is er de mail, voor het delen van documenten een gedeelde 
map en voor de resultaten van leerlingen een leerlingvolgsysteem. En 
misschien gebruik je daarnaast nog een gedeelde kalender of is er zelfs 
een programma of app om te communiceren met ouders. De organi-
satie waarvoor je werkt, maakt een keuze voor specifieke hardware en 
programma’s. Daar moet je mee kunnen of leren werken en je hebt je 

te houden aan afgesproken procedures. De school ondersteunt je om 
daarin voldoende vaardig te worden. ICT voor werken, programma’s 
die je gebruikt en procedures die je naleeft om je werk goed te kunnen 
doen, is de eerste functie van ICT in het onderwijs. 

ICT voor leven
Om te kunnen leven en werken in onze huidige maatschappij, is enige 
kennis van technologie en vaardigheden met ICT van belang. In veel 
beroepen speelt ICT een steeds grotere rol, contact met de overheid 
verloopt vaker en vaker digitaal en voor praktische dingen zoals bank-
zaken en vakanties ontkom je ook bijna niet meer aan de computer. 
Daarnaast hebben informatiegeletterdheid en informatiemanagement 
met onze toegang tot een almaar groter wordende hoeveelheid (online) 
informatie een hele nieuwe dimensie gekregen. De kennis en vaardig-
heden die nodig zijn om daar op een goede en creatieve manier mee 
om te kunnen gaan, kun je digitale geletterdheid noemen. In de context 
van een school is het van belang dat we kinderen en jongeren daarin 
ondersteunen, begeleiden en laten leren. Als het aan onze huidige 
regering ligt, dan is digitale geletterdheid binnen nu en een paar jaar 
een vast onderdeel van ons curriculum. Wellicht als apart vak, geïnte-
greerd in andere vakken of als combinatie van die twee. Maar met de 
vraag hoe we dat kunnen vormgeven, is er meteen een andere vraag: 
is het niet van belang dat leraren ook voldoende digitaal geletterd zijn? 
Moeten zij niet op zijn minst net zo veel kennis en vaardigheden met 
betrekking tot mediawijsheid en informatievaardigheden hebben als 
hun leerlingen? Al was het maar om hun leerlingen te kunnen bege-

Dooddoeners of 
doordenkers?

Verwacht niet dat het apparaat of 
de content het verschil gaat maken 
in de resultaten van je leerlingen
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leiden en ondersteunen. ICT voor leven, of in een schoolse context 
digitale geletterdheid, is de tweede functie van ICT in het onderwijs.

ICT voor leren
We weten steeds meer over de toegevoegde waarde van ICT voor leren. 
Bijvoorbeeld dat ICT alleen iets kan toevoegen aan goed onderwijs, 
maar slecht onderwijs niet kan vervangen. En dat de doorslaggevende 
factor voor het succes van ICT in de klas het didactisch repertoire van 
de leraar is. Digitale didactiek met de nadruk op didactiek. Als leraar 
heb je vanzelfsprekend voldoende kennis van de vakken of leergebie-
den die je onderwijst. Maar je weet ook hoe leren werkt, je weet hoe je 
kinderen en jongeren daarbij kunt ondersteunen en je hebt een uitge-
breid didactisch repertoire. Je kunt die twee, vakinhoud en didactiek, 
bovendien met elkaar verbinden: vakdidactiek. En als je aan die mix ICT 
toevoegt dan weet ook hoe je welke technologie op een waardevolle 
manier kunt inzetten bij jouw vak of leergebied. Dat gaat verder dan 
knoppenkennis of digitale geletterdheid. Het is andere kennis en het 
zijn andere vaardigheden dan de kennis en vaardigheden die nodig zijn 
voor werken en leven. ICT voor leren, oftewel digitale didactiek, is de 
derde functie van ICT in het onderwijs. 

Van dooddoener naar doordenker
In gesprekken en beleidsplannen lopen de drie functies van ICT in het 
onderwijs door elkaar. Dat leidt tot soms tot een Babylonische spraak-
verwarring. Alleen al daarom is het goed om het onderscheid expliciet 
te maken. Maar het staat ook innovatie in de weg. Invoeringsprocessen 
duren lang, de nadruk ligt op het verkeerde en het leidt tot ongelukkige 
keuzes. Bijvoorbeeld tot de keuze om te investeren in nascholing voor 
leraren die zich richt op knoppenvaardigheid vanuit de veronderstel-
ling dat als leraren handiger zijn met de computer zij ICT ook vaker in 
hun klas gaan gebruiken om het leren van leerlingen te ondersteunen. 
Ook in dit geval help het Vier in balans-model van Kennisnet ons een 
stapje verder, als je visie, deskundigheid, inhoud & toepassingen en 
infrastructuur verbindt aan de beschreven functies.

Werken
Bedenk als school wat je wilt automatiseren, voor welke processen in je 
school je ICT wilt inzetten. Blijven er postvakjes of ga je volledig papier-
loos? Wil je resultaten van leerlingen ook met ouders delen? Ga je 
allemaal eenzelfde, gedeelde agenda gebruiken? Breng dat in kaart en 
maak keuzes. Kies welke hard- en software er het beste bij passen. En 
doe daar vooral niet te lang over, want welke keuze je ook maakt, gedoe 
komt er toch. Zorg er wel voor dat alles zo feilloos mogelijk werkt, dat 
alle medewerkers van de school voldoende vaardig zijn, dat er een 
goede ondersteuning is voor hulpvragen en technische problemen en 
spreek collega’s aan op gemaakte afspraken en procedures.

Dooddoeners of 
doordenkers?

Over de auteur

Michel van Ast is als spreker, trainer en adviseur 
vooral actief op het thema ‘onderwijs en ICT’. Hij 
geeft lezingen en workshops, adviseert en begeleidt 
onderwijsinstellingen en traint en coacht leraren die 
technologie willen inzetten in hun eigen onderwijs. 
Daarnaast schrijft hij regelmatig voor diverse onder-
wijsbladen en -blogs en is hij coauteur van Kleppen 
dicht! en Kleppen open!, twee publicaties over e�ectief 
en actief leren met ICT.

Leven
Als je vindt dat het onderwijs een verantwoordelijkheid draagt in het 
bijdragen aan de digitale geletterdheid van kinderen en jongeren, 
verdiep je dan in het leergebied digitale geletterdheid. Maak keuzes 
over hoe je aan dat leergebied vorm wilt geven in jouw school, bij-
voorbeeld met behulp van de Praatplaat Digitale Geletterdheid van 
Mediawijzer.net. Leid collega’s op, creëer ruimte in het programma en 
draag zorg voor een goede ICT-infrastructuur, goede apparatuur en 
passend leermateriaal. 

Leren
De leraar doet ertoe. Hij of zij is degene die iedere dag opnieuw het 
grootste verschil maakt voor de leerlingen in zijn of haar klas. Dat geldt 
ook voor de resultaten van die leerlingen. Ben je leraar, besteed dan 
de beperkte tijd die er is aan de juiste dingen. Doe alleen die dingen 
waarvan je weet, uit ervaring of uit onderzoek, dat ze werken. Waar het 
professionalisering betreft, besteed dan vooral tijd aan het uitbreiden 
van je didactische repertoire. Bij voorkeur door samen met collega’s 
onderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. Gebruik 
passend leermateriaal. Maar als dat materiaal digitaal is, verwacht dan 
niet dat het apparaat of de content het verschil gaat maken in de resul-
taten van je leerlingen. Zoek naar mogelijkheden om je didactiek en de 
vakinhoud met ICT te versterken. Eventueel kun je daar Kleppen open! 
voor gebruiken, een doeboek over actief leren met ICT dat deze maand 
bij Uitgeverij Pica verschijnt.  
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20 tips voor de NOT

J
e bent dus eigenlijk de verkenner van jouw school of jouw bestuur. 
Het is dus handig om voor het bezoek aan de NOT na te denken 
wat je wilt zien. Het is ook slim om vooraf te bedenken waar en hoe 
je je ervaringen met collega’s deelt. Vooral als je erg gecharmeerd 

bent van een product of dienst, is het goed om ook te beargumenteren 
waarom je zo onder de indruk bent van iets. Dat kun je dan delen met 
degene die over de centen gaat.

Tips voor een goed bezoek aan de NOT 
TIP 1 
Vanzelfsprekend kun je niet alles zien en niet iedereen die bij een stand 
staat spreken. Kies vooraf een thema of een productsoort waar je meer 
over wilt weten en hou je aan dat thema. Bestudeer vooraf de exposan-
tenlijst en kruis aan (of maak een overzicht) welke stands je echt wilt 
bezoeken.

TIP 2
Op de eerste beursdag, 22 januari, worden de innovatie awards uitge-
reikt. Per sector (kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs 
en middelbaar beroepsonderwijs) wordt er een winnaar bekendge-
maakt. Ook is er een publieksprijs, waar de stembussen al in december 
voor open stonden. Het is dus handig om vooraf alvast te kijken naar de 
genomineerden van jouw sector. Ga hen vooral opzoeken op de beurs 
(als het bij jouw thema past), maar sla ook de genomineerden niet over. 
Je kunt de innovatieroutes lopen om allen te zien.

TIP 3
Spreek vooraf met collega’s af waar jullie naar gaan kijken en probeer 
je over verschillende thema’s te verdelen. Het is niet handig en e�iciënt 
om met een hele groep hetzelfde rondje te lopen – ook al is het wel heel 
gezellig. 

TIP 4
Neem af en toe de tijd om even uit te rusten op een van de eet- en drink-
pleinen. Ga daar vooral het gesprek aan met mensen die je niet kent. 
Wie zijn zij en wat hebben zij gezien? Misschien hebben zij iets gezien 
waar jij nou net naar op zoek was. Je kunt hier ook afspreken om even 
bij te praten met collega’s. 

TIP 5
Om 12 uur denkt iedereen aan de lunch. Jij bent wijzer en gaat juist in 
die tijd de stands opzoeken die echt heel druk zijn. Nu heb je kans om 
aandacht te trekken en om antwoorden op vragen te krijgen. Je hebt 
natuurlijk wel gezorgd dat je goed ontbeten hebt en een tussendoortje 
gegeten hebt.

TIP 6
Laat je badge alleen scannen wanneer je echt geïnteresseerd bent in 
een product. Geef nooit het e-mailadres van jouw directeur of manager. 
Na een beurs wordt er nogal wat gemaild en gebeld en dat mag alleen 
naar jou zijn, omdat jij toestemming geeft.

TIP 7
Neem van de onderwerpen/producten die je echt interesseren een flyer 
mee of zorg ervoor dat je ergens notities maakt en het adres van de 
website vast opslaat. Met daarbij de reden waarom je er zo in geïnteres-
seerd was. Dat is handig voor later! 

TIP 8
Wanneer je een product waarin je geïnteresseerd bent ziet kun je er ook 
een foto van maken. Zorg er dus voor dat je telefoon opgeladen is en dat 
je een powerbank bij je hebt. Op de beursvloer zijn er ook vaak oplaad-
punten te vinden. Je hebt dan direct weer een rustmomentje.

TIP 9
Wanneer je bij een stand staat, weet je zeker dat de standhouder je 
aanspreekt. Dat is zijn opdracht en zijn vak. Wanneer je niet geïnteres-
seerd bent, zeg dat dan ook direct op een nette manier. Jij hebt jouw 
tijd nodig, maar ook de standhouders hebben maar beperkte tijd om 
mensen te spreken.

TIP 10
Probeer echt geïnformeerd te worden over nieuwe ontwikkelingen en 
producten die passen bij jouw onderwijssituatie. Je mag best door-
vragen en kritische vragen stellen. Referenties (scholen waar het al 
gebruikt wordt) zijn helemaal mooi. 

Het is natuurlijk de bedoeling dat je bij een beursbezoek gewoon geniet van 
een dagje uit, maar je kunt er meer uithalen. Niet al jouw collega’s zullen 

de beurs (tegelijkertijd) bezoeken, maar ook kun je lang niet alles echt goed 

bekijken. Standhouders hebben het ook met vaste regelmaat erg druk, dus kun 

je ook niet altijd je vragen kwijt. We geven je graag een aantal tips voor een 

succesvol bezoek aan de NOT.

Opleidingen
Woud

SCHOOLPLEIN
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20 tips voor de NOT
Voorbereiding en nazorg

De voorbereiding van de NOT heb je natuurlijk allang achter de rug. Je 
hebt je al ingeschreven voor de verschillende seminars en lezingen. Je 
hebt een kaart en je weet welke dag(en) je naar de NOT gaat. Er zijn nog 
een aantal dingen die je kunt doen voor de beurs. 

TIP 11
Stem vooraf met je collega’s maar ook directie of management af welke 
vragen zij hebben waar zij vooral een antwoord op willen. Wie weet loop 
je er zomaar tegenaan.

TIP 12
Benoem samen drie of vier hoofdthema’s waarover je geïnformeerd wilt 
worden.

TIP 13
Het zou mooi zijn als je wist of er nog wat geld in de pot zit (of komt). 
Dat zoekt makkelijker.

TIP 14
Tijdens de beurs wordt (met jouw toestemming) je badge door expo-
santen gescand. Door het scannen van de badge krijgen de exposanten 
toegang tot jouw e-mailadres. Dat is het adres waarmee je je aangemeld 
hebt voor de NOT. Zij mogen jou dus e-mails sturen na de NOT. Je kunt je 
altijd uitschrijven uit de nieuwsberichten die je van hen krijgt. 

TIP 15
Wil je geen e-mail meer ontvangen wanneer een persoon je aanschrijft? 
Beantwoord dan de mail met de mededeling dat je geen interesse 
(meer) hebt en contact niet op prijs stelt. Denk er aan dat zij ook maar 
hun werk doen en je echt niet bewust lastig vallen. Bij aanmelding kon 
je ook aangeven in welke onderwerpen je geïnteresseerd was. Ook 
vanuit de NOT kun je nog steeds nieuwsbrieven ontvangen. Wees zelf zo 
verstandig om je af te melden in plaats van je postbus vol te laten staan 
met dingen die je niet nodig hebt.

Extra tip
Geniet ook even van de dingen die anders zijn dan anders 
en laat je eens verrassen op de beurs!

Onder-
Wijs
Café

Starters
Atelier

Kennisdeling achteraf
Ook als je terug bent van de NOT, zijn er nog een paar dingen waar je 
aan kunt denken. Die delen we graag met je. 

TIP 16
Maak zo snel mogelijk na het beursbezoek een korte presentatie van 
jouw bevindingen, aangevuld met links, foto’s, filmpjes en relevante 
informatie.

TIP 17
Deel deze bevindingen met je collega’s. Gebruik bijvoorbeeld je 
eerstvolgende (team)vergadering om bevindingen met elkaar uit te 
wisselen en te delen.

TIP 18
Leg relevante flyers die je hebt meegenomen in de personeelskamer. 
Dan kunnen anderen er ook naar kijken.

TIP 19
Vraag (als het online zaken betreft) demo-accounts aan en deel ook 
die met je collega’s.
Vaak zijn leveranciers van andere producten bereid om een demo 
te komen geven. Wanneer je echt goed gebruik gemaakt hebt van je 
beursbezoek, zou dit een optie kunnen zijn.

TIP 20
Wanneer je gidsen hebt meegenomen, plak dan post-its in de catalo-
gus met jouw impressie of oordeel bij de onderwerpen. Zo kun je het 
makkelijker terugvinden. 

Duurzaamheid 
Probeer deze beurs eens vanuit duurzaamheid te bekijken. Zoek niet 
alleen naar duurzame producten, maar kijk ook naar jouw gedrag. 
Flyers aanpakken en gelijk weggooien of een tasje aanpakken en de 
flyers die erin zitten weggooien, is niet echt heel milieuvriendelijk.
Pak dus echt alleen dingen aan als je er ook iets mee wilt doen.

Bloggersstraat  
Sla bij deze NOT vooral de nieuwe onderdelen niet over. Er is een Blog-
gersstraat, waar mensen die regelmatig weblogs schrijven laten zien 
wat ze doen, waarover ze schrijven en waarom ze bloggen. Ook is er 
een programmeerplein, hier kun je lekker zelf aan de slag met goodies 
en gadgets. Voor de heren onder ons (neem ik aan) is er de Mancave. 
Laat je verrassen! Tevens wordt ‘de leraar van het jaar’ bekendge-
maakt op de NOT en worden de prijs voor Onderwijsjournalistiek en 
de beste onderwijsblog uitgereikt.

Na drie maanden 
Over drie maanden is alles van de beurs bezonken en heb je goed na 
kunnen denken over dingen die je hebt gezien. In een vorige Vives 
beschreef ik dat je soms je studiedagen wel anders vorm zou kunnen 
geven. Als je als team (liever als stichting of meerdere scholen) pro-
ducten en diensten met elkaar wilt vergelijken, ga dan niet naar de 
leveranciers, maar nodig er een aantal bij jullie op school uit en maak 
er een marktplaats van. Een maand of drie na de NOT is er nog ruimte 
genoeg om dat te doen. Laat leveranciers een pitch geven van 10 
minuten (zo zien zij ook elkaars producten) en richt daarna een demo 
markt in om dingen uit te proberen, beter te bekijken en echt even de 
goede vragen te stellen.

Veel plezier op de NOT! 

LerarenKamer
Terras

Dyslexiestraat
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ToolsToolsTools

Magik Play Starter Kit  
Ken je Osmo voor de iPad? Dit lijkt er wel wat 
op. Je hebt een standaard waar je de iPad in 
plaatst, je downloadt de speciale apps en je 
gaat aan het bouwen. De vorm of de opdracht 
op het scherm geeft aan welke blokken je 
moet gebruiken om de puzzel op te lossen. 
Het gaat om ruimtelijk inzicht, maar ook om 
het probleemoplossend handelen. Mooi is de 
combinatie tussen digitaal en handelend bezig 
zijn. Er zijn op dit moment vier apps gratis te 
downloaden voor de Magik Play Starter Kit. 
Drie daarvan kun je prima in de onderbouw-
groepen inzetten. De vierde vraagt wat meer 
van het taalniveau (Engels). Magik Play Starter 
Kit is wat goedkoper dan de Osmo, maar biedt 
duidelijk wat minder. Je bestelt het materiaal 
via de site MagikBee of via Amazon.
Meer informatie: https://bit.ly/2EyczQ1

MediJA Praat
Sociale media horen erbij in 2019. Veel leerlingen zijn actief op sociale media. 
Het is belangrijk om met kinderen en tieners in gesprek te blijven over het 
gebruik van sociale media. MediJA Praat is een spel bestaande uit kaarten met 
vragen over sociale media. De gele kaartjes zijn bedoeld voor kinderen vanaf 
10 jaar, de roze kaartjes kun je voor leerlingen vanaf 13 jaar inzetten. Er zijn 
kaartjes die je inzicht geven in de online wereld van je leerlingen en kaartjes 
die leerlingen helpen om zich een mening te vormen of om zich te weren 
binnen media. In het spel zit ook een blokkeerkaart, die kan ingezet worden 
als een kind liever geen antwoord wil geven op een vraag. Er is ook een blanco 
kaart waar een eigen vraag gemaakt kan worden. Leuk spel om mediawijsheid 
te oefenen in de klas of thuis. Meer informatie: https://bit.ly/2zi7kQ9

Wacom Bamboo Tekentablet
Typen werkt vaak snel en e� iciënt. Toch 
schrijf ik ook graag in een notitieboek. 
Ik heb het idee dat ik daardoor dingen 
beter onthoud. Maar die aantekeningen 
zijn niet altijd snel terug te vinden. De 
Wacom Bamboo Tekentablet combineert 
twee werelden. Je schrijft op papier, maar 
met een druk op de knop digitaliseer je je 
notities en tekeningen via bluetooth naar 
de cloud. Handig om ze daar overzichtelijk 
op te slaan of verder te bewerken. Meer 
informatie: https://bit.ly/2R7Fdgq

Google Home 
Praat jij ook al tegen Siri, Alexa of Google? Het schijnt dat je vrij 
snel went aan zo’n persoonlijke, digitale assistent. De Google 
Home speaker werkt net als de anderen stemgestuurd. Je 
activeert hem via het commando ‘Ok Google’. Daarna kun je 
van alles vragen. Wat is de weersvoorspelling, speel een liedje, 
wat betekent…, en nog veel meer. De vraag is of je er in de klas 
ook iets nuttigs mee zou kunnen doen. Daar zijn de meningen 
nog over verdeeld. Wilfred Rubens en Pierre Gorissen hebben 
er al interessante blogposts over geschreven. De vraag is echter 
welke kansen of risico’s jij ziet. De Google Home is er in twee 
uitvoeringen en te koop via verschillende aanbieders. Meer 
informatie: https://bit.ly/2eYZq4D

30 dagen Instafoto 
challenge
Instagram is een van de populairste 
sociale media die nu door jongeren 
gebruikt worden. Maar ook veel vol-
wassenen vinden het een fijne app. 
Je foto hoeft geen meesterwerk te 
zijn, maar met wat e� ecten en filters 
ziet het er vaak schitterend uit. Met 
deze Instafoto challenge krijg je 30 
dagen een opdracht om een speciale 
Instagramfoto te maken. Misschien 
een goed idee om eens met de klas 
te doen. Spreek samen een hashtag 
af zodat je de foto’s snel weer kunt 
terugvinden. Meer informatie: 
https://bit.ly/2POI7Co

Neonreclame voor in de klas
Neonreclames zien we overal. Met deze DIY-variant kun je een 
neonreclame maken voor in het klaslokaal. Met dit drie meter 
lange neonsnoer ontwerp je je eigen neon sign. Het snoer is 
buigbaar in alle vormen en werkt met behulp van batterijen. 
Meer informatie: https://bit.ly/2PH7NRj
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Leren wordt spelen met 
Ambrasoft Rekenen & Taal School!

+

Ambrasoft is onderdeel van Noordhoff Uitgevers

Aan de slag met Ambrasoft Rekenen & Taal School:
• kinderen oefenen zelfstandig op hun eigen niveau
• online en via printbladen op maat
• sluit aan bij elke reken- en taalmethode
• gratis thuis oefenen met de school-thuiskoppeling

Hét oefenpakket voor rekenen en taal voor groep 1 t/m 8
Met Ambrasoft Rekenen & Taal School oefenen kinderen zelfstandig op hun eigen 
niveau; op school, maar ook thuis. Honderden interactieve oefeningen in spelvorm 
motiveren en stimuleren kinderen om méér te oefenen. Leren wordt spelen!
 
Grijp uw kans: bij aanschaf van een licentie krijgt u dit schooljaar gratis toegang tot 
De Junior Bosatlas Topo Online. Ga naar ambrasoft.nl/gratistopoonline.
  

Tijdelijk gratis 
De Junior Bosatlas 

Topo Online

Advertentie_260x360_171218.indd   1 18/12/18   9:49 AM
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Elektronica wordt door velen als moeilijk, ondoorgrondelijk 
en daardoor als onbereikbaar ervaren. Wordt die elektronica 

ook nog eens gecombineerd met programmeren, dan slaat de 

deur dicht en is het veelal einde verhaal.

Mij verging het niet anders. Menig elektronicaboek heb ik door-
geworsteld, maar halverwege volgde steeds weer het voor 
mij onvermijdelijke afhaken, met gevoelens van frustratie tot 

gevolg.
Maar … het bleef knagen: ik moest en ik zou. Toen kwam de micro:bit, een 
computertje van 4 bij 5 centimeter, bedoeld voor kinderen. Een computer-
tje dat geprogrammeerd kon worden door het ineen schuiven van blokjes 
met programmacodes, zoals bekend van Scratch. Een computertje dat 
kon worden verbonden met sensoren en actoren. Ik stelde me nederig op, 
werd ‘als de kinderen’ en voelde me weer ‘homo ludens’.

Al doende leert men 
Vervolgens zat ik avonden te spelen. Naambuttons maken, kloppende 
hartjes, dobbelstenen, een kompas, een thermometer en zelfs een echte 
stappenteller wist ik op de micro:bit tevoorschijn te toveren. Internet 
afstruinen, naar voorbeelden zoeken, die nabouwen en proberen te door-
gronden.
Al doende kreeg ik de smaak te pakken en kreeg ik het programmeren wat 
in de vingers.

Daarna kwamen de sensoren en actoren in beeld, en toen werd het pas 
echt interessant. Het bleek mogelijk om motortjes aan te sturen, een koel-
kastalarm, een kameralarm en een verrassingsbox te creëren, die ‘Happy 
Birthday’ ten gehore bracht als het pakketje werd geopend. Toen het lukte 
een autootje op afstand te besturen en een laseralarm te ontwikkelen, was 
ik in mijn nopjes.

Inmiddels ben ik een jaar verder en heb ik mij de grondbeginselen van de 
elektronica en het programmeren daarvan op bescheiden schaal eigen 
gemaakt. Weerstanden, transistors, servomotoren, buzzers, LDR’s, led-
strips, potentiometers en vele andere componenten zijn mij niet vreemd 
meer. Ik kan er mee uit de voeten en kan nu zelf creëren. Een lang gekoes-
terde wens ging in vervulling.

Website vol voorbeelden
Mijn enthousiasme en ontdekkingen wilde ik delen. Anderen wilde ik die 
lange weg van ontdekken besparen. Ik lanceerde demicrobit.com, in de 
hoop anderen, onder meer docenten en leerlingen, te enthousiasmeren 
en het vele uitzoekwerk te besparen. De site bevat inmiddels 67 uitge-
werkte voorbeelden voor de micro:bit: van eenvoudig tot moeilijk. Ieder 
voorbeeld is voorzien van uitleg, een lijst me benodigdheden, een visuele 
weergave van de programmacode en een duidelijk schema voor de aan-
sluitingen. Voor wie het zelf programmeren te veel werk is, bestaat zelfs 
de mogelijkheid om de programmacode te downloaden. 

How to: programmeren 
met de micro:bit 

Over Herman van Schie
Herman van Schie is actief in het onderwijs en in de ICT, 
enthousiast Edublogger en co-auteur van het boek 
BoekTweePuntNul. 
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voor slechts €10,-. Abonneren kan op www.vives.nl/abonneren 

nieuws 
interviews 
recensies

reportages
apps

workshops 

163 2019januari/februari 

Onderwijsinnovatie en ICT

Beursspecial: NOT   

Vloggen in de klas       
 Hype of prachtig leermiddel? 

Haal alles uit de NOT! 

Aan de slag met hoe-gaat-het-gesprekken 

20 handige tips voor de NOT 

Onderwijs in 
vaardigheden

Inclusief beursprogramma 
en plattegrond 

MOVE Ontdek op de NOT de onderwijsinnovatie voor leuk en gezond leren op stand D075 in Hal 2 
01 Cover_v163.indd   1

10/01/2019   09:32

colofon/163-2018 
[januari/februari]

>VIVES
Vives is een uitgave van reshift digital b.v. en
verschijnt 5 keer per jaar onder ‘controlled 
circulation’

>VIVES ONLINE
www.vives.nl

>HOOFDREDACTIE
Karin Winters - karin@vives.nl

EINDREDACTIE EN PROJECTCOÖRDINATIE 
Tedje van Gils 

>ONTWERP EN PRODUCTIE
BeauCreative

>COMMUNITY MANAGER 
Stijn van de Blankevoort 

>MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER
Gri� in Arnold, Michel van Ast, Brigitte Bloem, 
Timon Bos, Loco Cartoons, Carla Desain, Joris 
Gri� in, Walter Hollman, Thierry Koningstein, 
Maartje Nix, Elle Peters, Robert Pastoor, Herman 
van Schie, Leen Shames, Susan Spekschoor, Inge 
Spaander, Sam de Vlieger, Tessa van Zadelho� 

 >REDACTIE
e-mail: redactie@vives.nl
Richard Holkade 8
2033 PZ Haarlem

>TRAFFIC
Marco Verhoog

>ADMINISTRATIE
René de Muijnck

>ADVERTENTIES
Marc Post
e-mail: mpost@reshift.nl
tel: 023 543 00 08

>DRUKWERK
RODI media, Broek op Langedijk 

>DISTRIBUTIE
Sandd

>KLANTENSERVICE
Tanja Ekel
Vives verschijnt 5 keer per jaar. Voor een tientje ben 
je ons vriendje. Abonneren kan via www.vives.nl 

Vragen over uw abonnement of adreswijzigingen 
kunt u doorgeven aan:

Reshift Digital
T.a.v. Klantenservice
Richard Holkade 8
2033 PZ Haarlem
e-mail: klantenservice@reshift.nl 
tel: 023 536 44 01 [tussen 10-14 uur]

Wij nemen uw gegevens, zoals naam, adres en
telefoonnummer op in een gegevensbestand. De
verwerking van uw gegevens is aangemeld bij het
College Bescherming Persoonsgegevens in Den
Haag door reshift digital, de verantwoordelijke voor
uw gegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor
de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten,
zoals de abonnementenadministratie. Daarnaast
kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de
hoogte te houden van interessante informatie
en/of aanbiedingen. Uw gegevens kunnen ook
aan door ons zorgvuldig geselecteerde partijen
ter beschikking worden gesteld. Uw gegevens
kunnen, samen met hun informatie over u, worden
geanalyseerd om de aanbiedingen en/of informatie
zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.
U kunt bij het opgeven van uw gegevens bezwaar
maken tegen beschikbaarheids stelling van
uw gegevens aan derden. Ook kunt u uw eigen
gegevens opvragen en verzoeken ze te corrigeren
of te verwijderen. Stuur hiertoe een email naar 
klantenservice@reshift.nl

>COPYRIGHT
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd
via welke media dan ook zonder toestemming van
de uitgever.

Ondanks dat er met de grootste zorg aan deze
uitgave is gewerkt kunnen gegevens onjuist zijn
weergegeven of veranderd. De uitgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

ISSN 1389-8566

© 2019 Reshift Digital

De volgende Vives Magazine zal in maart uitkomen. Het thema is breed gekozen, we gaan 

weer even opfrissen als het gaat om privacy en security. Maar ook gaan we even kijken 

naar de technologische ontwikkelingen in onderwijs. Welke trends zijn er en wat kunnen 

we verwachten als het gaat om technologie in de klas? De vaste rubrieken zijn eigenlijk niet 

veranderd. Behalve dat Inge’s Mediaklas Inge Schrijft wordt: de rubriek verandert van naam 

en inhoud. Op die manier heeft Inge Spaander meer speelruimte om over ontwikkelingen te 

schrijven. In 2019 verwacht ik meer ruimte te kunnen geven aan kleine startups en onderwijs 

initiatieven die weinig tot geen budget hebben, maar wel mooie producten en diensten 

aanbieden. Ik sta altijd open voor nieuwe rubrieken en aanbod van artikelen. Zolang de ‘wij 

van WC eend’ maar niet het doel van de artikelen is.

Suggesties? karin@vives.nl. 
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Kijk voor meer congressen op nationaleonderwijsgids.nl/onderwijsagenda

Kijk voor meer evenementen 
op onderwijsagenda.nl

Skills the Finals inclusief 
LOB Programma 
20/22 maart, RAI Amsterdam 

vo-raad.nl

CVI management 
conferentie 
27-28 maart, Den Haag

cviweb.nl
National Dyslexie Conferentie 
27 maart, Pathé Ede 

nationaledyslexieconferentie.nl

Landelijke onderwijsconferentie 
Met Alle Respect!  
3 april, Jaarbeurs Utrecht 

schoolenveiligheid.nl

Conferentie scrum@school 
10 april, Muntgebouw Utrecht  

scrumatschool.nl

Schooltools
Onderwijslinks
Eduware
Wat maak je me nou 
Vives actueel 

vast&zeker

VO congres Creatief met 
curriculum 
28 maart > 28 maart, Nieuwegein 
vo-raad.nl
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Kom ons ontmoeten
en maak kans op

een GRATIS Fable Go!
robotset

Kom ons ontmoeten
en maak kans op

een GRATIS Fable Go!

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

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

Uw partner bij 21e-eeuwse
vaardigheden

Bezoek ons op stand
02.F017
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Laat onderwijs spreken

NOT 2019 Stand D075 Hal 2

Leuker, leerzamer en gezonder onderwijs

Ga voor actievoorwaarden naar:

www.prowise.com/prowisemove

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

Prowise MOVE

€ 1.500* € 1.850* € 2.250* € 2.850* 

*excl. btw, incl. MOVE

86"
75"65"

55"
DAGEN

30
JAAR

5
VOLLEDIGE GARANTIE

NIEUW:
3-in-1 MOVE-camera

t.w.v. €400* GRATIS bij 
Prowise Touchscreen

Onderwijsmogelijkheden:

   Integreer serious gaming en 

 lichaamsbeweging in je lesstof 

   Bedien het Touchscreen contactloos

   Ondersteun leren op afstand en haal  

          experts in de klas via de webcam

4 wide area
microfoons

Gratis onderwijssoftware
Prowise Presenter2.1 Dolby Digital soundbar

Volledig gratis bij Prowise Touchscreen: 

   Educatieve tools in Presenter 10

   Complete conference oplossing

   3-in-1 camera, inclusief privacy cover
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