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Miloo
hét digitale leerplein

Proberen? Vraag een demo aan!

040 - 750 77 10 
info@skool.nl

Volledige integratie 

Eigen content

Webbased

Gepersonaliseerd én onderzoekend leren

www.skool.nl/miloo

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

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

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

Miloo is volledig webbased en daardoor platform onafhankelijk. Combineer Microsoft, 
Google en Apple met elkaar. Miloo is op elk device te gebruiken.
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10 Onderwijsambassadeur:  
Jente Koopmans 

Jente Koopmans (19 jaar) uit Friesland kent het 
Nederlandse onderwijswereldje als zijn broekzak. 
Hij was twee jaar actief in het LAKS (Landelijk Aktie 
Komitee Scholieren), waarvan het laatste jaar als 
bestuurslid. Hij deed onderzoek onder medescholieren 
en overlegde, vergaderde en debatteerde met 
docenten, scholenkoepels, onderwijsraden, Tweede 
Kamerleden en ministers. Volgend jaar gaat hij 
studeren, heeft hij zichzelf beloofd. Tot die tijd werkt 
hij als projectmedewerker bij Stichting Kennisnet in 
Zoetermeer. 

32 Leerlingen aan zet bij de 
zelfbouwrobot van Stichting  

 Leaphy 
Wat begon als een kleinschalig ‘ontwerp-een-robot’-
project groeide in twee jaar tijd uit tot een stichting met 
een levendige groep ‘Vrienden van Leaphy.’ Docenten 
en leerlingen uit het voortgezet onderwijs én het 
basisonderwijs bouwen en programmeren de door 
leerlingen bedachte Leaphy-robot. Leuke vondsten en 
handige tips worden uitgewisseld en gepubliceerd via 

de website van de stichting, die zelf werkt vanuit een 
middelbare school. Een korte kennismaking met dit 
verrassend aaibare robotica-project. 

36 Wat maak je me nou?  
Maakonderwijs neemt een belangrijke 

plaats in binnen het onderwijsconcept van de jonge 
Alan Turingschool in Amsterdam. Verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling daarvan zijn groep 5-leerkracht 
en cultuurcoördinator Martine van der Sandt en 
ontwikkelaar maakonderwijs Wytske de Man. 

40 Het gaat niet om ICT 
Het gaat niet om programmeren, robotjes, 

mediawijsheid of Virtual Reality. Het gaat niet om 
laptops, Chromebooks, iPads of niets. Wel of geen 
smartphone in de klas, Kahoot of Mentimeter. En er zijn 
nog veel meer dingen waar het allemaal niet om gaan. 
Suzanne Unck heeft een missie in haar leven: leren en 
laten leren en deelt er alles over in dit artikel. 

maart/april

waar&wat

Van de hoofdredactie

37

En? Heb je gestaakt? Ik hoop echt dat het Malieveld 
op 15 maart uit zijn voegen gebarsten is vanwege 
de grote opkomst bij de landelijke onderwijsstaking. 
Ik heb als ‘niet docent’ in elk geval mijn agenda 
geblokt staan en maak die dag principieel geen 
afspraken in scholen, dan staak ik toch een 
beetje mee. Ik zag op internet aardige discussies 
voorbijkomen over wel of niet doorbetalen van 
salaris. Blijkbaar willen scholen zorgen dat er heel 
weinig lesuitval is (logisch), maar om dan stakende 
leraren te vervangen? Staken moet toch problemen 
veroorzaken en een beetje ontwrichtend zijn? 
Anders heeft niemand er last van en lijkt het me een 
zinloze actie. Dan gaat de minister er nog niets mee 
doen.

Wij hebben bij Vives in elk geval niet gestaakt 
en hebben weer een heel gevarieerd magazine 
geprobeerd samen te stellen. Soms is het best 
moeilijk om je aan een vooraf bedacht thema te 
houden. Meestal laat ik dat snel los, want ik blijf 
afhankelijk van input van auteurs die soms spontaan 
met zulke leuke artikelen komen, dat ik geen nee 
kan zeggen.

Het vorige magazine lag op de NOT en we hebben 
ook weer een groot aantal nieuwe lezers. Niet 
alleen van het papieren magazine, maar vooral 
ook van de Vives nieuwsbrief die maandelijks 
verschijnt. In dit nummer kijken we even terug 
naar de Bett Show, daar is Aad van der Drift de 
vaste leverancier van. En we hebben natuurlijk ook 
gewoon de vaste rubrieken. Een weer een prachtige 
onderwijsambassadeur: Jente Koopmans. Een 
tussenjaar besteden bij Kennisnet betekent veel 
treinen van Friesland naar Zoetermeer.

Vooral dit keer veel spontaan aanbod van artikelen, 
die geef ik ook alle ruimte. Muziekonderwijs, 
lezen, gamification, van basisonderwijs tot hbo, 
alle onderwijsvormen komen aan de orde. Ik ben 
blij met Inge Spaander, die in plaats van Inge’s 
Mediaklas, iets meer vrije schrijfruimte krijgt. Dus 
die rubriek is Inge Schrijft geworden. Nu ga ik aan 
de slag met mijn eigen column, zodat Lodewijk van 
Loko Cartoons ook een bijpassende cartoon kan 
maken.

Heb jij een idee of een suggestie? Gooi mijn mailbox 
maar vol: karin@vives.nl.

Karin Winters 
Hoofdredacteur Vives 
Magazine 
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actueel

Ongeveer 5 procent van de Limburgse jongeren is 
slachto� er van cyberpesten. Dit blijkt uit onderzoek 
van de GGD Limburg-Noord. Om dit probleem aan te 
pakken, hebben drie Limburgse scholenkoepels de 
handen ineengeslagen en een convenant ondertekend. 
Het convenant is ontstaan op initiatief van de 
gemeenten Roermond, Venlo en Venray en GGD 
Limburg-Noord. 
Pesten gebeurt op allerlei manieren. Het gaat bij 

(online) pesten om schelden, roddelen en buitensluiten. 
Ook het hacken van accounts, nare berichten plaatsen 
uit naam van een ander of het ongevraagd online 
verspreiden van bewerkte foto’s of filmpjes zijn 
voorbeelden van cyberpesten.
Wethouder Anne Thielen: “De impact van online pesten 
is groot. Slachto� ers zijn onzeker, voelen zich niet meer 
veilig en zijn soms bang om naar school te gaan. Daar 
moeten we echt iets aan doen. We willen cyberpesten 

voorkomen, verhelpen maar vooral ‘verwijderen’.”
De drie scholenkoepels (SOML, LVO en OGVO) 
hebben verschillende afspraken vastgelegd in 
een convenant. Zo krijgen jongerentaskforces het 
voortouw in het organiseren van themasessies, peer-
educatielessen (oudejaars voor jongerejaars leerlingen) 
en werkbezoeken bij andere scholen. Uiteindelijk 
doelstelling is bewustwording, gedragsverandering en 
ontwikkeling van mediawijsheid onder jongeren.

Scholen gaan samenwerking aan tegen Cyberpesten

Politie maakt jongeren 
bewust van cybercrime

Boekrecensies 
Na 15 jaar hebben we afscheid genomen van 
een vaste rubriek in Vives magazine.
De boekrecensent Joris Gri� in leest nu nog 
wel de boeken, maar we kunnen niet meer met 
hem meelezen welke boeken hij aanprijst.
Als hoofdredacteur wil ik hem heel erg 
bedanken voor zijn bijdragen en harde werk.
Het ga je goed!

Maar…..wie gaat het dan overnemen?
Ik kan nog wel iemand gebruiken die graag 
leest, inzage exemplaren (of soms zelfs de 
proefdruk in PDF) wil lezen en deze kennis met 
ons wil delen.
Of is het schijven van boekverslagen niet meer 
van deze tijd?
Laat me even weten of je interesse hebt! 
karin@vives.nl

Met een onlinecampagne heeft de politie de 
afgelopen dagen duizenden Nederlandse jongeren 
laten zien hoe hun experimenteergedrag kan 
uitmonden in cybercrime. Het doel is hen bewust 
maken van de gevaren en mogelijke gevolgen van 
cybercrime. “Maar we willen het onderwerp ook 
bespreekbaar maken. Het zou mooi zijn als er thuis 
en op school meer met jongeren wordt gesproken 
over de juridische én ethische grenzen online”, 
vertelt de politie.
De jongeren stonden op het punt te proberen 
gamegeld te stelen voor de online game Fortnite, 
een account te hacken op Instagram of een DDoS-
aanval op hun school te kopen. Dachten ze. Maar 
in plaats van te klikken op een video of webpagina 
die uitlegt hoe je dat moet doen, belandden ze in 
de door de politie opgezette campagne ‘Je bent 
slechts één klik verwijderd van cybercrime’ en 
kregen ze meer informatie over het soort cybercrime 
dat ze zouden gaan plegen. De video’s die voor de 
campagne waren opgezet werden de afgelopen 
dagen 500.000 keer bekeken. Uiteindelijk klikten 
9456 jongeren door op de links die hen een stapje 
dichter bij cybercrime brachten. Achtendertig 
procent van hen gaf aan niet te weten dat het 
strafbaar was.
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Studiereader
Vernieuwende online leeromgeving voor 

afwisselender en effectiever taal- en rekenonderwijs 

Vanaf dit schooljaar kunnen mbo-studenten en -docenten aan de slag met de methodes Starttaal  
en Startrekenen in Studiereader. In deze vernieuwende digitale leeromgeving worden de theorie 

en opdrachten uit onze leerwerkboeken in digitale en interactieve vorm aangeboden.

Starttaal en Startrekenen in Studiereader
  samen doorontwikkeld met docenten en 

studenten

  onderscheidende functionaliteiten voor 
Nederlands en rekenen

  altijd inzicht in het gemaakte werk en de 
resultaten 

  inclusief offl ine lesmateriaal om online 
en offl ine leren af te wisselen

Nieuwsgierig geworden? 
Bekijk de video’s op www.uitgeverij-deviant.nl/studiereader 
en vraag een kennismakingspakket of voorlichting aan.

Winnaar Publieksprijs MBO
Innovatie Award 2019

www.uitgeverij-deviant.nl
Zuidsingel 13 • 3811 HA Amersfoort
Tel.: +31(0)33-4650831 • info@uitgeverij-deviant.nl
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28
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Inzet in het onderwijsprogramma
Als tablets en laptops vrij beschikbaar zijn, kan elk kind op elk moment 
van de dag direct met het maken van een leesdossier aan de slag. Er zijn 
ook scholen die een device alleen ter beschikking stellen tijdens een of 
meer van de vaste leesmomenten. 

Er zijn scholen die een stap verder gaan en de app integreren in het 
lesprogramma, bijvoorbeeld bij een auteursbezoek aan de school. De 
kinderen lezen allemaal een boek van de auteur en maken daarvan elk 
hun eigen dossier en gaan daarover met de auteur in gesprek. Opdrach-
ten die de auteur met de kinderen doet, kunnen ook worden verwerkt in 
de app.

De kinderen maken het verschil door de vulling van een dossier met 
eigen content, zoals zelfgemaakte foto’s filmpjes of geluidsfragmen-
ten. De app is zo opgebouwd dat kinderen er zelfstandig mee kunnen 
werken. Na introductie weten ze wat ze er mee kunnen doen.

Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van BOEKGEHEIM is de digitale content zoals 
filmpjes, geluidsfragmenten, les ideeën en leestips van auteurs en 
andere deskundigen die aan de dossiers van de boeken worden toe-
gevoegd. Daarnaast geeft het kinderen houvast bij het maken van een 
boekbespreking of boekverslag.

Er gaat geen grote uitgever achter BOEKGEHEIM schuil en er is geen 
webwinkel aan gekoppeld. Wel is er samenwerking met de meeste uit-
geverijen van kinderboeken en leveranciers van aanvullende diensten, 
zoals LessonUp. 

Over BOEKGEHEIM

Deze app is een initiatief van Uitgelezen Onderwijs. Het belang van 
lezen, de liefde voor het papieren boek en het hart voor onderwijs 
vormen de drijfveer om samen met scholen, experts en uitgevers te 
werken aan dit platform voor leesplezier.

V
eel scholen werken met een dagelijks (stil-)leesmoment. Albert 
Jager van BOEKGEHEIM, de app die lezen leuker maakt, is 
ervan overtuigd dat elk kind best elke dag met lezen bezig wil 
zijn, maar niet elke dag met een boek in handen. Want lezen is 

ook beleving. Hij legt uit wat hij bedoelt.

Het papieren boek is het uitgangspunt. Een boek of verhaal gaat nog 
meer leven als je meer weet over de achtergronden bij een verhaal, het 
levensverhaal van een schrijver of de verbeeldingskracht van een illus-
trator. Een goed verhaal nodigt kinderen uit om er zelf aan bij te dragen: 
door een vervolg te schrijven, een eigen illustratie te maken of zich op 
een of andere manier creatief te uiten.

Stappenplan
De kinderen kiezen eerst een leesboek, dan vullen ze in de app enkele 
gegevens over het boek in. Vervolgens gaan ze het lezen en tenslotte 
beantwoorden ze een paar vragen over het boek en voegen ze foto’s 
van opdrachten of uitdagingen toe. Dit vormt een dossier van het 
gelezen boek. Gedurende hun schoolloopbaan ontstaat zo een levende 
bibliotheek en vormt zich een beeld van de leesbeleving en voorkeuren 
van een kind.

Digitaal vaardig
Dit vraagt wel van kinderen dat ze digitaal vaardig zijn. Het vraagt 
andere vaardigheden dan het tikken of klikken op een opgave of ant-
woord in een educatieve game. Ze vinden het hanteren van een tablet 
of camera niet moeilijk. Maar het opslaan van het beeldmateriaal blijkt 
wel vaak een knelpunt. De digitale organisatie is op elke school anders 
geregeld. Kinderen worden geacht mediawijs te zijn. Maar om ze bij hun 
zoektocht op het internet te begeleiden, wordt gebruik gemaakt van de 
veilige toegang van jouwzoekmachine.nl.

Voorwaarden voor optimaal gebruik
Het gebruiksplezier van de app door kinderen is afhankelijk van de 
digitale infrastructuur van de school. De kwaliteit en het gebruiksgemak 
van de gebruikte tablets of laptops speelt een rol. Ook de kwaliteit van 
de wifi en de beveiliging van het netwerk tellen mee. Er is bij de ontwik-
keling van de app wel degelijk rekening mee gehouden. Zo heeft de app 
een ingebouwde QR-code scanner, is de app geschikt voor alle web-
browsers en aan te passen aan alle schermformaten. 

Hoe vaak komt het niet voor dat een kind te horen krijgt: “Pak maar even je stilleesboek.” Niet elk 

kind doet dit met enthousiasme. Dat wil niet zeggen dat het niet wil lezen. Uitgelezen Onderwijs heeft 

als missie meer rendement uit het lezen van kinderboeken te halen. Zodat kinderen met meer plezier 

lezen en ze de tijd die daar op school en thuis aan wordt besteed zinvoller invullen.

BOEKGEHEIM 
maakt lezen leuker!

tekst: Albert Jager 6
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BOEKGEHEIM 
maakt lezen leuker!

Over Ger Wolthuis
Ger Wolthuis is oprichter en eigenaar van Earz. Hij studeerde af als 
klassiek slagwerker aan het conservatorium in Groningen. Behalve 
als uitvoerend musicus was hij jarenlang actief als docent op diverse 
muziekscholen. In deze lespraktijk ontstond al zo’n 15 jaar geleden 
het eerste idee om iets gaan ontwikkelen als Earz. 

Muzikale vaardigheden 
trainen met de Earz app  

Inmiddels hebben ruim 270 onderwijsinstellingen de weg naar Earz 
gevonden. Voornamelijk scholen in het VO, maar ook bijvoorbeeld 
muziekscholen, privé-docenten en hbo-instellingen. 

Muzikale vaardigheden
Als je de site earz.eu bezoekt, dan is het al snel duidelijk dat het een 
app betreft waarmee muzikale vaardigheden getraind kunnen worden. 
Denk hierbij aan gehoor, notenlezen en muziektheorie. “Het trainen van 
muzikale vaardigheden is bij uitstek iets waar een app zicht uitstekend 
voor leent”, zo zegt Wolthuis. “Je moet, net als bij het leren bespelen 
van een instrument, gewoon veel oefenen en herhalen voordat je het 
beheerst. En de computer (tablet, telefoon) is hierin je onvermoeibare 
steun en toeverlaat.” De app stimuleert hierbij het gebruik door een 
zekere vorm van gamification. De diverse spellen zijn onderverdeeld 
in levels en je behaalt punten en ‘badges’. In het scorebord kun je 
bovendien, naast je eigen resultaten, zien hoe je het doet ten opzichte 
van je medespelers.

Maar Earz is veel meer dan een app: het is eerder een platform. 
Docenten beschikken over een docentenpagina die (naast een 
leerlingvolgsysteem) de unieke mogelijkheid biedt om zelf in de app 
aanwezige spellen aan te passen of zelfs eigen spellen te maken! Hoewel 
dit een aantal docenten zal afschrikken, is dit helemaal niet nodig. 
”We proberen altijd vanuit gebruikers te denken die niet meer dan 
gemiddeld handig zijn met computers”, legt Wolthuis uit. “Er is absoluut 
geen speciale kennis of vaardigheid voor nodig. Je hoeft dus niet te 
kunnen programmeren.” Je beschikt als docent automatisch over heel 
veel reeds gemaakte spellen. Door één van deze spellen te kopiëren en 
enigszins aan te passen, heb je meteen al je eerste eigen spel gemaakt.

Eigen spellen maken
Het maken van spellen is mede zo eenvoudig omdat Earz standaard 
een gigantische hoop materiaal aanbiedt. Dit is verdeeld in modules, 

“Muziekdocenten zijn een beetje eigenwijze mensen” zo stelt Ger Wolthuis, initiatiefnemer en 
eigenaar van Earz. “Hoewel er meerdere prachtige muziekmethodes in Nederland gebruikt worden, 

geven veel docenten graag een eigen invulling aan hun les. In dit gat probeert Earz te springen: geen 

nieuwe methode, maar een app waarbij de inhoud volledig naar wens en op maat door de docent kan 

worden bepaald.”

Handige link
Kijk op earz.eu voor handleidingen, downloads, filmpjes 
en informatie over prijzen. Interesse? Neem contact op via 
info@earz.nl.

zoals notenlezen, instrumenten, ritme en theorie. Het materiaal 
is als bouwstenen gerangschikt en je kunt deze als docent naar 
wens aanklikken. De app speelt vervolgens het gekozen materiaal 
automatisch in willekeurige volgorde en wijze af, waarbij de docent 
eventueel nog van alles in kan stellen zoals snelheid en het aantal 
vragen. Spellen kunnen worden toegewezen aan klassen of groepen, 
waardoor het materiaal kan worden gepersonaliseerd.

“Wat we nu zien is dat docenten Earz gaan gebruiken om hun eigen 
methode te maken, waarbij ze er geen omkijken meer naar hebben 
dat het materiaal op een voor leerlingen aantrekkelijke manier wordt 
gepresenteerd”, aldus Wolthuis. Hij laat vervolgens een voorbeeld zien 
van een spel dat Beyoncé quiz heet. “Dit is een goed voorbeeld van hoe 
ver je met Earz kunt gaan.” We zien hier behalve vragen over muziek 
(welke noot zie je hier? en welk instrument hoor je?) ook vragen over 
kunst. “Het toevoegen van de quizmodule heeft Earz afgelopen jaar 
weer naar een hoge plan getild”, aldus Wolthuis. 

Met de quizmodule is het voor docenten mogelijk helemaal eigen 
vragen in te voeren en die desgewenst te voorzien van beeld- en 
geluidsmateriaal of (delen van) YouTube-filmpjes. “Zoals je in dit 
voorbeeld kunt zien, verschijnt het toegevoegde materiaal net als het 
standaard Earz-materiaal gewoon in de app. Je kunt je spellen dus zo 
rijk maken als je wilt, waarbij je heel gemakkelijk de diverse (kunst-)
disciplines kunt vermengen.” De enkele maanden geleden toegevoegde 
mogelijkheid van het stellen van open vragen heeft Earz nog breder 
inzetbaar gemaakt. “Maar vergeet niet dat je deze vragen wel zelf moet 
nakijken en becijferen”, lacht Wolthuis. Uiteraard is ook dit mogelijk in 
het leerlingvolgsysteem. 

De app is naast in het Nederlands te gebruiken in het Duits, Spaans 
en Engels en daarmee ook geschikt voor TTO. Plannen om ook het 
docentengedeelte in deze talen beschikbaar te maken zijn er zeker. 
“Het is veel werk, maar op basis van het succes in Nederland en België 
denken we dat Earz ook in het buitenland aan kan slaan. Daarbij is het 
een voordeel dat muziek een internationale taal is.”  
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Schoolteams volop aan 
het brainstormen, ontwerpen 
en programmeren voor 
Raspberry Pi competitie 

U
iterlijk 1 maart 2019 om middernacht moeten de teams hun 
uitvinding hebben ingediend, dus de tijd begint te dringen. Op 
18 april 2019 worden de winnaars bekendgemaakt tijdens de 
finale in aanwezigheid van staatssecretaris Mona Keijzer van 

Economische Zaken. 
Het thema waarmee de Nederlandse teams aan de slag gaan is ‘Verbeter 
welzijn, doe een uitvinding om de gezondheid en het welzijn van 
mensen thuis of op het werk te verbeteren’. De jongeren – vanaf 12 
jaar oud – worden uitgedaagd om met behulp van de Raspberry Pi een 
oplossing te vinden voor problemen in onze samenleving. De o� iciële 
start van de competitie was op 25 september 2018. Inmiddels zijn de 
teams ruim vier maanden bezig. 

Project met marktpotentie
Op het MBO College Amstelland, onderdeel van het ROC van 
Amsterdam, zijn tweedejaarsstudenten Timothy Chin Kon Loi, Robin 
van Putten en Ian Klein Langenhorst druk bezig met hun uitvinding om 
de verzorging van planten te automatiseren. Timothy: “Het idee hadden 
we al snel. De eerste fase hebben we gebruikt om onderzoek te doen 
naar wat hydroponische (op water gekweekte) planten aan voeding, 
licht en warmte nodig hebben om te groeien en bloeien. Nu zijn we 
met de Raspberry Pi de noodzakelijke handelingen en schakelingen 
aan het programmeren. Met sensoren worden de omstandigheden 
en ‘behoeften’ van de plant gemonitord en die informatie moeten we 
omzetten in computeropdrachten. Vervolgens gaan we de installatie 
ontwikkelen: we onderzoeken nog of we een glazen dome kunnen 
bouwen.” Docent App Development Krijn Hoogendorp begeleidt het 
team: “Het team werkt heel zelfstandig. Ze hebben een concreet idee en 
zijn serieus samen aan de slag, afwisselend op school en thuis. Volgens 
mij is dit plan niet alleen creatief en technisch goed uitvoerbaar, maar 
heeft het ook echte marktpotentie. Denk aan verzorgingshuizen; planten 
dragen bij aan het welzijn van bewoners maar voor goede verzorging is 
niet altijd tijd of aandacht. Dit is daarvoor een perfecte oplossing.”

Gestructureerde en gedegen aanpak
Team Nova College pakt het zeer gestructureerd en gedegen aan. Het 
team heeft het einddoel helder voor ogen: een systeem dat mensen 
met Alzheimer helpt om heel makkelijk spullen en objecten te vinden en 
herkennen. Ze hebben niet alleen al een werkend concept ontwikkeld, 
maar deden intussen ook een doelgroepanalyse en marktonderzoek, 
maakten een strak plan van aanpak en hebben goed nagedacht over 
communicatie en marketing. Het team bestaat uit Merlijn Tuttel, Jasper 
Borsboom, Mike Nieuwenhuizen, Sietse Kesting (allen student Applicatie 
Ontwikkeling), Puck van der Meet en Niels Grootveld (beide student 

Deelnemers op weg naar de finale op 18 april 2019

Aan de Raspberry Pi competitie doen 26 teams mee van 14 
verschillende scholen: Over-Y College (Amsterdam), Bredero MAVO 
(Amsterdam), ROC Nijmegen, Koning Willem I College (Den Bosch), 
MBO College Zuidoost (Amsterdam), MBO College Amstelland 
(Amstelveen), IJburg College (Amsterdam), MBO College Lelystad, 
ROC Almere, Rijn IJssel College (Arnhem), Wolfert Tweetalig 
(Rotterdam), CSG Liudger (Drachten), Huygens Lyceum (Eindhoven) 
en het Nova College (Haarlem). In totaal doen ongeveer 125 
leerlingen mee aan de competitie. 

International Vocational Studies). Docent Wouter van Hezel is docent en 
‘meer dan trots’ op het team: “Ze hebben in zeer korte tijd een werkend 
product opgeleverd. Het is een ambitieus en professioneel team. Dus 
natuurlijk gaan ze winnen!” Coach van het team is beleidsmedewerker 
Gijs Broek van de VVD-fractie van de Tweede Kamer. Sietse Kesting: 
“Gijs is een betrokken coach die ons gefocust houdt en ons steeds in 
de goede richting stuurt. Bovendien stelt hij zijn netwerk voor ons 
beschikbaar, dat is erg waardevol voor ons.”
Op 18 april 2019 tijdens de finale presenteren de schoolteams hun 
uitvinding aan de jury. De juryleden zijn: Perry van der Weyden 
(CIO, Rijkswaterstaat), Peter Strikwerda (Head of Innovation, APG), 
Finbar Hage (Head of Data and Analytics, Rabobank), Ger Baron (CTO 
gemeente Amsterdam),  Rian van Heur (content directeur AG Connect), 
Jaap van Zessen (chef digitaal Algemeen Dagblad) en Willem van 
Asperen (Chief Data Scientist, PA Consulting). De jury beoordeelt de 
uitvindingen onder meer op teampassie, eenvoud en duidelijkheid, 
bijdrage aan het thema en commercieel potentieel. In drie categorieën 
zijn er prijzen te winnen: de meest creatieve oplossing, de meest 
haalbare oplossing en de meest impactvolle oplossing. Tijdens de finale 
zal ook Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken, aanwezig 
zijn en de leerlingen toespreken.  

8

VIVES 164

In heel Nederland zijn op dit moment 26 teams van 14 scholen druk bezig hun uitvinding te 
realiseren met behulp van de Raspberry Pi, een goedkope, krachtige creditcardformaat computer.
De eerste Nederlandse Raspberry Pi competitie, georganiseerd door PA Consulting in samenwerking 

met House of Digital voor vmbo-, mavo-, havo- en mbo-scholen, heeft heel wat creativiteit, technisch 

vernuft en samenwerking teweeg gebracht.

Handige link
Voor meer informatie en tickets, ga naar 
makereducation.nl/fablearn. Voor de vroege vogels en 
groepen geldt een gereduceerd tarief.
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Jente Koopmans (19 jaar) uit Friesland kent het Nederlandse onderwijswereldje als zijn broekzak. 
Hij was twee jaar actief in het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren), waarvan het laatste jaar 

als bestuurslid. Hij deed onderzoek onder medescholieren en overlegde, vergaderde en debatteerde 

met docenten, scholenkoepels, onderwijsraden, Tweede Kamerleden en ministers. Volgend jaar gaat 

hij studeren, heeft hij zichzelf beloofd. Tot die tijd werkt hij als projectmedewerker bij Stichting 

Kennisnet in Zoetermeer.

Veel jongeren vullen hun tussenjaar met een reis naar 
een ver buitenland, maar jij wilde meteen een baan?
“Nu zou ik een flauwe grap kunnen maken over mensen die denken 
dat Tytsjerksteradiel, waar ik woon, aan het randje van de wereld ligt, 
dus dat ik al dagelijks zo’n reis maak... Maar serieus: om mezelf te leren 
kennen, hoef ik niet helemaal naar Bali. Ik wilde een tussenjaar waarin ik 
een bijdrage kon leveren aan de maatschappij. Dat het deze baan werd, 
kwam onder meer door mijn profielwerkstuk. Daarvoor deed ik, samen 
met het LAKS, een groot onderzoek naar digitale leermiddelen en wat 
leerlingen daarvan vinden. Er wordt namelijk wel steeds gesuggereerd 
dat digitalisering goed is voor maatwerk en gepersonaliseerd leren, 
maar aan leerlingen zelf was nog niets gevraagd. Dat heb ik gedaan. De 
antwoorden van ruim 1200 scholieren verwerkte ik in mijn onderzoeks-

rapport Stukje bij bitje. Toen ik later het LAKS vertegenwoordigde bij een 
bijeenkomst met Kennisnet, raakten we na afloop aan de praat over mijn 
onderzoek en mijn voorgenomen tussenjaar. Ik gooide een balletje op of 
ze nog iemand zochten. Zo kwam ik terecht in het team dat zich bezig-
houdt met de ethische vraagstukken van technologie en digitalisering.”

Kun je wat meer vertellen over die ethische 
vraagstukken?
“Technologische innovaties bieden veel mogelijkheden voor het 
onderwijs, maar ze kunnen ook onze waarden onder druk zetten. Denk 
bijvoorbeeld aan privacy en aan autonomie, zowel van de leerling als 
de leraar. Er kan steeds meer op het gebied van gegevens beschikbaar 
maken en analyseren. Maar moet je het ook doen? Bijvoorbeeld: moeten 

“Ik wil graag invloed hebben, 
dingen kunnen veranderen”

Onderwijsambassadeur: Jente Koopmans

10 - 11 De onderwijsambassadeur_v164.indd   10 12-03-19   21:56



11

VIVES 164

ouders wel een berichtje krijgen als er een nieuw cijfer is ingevoerd 
in Magister? Moeten leraren wel kunnen zien wanneer en hoe lang 
leerlingen oefenen? Ik heb daar wel een mening over, maar ik vind 
vooral dat scholen daarin zelf een duidelijke afweging moeten maken. 
Een ander voorbeeld: een experiment in het mbo met voorspellen van 
schooluitval. Daarvoor zijn onder andere notities van intake-, verzuim- 
en studieloopbaangesprekken geanalyseerd. Er bleek een samenhang 
tussen uitval en vaak praten over ouders en thuis. Dus je zou op basis 
van zulke gegevens uitval kunnen voorspellen. De vraag is: ga je dat ook 
doen? En wat doe je met de uitkomsten? Stel dat iemand een – door dit 
systeem berekende – kans van 60 procent heeft om uit te vallen, ga je 
die student benaderen met een ondersteuningsaanbod? Of vind je het 
recht op zelfbeschikking belangrijker? Misschien maak je het uitvalrisico 
wel groter door het zo te labelen.”

Wat zie jij als het belangrijkste probleem in het 
Nederlandse onderwijs?
“Het vroege moment van kiezen voor een voortgezette richting: 12 jaar 
is daarvoor echt te jong, daar doen we veel kinderen mee te kort. Ik 
had een vmbo-t/havo-advies en was ervan overtuigd dat ik niet meer 
aan zou kunnen dan dat. Pas in 5 havo kreeg ik de smaak te pakken. 
Ik ging heel gericht werken aan de vakken waar ik moeite mee had en 
mijn cijfers schoten omhoog. Opeens realiseerde ik me dat de universi-
teit binnen mijn bereik lag, als ik hard werkte. Ik kreeg van mijn school 
Piter Jelles !mpulse in Leeuwarden veel medewerking en steun om na 
de havo alsnog vwo te doen. Niet alle leerlingen hebben zoveel geluk. 
Stapelen en opstromen is niet eenvoudig, zeker niet voor wie op een 
categorale vmbo-school terecht komt. Zo’n vroege splitsing vergroot de 
kansenongelijkheid, is uit onderzoek gebleken. Leerlingen uit kans-
arme milieus worden vaker onderschat door hun leerkracht. Ze krijgen 
daardoor een lager schooladvies dan uit de CITO-eindtoets blijkt dat ze 
zouden aankunnen. Ik zou het keuzemoment willen verplaatsen naar 
16 jaar, dan is er meer ruimte voor ontwikkeling en worden leerlingen 
niet meteen vastgeprikt op één niveau. Dat vraagt wel een gigantische 
stelselwijziging om verschillende VO-scholen en PO-scholen te kunnen 
samenvoegen. Zoals het nu in de wet staat, is alles gescheiden: regelin-
gen, geldstromen, bevoegdheden, besturen. Ik vraag me af of het ooit 
zal gebeuren.”

Wat zou jij willen doen aan het lerarentekort?
“Er is niet één kant-en-klare, beste oplossing. De aanhoudende roep om 
(alleen maar) meer geld vind ik te makkelijk; alsof daarmee alles opge-
lost is. De uitdaging is vooral om het beschikbare geld goed te besteden. 
Om meer leraren aan te trekken, moet het makkelijker gemaakt worden 
voor mensen – uit welk werkveld dan ook – om bij het onderwijs te 
komen. Ik denk dat het scheelt dat aanstaande leraren korting krijgen 
op hun studiekosten. Daarnaast moet je zorgen dat de leraren die er zijn, 
willen blijven werken. Het bestrijden van de hoge werkdruk, en daarmee 
voorkomen van uitval, heeft prioriteit. Ik vind het interessant om te zien 
hoe de ‘werkdrukgelden’ in het basisonderwijs besteed worden. Scholen 
kunnen zelf, met alle leerkrachten samen, bepalen waar ze dat geld in 
willen steken. Het werkdrukprobleem verschilt immers per school. Ik 
hoor verhalen over scholen die een extra leerkracht hebben aange-
nomen, een onderwijsassistent of een conciërge, of iemand die alle 
bijkomende festiviteiten regelt, zodat leraren gewoon kunnen lesgeven. 
Ik denk ook dat het een goed idee is om niet alleen in het algemeen 
mensen op te roepen om leraar te worden, maar meteen vanaf het 
begin een connectie te maken tussen een (mogelijk) nieuwe leraar en 
een school. Als iemand van Piter Jelles !mpuls mij zou vragen om daar 
te komen lesgeven, zou ik dat zeker overwegen. Ik zie mezelf misschien 
wel economie of maatschappijleer geven aan de bovenbouw. Mijn oude 
middelbare school is een plek waar ik me zeven jaar enorm heb thuis-
gevoeld, daar zou ik wel wat voor willen terugdoen. Zo’n persoonlijk 
verzoek werkt vast ook voor andere jongeren.”

Je bent opvallend actief in onderwijsdiscussies op 
Twitter. Waarom?
“Omdat generaliserende uitspraken in de (sociale) media geen recht 
doen aan de nuance. Laatst was een item in het nieuws over lesgeven 
via een Skype-verbinding. Heel Twitter ontplofte. Maar ik denk – en 
tweet – dan: natuurlijk werkt rechtstreeks contact met een inspirerende 
docent het beste, maar in krimpgebieden kan dat lastig zijn. Ik had in 
mijn vwo-examenklas negen jaargenoten; sommige vakken hadden we 
met ons vieren. Ik kan me voorstellen dat het een school niet lukt om 
voor elk vak elke week een goede docent voor zo’n klasje te zetten. En 
als de keuze is tussen een vak niet aanbieden of via Skype, zou ik voor 
het laatste kiezen.”

“Ik wil graag invloed hebben, 
dingen kunnen veranderen”

12 jaar om een 
studierichting 
te kiezen is echt 
te jong, daar 
doen we veel 
kinderen mee 
te kort 

Aan welke leraar heb jij speciale herinneringen?
“Ik had op de basisschool jaren achter elkaar ju� en die me gewoon aan 
het werk wilden hebben. En toen kreeg ik een meester die begreep dat 
ik tussen al het werk door af en toe even moest kunnen stoeien of een 
rondje door de school rennen… Ik ben hem daar nog steeds heel dank-
baar voor. Ieder kind, iedere jongere verdient zo’n leraar die echt oog 
heeft voor jou als persoon. Dat maakt een wereld van verschil.”

Wat is je droombaan? Wat zou je over tien of twintig 
jaar willen doen?
“Ik wil graag invloed hebben, dingen kunnen veranderen, mensen 
kunnen helpen. Dus misschien wel Tweede Kamerlid, of minister van 
onderwijs – als de politieke wind gunstig is. Ik zou me daar dan wel heel 
goed op willen voorbereiden. Ik ben niet iemand die zomaar overal 
een mening over heeft, ik wil mijn opvattingen en inzichten baseren op 
gedegen kennis.” 

VIVES 164
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Veel scholen zijn bezig om het onderwijs anders in te richten om beter recht te doen aan verschillen 
tussen leerlingen. Vaak gaat het om vormen van gepersonaliseerd leren waarbij de leerling meer 

zelfregie heeft en er sprake is van differentiatie in onderwijsaanbod en aanpak. Scholen vragen zich af 

hoe zij het leren willen personaliseren, hoe zij ICT daarbij willen inzetten en wat er allemaal nodig is om 

personaliseren van leren te organiseren.

V
anuit deze vraagstukken is in het RAAK-project iXpeditie 
Maatwerk van het iXperium/Centre of Expertise Leren met 
ICT een model ontwikkeld om keuzes te maken ten aanzien 
van ‘personaliseren van leren’, en een model met de actoren 

en factoren die een rol spelen bij de organisatie van personaliseren 
van leren met ICT. Op basis hiervan is een spel voor schoolteams 
gemaakt om samen een beeld te vormen hoe personaliseren van 
leren op school vormgegeven kan worden. In dit artikel wordt 
duidelijk waar je over na moet denken als je als school meer geper-
sonaliseerd wilt gaan werken en hoe het spel iXpeditie Maatwerk hier 
een start voor kan zijn.

Wat is gepersonaliseerd leren?
Bij het personaliseren van leren is de leerling mede-eigenaar van zijn 
leerproces en sluit het onderwijs aan op de behoeften, capaciteiten 
en interesses van leerlingen (Bray & McClaskey, 2013). Personaliseren 
van leren kan op uiteenlopende manieren vorm krijgen op school. 
Hieraan liggen twee dimensies ten grondslag: (1) collectief belang – 
individueel belang en (2) externe regie – zelfregie (Van Loon, Van der 
Neut, De Ries & Kral, 2016) (zie figuur 1). De keuze ten aanzien van een 
dimensie bepaalt hoe en de mate waarin gepersonaliseerd leren gere-
aliseerd kan worden, en wat dit betekent voor de schoolorganisatie. 
Op basis van de dimensies kun je je als schoolteam afvragen in hoe-
verre je wilt aansluiten bij de individuele behoeften van leerlingen? En 
in welke mate je leerlingen zelfregie wilt geven en waarop? 

Keuzes maken 
De eerste dimensie (zie figuur 1) is die van regie op het leren van de 
leerling. Dat wil zeggen de invloed op, en verantwoordelijkheid voor 
het leerproces als het gaat om wat, wanneer, waar, hoe, waarom, 
met wie en in welk tempo leerlingen leren. Aan de ene kant van de 

dimensie berust de regie volledig bij de leraar of, bijvoorbeeld het ICT-
programma of de methode. Deze geeft aan wat leerlingen leren, waar, 
wanneer, met wie en hoe lang ze over het leerproces mogen doen. De 
lerende is meer een ontvanger en geen actieve speler en ontwikke-
laar van zijn leerproces. Aan de andere kant van de dimensie staat de 
leerling, die de volledige regie heeft op zijn eigen leerproces. Tussen 
de twee uitersten zijn allerlei mengvormen, waarbij leerlingen in meer 
of mindere mate mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Een 
keuze op deze dimensies heeft gevolgen voor de rol van leraar en 
leerling, voor de inzet van ICT en voor de organisatie van het onder-
wijs. ICT kan leerlingen bijvoorbeeld rechtstreeks ondersteunen bij 
de zelfregulatie van hun leerproces door de inzet van planningtools 
en dashboards. Hierdoor kunnen leerlingen worden geholpen bij het 
nemen van beslissingen over wat en hoe geleerd gaat worden. 

De tweede dimensie (zie figuur 1) betreft het individuele versus het 
collectieve belang. Naarmate het collectieve belang zwaarder weegt, 
zal er in het onderwijsaanbod sprake zijn van een verdergaande vorm 
van standaardisatie (one size fits all). Naarmate het individueel belang 
zwaarder weegt, is er sprake van meer di�erentiatie (one size fits 
one). Door de inzet van ICT zijn er meer mogelijkheden om de content 
van de leerstof op verschillende leerlingen af te stemmen. De inzet 
van ICT maakt het mogelijk dat leerlingen leren op hun eigen niveau. 
De leerinhoud hoeft niet alleen in de klas te worden aangeboden maar 
kan ook daarbuiten aan bod komen. Leerlingen kunnen ook thuis 
werken aan adaptieve software of online in verbinding staan met 
learning communities buiten de school.  

Wat is er nodig om personaliseren van leren te 
organiseren?
Om personaliseren van leren op een adequate manier vorm te geven, 
is afstemming tussen de vormgeving van het primaire proces en de 
organisatie van het onderwijs nodig. Dat deze samenhang van essen-
tieel belang is, komt uit eerder onderzoek naar voren. Het primaire 
proces en de organisatie van het onderwijs vormen een samenhan-
gend netwerk van allerlei actoren en factoren met verschillende 
kenmerken, connecties en gedragingen die elkaar wederzijds beïn-
vloeden. De belangrijkste actoren en factoren staan in figuur 2 (Van 
Loon, Van der Neut, Kral & De Ries, 2018). De wijze waarop de school 
invulling geeft aan het personaliseren van leren, heeft onder andere 
gevolgen voor het curriculum, de pedagogische aanpak, toetsing, 
de professionele ontwikkeling van het team, de ontwikkeling van de 
schoolcultuur en ICT-inzet. Keuzes die je maakt ten aanzien van perso-
naliseren moeten samengaan met veranderingen in de organisatie. 

Er is geen pasklaar antwoord op de vraag hoe scholen het persona-
liseren van leren het best kunnen organiseren. Het is een complexe 
verandering, afhankelijk van je startpositie. Het vraagt om funda-
menteel heroverwegen van de gehele organisatie om congruentie 
tussen gewenste vorm van leren en de wijze waarop het leren wordt 
gefaciliteerd (met ICT) te bereiken. Om scholen hierbij te ondersteu-
nen, heeft het iXperium/CoE het spel iXpeditie Maatwerk ontwikkeld. 
Het doel van dit spel is ‘het krijgen van inzicht in hoe maatwerk met 

Op iXpeditie Maatwerk
De eerste stap in het organiseren 
van gepersonaliseerd leren met ICT

zelfregieexterne regie

individueel belang

collectief belang

Figuur 1. Dimensiebeschrijvingen voor de mate van personaliseren 
van leren (Van Loon, Van der Neut, De Ries & Kral, 2016)
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Op iXpeditie Maatwerk

ICT op school vormgegeven kan worden en welke organisatieaspecten 
hierbij van belang zijn’ (Van Loon, Kooi, Van der Neut, Bovenkerk & 
Kral, 2018). 

Beschrijving van het spel iXpeditie Maatwerk
Een schoolteam van maximaal zestien personen speelt het spel. Het 
betreft een hybride spel; een combinatie van digitaal en face to face 
elementen. In het spel spelen vier subteams namens een fictief spel-
personage. De spelpersonages zijn leerlingen die de hulp van het team 
nodig hebben. Ze hebben verschillende leeftijden, achtergronden, 
sterke kanten en hulpvragen. Vier groepen leraren krijgen ieder een 
leerling toebedeeld en bedenken tijdens het spel oplossingen op maat 
voor hun leerling. 

Er zijn drie spelrondes. In de eerste twee rondes zitten de leerlingen op 
een fictieve school, in de derde ronde speelt het spel zich af op de school 
van het team. Bij het bedenken van oplossingen op maat houdt elke 
groep rekening met de context van de school. Daarnaast bedenkt elke 
groep steeds vanuit een ander perspectief (actor) een maatwerkoplos-
sing voor de leerlingen. Welke oplossing zou een leidinggevende, de 
ouder of de uitgever kiezen?

Ze bespreken de verschillende oplossingen en gaan met elkaar in 
gesprek over de gevolgen voor de organisatie van het onderwijs. 
Doordat het schoolteam discussieert over de dimensies van personalise-
ren van leren (mate van di� erentiatie, mate van zelfregie) en de actoren 
en factoren (o.a. groeperingsvorm, inrichting schoolgebouw, ICT-toepas-
singen), krijgen zij een scherper beeld van de ambitie die ze nastreven 
en wat nodig is om deze te realiseren. Elke spelsessie wordt na afloop 
geëvalueerd met het team.

Opbrengsten van het spel
Inmiddels hebben tien schoolteams het spel gespeeld. Uit de evaluatie 
blijkt dat het spel stimuleert om ‘out of the box’ te denken en bestaande 
denkbeelden los te laten. Er zijn leraren die het fijn vinden te denken 
vanuit verschillende rollen: ‘het draagt bij aan een bredere kijk’. Het 
denken vanuit een breder perspectief is niet altijd makkelijk: ‘ik vind het 
lastig om naar de schoolorganisatie te kijken vanuit een leidinggevend 
perspectief’. Het overleggen en uitwisselen draagt bij aan het delen van 
ideeën en standpunten. Leraren weten daardoor beter van elkaar hoe zij 
over zaken denken: ‘we zitten meer op een lijn dan we vooraf dachten’ 
en sommige leraren krijgen nieuwe ideeën. Visievorming in spelvorm 
werkt goed, omdat er minder remmingen zijn: ‘we gaan in gesprek over 
mogelijkheden in plaats van over beperkingen’. Het spel levert meer 
inzicht op in de organisatie: ‘Veel verschillende actoren en factoren 
spelen een rol’, ‘bepaalde ideeën zijn nu al haalbaar, maar je moet het 
wel anders organiseren’. Leraren zien dat ICT een belangrijk middel kan 
zijn voor maatwerk, dat het meer kan opleveren dan gedacht (onder 
meer ICT-inzet bij het plannen/het geven van feedback/het werken op 
eigen niveau). Verder zien leraren dat actoren andere rollen kunnen 
vervullen (onder meer leerlingen die elkaar helpen, ouders die leerlingen 
kunnen ondersteunen of begeleiden en leraren die zich specialiseren in 
een vakgebied en hier instructies in geven aan meerdere niveaus). 

Meer informatie
Het iXperium/CoE is een netwerkorganisatie van het HAN 
lectoraat ‘Leren met ICT’, schoolbesturen in de brede 
regio Arnhem en Nijmegen en de lerarenopleidingen van 
de HAN, op het gebied van leren en lesgeven met ICT. 
We doen praktijkgericht onderzoek om gepersonaliseerd 
leren met inzet van ICT én ICT-geletterdheid in het onder-
wijs verder te ontwikkelen. 
Voor meer informatie: ixperium.nl.
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Figuur 2. De actoren en factoren die een rol spelen bij de organisatie van
 personaliseren van leren (Van Loon, Van der Neut, Kral & De Ries, 2018).

Dit schooljaar (2018/2019) wordt het spel in het kader van het project 
met nog een aantal schoolteams en studententeams uit de leraren-
opleiding gespeeld. In het promotieonderzoek, dat aan het project is 
verbonden, wordt onderzocht wat de opbrengsten van het spel op 
korte en langere termijn zijn voor het perspectief en de stuurkracht van 
individuele leraren en schoolteams ten aanzien van het vormgeven van 
gepersonaliseerd leren met ICT. Na afloop van het project komt het spel 
met handleiding open beschikbaar. 
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V
olgens Rachel Brodie, verantwoordelijke voor de content en 
inrichting van de beurs, draait het op dit moment om ‘collabo-
ration spaces and active learning rooms’. Opvallend daarbij is 
dat men graag zoveel mogelijk controle over de zelfstandig 

werkende leerling wil houden. 

Het internationale perspectief is zeker de moeite waard. Ondanks de 
mooie praatjes van standhouders, is het bijzonder interessant om te 
zien hoe graag de meest onverwachte landen met moderne kennistech-
nologie mee willen doen. Lange tijd zijn wij dan ook blijven hangen bij 
de stand van de Verenigde Arabische Emiraten. Een golfstaat waar de 
inwoners geen belasting hoeven te betalen. Ons oog was gevallen op 
een door de emiraten omhelst microcontrollerbordje. Een spannende 
film op de achtergrond liet zien hoe je onder andere je eigen op afstand 
bedienbare tank kunt maken. We waren nieuwsgierig geworden naar 
het curriculum en we vroegen ernaar bij een medewerkster. Die was 
zeer terughoudend en verwees ons naar de curriculum specialist, ene 
meneer Salem Almansori, die mij echter weer naar de media adviseur 
Samr Al Marzooqi doorstuurde. De laatste wilde toestemming van een 
aanwezige staatssecretaris hebben. Deze was in gesprek en we zouden 
gebeld worden, hetgeen niet gebeurde. Deze grootste en mooiste stand 
van de beurs bleek een onneembare vesting (moe.gov.ae/en/).

Anders was dat bij de Egyptische stand, een aardige en zeer welwillende 
dame. Zij vertegenwoordigde de “MOET”, het ministerie voor educatie 
en technische educatie. Teachers First is een programma waarmee men 
leraren probeert te professionaliseren op het gebied van, zoals men dat 
daar noemt, een lerende samenleving. Voor deze ontwikkeling heeft 
men 10.000 leraren (de top van de piramide genoemd) uitgekozen om 
1 miljoen leerlingen binnen 18 maanden te bereiken. Leerlingen die zich 
voorbereiden op de moderne samenleving (teachersfirstegypt.com). 
Het lijkt ons interessant om over een jaar de resultaten eens te bekijken, 
de 18 maanden zijn dan al verstreken.

Populair: de micro:bit 
Naast de Arabische kastelen nemen de Aziatische vertegenwoordigers 
een meer bescheiden plek in. Het zijn veelal stands die hun technologie 

Als budget en tijd het toelaten, is een bezoek aan dit grote ICT-evenement zeker aan te raden. 
Commercie, onderwijs en gadgets worden zo prettig mogelijk gepresenteerd, waardoor er ook een zekere 

amusementswaarde is. Niet voor niets wordt Bett dan ook een show genoemd. De internationale Bett is 

vooral op het gebied van onderwijsontwikkeling in wereldperspectief trendaangevend.

Bett 2019: vooral 
meer van hetzelfde

baseren op Arduino, Raspberry Pi en de micro:bit. Vooral de zoge-
naamde BBC micro:bit, ontwikkeld voor het computeronderwijs in het 
Verenigd Koninkrijk, kwam prominent aan bod. Op het bordje ter grote 
van een creditcard zit een ARM Cortex-M0 processor, versnellingsmeter, 
kompas-sensor, een display bestaande uit 25 led’s, twee programmeer-
bare knoppen, 23 uit- en ingangen, Bluetooth een USB-aansluiting. 
Dit in 2016 op iedere Engelse school geleverde kaartje is vooral geschikt 
voor STEAM en coding. STEAM is een afkorting van Science Technology 
Engineering Art Mathematics. Om de nadruk te leggen op informatie-
technologie wordt de letter ‘A’ vaak weggelaten en spreekt men over 
STEM. STEAM of STEM stands zijn volop aanwezig, zo waren er heel wat 
startups die op basis van het micro:bit-kaartje een educatief bedrijf zijn 
begonnen. Helaas was er erg veel meer van hetzelfde. Zo liet een tiental 
stands het bekende autootje over de zwarte lijn rijden en hadden ze 
hooguit nog een of twee andere producten in de aanbieding.
Chinese bedrijven domineerden de BETT of gebied van STEM onderwijs. 
Dat deden ze opvallend goed, want het was vaak zeer druk bij de te 
kleine stands. Wij hebben er ook minstens de helft van onze kostbare 
tijd doorgebracht. 

VIVES 164
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Kickstarter-succes DFRobot 
Opvallend daarbij was het bedrijf DFRobot, opvallend omdat dit bedrijf 
zowel elektronica componenten als lesbrieven en instructievideo’s voor 
al haar materiaal ontwikkeld heeft. Al snel viel de Boson Kit op, ooit een 
zogenaamd Kickstarter-product. Boson is een set van kleurgecodeerde 
elektronische blokken die werken met micro:bit, en andere open source. 
In de Starter Kit zitten acht elektronische modules met sensoren en 
actuatoren om geluid, licht en bewegingsinteractie te ondersteunen. 
De Boson Kit is opschaalbaar en te coderen met Scratch, JavaScript of 
Python. DFRobot concentreert zich niet alleen op micro:bit, ook voor 
Raspberry Pi en Arduino hebben zij diverse speciaal voor het onderwijs 
ontwikkelde modules gemaakt. Aan de standmuur hangt de LattePanda 
V1.0, een Windows 10 mini PC met een geïntegreerde Arduino-processor 
waarmee de Boson Kit kan samenwerken. De website van DFRobot is de 
moeite waard om eens te bekijken dfrobot.com.

Robots op Bett 
Robots in alle soorten en maten lijken de Bett te domineren. Prijs en 
complexiteit zorgen ervoor dat we aan een aantal stands niet te veel tijd 
besteden. Wel nemen we tijd voor de stand van Gomer (glitech.com). 
We zien daar een eenarmige robot leuke stunts uithalen en vragen naar 
de meerwaarde. Volgens de producent is Gomer de eerste intelligente 
robot met kunstmatige intelligentie (AI). Het apparaat herkent gezich-
ten, patronen en emoties. Met grafische programmering van Googles 
Blocky (developers.google.com/blockly) kunnen opdrachten worden 
gemaakt. Een andere robotfirma is Mio ROBOT. Mio zegt vooral geschikt 
te zijn voor het primair onderwijs, hetgeen voor ons enkel te beoordelen 
valt op basis van de vele gebruikte kleurtjes (robo3.cn). 

Hoewel producten uit China een prominente plek lijken in te nemen, 
zijn uiteraard ook andere landen bezig het curriculum met eigen 
materialen vorm te geven. Uit Engeland komt het bedrijf Invent! 

Robots in alle soorten 
en maten lijken de Bett 
te domineren 

Aandachtspunten!
Voor een gedegen bezoek aan de Bett moet men twee 
dagen uittrekken. Ook dan kan men onmogelijk alle stands 
en lezingen bezoeken. Bett is wereldwijd een van de toon-
aangevende onderwijsbeurzen, vandaar dat diverse landen 
er vertegenwoordigd zijn. Kritiek is er ook, zo stelde pi-top 
voorman Graham Brown-Martin in een blog dat er veel 
materiaal over de schutting in het onderwijs wordt gewor-
pen. Bekijk zijn blog: blog.pi-top.com

Wat is Bett?
De 35e Bett Show werd dit jaar voor de zevende keer gehouden in 
de Exhibition Centre London. De afkorting Bett staat voor British 
Educational Training and Technology Show. Jaarlijks bezoeken onge-
veer 35.000 belangstellenden uit 113 landen deze ICT-beurs. Onder 
de 850 aanwezige bedrijven bevinden zich 100 startups. Nagenoeg 
alle aanwezige standhouders richten zich op onderwijs en ICT. Voor 
bezoekers die online inschrijven is de Bett Show gratis.

Blocks (inventblocks.com). Invent heeft een knutseldoos bedacht. Met 
schroefjes en op Meccano lijkende blikken platen bouw je een hijskraan 
of auto die via de micro:bit aan te sturen is. Bij het Tsjechische ITveS-
KOLE (itvskole.cz) werd er verwezen naar lesmateriaal dat verkrijgbaar 
is op de website itriangle.cz. De makers gaven daarbij hoog op over 
hoe mooi dat te gebruiken is bij maakonderwijs, oftewel STEM. Ook uit 
Turkije waren STEM-materialen te zien. Het Engels klinkende bedrijf 
Twin had zijn technologie op een LEGO-achtige onderbouw gebaseerd. 
Met behulp van Twin modules zijn technologieën uit de dagelijkse 
praktijk na te bouwen, denk daarbij aan een huisalarm of automatische 
deur. Dit alleraardigst ogende materiaal richt zich vooral op het primair 
onderwijs. Via twin.com.tr is lastig na te gaan wat men nastreeft, maar 
speciaal voor de Engelstalige markt is er de website twinscience.co.uk. 

Robothype of echt bruikbaar?
In de persruimte werden we onverwacht getrakteerd op een presentatie 
van Graham Brown-Martin. Zijn bedrijf lanceerde daar de pi-top 4, een 
vierkant doosje met volgens hem de modernste onderwijsmogelijkhe-
den. Het grijze doosje heeft Raspberry Pi als besturingssysteem. In een 
introductiefilmpje zagen we dat het lichte kastje als besturingssysteem 
voor een drone een vogelvlucht maakte. Met behulp van de pi-top zijn 
vooral omgevingsveranderingen vast te leggen. Daarbij is volgens de 
bedenkers het kastje een volwaardige lichte computer. Je vraagt je af: is 
dit weer een robothype of is het echt bruikbaar? 

Pi-top is in elk geval interessant genoeg om eens nader 
onder de loep te nemen. 
Wie naar Bett gaat en denkt daar jaarlijks grote veranderingen aan te 
tre�en, zal teleurgesteld raken. Jaarlijks lijkt het alsof je meer van het-
zelfde te zien krijgt. De Bett Show is wel een plek waar je ideeën op kunt 
doen, er zijn immers zoveel mensen die over onderwijs en het gebruik 
van digitale leermiddelen nadenken.   

15
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Op het Amsterdamse voormalige marineterrein is één van de gebouwen omgetoverd tot een 
innovatieve leeromgeving: Codam Coding College. Naar het voorbeeld van het Parijse ‘42’ is topvrouw 

van TomTom Corinne Vigreux een bijzondere school gestart. Studenten leren er programmeren, in een 

peer-to-peerleeromgeving zonder leraren. Collegegeld en vooropleiding zijn niet nodig. Wel talent, 

creativiteit en doorzettingsvermogen. Vives zou Vives niet zijn als we van deze onorthodoxe school niet 

het fijne wilden weten.

I
n enkele maanden tijd heeft het voormalige marinegebouw 
een metamorfose ondergaan. Van buiten is het een opvallende 
verschijning geworden, met de zwart-wit geschilderde gevel die 
aan een barcode doet denken, aan een kant afgezet met houten 

panelen. Binnen oogt het gebouw licht en vriendelijk. Veel werkplekken 
met grote schermen, kunst aan de muren en lekkere loungebanken. 
Enkele studenten staan even te pauzeren. Een meisje van 19 dat niet kon 
kiezen uit het grote aanbod van vervolgopleidingen, een jonge juriste 
van 25, die toch meer voelt voor een carrière in de IT, een jongen van 23, 
opgegroeid in Latijns-Amerika en op zoek naar een toekomst met goede 
perspectieven. Allemaal zijn ze blij met de kans die Codam hen biedt 
en zijn ze enthousiast over de opleiding en vooral ook over de manier 
waarop ze zich de stof eigen maken.

Onorthodoxe school 42
David Giron is als directeur van Codam aangesteld. Giron was een aantal 
jaar werkzaam als hoofd onderwijs bij 42 in Parijs. Deze onorthodoxe 
school werd in 2013 opgericht door de Franse telecom entrepreneur 
Xavier Niel en kreeg inmiddels navolging in San Francisco met 42 Silicon 
Valley. 
De naam 42 is overigens een verwijzing naar het sciencefiction boek 
The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy van Douglas Adams. 42 is in het 
boek het antwoord op de ultieme vraag van het Leven, het Heelal, en 
alles. Op 42 leren jongeren programmeren. Dat doen ze door opdrach-
ten uit te voeren en door samen te werken. Zonder leraren en zonder 
boeken. Naast de twee o� iciële campussen van 42 in Parijs en San Fran-
cisco heeft de organisatie een licentie uitgereikt aan scholen in Lyon, 
Roemenië, Zuid-Afrika, Oekraïne, België, Rusland, Marokko en Neder-
land. Corinne Vigreux heeft altijd een grote passie gehad voor innovatie 
en technologie en wil graag dat jongeren, los van hun opleiding, 
economische achtergrond of financiële draagkracht, zo goed mogelijk 
de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Daarom heeft ze Stich-
ting Codam opgericht, waarmee ze Codam financiert. Als oprichtster is 
Corinne Vigreux nauw betrokken bij Codam en heeft ze veel contact met 
de studenten. De dagelijkse leiding is echter in handen van Giron.

Selection Piscine
In september 2018 was de allereerste selectieronde voor Codam, dat 
zich richt op jonge mensen tussen de 18 en 30 jaar. Codams ‘Selection 
Piscine’ is een intensieve selectieprocedure van vier weken die poten-
tiële studenten bekend maakt met de eerste basisprincipes van het 
programmeren. “Stap voor stap kan zo iedereen die gemotiveerd en 

gedreven is een nieuwe Codam-student worden”, legt Giron uit. “Dit 
eerste jaar starten we met 120 studenten. Ruwweg plaatsen we een 
derde van de mensen die zich hebben aangemeld. Als we op stoom 
zijn, zullen we voor de volgende studiejaren jaarlijks 240 studenten 
aannemen. Onze studenten komen uit het hele land, een enkeling ook 
van buiten Nederland. Allemaal zijn ze erg gemotiveerd, daar hebben 
we ze op geselecteerd. En ze zijn sociaal ingesteld. Juist omdat je veel 
moet samenwerken met andere studenten en continu nieuwe mensen 
ontmoet, is dat eigenlijk de belangrijkste vereiste. We werken niet met 
een gewenste of verplichte vooropleiding. Doe je dat wel, dan begin je 
met een gelijksoortige groep en eindig je daar ook mee. Codam zoekt 
juist naar jonge mensen die op onverwachte oplossingen uitkomen. Als 
we een heel diverse studentenpopulatie hebben, dan verwachten we dat 
ze met innovatieve oplossingen komen. Daarom willen we ook uitkomen 
op ongeveer evenveel vrouwelijke als mannelijke studenten, anders dan 
de tien procent vrouwen waaraan we gewend zijn in de IT.” 

Vijftig procent vrouwen
De ambitie om het aandeel vrouwelijke studenten op te trekken naar 
vijftig procent komt van Corinne Vigreux zelf. Bij de meeste technische 
opleidingen in Nederland is slechts tien procent van de studenten 
vrouw. “Daarvoor zullen we veel moeten werken met rolmodellen”, is 
de overtuiging van Giron. “Bij de eerste groep studenten zitten we nu 
op 23 procent vrouwen, dus dat is al ver boven het gemiddelde bij de 
IT-opleidingen in Europa, maar we stoppen hier niet.” Codam is een par-
ticuliere school en is nog niet geaccrediteerd. Het nadeel daarvan is dat 
studenten vooralsnog geen gebruik kunnen maken van het leenstelsel 
van DUO. “Onze school richt zich juist ook op ondergerepresentateerd 
talent. Dat maakt het lastig”, aldus Giron. “Voorlopig proberen we geac-
crediteerd te worden. Bovendien vragen we aan geen enkele student 
collegegeld.” De voertaal binnen Codam is Engels. Gemiddeld zullen de 
studenten drieënhalf jaar op Codam doorbrengen.

Codam Coding College: 
ticket to the future?

Peer-to-peer, leren van elkaar, zonder leraren, zonder boeken en zonder collegegeld

Als je de ‘why’
begrijpt, beklijft de 
kennis zoveel beter 

tekst: Brigitte Bloem
foto’s: Codam16
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Vraagstukken
De lesstof wordt ‘gegamificeerd’ aangeboden. Studenten lopen in een 
bepaalde volgorde vraagstukken door, waar ze mee aan de slag gaan. 
Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, worden aan de lesstof regel-
matig nieuwe projecten toegevoegd, zodat de inhoud dynamisch en 
relevant blijft. Naarmate ze verder komen krijgen ze meer keuzemoge-
lijkheden, zodat elke student het soort projecten aangereikt krijgt, waar 
hij of zij gemotiveerd mee aan de slag kan. Alleen bij de intake werken 
studenten individueel aan een probleem. Daarna wordt het al snel 
teamwork en werken ze samen met andere studenten aan oplossingen. 
Naarmate de projecten ingewikkelder worden, worden de teams steeds 
groter. Giron: “Dat is heel waardevol, want zo gaat het er immers ook 
aan toe in het werkende leven. Een groot voordeel is dat je door team-
work gedwongen wordt je kennis te delen, te overleggen en te leren van 
de ander. Wij noemen dit peer-learning. Bovendien evalueer je met de 
groep. Omdat we geen leraren hebben, is dat dé manier om studenten 
te laten inzien op welke punten verbetering mogelijk en/of nodig is. De 
evaluatie is niet tech-georiënteerd, het is resultaatgericht. Het gaat er 
veel meer om dat je hebt bijgedragen aan de oplossing, op wat voor 
manier dan ook. Dat geeft studenten veel ruimte voor creativiteit en 
out-of-the-box oplossingen. Daarnaast wordt elke student beoordeeld 
door vier of vijf andere studenten.”

Geen boeken
Giron vervolgt: “In feite leren onze studenten hoe ze kunnen leren. Dat is 
cruciaal om je in de huidige, maar vooral in de samenleving van de toe-
komst nuttig te maken. De ontwikkelingen gaan zo bizar snel. Onderwijs 
op school loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan. Zodra je bepaalde 
kennis over wil brengen, is die alweer verouderd. We hebben te maken 
met voortdurende veranderingen. Bij Codam gebruiken we daarom ook 
geen boeken. Ik ben dol op boeken en ik houd van lezen, maar voor 
onze opleiding hebben we geen boeken nodig. Alles is bij ons digitaal. Ik 
adviseer studenten wel om boeken te lezen voor hun ontspanning. Dat 
is goed voor hun geestelijke gezondheid. Steeds meer zijn we het idee 
los gaan laten dat we kennis over willen brengen. Nee, bij Codam leren 
jongeren hoe ze zelf kennis kunnen opdoen en die kunnen gebruiken 
om problemen op te lossen. Vaardigheden als probleemoplossend ver-
mogen en creativiteit zijn veel belangrijker geworden. Daar moet je het 
in de toekomst mee doen.”

We willen uitkomen 
op ongeveer evenveel 
vrouwelijke als mannelijke 
studenten

De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen planning en 
voortgang. Het schoolgebouw is 24/7 open. Studenten kunnen komen 
en gaan wanneer ze willen. “Dat geeft vrijheid om je werk af te maken, 
zodat je thuis niets meer hoeft te doen aan school”, is de ervaring van 
Giron. “Bovendien kunnen in die 24 uur meerdere studenten van een 
werkplek gebruik maken.” Wanneer een student inhoudelijke vragen 
heeft, dan kan hij of zij terecht bij medestudenten of op internet. “Het 
blijkt dat ze er altijd uitkomen”, weet Giron. “Voor logistieke of persoon-
lijke vragen zijn er overdag altijd voldoende stafmedewerkers aanwezig. 
In totaal zijn we met z’n negenen.” Met stageplekken en opdrachten 
van bedrijven zullen de Codam-studenten worden getraind in de echte 
wereld. Inmiddels zijn er al veel contacten gelegd en starten binnenkort 
allerlei workshops, hackatons, masterclasses en talks in samenwerking 
met het bedrijfsleven. “Juist ook van mensen buiten de techniek, omdat 
verbreding van de horizon van de IT-er juist heel belangrijk is”, bena-
drukt Giron.

Ticket to the future  
“Onze studenten ontvangen geen diploma. Daartoe gaan we ook 
zeker niet over”, zegt Giron beslist. “Diploma’s geven per opleiding een 
bepaald format weer. Onze studenten passen niet in een format. Steeds 
meer hebben we op de arbeidsmarkt mensen nodig met specifieke skills 
voor een bepaalde werkgever. Wij leveren heel veel verschillende jonge 
mensen met uiteenlopende kennis en vaardigheden. De een past bij dit 
bedrijf, de ander bij weer een ander bedrijf. Het is aan onze studenten 
zelf om hun eigen pad met kennis en ervaring te bewandelen. Voor 
elke student is er zeker een goede match met een bedrijf of organisatie 
te maken. Als ze op gesprek gaan, zullen ze prima kunnen aangeven 
waar ze goed in zijn.” Studenten aan de Franse partnerschool 42 krijgen 
gemiddeld twee banen per persoon aangeboden. Giron verwacht dat 
dit straks voor de studenten van Codam niet anders zal zijn. “Als je kunt 
programmeren, gaat er een wereld vol mogelijkheden voor je open: 
werk als softwareontwikkelaar voor een techbedrijf in de cloud, product 
design, game programmering, mobiele apps, VR, robotics of je eigen 
startup. Alle intellectuele eigendom behoort immers toe aan de studen-
ten, zo hebben we bepaald. In die zin vind ik Codam echt een ticket to 
the future.”

Samenwerking
Op de vraag of Giron mogelijkheden ziet voor samenwerking tussen 
Codam en het reguliere onderwijs in Nederland, antwoordt de Frans-
man positief. “De eerste contacten zijn al gelegd. Voorlopig in de regio 
Amsterdam, maar ik kan me voorstellen dat we gaan kijken of we stu-
denten uit kunnen wisselen op onderdelen van lesprogramma’s”, licht 
Giron toe. “Ook zijn we aan het kijken of onze studenten iets kunnen 
betekenen voor basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in 
Amsterdam en omgeving. Ik zie daar zeker kansen. Het is nog te vroeg 
om daar concreet over te zijn, maar we gaan zeker dingen samen doen. 
En onlangs haalden we al de Bomberbot coding kampen naar onze 
school.”

Giron sluit af met een advies aan zijn Nederlandse collega’s. “Het is 
belangrijk voor ons om alle leerlingen te vertrouwen. Er zijn leerlingen 
die het op school niet goed doen, omdat ze zich vervelen. Zouden deze 
leerlingen meer autonomie krijgen, dan kunnen ze misschien meer zelf 
bepalen wat ze willen leren en op welke manier ze dat willen doen. Dat 
motiveert enorm, is onze ervaring op 42 en inmiddels ook bij Codam. 
Leerlingen worden daardoor meer eigenaar van hun eigen onderwijs 
en voelen zich verantwoordelijk. Voor het basisonderwijs ligt dat mis-
schien wat lastiger dan voor het voortgezet onderwijs. Hoe jonger, hoe 
meer sturing er nodig is, denk ik. Het Nederlandse onderwijs zou ook 
meer gebruik kunnen maken van gamification. Zelf uitproberen, zelf 
zoeken naar oplossingen werkt enorm motiverend voor jongen mensen. 
En koppel kennis aan toepassingen. Als je de ‘why’ begrijpt, beklijft de 
kennis zoveel beter.” 
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N
ieuws is pas nieuws als het een beetje 
aangedikt en spectaculair is, anders is het 
de moeite niet om erover te schrijven. Goed 
nieuws verkoopt niet. Welke keuzes maken 

scholen en individuele docenten? Waarom doen ze dat? 
Maar ook: welke keuzes maken journalisten? Vooral als 
het om mensen gaat, heb ik er soms wel moeite mee 
dat iets al snel in (online) kranten staat, voordat er echt 
gekeken is naar de andere kant van het verhaal.

Het incident met de instructeur die een leerling uit de les 
verwijderde na een strubbeling in de klas. Het incident 
kreeg een naam: nekvel-incident en de instructeur werd 
de nekvel-docent. De docent, Gerrit Keeman, heeft 
er bewust voor gekozen om de pers op te zoeken. De 
manier waarop het incident afgehandeld werd binnen 
school was daarvoor de reden. Online en in de kranten 
zag ik dat collega’s (van dezelfde school en andere 
scholen) direct klaarstonden met hun mening. ‘Mag niet, 
kan niet, weg met die man, weg met dat bestuur’ en nog 
meer fraais. Datzelfde gebeurde met een docent die 
volgens zeggen van de leerlingen de Islam beledigd had. 
De docent zit thuis en de leerlingen zitten nog op school. 
Hijzelf geeft aan dat het verhaal niet klopt, maar de leer-
lingen zijn in dit geval de ‘winnaars’ en hebben blijkbaar 
altijd gelijk.

Ook de docent die porno keek op school terwijl de 
beamer nog aangesloten was aan de laptop, werd breed 
uitgemeten in de media. Eerst veroordelend inclusief de 
directe schorsing, vervolgens vragend, klopte het verhaal 
wel? Was hij er nu wel of niet ingeluisd, omdat leerlingen 
hem de tip gaven om te zoeken naar assteen? Via een 
achterdeurtje hoorde ik dat de leerlingen er erg veel lol 
om gehad hadden, maar vervolgens namen andere leer-
lingen het voor hem op en protesteerden op de school 
zelf. Inmiddels zijn de school en de leraar met elkaar over-
eengekomen dat hij lekker vervroegd van zijn pensioen 
mag gaan genieten. De mijnheer van het nekvel-incident 
heeft ook gekozen om niet meer voor de klas te gaan 
staan. Waarschijnlijk wordt er ook vervroegd afscheid 
genomen van de geloofsbelediger. Met leerlingen is er 
wel of niet een goed gesprek gevoerd en klaar is Kees.

Maar, zit het probleem niet iets dieper? Zijn wij inmiddels 
niet gewend aan snelle nieuwtjes en vooral nieuws op 
sites als Dumpert en GeenStijl? Zijn wij als volwassenen 
ook al niet te veel gewend aan schandpaalnagelen? 
Zolang het onszelf maar niet betreft?

Persoonlijk vind ik dat zowel onderwijsprofessionals als 
de professionele journo’s soms even moeten wachten 
met een artikel en een oordeel. Het is echt heel eenvou-

dig om iets te publiceren op internet, maar o zo lastig 
weer weg te halen. Zou het niet verstandiger zijn om nog 
iets meer aan de opvoeding van de leerlingen te doen? 
Mediawijsheid? We beschermen leerlingen door over 
allerlei zaken te schrijven die gevaarlijk voor hen zijn: 
sexting, fraude en online gedrag. We schrijven boeken 
vol over wel of geen telefoon in de klas. We vinden met 
zijn allen ook nog eens iets van iemand, met naam en 
toenaam of bijnaam.

Als we willen dat het vak leraar meer respect krijgt en 
een beter imago, zouden we daar dan niet zelf eerst 
eens bij ons eigen gedrag stil moeten staan? Ik weet als 
geen ander dat Twitter ‘slechts een heel klein percen-
tage van leraren herbergt, maar als er daar als zo met 
modder gesmeten wordt, hoe ziet dat er dan uit in de 
‘echte’ wereld? Hoe komen de incidentdocenten de 
lerarenkamer binnen? Wat doen de collega’s en ouders 
vervolgens? Smiespelen die allemaal als de incidentdo-
cent er niet is? Roddel en achterklap?

We sneren vaak dat iets ‘evindece based of evindence 
informed’ moet zijn als het om onderwijs gaat. Maar we 
gaan niet op zoek naar bewijzen of het tegendeel als het 
gaat om personen en organisaties. Bijbels? Wat gij niet 
wilt dat u geschiedt… 

18

VIVES 164

tekst: Karin Winters / cartoon: Loko Cartoons

De afgelopen weken kwam het herhaaldelijk voor dat een leraar – of zelfs een hele school – in het nieuws 

kwam. Kijk, als het nu goed nieuws is, dan is het niet erg, dan zijn de scholen en betrokkenen er als de kippen 

bij om het nieuws dagenlang zelf rond te blijven roeptoeteren. Maar oh wee als het uitglijders zijn, dan is dat 

voor alle betrokkenen een drama.

Incidentdocent

CARTOON
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Interactief 
ontwikkelen

H
et opleiden van leerlingen naar digitaal geletterde burgers 
begint vaak aan de basis. Er komen steeds meer interactieve 
toepassingen die leerlingen kunnen uitdagen in hun 
ontwikkeling. Vanuit de zorg komen robots zoals: Paro, 

Zora en Tinybot Tessa het onderwijs binnen. Daarnaast is het aanbod 
aan interactief ontwikkelingsmateriaal en speelgoed groot. Nieuwe 
technologische toepassingen worden vaak direct in speelgoed 
verwerkt, zodat er ieder jaar weer veel nieuwe artikelen worden 
aangeboden. Dit biedt ook kansen voor leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften. Het mee kunnen doen aan een activiteit is voor 
deze leerlingen niet altijd vanzelfsprekend. Robots en interactief 
ontwikkelingsmateriaal maken het mogelijk dat elke leerling kan 
deelnemen op zijn eigen niveau en manier.
Voor veel scholen is het aanscha�en van relatief dure interactieve 
robots en ontwikkelingsmaterialen vaak niet reëel. In dit artikel 
laten we zien hoe je met een klein budget gevarieerd interactief 
ontwikkelingsmateriaal voor jouw klas kunt aanscha�en.

Het belang van interactief ontwikkelingsmateriaal
Uit onze ervaringen in verschillende klassen blijkt dat robots en 
interactief ontwikkelingsmateriaal ervoor zorgen dat de leerlingen meer 
betrokken zijn, meer plezier hebben en extra uitgedaagd worden.

Op de website van verschillende speelgoedfabrikanten is te lezen dat 
het ontwikkelingsmateriaal van nu wordt gemaakt voor een nieuwe 
generatie denkers. Leerlingen leren het meest wanneer ze met plezier 
kunnen spelen, uitproberen, ontdekken en uitgedaagd worden. Er wordt 
interactief materiaal ontwikkeld dat speelplezier oplevert en daarnaast 
de vaardigheden stimuleert die vermeld staan in Partnership voor Leren 
in de 21e eeuw (P21). Bij leren in de 21e eeuw draait veel om digitale 
geletterdheid. Het spelen met interactief ontwikkelingsmateriaal vormt 
daarin een belangrijke basis. Leerlingen ontwikkelen op die manier 
vaardigheden zoals: communiceren, samenwerken, creativiteit, kritisch 
denken, lezen, schrijven en rekenen.

Het selecteren van interactief ontwikkelingsmateriaal
Het grote aanbod aan materialen maakt het ingewikkeld om datgene te 
kiezen wat bij de groep leerlingen past waarmee jij werkt. 
Handig om over na te denken bij de aanschaf:
• Is het geschikt voor de leerlingen in jouw klas?
•  Daagt het de leerling uit in het ontwikkelen van vaardigheden zoals 

communiceren, kritisch denken, samenwerken en creativiteit?
• Wordt de leerling uitgedaagd om te reageren op het materiaal?

•  Wordt de leerling uitgedaagd om in beweging (actie/reactie) te 
komen?

• Sluit het aan bij de interesse van de leerlingen? 
• Gaat het niet snel stuk?
• Is het na één keer gebruiken nog steeds leuk?
• Hoe zit het met de prijs/kwaliteitsverhouding?

In het najaar hebben wij in de bekende speelgoedfolders gezocht naar 
robots en interactief ontwikkelingsmateriaal. Een aantal voorbeelden 
stellen we aan jullie voor:

Beat Bo
De Beat Bo is een robot waarmee een leerling kan dansen, bewegen, 
zingen en praten. De Beat Bo bevat spelletjes waarmee een leerling 
kennismaakt met de letters, kleuren en tellen. 
Lestip: Druk op de verschillende knoppen en ontdek samen met de 
leerlingen wat je met de Beat Bo kunt doen. 
 
“Bij ons op school hebben we een Beat Bo voor onze kleuters. Ze 
kunnen er mee dansen, spelletjes doen met kleuren, tellen oefen en 
nog veel meer. Toen ik onlangs in de klas kwam vroeg een leerling me 
om de robot niet mee terug te nemen, want ze wil de robot al niet meer 
missen.”

-  Thierry Koningstein, Beleidsmedewerker ICT Onderwijscentrum 
Leijpark Tilburg en Coördinator Gewoon Speciaal ICT 

Clementoni Mind Designer Robot
De Clementoni is een intelligente robot, waarmee de leerling onder 
meer kennismaakt met coderen en tekenen.
Lestip: Laat de leerlingen de robot opdrachten geven die door de 
geïntegreerde spraakherkenning uitgevoerd worden.

“Na een eerste kennismaking tijdens een inspiratiesessie in het iXperium 
Arnhem hebben wij De Clementoni Designer robot aangeschaft. De 
robot hebben wij meegenomen tijdens een iXperium On Tour op 
basisscholen in de Achterhoek. Leerlingen en docenten waren enorm 
enthousiast en ontdekten samen de verschillende mogelijkheden van de 
robot.” 

 - Sjaak Janssen, Mentor media educatie, Community Learning Center 
iXperium Arnhem

Co-de rups
De Co-de rups stimuleert leerlingen om tijdens het spelen te 
experimenteren. Het helpt ze met probleemoplossend denken, plannen, 
ordenen en kritisch denken.

Lestip: Zet een parcours uit op de vloer. Geef de leerlingen de opdracht 
om Co-de rups zo te programmeren dat deze over het parcours rijdt. Stel 
vragen aan de leerlingen zoals: Waar denk je dat de rups naartoe gaat?

De wereld om ons heen is constant en steeds sneller in 
beweging. Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen 

zich in rap tempo op. Mensen en technologie staan steeds 

meer in verbinding met elkaar. Dit vraagt om het opleiden 

van leerlingen tot kritisch en digitaal geletterde burgers. 

In het onderwijs zie je in toenemende mate aandacht voor 

digitale geletterdheid. Dat geldt in het bijzonder ook voor 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
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Hugs
Deze interactieve knu�elaap is zacht en ziet er schattig uit. Als je Hugs 
in de lucht gooit of knu�elt, hoor je allerlei geluidjes. Hugs kan kusjes 
geven, knorren, je stem opnemen en met een hoog piepstemmetje 
terugspreken.

Lestip: Zet Hugs in om een rollenspel te spelen.
“We hebben in onze klas verschillende interactieve materialen zoals: 
Mind Designer Robot, Bee bot, Blue bot, diverse kleine sprekende 
robots, Makey Makey, Hoover Kick en Hugs. Het zijn harde en zachte 
materialen, leerlingen hebben verschillende voorkeuren, en kunnen 
wel of niet iets zelf met hun handen. In het algemeen is er een reactie 
van de leerlingen op handelingen die de begeleider doet. De leerlingen 
reageren op het napraten van de sprekende robots, de beweging van 
de Mind Desiger Robot die een lijn tekent of de Beebot die een toren 
omduwt. Sommige leerlingen besturen zelf de iPad, knijpen in doekjes 
van de Makey Makey of duwen tegen de hoover kick. De Hugs is geliefd 
bij een aantal leerlingen vanwege het knu�elen en de geluiden die hij 
maakt.”

- Pauline Brouwer-Grosman, Onderwijsassistent Onderwijszorggroep, 
De Toekomst, Ede

Bla Bla Blocks
Bla Bla blocks zijn een combinatie van constructief speelgoed en leren. 
Fantasie en creativiteit van de leerling worden gestimuleerd. Er valt op 
veel manieren en in allerlei vormen met deze blokken te ontdekken.

Lestip: In te zetten in bijvoorbeeld een speelhoek. Laat de leerling 
de Bla Bla Blocks ontdekken. Stel vragen en daag de leerlingen uit de 
verschillende interacties van de blokken te ontdekken.
 
Inzet in de klas
De robots en het interactief ontwikkelingsmateriaal kunnen als 
groepsactiviteit(en) worden ingezet waarbij leerlingen in kleine groepjes 
samenwerken. Je hoeft als leerkracht of begeleider het materiaal niet 
tot in detail te kennen. Pak het materiaal de eerste keer samen met de 
leerlingen uit en ontdek samen wat je ermee kunt doen. Stel vragen 
aan de leerlingen en geef ze passende opdrachten die ze uitdagen om 
te communiceren, kritisch te denken, samen te werken en een beroep 
te doen op creativiteit. Op deze manier werk je met de leerlingen aan 
verschillende vaardigheden.

“De leerlingen en ook de klassenleiding waren super enthousiast toen 
we de Mind Designer Robot even mochten lenen en uittesten. Met alle 
leerlingen zaten we samen op de grond om het papier en de robot heen. 
Volgens mij was het nog nooit zo stil geweest in de klas. Iedereen zat 
geconcentreerd te kijken wat de robot allemaal ging doen. De robot 
tekende mooie figuren en kreeg een groot applaus van alle leerlingen. 
‘Wat knap!’ zeiden ze. Daarna nog met de robot over het labyrint, de 
leerlingen konden zelf de robot programmeren. Kortom: een groot 
succes!”

- Suzan van der Stap - te Hennepe, Leerkracht, Mariëndael Doetinchem

“Op de Kameleon maken we sinds kort veel gebruik van onder andere 
de Cosmo knoppen. We zien dat onze leerlingen veel enthousiaster zijn 
om hiermee te werken dan met ‘gewoon’ ontwikkelingsmateriaal. Door 
de verschillende spellen kan elke leerling op zijn eigen niveau werken 

Over de auteur
Dennis Arnold is ergotherapeut bij De Onderwijsspecialisten. 
Hij houdt zich in het bijzonder bezig met de betekenis en 
mogelijkheden van de digitale wereld voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Vanuit deze rol krijgt hij regelmatig 
vragen van scholen om mee te denken in de aanschaf van onder 
andere interactief ontwikkelingsmateriaal.

Gewoon Speciaal ICT netwerkbijeenkomsten 
Gewoon Speciaal ICT is het landelijk netwerk van en voor 
professionals binnen het onderwijs met een passie voor 
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en ICT. Hierbij 
worden door de deelnemers kennis en ervaringen “good 
practice” uitgewisseld met betrekking tot gebruik van ICT 
als middel bij het onderwijs aan leerlingen met speciale 
ondersteuningsbehoeften.

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-toepassingen 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 
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

en leren met de Cosmo knoppen. Het licht en geluid prikkelt hen op een 
positieve manier. We zetten de knoppen individueel en klassikaal in, dit 
is mogelijk omdat iedereen op zijn eigen niveau kan deelnemen.”

- Jojanneke van der Spek, Leerkracht Onderwijszorggroep de  
Kameleon 
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Belasting & Douane 
Museum 

Het Belasting & Douane 
Museum is een eigentijds 
museum rond een thema van 
historisch en maatschappe-
lijk belang. Met zijn collectie, 
tentoonstellingen, educatieve 
programma’s en publieksacti-
viteiten biedt het museum een 
cultuurhistorische beleving 
voor jong en oud. Het museum is geopend in 1937 en begon als een fiscaal-histo-
rische verzameling. Deze collectie vormt nog steeds de basis van het museum. 
Het is een bron van boeiende verhalen en een prikkelende kijk op belastingen. Het 
museum heeft zich ontwikkeld tot een publieksmuseum. Bezoekers kunnen in een 
thematische en interactieve opstelling, de waarde van Nederland ontdekken. Op de 
website kun je het lesmateriaal downloaden of een bezoek plannen.

cultuur   schoolreis   lesprogramma

bdmuseum.nl 

Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie is de 
oudste, de langste én meest 
benutte van alle Nederlandse 
waterlinies. Helemaal van 
Bergen op Zoom tot Grave. Een 
ketting van 160 kilometer die 
11 gezellige vestingsteden en 
prachtige ommelanden aan 
elkaar verbindt met een prach-
tig, historisch verhaal. Onze 
voorvaderen voerden oorlogen met water als wapen. Om Holland te verdedigen, 
creëerden zij een indrukwekkend stelsel van waterlinies. Op de website van de Zui-
derwaterlinie kun je alles lezen over deze bijzondere waterlinie en de vestingsteden 
die door de waterlinie met elkaar verbonden zijn. Leuk voor een geschiedenisles of 
nog beter: een dagje uit.

geschiedenis   schoolreis

zuiderwaterlinie.nl  

Educatieve 
stripboeken 

Stichting EurEducation wil 
jongeren in Europa deelgenoot 
maken van elkaars cultuur en 
geschiedenis. Dat doen ze door 
het uitgeven van educatieve 
stripboeken. Op de website 
ziet u alle delen en kunt u een 
bestelling plaatsen. Voor veel 
kinderen is leren lezen een 
flinke uitdaging. Een goede keuze van leesmateriaal is dan belangrijk. Stichting 
Eureducation biedt je daarom een (strip)boekenreeks aan voor groep 3 tot en met 
groep 6 van de basisschool. De stripboeken geven lezers de kans om op een andere 
manier te oefenen met lezen: met strips op hun eigen leesniveau. Vooral lezers met 
een lees- en/of motivatieprobleem hebben baat bij de serie. Dat komt doordat de 
strips en de grappen in de strips het leesplezier bevorderen. 

geschiedenis

eureducation.nl

GrowWizzKidv 

GrowWizzKid biedt via digitale 
lessen, naast plantenleer en 
techniek, lessen over bijvoor-
beeld het hefboome� ect en 
katrollen, situaties aan in de 
context van hedendaagse 
maatschappelijke vraagstuk-
ken op het gebied van Mens 
& Samenleving en Natuur & 
Techniek. Vanuit de lessen zijn 
de kerndoelen op praktische wijze geïntegreerd. De lessen bestaan voor groep 5 
tot en met 8. Echter, ook de jongste kinderen zijn bedreven in kweken en goed te 
betrekken bij voorlichting over gezonde voeding en de herkomst ervan. Kleuters 
kunnen helpen met water geven in de moestuin en kweken ook al eenvoudige 
producten als tuinkers in de GrowWizzKid. Zo vormt GrowWizzKid een goede door-
lopende leerlijn!

biologie   techniek   PO   
growwizzkid.nl

Jong ondernemen 

Vroeger werkten mensen hun 
hele leven voor één baas, vijf 
dagen per week, van 9 tot 5. 
Tegenwoordig wisselen we 
vaak van baan, worden steeds 
meer mensen ondernemer 
en werken bedrijven veel 
met flexwerkers. Om goed 
te functioneren in deze snel 
veranderende arbeidsmarkt is 
het noodzakelijk dat jongeren een ondernemende houding ontwikkelen. Zo kunnen 
ze inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt en weten ze waar hun talen-
ten liggen. De missie van jong ondernemen is dan ook dat alle jongeren de kans 
moeten krijgen om hun ondernemende kant te leren kennen via hun ondernemer-
schapsprogramma’s.

lesprogramma   loopbaan   
jongondernemen.nl/nl

DonorDenkers  

Orgaandonatie gaat iedereen 
aan, ook jongeren. Bespreek 
dit onderwerp in de klas. Dat 
helpt leerlingen een mening 
te vormen over donatie. De 
digitale lesmodules van de 
transplantatiestichting zijn 
objectief, interactief, flexibel 
en kosteloos. Werk ermee in 
het basisonderwijs, voortge-
zet onderwijs of het mbo. Met DonorDenkers kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 al 
beginnen om meer te leren en zich een mening vormen over orgaandonatie. Hoe 
werken onze organen en weefsels? Wat gebeurt er als de organen of weefsels niet 
meer goed werken? En hoe werkt een transplantatie? Vanaf het voortgezet onder-
wijs is er Donorwise waar leerlingen in 1 lesuur alle basiskennis over orgaandonatie 
aangeboden krijgen.

biologie   maatschappijleer   lesprogramma   
transplantatiestichting.nl/onderwijs 
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Wetenschaps-
nieuws op 
ScienceGuide  

ScienceGuide is het podium 
dat iedereen in het hoger 
onderwijs, de wetenschap 
en de kennissector verbindt. 
Het is de plaats voor nieuws, 
onderzoek en opinie. De 
redactie volgt het nieuws 
en bewaakt de kwaliteit van 
alle artikelen, of ze nu van eigen hand zijn of van derden. Redactionele onafhan-
kelijkheid is daarbij vanzelfsprekend voor een open dynamiek in het debat. Voor 
ScienceGuide staat het brengen van betrouwbaar nieuws voorop. Daarnaast bieden 
zij een platform voor iedereen die het hoger onderwijs en de wetenschap een warm 
hart toedraagt en zijn/haar gedachten hierover wil delen. Jouw deskundigheid 
draagt weer serieus bij aan het geïnformeerde debat over het hoger onderwijs.

wetenschap   VO   nieuwsplatform 

scienceguide.nl

Ontwikkelingen 
in het beroeps-
onderwijs 
‘Maak werk van onderwijs’ is 
het open blogplatform over 
de ontwikkelingen binnen 
het beroepsonderwijs. Ver-
schillende auteurs bloggen 
dagelijks over uiteenlopende 
onderwerpen, zoals nieuwe 
kwalificatiedossiers binnen 
het mbo, de nieuwe beroeps-
gerichte programma’s binnen het vmbo, onderwijsinnovatie, examens en het leven 
van een docent. ‘Maak werk van onderwijs’ is een initiatief van Edu’Actief, de uit-
gever voor het beroepsonderwijs. Wanneer je mee wil schrijven aan de blogs, kun 
je je aanmelden bij de redactie. Onder de gastbloggers zul je ook bekende namen 
vinden, zoals Peter Heerschop en Erik Veldboom.

bloggers   nieuws

maakwerkvanonderwijs.nl

Het huis voor 
democratie en 
rechtsstaat 

ProDemos is het ‘Huis voor 
democratie en rechtsstaat’. 
ProDemos legt uit wat de spel-
regels zijn van de democratie 
en de rechtsstaat en laat zien 
wat leerlingen zelf kunnen 
doen om invloed uit te oefenen 
– in de gemeente, het water-
schap, de provincie, het land en Europa. Het Bezoekerscentrum van ProDemos staat 
recht tegenover het Binnenhof in Den Haag. Vanuit die plek bieden ze rondleidin-
gen, educatieve programma’s, debatten, exposities, cursussen en ook zaalruimte. 
Jaarlijks ontvangt ProDemos tienduizenden scholieren, studenten, leden van 
politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden, die daar ervaren hoe 
politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.

burgerschap   maatschappijleer   politiek

prodemos.nl

Europese 
Commissie 

Deze nieuwe centrale website 
vervangt op termijn de vele 
websites van de Commis-
sie die nu nog online zijn. De 
commissie beheert diverse por-
tefeuilles. Denk bijvoorbeeld 
aan milieu, banen en energie. 
Per portefeuille kunt je op deze 
website uitgebreide dossiers 
met informatie vinden. De website bestaat uit twee delen: een politiek deel, waar 
de Commissie haar beleidsprioriteiten toelicht en een uitgebreid informatief deel, 
opgebouwd rond wat de meeste bezoekers belangrijk vinden (zoals is gebleken uit 
onderzoek). De teksten op de site zijn vaak complex en zijn daarom geschikt vanaf 
het voortgezet onderwijs.

maatschappijleer   burgerschap   VO

ec.europa.eu 

Verkeerssituaties 
oefenen 

Met WegWijsVR oefenen jouw 
leerlingen virtueel verschil-
lende verkeerssituaties. Dit 
kan met behulp van een tablet, 
telefoon, Oculus GO VR bril en/
of een computer met Win-
dows-besturingssysteem. In 
een virtuele omgeving kunnen 
kinderen veilig en in spelvorm 
het verkeer verkennen. Zo leren ze spelenderwijs omgaan met onverwachte situ-
aties die ze ook kunnen tegenkomen als ze op straat lopen of fietsen. WegWijsVR 
is er in twee varianten: een generieke versie en een variant specifiek voor scholen 
waarin de schoolomgeving van je leerlingen virtueel is nagebouwd. Ze komen 
daarbij langs verschillende herkenningspunten uit de regio. WegwijsVR sluit aan bij 
de verkeerseducatiemethode van VVN.

verkeer   lesprogramma

wegwijsvr.nl

The Daily Mile 

The Daily Mile is een heel 
eenvoudig, maar e� ectief 
concept dat toegepast kan 
worden op elke basisschool 
of peuterspeelzaal. Dagelijks 
onderbreken kinderen de les 
15 minuten om in hun eigen 
tempo een rondje te rennen of 
joggen met hun klasgenoten. 
De impact kan enorm zijn – niet 
alleen de conditie van de kinderen, maar ook hun concentratieniveau, stemming, 
gedrag en algehele welzijn kan vooruit gaan. The Daily Mile werkt voor leerlingen, 
leerkrachten en scholen. Het ondersteunt het recht van kinderen op een gelukkige 
en gezonde jeugd. Erben Wennemars is de grootste fan en ambassadeur van het 
project. 

beweging   PO   
thedailymile.nl 
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Voor en door leerkrachten

Zoeken en gebruik maken van bronnen

powered by
IT SERVICES

Wizenoze

Wizenoze is een online zoekmachine die op basis van 

trefwoorden educatieve content selecteert. Deze content 

wordt vervolgens ingedeeld in een vijftal leesniveau’s. Met 

Wizenoze ben je ervan verzekerd dat leerlingen op hun 

eigen leesniveau de juiste educatieve bronnen raadplegen.

Readspeaker

Readspeaker maakt het mogelijk om teksten binnen de 

portal voor te lezen. Hierbij zijn verschillende instellingen 

mogelijk, zoals bijv. het instellen van de voorleessnelheid.

Winkler Prins Junior Encyclopedie

Winkler Prins is een digitale encyclopedie boordevol 

informatie die de mogelijkheid biedt om in een veilige 

omgeving te zoeken naar duizenden geschikte artikelen. 

Van Dale

Van Dale Op School is een digitaal woordenboek waarbij 

zowel tekstueel als visueel de betekenis van het woord 

duidelijk wordt gemaakt. Niet alleen de betekenis maar 

ook vervoegingen, spreekwoorden, uitspraken en plaatjes 

worden getoond. 

Portal Onlineklas: technisch en inhoudelijk de beste van Nederland!

Over de Portal 

Thuis oefenen

Leerkrachten komen steeds meer in de knel met 

beschikbare onderwijstijd. Via een thuislogin kunnen 

kinderen na schooltijd aan de slag met bijv. topografie 

en verkeer. Hierdoor bespaar je tijd. 

Koppeling met Microsoft én 
Google!

Werkt u graag met Google en met Microsoft? Vindt u 

het lastig om te kiezen? Met de portal van Onlineklas 

hoeft u niet te kiezen. Wij ontsluiten beide!

Verbeter 
leerprestaties

Wat kan je ermee?

Onlineklas lezen, eindeloos lezen

Honderden boeken zijn klaar om gelezen te worden. Als 

leerkracht kan je boeken klaarzetten bij specifieke lessen, 

maar je kan de kinderen ook zelf laten kiezen. Een enorme 

keuze aan informatieboeken in  verschillende thema’s en 

op elk niveau.

Bibliotheek module

Naast Onlineklas lezen ook gebruik maken van de 

bestaande mediatheek of bieb op school? Dat kan met 

ons bibliotheeksysteem! Toets het trefwoord in en krijg 

direct een overzicht van alle boeken op school die je kan 

raadplegen. Breng de bieb weer tot leven.

Gepersonaliseerd leren / plusklas?

Zet per kind of per groep verschillende content klaar. 

Via het eenvoudige tegelmenu kun je zelf bepalen waar 

kinderen mee aan de slag gaan.

Als school maakt u het liefst een keuze voor het 

systeem waarin de kinderen goede, betrouwbare en 

kindvriendelijke informatie kunnen raadplegen. 

Dus vraag snel een demo aan.

TESTEN IN DE PRAKTIJK?

Vraag snel een demo aan bij een van onze dealers of 

bel rechtstreeks met Onlineklas:.   

VWC | T: 038 385 24 00

ITS | T: 070 320 3200

Brin | T: 050 317 1615

Onlineklas | 054 655 6505

Handig bij zaakvakkenonderwijs, spreekbeurten, 
werkstukken etc.

Handig bij dyslexie, moeilijke woorden of zinnen 
die leerlingen na het stillezen niet begrijpen.

Bestaande portals ontsluiten educatieve content via basispoort. Onlineklas doet dit ook, maar 
doet meer. Zij integreert content van diverse bronnen en kan zodoende vakoverstijgend, 
thematisch en bij alle vakgebieden worden ingezet.
Scholen die gebruik maken van de portal zien verbetering op het gebied van begrijpend/
studerend lezen, zaakvakken onderwijs, woordenschat en nog veel meer. Op de pagina hiernaast 
worden de verschillende integraties toegelicht.

Wat biedt de Portal? 

- Gebouwd voor en door leerkrachten

- Gebruiksvriendelijk voor kinderen

- Eenvoudig in beheer

- Boordevol content

- Zet in op brede ontwikkeling van kinderen,   

  kennis en vaardigheden

- Op school en thuis te gebruiken

- Ingericht voor gepersonaliseerd onderwijs

- Leerdoelen platform

- Device en inrichting onafhankelijk door   

  koppeling met Microsoft én Google!

Handig bij werkstukken, mediawijsheid, 
het raadplegen van betrouwbare bronnen etc.

Handig bij het verbeteren van de woordenschat 
en begrijpend en studerend lezen.

Handig bij: Zaakvakonderwijs, spreekbeurten, 
werkstukken etc. 

met een digitale 
leeromgeving

Uitgeverij Onlineklas | Grotestraat 126 | 7471 BS Goor | Tel: 0546 55 65 05 | info@onlineklas.nl | onlineklas.nl

Een demo
ontvangen?
onlineklas.nl
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tekst: Karin Winters26

D
at is op sommige scholen nog steeds zo, vandaar dit artikel om 
misschien eens een overwogen maar voorzichtige volgende 
stap te zetten. De markt is inmiddels ingesprongen op dit 
fenomeen oudercommunicatie en er zijn heel veel online 

communicatietools voor scholen beschikbaar. Zonder enig waardeoor-
deel en met het risico er een paar te vergeten, hieronder een rijtje van 
oudercommunicatietools. Met of zonder app en met of zonder koppe-
ling aan het leerlingvolgsysteem. Veel van de oplossingen koppelen ook 
de website van een school aan een app.

Mogelijkheden te over
De genoemde programma’s kunnen vaak veel meer dan alleen een 
nieuwsbrief maken: 
-  Het plannen van 10-minutengesprekken
-  Berichten aan slechts één ouder
-  Pushberichten als er echt belangrijke meldingen zijn
-  Portfolio vormen en verslagen door leerlingen
-  Het veilig delen van foto’s
Scholen hebben dus echt heel ruime keuzemogelijkheid, dat is vooral 
afhankelijk van het financiële plaatje. Want bijna alle tools kosten geld.

Maar, heb je dat allemaal wel nodig?
Is het niet handig om eerst eens binnen je school of team een aantal 
dingen na te gaan? Welke problemen denk je als school op te gaan 
lossen als je een communicatieplatform of -tool gaat gebruiken? Het 
kost misschien even wat tijd, maar waarschijnlijk maak je dan wel een 
weloverwogen keuze. Eerst maak je dan samen een functioneel ontwerp 
van wat je als team of school nodig hebt.  

Ik kan me nog herinneren dat ik als ouderraadslid de stencilmachine op 
vrijdagochtend aanslingerde. Mijn kinderen op de basisschool in de vorige eeuw kregen 

nieuwsbrieven vaak nog mee op papier. Als ouder kwam je er op maandagochtend 

achter dat tussen de bananenschil en de gymspullen een nieuwsbrief slingerde.

Schoolwapps - schoolwapps.nl
Schoolpraat - schoolpraat.nl 
Schoudercomm - schoudercom.nl
Socialschools - socialschools.nl
Parro - parnassys.nl/producten/modules/parro
Basisschool apps - basisschool-apps.nl
Hoy - hoyapp.nl
Fiep (Ziber Education) edu.ziber.nl/pg-24175-7-115301/pagina/fiep.html

Communicatietools 

Vragen die je daarbij kunt stellen zijn:

-  Welke middelen om te communiceren gebruiken we 
al?

Maak een lijstje van alle vormen van communicatie die je al gebruikt. 
Wees eerlijk over afspraken die je als school gemaakt hebt als het over 
gebruik va bijvoorbeeld WhatsApp en Facebook gaat. Mag dat volgens 
de richtlijnen?

-  Wat missen we in de communicatie?
Ga eens helemaal los op wat je allemaal zou willen. Zonder daarbij de 
standaard zinstart ‘ja maar’ te gebruiken. Wil je veel afbeeldingen delen, 
wil je een soort socialmediakanaal, wil je video’s delen, wil je blogposts 
laten schrijven? Wil je veel dingen automatiseren?

-  Welke vaardigheden vraagt de aanschaf van een 
communicatietool van ouders en teamleden?

Hoe digitaal vaardig moet je zijn om met een digitaal online tool te 
communiceren? Dat geldt niet alleen voor jouw team, maar ook voor de 
ouders. Hoe is de samenstelling van die doelgroep? Hebben ze allemaal 
een smartphone? Zijn ze digitaal vaardig genoeg? Wat zijn de minimale 
eisen aan de vaardigheden?

-  Welke technische ondersteuning is er nodig?
Is het veilig? Waar staan de gegevens? Mag dat?

-  Welke investering vraagt het van de school in tijd en 
in geld?

Laat een van de teamleden eens even alle bekende leveranciers langs-
gaan en van allen een prijs per leerling of per school opvragen. Er zijn 
echt best grote verschillen en het is vaak moeilijk om op de website van 
de leverancier die gegevens te vinden.

-  Wie moet er met wie communiceren?  
Bijna alle tools richten zich op de driehoek: school, ouder en docent. 
Het zenden van informatie vanuit de school. Kenmerk van de luxe tools 
is vaak dat ze heel veel mogelijkheden hebben. Heb je dat als school 
allemaal nodig? Soms is er zelfs de mogelijkheid van communicatie 
tussen ouders onderling mogelijk. Bijvoorbeeld als er gevraagd wordt 
om te rijden bij een activiteit. Heeft een school echt een visie over com-
municatie met ouders? Wat willen we met ouderbetrokkenheid en welke 
mogelijkheden hebben we dan nodig? Gaan we ouders niet te veel 
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TIP 
LoPosta is een gratis dienst waar je tot 2000 adressen op kunt slaan 
en automatische nieuwsbrieven kunt laten versturen. Het systeem 
is zo gebouwd dat ouders zich ook weer uit kunnen schrijven. Dat 
moet namelijk mogelijk zijn in het kader van de AVG.
laposta.nl
Maak in deze nieuwsbrieventool een template aan waar altijd 
dezelfde dingen eerst aan de orde komen. Activiteiten, oproepen 
en vakanties bijvoorbeeld. Nieuwsberichten uit de verschillende 
klassen kunnen daar altijd een plaatsje krijgen. Je kunt zelfs (als 
je een blog op je website hebt) die berichten automatisch laten 
meekomen.

Het voordeel van een digitale nieuwsbrief is groot
1.  Je plakt tekst in een standaard opmaak. 
2.   Je hoeft niet een document op te slaan en als bijlage met de 

e-mail mee te sturen. Het scheelt dus veel handelingen. 
3.   Je kunt je niet meer vergissen met het versturen van de 

nieuwsbrief met het foutje dat iedereen in de CC staat in plaats 
van de BCC.

4.   Het is duurzaam, want er wordt minder papier gebruikt door niet 
te printen. 

5.   Ouders hebben een keuzemogelijkheid. Je kunt namelijk de 
nieuwsbrieven als link op je nieuwspagina van de website 
zetten. Wanneer ouders zich niet abonneren (of uitschrijven) is 
alle nieuws nog beschikbaar op de website, zonder daar heel 
veel handelingen voor te verrichten.

Kortom, voor je als school een keuze maakt, is het slim om eerst de 
behoefte te peilen en een gedegen pakket van eisen op te stellen. Ga 
daarna pas een keuzeproces door.

lastigvallen? Kunnen dingen aan- en uitgezet worden? Heb je als team/
school al eens aan ouders gevraagd welke communicatiemiddelen zij 
graag gebruikt zouden willen zien? Kunnen ouders en docenten kiezen 
wat ze wel en niet willen ontvangen?

Tip voor dit keuzeproces
Nodig als je dat pakket van eisen hebt opgesteld eens een aantal 
leveranciers uit op school. Niet telkens maar één leverancier, maar doe 
het in een carrouselvorm. Vraag er een aantal om langs te komen en 
laat hen in verschillende lokalen vraag en antwoord (en natuurlijk korte 
demo’s) sessies uitvoeren. Leveranciers vinden het niet altijd leuk, want 
ze hebben weinig tijd…..maar dat probleem hebben jij en je team ook. Ga 
op dezelfde avond als team bij elkaar zitten en weeg alle mogelijkheden 
en oplossingen tegen elkaar af. Neem dan samen een besluit.

Andere keuzes en wensen
Een van de meest gehoorde wensen is het plannen van de ouder-
gesprekken. Vooral als er meer kinderen op dezelfde school in 
verschillende klassen zitten, is het plannen lastig. Ook duo’s die op 
verschillende momenten de gesprekken voeren, hebben vaak last van 
hoe het goed te plannen.
Daar zijn de meeste van de eerdergenoemde tools echt een uitkomst 
voor. Maar ook dan moet je eerst kijken wat je precies op welke manier 
wil plannen. Er zijn scholen en teams die de 10-minutengesprekken 
plannen met bijvoorbeeld een Google formulier (geef de gewenste tijd 
aan). Onlangs las ik echter op Twitter dat ouders dan afspraaktijden zelf 
wijzigen. Het vergt dus wel even wat puzzelwerk. Maar ook daar zijn 
(bijna gratis) tools voor te vinden. Dus wat vind je belangrijk? Onder-
staand een greep uit wat oplossingen.  

Doodle 
Een goedkope oplossing om 10-minutengesprekken in te plannen
doodle.com

FIEP 
Een andere tool die zeker de moeite waard is om te bekijken. Fiep is 
een oudercommunicatie-app van Ziber Education, een app waarmee 
je als school op een veilige manier met ouders en verzorgers 
informatie kunt delen. Ziber Education heeft een aantal betaalde 
maar ook gratis apps. 
edu.ziber.nl

Schoolgesprek
Schoolgesprek is een online tool waarmee je heel snel gesprekken 
in kunt plannen met ouders. Leerkrachten geven aan wanneer ze 
beschikbaar zijn, waarna ouders of verzorgers zelf een geschikt 
moment kunnen uitkiezen.
schoolgesprek.nl 

Andere oplossingen
Je kunt (zeker als kleine school) ook eens kijken naar iets minder luxe 
oplossingen om het als team in elk geval wat minder kostbaar en tijdsin-
tensief te maken.

1. Gebruik de website van de school alleen voor de 
algemene informatie.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan contactgegevens, de visie en de missie, 
vakanties, inloopmomenten en aanmelden. Het voordeel hiervan is dat 

het onderhoud aan de website niet heel veel tijd kost. Kijk
vier keer per jaar even of de informatie nog actueel is. De website is 
daarmee een informatieplatform voor geïnteresseerden. Slechts één 
pagina heeft nieuws, daar staan de nieuwsbrieven die de school ver-
stuurt aan ouders. Daarover later meer.

2. Maak een lege pagina op de website voor 
crisiscommunicatie
Deze pagina wordt gebruikt als er iets op of om de school gebeurt. Dit is 
de enige plaats waar wij in noodsituaties communiceren met betrok-
kenen. Je kunt daar in elk geval aangeven bij wie de pers moet zijn als 
er vragen zijn. Je hoeft op die manier niet de sociale media kanalen bij 
te houden en te vullen. Gebruik je als school Facebook, LinkedIn en/
of Twitter, dan kun je op die kanalen ook gemakkelijk met één bericht 
verwijzen naar deze pagina als er echt iets aan de hand is.

3. Kijk eens naar een nieuwsbrieven generator
Uit ervaring weet ik dat het altijd leuren is om nieuwtjes voor de nieuws-
brief te verzamelen, maar dat ouders het wel belangrijk vinden om op 
de hoogte gehouden te worden. Door de ouders de keuze te laten zich 
te abonneren op de nieuwsbrief (een abonneerknop op je website) zorg 
je ervoor dat zij zelf een keuze hebben. 
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Even voorstellen
Mijn naam is Susan Spekschoor en ik werk als leerkracht op De Ziep. Deze VSO school geeft onderwijs aan leerlingen (12-20 jaar) met een verstandelijke of meervoudige 

beperking. Daarnaast verzorg ik onder andere presentaties en workshops rondom inzet van iPad en apps in het onderwijs en geef trainingen. Via mijn site houd ik jullie graag 
op de hoogte van de (tijdelijk) gratis en nieuwste apps 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.

YouTube Kids – PO 
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis
De YouTube Kids app is een veiligere omgeving voor kinderen om filmpjes te bekijken. Wanneer het kind een aantal filmpjes heeft bekeken, komen 
er aanbevelingen vanuit YouTube op basis van eerder gebruikte zoektermen en eerder bekeken filmpjes. Als volwassene heb je de mogelijkheid om 
de zoekfunctie in- of uit te schakelen. Tevens kun je tijdslimieten instellen. Je kunt de app zowel ingelogd als uitgelogd gebruiken. Het kind kan kiezen 
uit vier onderwerpen: shows (denk hierbij aan animaties, tekenfilmpjes), muziek (bijvoorbeeld kinderliedjes, minidisco, bekende zanggroepen), Leren 
(educatieve filmfragmenten zoals Klokhuis, juf Roos, hoe leer je tekenen) en Ontdekken (onder meer vlogs, LEGO, Efteling). 

POP Prototyping On Paper – PO & VO 
Geschikt voor iPad en iPhone – Gratis
Marvel – PO & VO 
Geschikt voor Android – Gratis
Met de app POP/Marvel kun je afbeeldingen toevoegen en daarmee jouw eigen app bouwen. De app werkt met behulp van 
de door jouw gemaakte knoppen. Het gaat hierbij om een fictieve app. Wil je graag hulp bij deze app, dan kun je kijken bij 
missie ‘Bouw je eigen app’ van SkillsDojo (https://bit.ly/2IDv8Fl). Zij bieden instructiefilmpjes en downloads aan waarmee je 
stap voor stap een app ontwerpt en met de app POP/Marvel jouw eigen app kunt bouwen. 

De Praatapp – PO (bevat in-app-aankopen) 
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis 
De Praatapp is een app waarmee je spelenderwijs oefent met het nog beter uitspreken van klanken, woorden en zinnen. De gratis app bevat 
oefeningen met de letter L. Wil je de andere klanken ook oefenen dan kan dit via in-app-aankopen. Hiervoor betaal je € 4,99. Iedere klank bevat 
verschillende spellen: woordkaarten, lotto, memory, praatplaten, luisteren en tekenen. De app kan ook ingezet worden bij logopedie en NT2. 

Kiene Klanken en Magic Phonics – PO  
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis

Bij deze apps heb je interactieve letterstempels nodig. Hiermee ontdek en leer je de Nederlandse en Engelse taal. Achter iedere 
letterstempel zitten rubberen dopjes, allemaal op een unieke plek. Op deze manier herkent de app de letter die gestempeld wordt op het 

beeldscherm. De app bestaat uit een grote hoeveelheid oefeningen, een woordenboek en de mogelijkheid om zelf te stempelen. Wil je 
meer weten over deze apps? Je vindt een uitgebreide recensie op https://bit.ly/2GA9Zd4 en https://bit.ly/2V6SeVV. 

Bitmoji – PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis 

Gebruik je liever niet jouw gezicht als profielfoto? Dan is deze app een aanrader. Maak jezelf stap voor stap na. Van kapsel en kleur haar tot mond, kleur ogen 
en kleding. Wanneer jouw avatar klaar is, dan kun je deze opslaan en een keuze maken uit enorm veel illustraties waar jij zelf een rol in speelt. Deze illustraties 

zijn eventueel ook toe te voegen als stickers, toetsenbord en je kunt ze als afbeelding opslaan. Om Bitmoji te kunnen gebruiken, moet je een (gratis) account 
aanmaken. Bitmoji is ook goed te gebruiken tijdens de medialessen wanneer deze gaan over bijvoorbeeld privacy of wel of geen profielfoto gebruiken.  

Susan Tipt Apps

Onderwijsapp

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

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
tekst: Susan Spekschoor28
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Lesidee
Maak een quiz op ieder niveau
Met ProQuiz maak je op ieder gewenst niveau een kennistest. 

ProQuiz is een tool in de Prowise Presenter-software waarmee je formatief en summatief kunt toetsen. 

Het is zo ontwikkeld dat je deze toetsen of quizzen vervolgens klassikaal en individueel kunt afnemen.

Tip: Geef na de instructie een ProQuiz om te meten wat de leerlingen hebben opgepikt 

van de nieuwe kennis. Pas de instructie aan naar aanleiding van de resultaten.

Zelf aan de slag? 
Maak een gratis Prowise-account aan via account.prowise.com.

Prowise Presenter is door iedereen volledig gratis te gebruiken.

Quiz ontwerpen
Stel in een mum van tijd een quiz samen met open 

vragen en meerkeuzevragen. 

De mogelijkheid om vormen, kleuren en 

afbeeldingen te gebruiken, maakt de quiz ook 

geschikt voor jonge leerlingen.

Quiz resultaten
De gegeven antwoorden worden opgeslagen in een 

duidelijk overzicht, zodat je deze eenvoudig kunt 

analyseren. 

Je kunt de resultaten ook exporteren naar Excel.

Quiz afspelen
Met ProConnect stuur je de kennistest naar het 

apparaat van je leerlingen.

Geen extra apparaten in je klas? Dan toon je de quiz 

op je touchscreen.

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
29
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Tot een jaar of wat geleden was informatica op het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam een 
bovenbouwvak van twee uur in de week. In de rubriek Onderwijsambassadeur in Vives 156 vertelde 

informaticadocent Hakan Akkas over de uitbreiding van het vak en over de nieuwe Coderclass aan ‘het 

Metis’. Die startte in september 2016 in de brugklas en moet doorgroeien tot een volledige informatica-

profielopleiding voor havo/vwo. Hoe gaat het nu?

D
e allereerste Coderclassers zitten nu in de derde klas. Jochem 
Baas, Thijs Rutledge, Bilal el Ayachi, Matthias Erselina en 
Midas Sche�ers, allemaal 14 of 15 jaar, vertellen graag over het 
Coderclass-programma, over het enthousiasme van docen-

ten en leerlingen, over de vriendschappelijke onderlinge sfeer waarin 
iedereen van iedereen leert, en over de snu�elstages die ze achter de 
rug hebben. De informaticatermen rollen over tafel: Arduino, HTML, 
Scratch, Python, SQL-query’s, Linux… Getraind als ze zijn in omgaan met 
klanten en andere leken, checken ze steeds attent of de gesprekspartner 
begrijpt waar ze het over hebben en leggen zo nodig uit.

Niveauverschil en eigen interesse
Om tot de Coderclass toegelaten te worden, hoef je niet veel ervaring 
te hebben. Jochem en Midas hadden nog weinig met programmeren 
gedaan, maar het leek hen wel leuk. Thijs was op de basisschool al 
bezig met Scratch en met de Arduino, en Bilal had wat online cursusjes 
gedaan via Codecademy. Matthias kreeg als kind een laptopje van zijn 
vader (die zelf in bij een informaticabedrijf werkt); hij maakte websites 
en leerde zichzelf de programmeertaal Python. “Ik was er nogal door 
geobsedeerd, ik stak er echt veel tijd in.” Dat verschil in kennisniveau 
is geen probleem. Het lesprogramma van de Coderclass is modulair 
opgezet. “Je werkt de lesbrieven van een module door, maakt de eind-
opdracht en levert die in bij je docent. Als je aan de eisen voldoet, krijg 
je een badge als bewijs in je digitale portfolio”, vertelt Matthias. Bilal vult 
aan: “Er zijn meerdere levels van ieder onderwerp. Als je een basislevel 
af hebt, ga je verder. De basismodules zijn verplicht, daarna heb je tijd 
om je te verdiepen in modules waarin je geïnteresseerd bent. Bij mij 
gaat dat vooral om cybersecurity, databases en Linux.” 

Midas heeft een voorkeur voor gamedevelopment en grafische model-
len bouwen. En Thijs vindt alles leuk: “Ik kan totaal niet kiezen. Dus 
dat gaat wel een probleem worden…” Jochem relativeert: “Maar het is 

hier juist de bedoeling dat je eerst van alles gaat exploreren, dat je niet 
meteen de diepte in gaat met één ding. Iedereen krijgt een brede basis 
aangeleerd; wat je bij de ene module leert, kun je vaak weer toepassen 
bij een heel andere module.”

Samenwerking
Coderclassers zijn heus niet alleen maar ieder voor zich achter een 
laptop aan het codekloppen. “Samenwerken en elkaar helpen hoort 
erbij. Dat is in ICT-bedrijven zo, en ook bij ons in de Coderclass. Als je 
een probleem hebt, kun je het aan een medeleerling vragen”, vertelt 
Jochem. Midas vult aan: “We hebben allemaal zulke verschillende 
interesses, dat is heel handig. Als ik met een game bezig ben waarvoor 
ik een database nodig heb, dan vraag ik Bilal, die is daar heel goed in. 
Zo delen we onderling steeds meer informatie en zijn we steeds minder 
afhankelijk van onze docenten.” Ook Bilal schakelt soms klasgenoten in: 
“Een tijd geleden was ik bezig een overhoringsprogramma te program-
meren. Er borrelden zoveel nieuwe ideeën op dat ik niet wist waar ik 
moest beginnen. Gelukkig was Matthias in de buurt om me te helpen 
keuzes maken. Die is daar goed in.”

Snuffelstages
Naast modules, excursies en gastsprekers is ook de tweedaagse snu�el-
stage in klas 3 een belangrijk onderdeel van het Coderclass-programma. 
De enthousiaste ervaringsverhalen buitelen over elkaar heen: “Ze 
werken in dat bedrijf met Scrum; ik mocht bij een ‘standup’ vergadering 
zijn, zo cool!” “Ze lunchen daar gezellig samen, ik hoorde er helemaal 
bij.” “Ik mocht aanschuiven bij een etentje.” “Er was een overleg tussen 
de technische mensen van mijn bedrijf en het designbureau; heel inte-
ressant om te zien hoe ze die verschillende invalshoeken probeerden 
samen te brengen.” “We hebben echt superveel geleerd.”

Wordt – wellicht – vervolgd…

Hoe is het nu met … 
de Coderclassers van het 
Metis Montessori Lyceum?

Van links naar rechts: Jochem, Midas, Thijs, Bilal en Matthias.

tekst: Carla Desain30
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Hoe is het nu met … 
de Coderclassers van het 
Metis Montessori Lyceum?

coderclass.nl 

“Ik wilde heel graag naar de securityafdeling van Deloitte; daar kon ik terecht, maar op 
een later moment. Dus ik ging eerst naar BIT Students waar ik een programma maakte 
dat automatisch formulieren in kon vullen vanuit een spreadsheet met gegevens. Ik kreeg 
verlof van school om later nog drie dagen naar Deloitte te gaan. Ik heb daar een challenge 
gedaan die iedere sollicitant krijgt voorgelegd: op een website die lijkt op Twitter, moest 
ik security-issues vinden. Ik mocht proberen om de database te kraken door SQL-query’s 
te schrijven. Dat was best pittig en ik had er veel plezier in. Ik kreeg te horen dat ik er later 
welkom ben; ik zou er wel willen werken, ik vond het een mooi bedrijf.”

“Ik schreef een script in Python dat informatie op kan vragen, bijvoorbeeld over welke 
devices online zijn en of er soms een virus op zit. Dan kan het beheerprogramma dat 
eventueel oplossen. Natuurlijk mocht ik als stagiaire niet in de echte klantomgeving 
werken, maar op hun eigen testdatabase werkte het goed. Ik kreeg chocola toen ik 
wegging en ze vonden dat ik het echt goed gedaan had.”

“Uit de ene database haalde ik de filmtitel, uit een andere de beschrijving en uit een 
derde het aantal sterren, en die zette ik overzichtelijk bij elkaar. Dat was leuk om te 
doen en ze waren blij met mijn werk.”

 “Op die site kun je klikken op een persoon in de Nachtwacht, een stem vertelt dan 
wie je ziet. Ik heb gewerkt aan het visuele e�ect dat de focus op die persoon legt: die 
blijft in kleur, de rest vervaagt en wordt zwart. Ik heb dat in die twee dagen werkend 
gekregen, daar was ik wel trots op. Ook mijn begeleider daar vond het heel gaaf wat 
ik gemaakt had, hij bood me een bijbaantje aan. Misschien ga ik dat wel doen in de 
vakantie.”

 “Ik wilde stagelopen bij een gamebedrijf, maar kreeg geen reactie. Wéken later mailden ze terug: “There is 
nothing in the subject Snu�elstage we can do for you.” Ik moest er erg om lachen, ik had dus een mail in het 
Nederlands gestuurd naar een puur Engelstalig bedrijf… Gelukkig heeft onze docent een groot netwerk. Hij 
regelde een stage voor me bij DJD Media, een bedrijf dat onder andere toepassingen maakt voor grote adver-
tentieschermen. Ik moest een grappige app maken voor een fitnessclub, waarbij een foto van iemands gezicht 
op een bodybuilderslijf geplakt werd. Mijn voorganger was na vijf maanden vastgelopen. Ik had het in ander-
halve dag voor elkaar – ook tot mijn eigen verbazing. Ik ben best goed in Python, maar de library die ik moest 
gebruiken, kende ik nog niet. Dus ik ben tutorialwebsites gaan doorzoeken, vond de code die ik nodig had en 
kon die copy-pasten. Ik kreeg er wel een kick van dat het zo goed lukte.”

Bilal liep zelfs twee snuffelstages: 

Matthias werkte bij Fondo aan een programma dat de werklaptops 
beheert van werknemers van een bedrijf of organisatie. 

Midas combineerde gegevens uit verschillende databases bij BAMTECH Media, een 
bedrijf dat onder andere een soort Netflix-app maakt voor Disney-films. 

Jochem werkte bij Q42 aan een nieuwe site voor het Rijksmuseum 
‘Beleef de Nachtwacht’ (beleefdenachtwacht.nl).

Het leerproces van Thijs begon al vóór zijn stage:
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Leerlingen aan zet bij 
de zelfbouwrobot van
Stichting Leaphy 

Wat begon als een kleinschalig ‘ontwerp-een-robot’-project groeide in twee jaar tijd 
uit tot een stichting met een levendige groep ‘Vrienden van Leaphy.’ Docenten en 

leerlingen uit het voortgezet onderwijs én het basisonderwijs bouwen en programmeren 

de door leerlingen bedachte Leaphy-robot. Leuke vondsten en handige tips worden 

uitgewisseld en gepubliceerd via de website van de stichting, die zelf werkt vanuit een 

middelbare school. Een korte kennismaking met dit verrassend aaibare robotica-project. 

O
ntwerp en bouw een betaalbare zelfbouwrobot voor het onder-
wijs. Dat was de opdracht die docent Olivier van Beekum zijn 
leerlingen gaf. Een robot die voor iedere leerling bereikbaar 
is. Anders gezegd: een robot die niet alleen in rijke gezinnen 

rondrijdt. De leerlingen Vroukje van der Vliet en Hannah Kersbergen uit 
vwo 4 kwamen met een bijzonder ontwerp. Waar alle andere scholieren 
robots ontwierpen die er als vierkante doosjes uitzagen, wilden Hannah 
en Vroukje een robot die er snel uitzag en ronde vormen had. Met een 
lasersnijder sneden ze een houten romp in de vorm van een blad van een 
boom. Ze voegden er een Arduino Uno-computertje aan toe, twee elek-
tromotoren, enkele sensoren en twee wielen. Zo kwam het rondrijdende 
robotje Leaphy ter wereld.

Bouwen is nadenken
Leaphy kan bijvoorbeeld een lijn op de grond volgen, lichtbronnen 
opzoeken en op geluid reageren. Maar voeg er andere sensoren aan toe, 
of programmeer het robotbrein iets anders, en de mogelijkheden zijn 
eindeloos. “Door het zelf bouwen van een robot raak je bekend met wat 
een robot precies is en kun je er beter over nadenken”, zei Vroukje er 
twee jaar geleden over.

Tijd voor een stichting
Hannah en Vroukje studeren inmiddels aan de universiteit en Van 
Beekum richtte eind 2017 de Stichting Leaphy op om zijn droom van 
robotica voor iedereen te verwezenlijken. “Robots in het onderwijs lopen 

tekst: Bennie Mols
foto: Ron van der Slik32
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Leerlingen aan zet bij 
de zelfbouwrobot van
Stichting Leaphy 

vaak tegen drie problemen aan”, vertelt hij. “Ze zijn te duur, de software 
is ontoegankelijk en het ontbreekt aan goed lesmateriaal. Robots van 
LEGO Mindstorms vind ik prachtig, maar ze kosten een paar honderd 
euro. Leaphy kost nu zo’n vijftig euro, werkt met open source-software 
van Scratch en open hardware van Arduino. Leaphy is bedoeld om mee 
te tinkeren.”

Eindeloos experimenteren
En dat tinkeren doen leerlingen. In plaats van de afstandssensor hori-
zontaal te laten kijken, kantelde een leerling de sensor een keer omhoog. 
Ineens kon hij Leaphy besturen door zijn hand boven de robot op en 
neer te bewegen. Hannah en Vroukje fantaseerden over een treintje van 
Leaphy’s die achter elkaar kunnen rijden en met elkaar kunnen commu-
niceren, een toekomstvisie die ontwerpers van zelfrijdende auto’s ook 
voor zich zien. Met de Arduinosensoren kunnen leerlingen eindeloos 
experimenteren.

Lesmateriaal voor alle niveaus
Geholpen door vrijwilligers werkte de Stichting Leaphy afgelopen jaar 
samen met ongeveer vijftig scholen, zowel PO als VO. “Medebestuurslid 
Roeland Smith ontwikkelde lesboeken waarin gewerkt wordt met levels. 
De ene PO-leerling haalt zo level 3, terwijl sommige VO-leerlingen al 
hartstikke veel geleerd hebben met level 2. Online verschijnen telkens 
nieuwe levels. Scholen die ‘Vriend van Leaphy’ zijn kunnen die gebruiken 
én ze kunnen ook zelf levels aandragen,” zegt Van Beekum, “We orga-
niseren ook maandelijks trainingen voor docenten. Naast de techniek 
bespreken we daar de noodzaak van het inzetten van lesgevende leer-
lingen bij robotica: zonder hun hulp is het eigenlijk niet te doen. En het 
wordt er ook leuker van.”

Each one, teach one
Dat laatste, peer-to-peer-onderwijs, vindt Van Beekum een essentieel 
onderdeel van zijn filosofie. En niet alleen omdat er een structureel tekort 
is aan docenten informatica. “Het robotje is een middel om mensen 
samen te brengen. Ik heb leerlingen meegemaakt die van zichzelf weinig 
met techniek hadden, maar die heel graag dingen uitleggen aan anderen. 

Website Stichting Leaphy:
leaphy.nl 

Het bouwen van het robotje is 
ook helemaal niet moeilijk

De zelfbouwrobot 
Leaphy stimuleert 
scholieren in robotica 
en programmeren

Dat is volgens mij ook een belangrijke reden dat bij de groep scholieren 
die zelf lesgeeft de verhouding jongens-meisjes ongeveer fiftyfifty is. Het 
bouwen van het robotje is ook helemaal niet moeilijk. En leren program-
meren ook niet. Een programmeertaal is ook maar een taal, net als Engels 
of Duits.”

Verder met Leaphy
Van Beekum geniet wanneer hij ziet hoe het werken met Leaphy kinderen 
een duw in de rug geeft in hun ontwikkeling. “Zelfs in de zomervakantie 
stuurden leerlingen filmpjes van de nieuwe dingen die hun Leaphy kon. 
En een paar maanden geleden hadden we een training voor vmbo 
3-leerlingen die les gingen geven aan vmbo 2-leerlingen. Aan het eind 
van hun lesdag kwamen ze weer terug: ‘Mogen we nog even verder
met Leaphy?’” 

Dit is een bewerking van een op 7 november 2018 verschenen artikel 
in NRC.
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VIVES 164

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

oefenprogramma’s voor leerlingen met 

lees- en spellingproblemen die tijdens 

de NOT2019 werden gelanceerd: 

Letterster en TaalExtra.  

Letterster

L
etterster is een product van Cedin en Marant en 
is gemaakt voor leerlingen uit groep 4 tot en met 
8 die lees- en spellingachterstanden of dyslexie 
hebben. Julièt Reijnders van Marant licht toe: 

“Als uit onderzoek blijkt dat een leerling ernstige 
enkelvoudige dyslexie heeft, dan wordt de dyslexiezorg 
vergoed. Als behandelpraktijk Marant hebben we 
jarenlange ervaring in de dyslexiezorg en we merken 
dat als de dyslexiebehandeling is afgerond er vaak 
behoefte is om te blijven oefenen met lezen en spellen. 
Daarom hebben we het adaptief oefenprogramma 
Letterster ontwikkeld, ook voor leerlingen die niet in 
aanmerking komen voor de vergoede dyslexiezorg. 
In Letterster wordt op basis van de resultaten van een 
intaketoets een passend programma samengesteld. 
Een leerling die, zowel thuis als op school, regelmatig 
met ons oefenprogramma werkt, gaat in drie maanden 
meetbaar vooruit, zo is onze ervaring. Daarom 
adviseren we iedere drie maanden te toetsen zodat 
opnieuw een passend oefenprogramma kan worden 
samengesteld. Door middel van versjes, visuele 
ondersteuning steunkaarten en strategieën worden 
leerlingen in het programma geholpen om letters, 
regels en spellingafspraken beter te onthouden en toe 

te passen. De steunkaarten dienen als opzoekboekje en 
hebben geen vaste naam voor de regel: hierdoor zijn 
de steunkaarten en Letterster te gebruiken naast iedere 
spellingmethode.”

Ik ontvang van de uitgever inloggegevens en 
uitgebreide informatie over de didactische opzet van 
Letterster. Leerlingen die moeite met lezen en spelling 
hebben, krijgen bij het starten van het programma 
een instructievideo te zien waarin wordt verteld 
wat er van hen verwacht wordt. Voordat er met 
Letterster gewerkt kan worden, moet de leerling kennis 
hebben van de aangeboden spellingcategorie, het 
klankenschema en het stappenplan. Hiervoor zijn de 
instructievideo’s en de steunkaarten helpend. Letterster 
verdeelt de spellingcategorieën onder in de volgende 
woordsoorten: klankwoorden (blauw), regelwoorden 
(groen), net-als-woorden (oranje) en weetwoorden 
(roze). Letterster duidt woorden aan met 1, 2 of 3 sterren: 
de aangeboden woorden lopen op in moeilijkheidsgraad 
doordat ze langer zijn, maar ook neemt de complexiteit 
toe doordat er meer spellingcategorieën in één woord 
voorkomen. De basis voor alle spellingoefeningen 
zijn binnen Letterster het klankenschema en de 
stappenplannen. Het klankenschema zet klanken om 
in symbolen en nodigt de leerling uit het woord te 
analyseren in klank- of klankgroepen. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de symbolen 
helpen om de complexiteit van taal te vereenvoudigen, 
door de structuur van woorden inzichtelijk(er) te maken. 
Letterster bevat twee oefeningen rondom spelling. De 
eerste oefening neemt de leerling aan de hand mee om 
woorden volgens een stappenplan op te schrijven: de 
leerling zegt het woord na, hakt het woord in klanken 
of klankgroepen, geeft aan welke spellingcategorie bij 
het woord hoort en tenslotte typt de leerling het woord 
na en vergelijkt het direct met het juist gespelde woord. 
De stappenplannen zorgen ervoor dat leerlingen leren 
waarom je een woord in een bepaalde categorie zo 
schrijft. De tweede oefening is een luisteroefening: de 
leerling luister naar het woord en kiest de bijhorende 
spellingscategorie en steunkaart. Voor lezen zijn er een 
tweetal oefeningen: woordlezen en tekstlezen. Samen 
met de begeleider leest de leerling de woorden van de 
aangeboden spellingcategorie voor. Nadruk ligt eerst 
op goed, dan op snel. Letterster spreekt de woorden 
uit waardoor het kind kan controleren of het goed is 

voorgelezen.
Bij het tekstlezen geeft Letterster de begeleider en 
leerling suggesties voor het lezen van boek of tekst 
op gebied van tempo, nauwkeurigheid, of op toon 
lezen en tips om het leesplezier te stimuleren en het 
tekstbegrip te vergroten. De leerling kan met behulp 
van de leesmeter bijhouden hoeveel bladzijden er al 
zijn gelezen. Letterster geeft procesgerichte feedback 
en beloning met visuele stickers, complimenten en 
animaties. Letterster adviseert om ongeveer drie keer 
per week te oefenen. Iedere week wordt een nieuwe 
spellingcategorie aangeboden. Alle voorgaande 
spellingscategorieën kunnen nog worden geoefend 
op verschillende niveaus. Iedere spellingscategorie 
wordt door een filmpje uitgelegd. In het clubhuis 
kan de leerling nog een dictee oefenen, een memory 
spelen met woorden en/of klanken en alle steunkaarten 
raadplegen. Bij het memoryspel kiest de leerling 
welke klanken en/of woorden hij wil oefenen: als 
er een set is gevonden, verschijnt het woord groot 
in beeld en de leerling moet het woord uitspreken, 
daarna spreekt Letterster het uit. Letterster bevat 
een ouderkamer waar de begeleider extra informatie 
en ondersteuningsfilmpjes vindt om de leerling 
verder te helpen. Daarnaast biedt Letterster hulp 
en suggesties om de spellingregels op een andere 
manier uit te leggen als de steunkaart niet voldoende 
is. De begeleider kan alle resultaten van de leerling 
volgen en delen met andere betrokkenen zodat er 
goed kan worden samengewerkt. Letterster bevat, 
naast een telefonisch consult van 20 minuten, ook een 
berichtenbox om eventueel vragen aan de dyslexie 
expert te stellen. 

Conclusie
Letterster biedt, voor leerlingen die lees- en/of 
spellingachterstanden hebben, veel structuur en 
ondersteuning voor het aanbieden en oefenen van 
de spellingscategorieën van onze taal. De oefeningen 
zijn volgens een vast stramien opgebouwd en de 
spellingcategorie wordt met hulp van instructievideo 
en steunkaart helder geïntroduceerd. Letterster vraagt, 
als remediërend programma, begeleiding tijdens het 
oefenen: de leerling kan gedeeltelijk zelfstandig het 
programma doorlopen. Letterster biedt de begeleider 
voldoende tips en adviezen en specifieke vragen kunnen 
direct worden gesteld aan een dyslexie expert. 

ontwikkelaar
Cedin en Marant

prijs
•  individuele licentie: € 90,- per 3 

maanden inclusief 20 minuten  
consult orthopedagoog 

• schoollicentie op aanvraag

weblink
letterster.nl - cedin.nl - marant.nl 

Introductie van de spelling-

categorie met video en 

steunkaart in Letterster.

Het clubhuis van Letterster 

met extra dictee en memory-

oefeningen en alle steunkaarten.

Het oefendeel van Letterster 

met spelling- en leesoefeningen.
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TaalExtra S
qula is een online platform met digitale oefeningen 
voor alle vakken van de basisschool. Squla richt 
zich op de thuismarkt, maar wordt steeds meer 
in het basisonderwijs gebruikt. Squla heeft 

tijdens de NOT2019, in samenwerking met de dyslexie 
behandelaren ZIEN in de Klas, Marant en RID TaalExtra 
gepresenteerd. TaalExtra biedt allerlei oefeningen voor 
leerlingen met lees- en spellingproblemen. Bij de start 
van TaalExtra kiest de begeleider voor de aanpak en 
methode van één van de drie methodes (Marant, ZIEN 
in de Klas en vanaf eind maart ook RID). Marant heeft 
als thema planeten en is voor de wat lichtere hulpvraag, 
ZIEN in de Klas heeft als thema piraten en is geschikt voor 
de wat zwaardere hulpvraag. Ik kies voor de methode 
van Marant. TaalExtra kan zo worden ingesteld dat de 
oefeningen worden aangeboden volgens dezelfde aanpak 
en methode als die van Marant. TaalExtra begint met 
een instaptoets waarmee het startpunt wordt bepaald. 
Iedere spellingcategorie wordt geïntroduceerd met 
een instructievideo en vervolgens krijgt de leerling 
oefeningen aangeboden. De oefeningen in TaalExtra 
bestaan uit de volgende varianten:
•  prik waterbubbels door met woorden van een 

bepaalde klankgroep
•  schiet met een katapult op het gevraagde woord of 

een klankgroep
•  hak het woord in losse klanken of klankgroepen
•  arceer de woorden met de gevraagde  

spellingcategorie
•  speel memory met woorden uit de spellingcategorie
•  vul de juiste klank in een woord in
•  dicteevragen met gerichte feedback op gemaakte 

fouten

Alle items en oefeningen worden auditief ondersteund 
en na iedere oefening wordt de spellingregel nogmaals 
aangeboden. TaalExtra bevat ook woordflits oefeningen 
en de leerling kan luisteren naar boeken die in aparte 
hoofdstukken worden aangeboden. Jammer dat de tekst 
tijdens het voorlezen niet wordt geaccentueerd. Tijdens 
het spelen met TaalExtra vliegen de beloningsmunten 
je om de oren en in de prijzenkast kan van alles worden 
gekocht. Als begeleider kun je de resultaten volgen 
en foutief gemaakte oefening samen met de leerling 
nogmaals herhalen. De leerling volgt binnen TaalExtra 
een persoonlijke leerroute met een kop en een staart. Na 
elke planeet maakt de leerling een tussentoets op basis 

waarvan wordt bepaald waar extra oefening nodig is. Je 
kunt geen specifieke spellingcategorieën klaarzetten om 
te oefenen.
Squla levert bij ieder TaalExtra abonnement extra materi-
alen:
•  planetenposter met stickervel, waarmee de leerling 

zijn voortgang kan bijhouden: elke planeet staat voor 
een reeks oefeningen in de methode.

•  steunkaartenwaaier als geheugensteuntje met alle 
spellingregels van de Nederlandse taal en het klanken-
schema. 

Conclusie
Squla maakt met de introductie van TaalExtra kennis 
uit de dyslexiepraktijken toegankelijk voor leerlingen 
van het basisonderwijs met lees- en spellingproblemen. 
Spellingcategorieën worden volgens een vaststaand 
stappenplan, klankenschema en steunkaart geïntrodu-
ceerd en tijdens het oefenen in TaalExtra kan de leerling 
met hulp van instructievideo’s deze kennis nogmaals 
raadplegen. Leerlingen kunnen zelfstandig met TaalExtra 
aan de slag en worden bij alle oefeningen auditief goed 
ondersteund. TaalExtra biedt geen mogelijkheid om 
oefenstof voor een leerling klaar te zetten: wel volgt 
de leerling een persoonlijke leerroute die start met een 
instaptoets om het startpunt te bepalen. Na elke missie 
mag het kind stickers plakken op de fysieke planeten-
poster, waardoor de voortgang inzichtelijk wordt. Op 
de fysieke planetenposter houd je de voortgang bij 
TaalExtra is geen vervanging voor een 1-op-1-dyslexie-
behandeling onder begeleiding van een dyslexie expert, 
maar is goed bruikbaar voor leerlingen met een lichtere 
hulpvraag en kan als aanvulling en herhaling voor oefe-
ning op school of thuis worden ingezet. 

ontwikkelaar
Squla

prijs
• jaarabonnement: € 107,40 per kind 
• maandabonnement: € 12,95 per kind 
• 30 dagen niet goed geld terug garantie

weblink
squla.nl/taalextra

Katapult-oefening binnen TaalExtra 

van Squla: ‘Schiet op het woord met 

de gevraagde klankgroep’.

Klik op de bubbels met 

de klankgroep -eer.

TaalExtra binnen het 

platform Squla gebaseerd 

op de aanpak van Marant.
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ME
Maakonderwijs neemt een belangrijke plaats in binnen 

het onderwijsconcept van de jonge Alan Turingschool 

in Amsterdam. Verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling daarvan zijn groep 5-leerkracht 

en cultuurcoördinator Martine van der 

Sandt en ontwikkelaar maakonderwijs 

Wytske de Man.

Wat NOU
JE ?MAAK

T
er afsluiting van het thema ‘In het spoor van Blaeu’ maken de 
groepen 4 en 5 samen een atlas van Nederland. Het lokaal van juf 
Martine is tijdelijk ingericht als atlasdrukkerij. Twintig kinderen 
van groep 4 en 5 tekenen de Nederlandse provincies op grote 

vellen papier, snijden symbolen uit linoleum, hanteren de verfroller 
en drukken hun stempels op de uitgekozen plek. Er hangt een prettig 
doelgerichte maaksfeer, doortrokken met de geur van verf en linoleum. 
Hier en daar steekt een tong uit de mond, enkele vingers zijn bepleisterd. 

“Ik wil een schaatsbaan in Friesland.” “Het naambord voor Bilstad is klaar, 
de nieuwe hoofdstad van Groningen.” “Flevoland is me te plat. Ik maak 
er een berglandschap in.” “Ik ga heel Noord-Brabant volstempelen met 
kerken.” “Mijn kasteel is een beetje klein geworden; nu passen er wel 
lekker veel in Zuid-Limburg.” “Waar zal ik mijn windroos neerzetten?”

Instructies
Martine en Wytske lopen rond, moedigen aan, stellen vragen over de 
ideeën die kinderen in hun hoofd hebben en denken mee. Martine 
gebruikt dingen die ze ‘fout’ ziet gaan als leermomenten voor de hele 
groep. Ze laat iedereen het werk even neerleggen: “Ik vergat te vertellen 
dat je niet met verschillende kleuren tegelijk kunt werken, dan gaat op 
de roller alles door elkaar. Dus je rolt één kleur op je linosnede en dan 
druk je af. Als je nog in een andere kleur wil stempelen, kan je je stempel 
tussendoor even schoonmaken.” En tien minuten later: “Check vóór je 
gaat afdrukken even of er geen verf aan je vingers zit. Het zou zonde 
zijn als je vlekken op je kaart krijgt.” Een meisje moppert: “Juf, mijn 
stempel is een beetje mislukt; iedereen denkt dat het een H is, in plaats 
van een verrekijker. Die komt op Texel op een plek waar je goed kunt 
sterrenkijken.” Martine bespreekt dit met de hele groep: “Weten jullie nog? 
Symbolen die op de kaart staan, worden uitgelegd in de legenda. Het geeft 
niet als je stempel niet helemaal precies is geworden zoals je bedoelde, 
want mensen kunnen lezen wat het voorstelt.”

De middag vliegt om. Vlak voor het eind roept Martine de groep bij elkaar 
voor een kort nagesprek. De meeste kinderen zijn blij met hoe ze gewerkt 
hebben en met het resultaat. Martine rondt af: “Bijna alle provincies zijn 
nu klaar; wie nog iets wil afmaken, kan dat morgen doen. Ik ben megatrots 
op jullie, we hebben een waanzinnige klus geklaard. Nu nog even snel 
opruimen!”

Andere attitude
“Maakonderwijs vraagt een andere attitude van jou als leerkracht dan 
je gewend bent”, vertelt Martine als de kinderen naar huis zijn en de 
verfrollers zijn uitgespoeld. “In een gewone (kennisoverdracht)les weet 
je al aan het begin wat je einddoel is, waar je je leerlingen aan het eind 
precies wil hebben. En je weet welke stappen jullie daarvoor gaan nemen. 
Bij een maakopdracht is dat anders. Natuurlijk weet je wat de kaders zijn – 
in deze opdracht richten de kinderen de Nederlandse provincies opnieuw 
in om zo samen een atlas van Nederland te maken. Je weet ook welke 

technieken en materialen jullie gaan gebruiken. Maar je weet niet vooraf 
hoe het eindresultaat zal zijn. Bij een maakles begin je ergens, je begeleidt 
en stimuleert en dan zie je wel waar de kinderen uitkomen. Kunstenaars, 
ontwerpers en makers zijn gewend om zich zo op te stellen, maar voor 
sommige collega-leerkrachten is het nogal een omschakeling. ”

“Als je aan het maken slaat, komen de leerlingen zelf met ideeën, jij 
als leerkracht bent een coach. Dus als leerlingen een Bilstad of een 
Piemeltoren verzinnen, is dat oké. Dat vergt wel wat van je loslaat-
vaardigheid”, vult Wytske aan. “Als het je lukt om je eigen ideeën los te 
laten en als je openstaat voor waar de kinderen mee komen, zie je vaak 
een heel andere kant van hen”, vertelt Martine. “Dan blijkt een zwakke 
lezer zich bijvoorbeeld te ontpoppen tot iemand met een waanzinnig 
maaktalent. Of tot een professioneel coördinator van de samenwerking 
tussen klasgenoten. Dat is echt prachtig om te zien.” Wytske: “De 
afgelopen twee jaar hebben Martine en ik haar collega’s gecoacht in het 
maken en begeleiden van maakonderwijs. Zodat maakonderwijs niet 
gezien wordt als extraatje, maar steeds meer ingezet kan worden in het 
hele curriculum, als essentieel onderdeel van het onderwijs.”

Kwaliteitskaarten
Om collega’s te helpen maakten Martine en Wytske een aantal 
‘kwaliteitskaarten maakonderwijs’. Martine: “Hier op school leggen 
we van alles vast in kwaliteitskaarten, zodat niet iedereen telkens 
opnieuw het wiel hoeft uit te vinden, of hoeft te bedenken: ‘Hoe deed 
ik dat vorig jaar ook alweer?’ Van voorbereiden van een schoolreisje, 
via het luizenprotocol, tot oefenen met automatiseren bij rekenen. Dat 
zulke dingen vastliggen, scheelt tijd en energie. En omdat iedereen 
doorgaat op wat anderen hebben uitgezocht, verhoogt het de kwaliteit 
van ons onderwijs.” Wytske: “Ook voor maakonderwijs komen er nu 
kwaliteitskaarten. Een daarvan is een richtlijn voor de attitude van de 
maakleerkracht. Daarin wordt bijvoorbeeld benoemd dat je dat je vooraf 
niet weet waar je uitkomt, omdat leerlingen – onder adequate begeleiding 
– hun maakproces zelf prima kunnen vormgeven. Waarbij de leerkracht 
zich opstelt als begeleider die leerlingen aanmoedigt om dingen te durven 
proberen. Verder wordt benoemd dat het proces belangrijker is dan het 
product. En dat complimenten als ‘dat heb je goed aangepakt’ en vragen 
als ‘Wat denk je ervan?’ en ‘Wat kan beter?’ het maakproces stimuleren.”

Martine: “We proberen het onze collega’s zo makkelijk mogelijk te maken, 
bijvoorbeeld met suggesties over wat je kan doen of welke vragen je 
kan stellen als kinderen vastzitten in hun maakproces. Of wat voor 
informatie je kunt geven als ouders vragen hebben. Zo hebben we een 
voorbeeldberichtje voor de ouders opgesteld, dat collega’s zó kunnen 
versturen. Daarin staat dat we met serieuze gereedschappen werken: 
zagen, boren, lijmpistolen en gutsen. Dat de kinderen instructie krijgen 
over het gebruik hiervan, maar dat kleine ongelukjes er nu eenmaal bij 
horen. En dat kinderen wel eens met een pleister zullen thuiskomen, of 
met verf op hun kleren.”  

Bilstad en de 
attitude van de 
maakleraar

VIVES 164
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Maakonderwijs vraagt een 
andere attitude van jou als 
leerkracht dan je gewend bent 

Wil je meer weten over de werkwijze van Martine en Wytske? 
Neem dan contact op via mail@wytskedeman.nl. 

Wytske de Man

Martine van der Sandt   
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tekst: Janneke van Wijk3838

Het gratis lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs gebruikt de journalistieke werkwijze om 
leerlingen weerbaar te maken tegen nepnieuws en desinformatie. “De journalistieke werkwijze 

geeft handvatten om leerlingen nieuwswijs te maken”, aldus Chris van Hall, manager van Nieuws in de 

klas. Het nieuwe lespakket verschijnt in een serie lesmaterialen die Nieuws in de klas aanbiedt aan het 

onderwijs naast de kosteloze nieuwsservice voor het onderwijs.

C
hris van Hall, vertelt over de achtergrond van het lesmateriaal. 
“Wij stimuleren het gebruik van nieuws in het onderwijs. 
Dat doen we sinds 1975. Het is belangrijk dat jongeren de 
rol en functie van nieuwsmedia kennen. Jongeren moeten 

informatievaardigheden hebben en betrouwbaar nieuws kunnen 
herkennen.” In een democratie zijn nieuwsmedia onmisbaar. Dankzij 
nieuws en journalistiek zijn burgers geïnformeerd en worden 
bestuurders gecontroleerd. Tot zover niets nieuws onder de zon.  

Digitalisering en nieuwsvoorziening
Door de digitalisering is het aanbod van nieuws toegenomen en 
ook in diversiteit. Daarnaast gaat de verspreiding van berichten ook 
veel makkelijker. Van Hall: “Nieuws van diverse bronnen wordt via 
verschillende kanalen aangeboden. Mensen komen via zoekmachines 
bij nieuws. Het is niet altijd duidelijk welke kwaliteitscriteria deze online 
kanalen bieden. Daar moet je alert op zijn. Je moet je altijd afvragen 
wie zegt wat waarom en waarop is dat gebaseerd? En zijn er andere 
perspectieven mogelijk. Het is van belang om altijd de bron van een 
bericht te weten. Daarom vragen we de leerlingen altijd standaard om 
bronvermelding onze opdrachten.” 

Uit onderzoek van Reuters* is gebleken dat twee derde van de 
gebruikers wel de route van een nieuwsbericht onthoudt, dus gevonden 
via Google of Facebook, maar minder dan de helft herinnert zich de 
oorsprong van het bericht niet. Van Hall: “Om het e� ect van het zelf 
verspreiden van nepnieuws te ervaren is de nepnieuws game van DROG 
opgenomen in het lesmateriaal. Het aanleren van de journalistieke 
werkwijze is een logische aanpak om leerlingen mediawijs te maken en 
te wapenen tegen nepnieuws en desinformatie.” 

Verschillende vormen van desinformatie en nepnieuws
In het lesmateriaal maken leerling kennis met verschillende vormen 
van desinformatie en nepnieuws. Iedereen kan in een nepnieuwsbericht 
trappen. Nepnieuwsberichten worden bewust geschreven zodat ze 
veel worden gelezen en snel worden verspreid. Het is vaak schokkend 
nieuws met sensationele koppen die uitnodigen om te klikken en 

te delen. Van Hall: “Het lesmateriaal heeft als doel dat leerlingen 
verschillende vormen van desinformatie en nepnieuws leren herkennen. 
Daarnaast leren ze de functies van journalistiek en nieuws in een 
democratische samenleving. Via de opdrachten krijgen ze inzicht in het 
werk van journalisten en de dynamiek van nieuws.”

Het Rathenau Instituut, dat zich bezighoudt met de impact van 
technologie op ons leven, schetst in een artikel** geschreven aan 
het Parlement (13-2-2019) over de situatie rond desinformatie in 
Nederland. Voor hun eigen rapport is onderzoek gedaan naar de aard 
van desinformatie op basis van twee factcheckwebsites: Hoaxmelding 
en Nieuwscheckers. Er blijken vooral economische motieven achter 
desinformatie te zitten. De sites verdienen aan mensen die de berichten 
liken en delen. Er valt een onderscheid te maken tussen bewust 
nepnieuws of nepnieuws dat per ongeluk is geproduceerd. Expres 
geproduceerd nepnieuws wordt desinformatie genoemd. Nieuws dat 
per ongeluk een fout bevat, noemt men misinformatie. Misinformatie 
kan worden rechtgezet met een rectificatie.

Journalistieke werkwijze
Journalisten laten meerdere kanten van een verhaal zien en maken 
onderscheid tussen feiten en meningen. Van Hall benadrukt het belang 
van onderwijs rond nieuwsmedia: “Deze journalistieke werkwijze geeft 
handvatten om leerlingen nieuwswijs te maken. Bronnen worden 
gecontroleerd, hoor en wederhoor wordt toegepast en nieuws wordt 
vanuit verschillende perspectieven belicht. Het aanleren van de 
journalistieke werkwijze is een logische aanpak om leerlingen mediawijs 
te maken en te wapenen tegen nepnieuws en desinformatie. Als 
nieuwsconsumenten ook de journalistieke werkwijze gebruiken bij het 
volgen van nieuws, zou nepnieuws geen impact meer hebben. Iedereen 
zou het nieuws gaan controleren.”

Professionele nieuwsmedia houden zich doorgaans aan de 
journalistieke regels en hebben redactiestatuten. De meeste 
nieuwstitels zijn aangesloten bij de Raad voor de Journalistiek. De Raad 
voor de Journalistiek is een orgaan waar klachten ingediend kunnen 

Journalistiek als wapen tegen 
desinformatie en nepnieuws
Nieuws in de klas publiceert lesmateriaal en stimuleert 
journalistieke werkwijze in het onderwijs
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worden tegen nieuwstitels. De nieuwstitels zijn daarmee aanspreekbaar 
op hun journalistieke werk. Voor leerlingen is het van belang te weten 
dat het altijd mogelijk met een andere bril naar een nieuwsfeit te kijken. 
En nieuws is niet altijd waardenvrij. Daarom heeft een democratie 
een pluriform medialandschap en berichtgeving vanuit verschillende 
perspectieven nodig. Om het debat te stimuleren en om verschillende 
geluiden te laten horen. Pluriforme nieuwsmedia hebben een essentiële 
rol in een open en democratische samenleving. Ze informeren, 
controleren, agenderen en jagen het debat aan, vanuit verschillende 
oogpunten. Juist die pluriformiteit vraagt ook om mediawijsheid van 
burgers om bewust en kritisch met nieuws en berichtgeving om te gaan. 
Want welk perspectief is gekozen en welke bronnen zijn gebruikt? 

Van Hall: “De herhaling en het automatiseren van journalistieke 
vaardigheden zorgen ervoor dat het een tweede natuur wordt voor 
leerlingen om de bron te herkennen van nieuwsberichten. We bieden 
docenten en leerlingen de mogelijkheid om kosteloos met een pluriform 
medialandschap in aanraking te komen via landelijke en regionale 
nieuwstitels. Het gebruik van nieuwsmedia is in de lesopdrachten 
verwerkt. De kern van onze lesmaterialen draait om mediawijsheid, 
burgerschap en taalvaardigheid. Het herkennen van nepnieuws maakt 
daar structureel onderdeel van uit”

Verschillende werkwormen
Het lespakket ‘Journalistiek als wapen tegen desinformatie en 
nepnieuws’ bevat verschillende werkvormen. Leerlingen wordt 
gevraagd te reageren op stellingen, doen activiteiten zoals het houden 
interviews over nepnieuws thuis of op school. Ze maken een eigen 
krant met de nieuwstool van Nieuws in de klas. Verder beantwoorden 
ze vragen door op zoek te gaan in nieuwsmedia naar artikelen over 
uiteenlopende onderwerpen. Deze visie op betekenisvol leren en 
informatievaardigheden staat centraal in de aanpak bij de ontwikkeling 
van lesmateriaal rond nieuwseducatie van Nieuws in de klas. Het huidige 
curriculum sluit niet altijd aan op de huidige wereld om ons heen. 
Van Hall: “We zien dat docenten behoefte hebben aan betekenisvol 
onderwijs. Leerlingen raken gemotiveerd door het nieuws. Ze zeggen: 
‘Het is echt en nu’! Het laat de relevantie en urgentie van de lesstof 
zien. Werken aan taalvaardigheid in combinatie met maatschappelijke 
thema’s zoals desinformatie en nepnieuws wordt gewaardeerd. Nieuws 
maakt een steeds logischer onderdeel uit van het leermateriaal 
op school. Hiermee besteden docenten ook meteen aandacht aan 
burgerschap.” 

Nieuws in de klas geeft vanuit haar rol als specialist op het gebied 
van nieuwseducatie ook adviezen op de ontwikkeling van het nieuwe 
curriculum. Het onderwijs en de verwachtingen daarvan de laatste 
jaren veranderd. Voor het onderwijs zijn via Curriculum.nu voor 
verschillende domeinen conceptvisies opgesteld op basis waarvan het 
nieuwe curriculum voor verschillende vakken vastgesteld kan worden. 
Betekenisvol leren wordt steeds belangrijker, koppelingen worden 
gemaakt met de actuele omgeving buiten school en burgerschap krijgt 
meer aandacht. Mediawijsheid, informatievaardigheden, burgerschap 
en digitale geletterdheid krijgen in het nieuwe curriculum een formele 
positie. De speerpunten van Nieuws in de klas zijn taalvaardigheid, 

Nepnieuwsberichten worden 
bewust geschreven zodat ze 
veel worden gelezen en snel 
worden verspreid

Meer weten? 

Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, 
de branchevereniging voor nieuwsbedrijven. Nieuws in de klas 
stimuleert jongeren via het onderwijs om het nieuws online, in 
beeld, geluid en op papier te volgen en te interpreteren. Via de 
kosteloze Nieuwsservice, lesmaterialen en kennisuitwisseling 
helpen zij docenten om nieuwsmedia in hun lesprogramma te 
verwerken. Nieuws in de klas is sinds 1975 het educatieplatform 
van NDP Nieuwsmedia. Met de nieuwsservice kunnen docenten en 
leerkrachten kosteloos toegang krijgen tot landelijke en regionale 
nieuwstitels zowel digitaal als op papier. 
Meer informatie: mijn.nieuwsindeklas.nl. 

Links
Het lesmateriaal ‘Journalistiek als wapen tegen 
desinformatie en nepnieuws’
https://www.nieuwsindeklas.nl/lesmateriaal/lespakket/
lesmateriaal-journalistiek-als-wapen-tegen-nepnieuws-en-
desinformatie/ 

Een overzicht van de landelijke en regionale nieuw-
stitels die kosteloos verkrijgbaar zijn.
https://www.nieuwsindeklas.nl/onze-diensten/overzicht-
nieuwstitels/
Een overzicht van journalistieke begrippen
https://www.nieuwsindeklas.nl/leerdoel/mediawijsheid/
bronnen-voor-informatievaardigheden/
De nepnieuwsgame van Drog
https://www.slechtnieuws.nl/#intro  
De nieuwstool waarmee leerlingen hun eigen online-
krant kunnen maken
https://www.nieuwsindeklas.nl/lesmateriaal/nieuwstool/ 
*   https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/

files/research/files/Digital%2520News%2520Rep
ort%25202016.pdf

**  https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/
desinformatie-nederland

mediawijsheid en burgerschap. De gebruikers van Nieuws in de klas zijn 
dan ook docenten vanuit verschillende vakgebieden. 

Van Hall: “We blijven het belang van de inhoud benadrukken. Het 
gebruik van valse informatie en nepnieuws heeft altijd bestaan. 
Omdat nepnieuws van alle tijden is hoef je niet te verwachten dat het 
helemaal zal verdwijnen. Blijf kritisch. Om een mening te vormen over 
de wereld om je heen heb je informatie nodig. Als je kritisch bent, ben 
je in staat om een oordeel te vellen waarop je kan vertrouwen. Kritisch 
blijven op wat je hoort, leest en ziet is voor iedereen belangrijk.” 
Nieuws in de klas heeft een ruim aanbod van lesmaterialen voor 
verschillende onderwijsdoelgroepen in het basis, voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs. Dit varieert van korte lessuggesties en 
Nieuwe tijdloze materialen worden ontwikkeld over nieuwswaarde, 
desinformatie en pluriformiteit. Daarnaast maakt Nieuws in de klas ook 
regelmatig lesmateriaal over heftig of voorspelbaar nieuws zoals de 
terugkerende verkiezingen. 

Van Hall: “Met de Nieuwsservice in combinatie met ons gratis 
lesmateriaal stellen we een doorlopende leerlijn beschikbaar voor 
PO en VO. We bieden uitgebreide aanvulling op algemene thema’s en 
lesdoelen uit het onderwijs. Door leerlingen te laten ervaren hoe nieuws 
gemaakt en gebruikt wordt, krijgen ze inzicht in de betrouwbaarheid 
van bronnen. Hiermee bieden we tegenwicht aan nepnieuws.” 

Journalistiek als wapen tegen 
desinformatie en nepnieuws
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tekst: Suzanne Unck 40

J
e vindt ze in deze editie van Vives Magazine, op conferenties, bij 
futurologen en trendwatchers en in de hippe kleurtjes en mooie 
dashboards die bij digitale leermiddelen horen. Het meeste leidt 
alleen maar af van waar het wel om gaat. Ik neem je even mee.

De afgelopen jaren was ik programmamanager van Slimmer leren met 
ICT. Een landelijk programma om besturen en scholen in het primair 
onderwijs te faciliteren om na te denken en keuzes te maken over de 
inzet van ICT om het onderwijs te versterken. We (PO-Raad en Kennisnet) 
begonnen met handreikingen, formats en artikelen. En een ‘kritische 
vriend’ optie om ICT-beleidsplannen van feedback te voorzien. Maar ik 
voelde dat we daar de beweging niet onomkeerbaar mee zouden maken. 
Er was meer nodig. Dus vroeg ik: “Weten we eigenlijk waar besturen en 
scholen precies tegenaan lopen?” Wisten we niet. “Nou, dan gaan we alle 
schoolbesturen bellen. We vragen ze welke belemmeringen ze ervaren, 
helpen ze hun vragen scherp te stellen en bieden ze hulp bij de eerste 
stap. Dan kunnen ze daarna specifieke ondersteuning inschakelen bij 
gespecialiseerde onderwijsadviseurs of de juiste vragen stellen aan 
leveranciers van leermiddelen en systemen.” 

Exotische uithoeken
We gingen aan de slag en belden binnen een jaar 1000 schoolbesturen. 
Adviseurs namen het ‘Vier in balans-model’ onder de arm en reden 
het hele land door (en stuurden foto’s van exotische uithoeken in de 
whatsappgroep: van Texel tot Zuid-Limburg). We raadden bestuur-
ders aan om dit vraagverhelderingsgesprek samen met wat cruciale 
medewerkers te voeren. Vaak was het de eerste keer dat bijvoorbeeld 
bestuurder, ICT-coördinator en een schoolleider samen praatten over 
de rol van ICT in de scholen. Dat alleen al was een mooie start om 
strategisch na te denken over ICT en concrete implementatieplannen te 
gaan maken. Bij de helft van alle schoolbesturen in het primair onder-
wijs gingen we op deze manier op bezoek. Maar ook daar gaat het niet 

om. We komen wel dichterbij. Door deze gesprekken wisten we wat de 
belangrijkste vraagstukken waren. En hier komt een hint: die hadden 
niets met ICT te maken. 

Vragen in relatie tot de inzet van ICT 
Hoe komen we van visie naar uitvoering? Hoe helpen we leraren zich 
te blijven ontwikkelen? Hoe krijgen we grip op financiën bij investerin-
gen en andere betaalmodellen van digitale leermiddelen? Hoe doen 
andere scholen en besturen het? Hoe weten we of we de juiste keuzes 
maken? Welke kennis is betrouwbaar? In de twee jaar die volgden (2017 
en 2018), hebben we uitsluitend aandacht besteed aan deze diepere 
vragen, in relatie tot de inzet van ICT. We zetten een platform op met 
onderwijsdossiers, bekeken vanuit mogelijkheden om ICT in te zetten 
en vonden zoveel mooie voorbeelden in scholen. Maar het ging niet om 
ICT. Het gaat niet om ICT.

Bestuurders, schoolleiders, leraren, ICT-coördinatoren deelden hun 
ervaringen, grepen de kans om te leren over veranderprocessen, gingen 
aan de slag met anderen om hun innovatieve vraagstukken aan te 
pakken, hielpen mee om de leermiddelenmarkt flexibeler te maken (in 
een pilot rondom gebruikersgroepen en door deel te nemen aan de 
nieuwe inkoopcoöperatie SIVON). En daar zag ik gebeuren waar het wel 
om gaat: iedereen was aan het leren.

Leren ontdekken, leren vragen, leren samen, leren van nieuwe kennis, 
leren voor verbetering, leren voor de toekomst, leren voor kansen, leren 
voor kinderen. Ik ben er steeds meer van overtuigd dat goed onderwijs 
niet gaat om gelijkzoekende onderwijsprofessionals, starre stokpaard-
jes, evidence based whatever of stippen op horizonnen. Het gaat om 
samen leren zodat wij allemaal laten zien hoe fijn en mooi leren is en 
waar leren je kan brengen. Alleen daarmee geven we elk kind de kans 

Het gaat niet om ICT 
Het gaat niet om programmeren, robotjes, mediawijsheid of Virtual Reality. Het gaat niet om 

laptops, Chromebooks, iPads of niets. Wel of geen smartphone in de klas, Kahoot of Mentimeter. 

En er zijn nog veel meer dingen waar het allemaal niet om gaat.
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om uit te groeien tot de volwassene die kan bijdragen aan de wereld, 
aan onze samenleving. Een volwassene die blijft leren. 
Technologie kan bijdragen aan leren, ICT biedt heel veel mogelijkheden 
om leren e� ectiever, e� iciënter, leuker en dieper te maken. Dat vraagt 
om leraren, teams, scholen bestuurders die alles in het werk willen 
stellen om die leerprocessen te regisseren en begeleiden. Op alle moge-
lijke manieren die er zijn, passend bij wat er op dat moment nodig is en 
daarbij gebruik te maken van alles wat er beschikbaar is dat bijdraagt.

Maar waar begin je dan? Bij alles wat er beschikbaar is? Nee, het begint 
bij de onderwijsprofessional die het leren begeleidt. We weten dat de 
leraar die ICT het best inzet, de leraar is die goed kan di� erentiëren 
vanuit een breed didactisch repertoire*. Dat betekent dat de leraar in 
staat moet worden gesteld om niet langer slechts uitvoerder van lesme-
thoden te zijn, maar de regisseur van leerprocessen. Degene die zelf de 
keuzes maakt over de wijze van en mate waarin de leerbehoeften van 
leerlingen centraal kunnen staan. Die flexibel kan omgaan met leermid-
delen.

Tegelijkertijd zien we ook dat dit juist heel ingewikkeld is voor leraren 
met toch al hoge werkdruk, volle klassen en weinig tijd om zelf te blijven 
leren. Dat is de realiteit die ons gevangen houdt. Toch bleef deze vraag 
me bezighouden toen ik nadacht over wat ik nog echt wilde meegeven 
aan het primair onderwijs voor mijn taak erop zat. Een bijdrage vanuit 
het programma Slimmer leren met ICT vanuit de PO-Raad.

Burritomodel
In maart 2018 vertrokken we met 25 onderwijsprofessionals naar de 
conferentie SXSW in Austin, Texas. Met een paar mensen ging ik wat 
eten in een Mexicaans fastfoodrestaurant. Eerst koos ik het meel voor 
de tortilla die ter plekke werd gebakken, toen een station met een vlees-, 
vis- of vegaprutje, verschillende soorten bonen en sausjes. Toen ik na 
vier stations klaar was, had ik precies wat ik wilde. Dat zette me aan het 
denken: zouden we in het onderwijs ook kunnen personaliseren door te 
standaardiseren? Kunnen we binnen een klas (of andere eenheid) alle 
leerlingen bieden wat zij op dat moment nodig hebben aan leerstof?
Deze vraag hield me ongeveer een half jaar bezig. Ik sprak erover met 
veel experts, waaronder leraren, maar ook met hoogleraar Onderwijslo-
gistiek bij de RUG, Jan Riezebos. Op basis van alle inzichten ontwikkelde 
ik een concept van het burritomodel. Daarbij had ik maar één doel 
voor ogen: een manier om het ontwerpen van leerarrangementen, van 
onderwijs, voor leraren makkelijk te maken en bewustwording op gang 
te brengen over het anders organiseren van je onderwijs.

Complex concept
Maar dit doel was niet waar ik mee startte. Integendeel. Ik dook in 
allerlei theorieën en in mijn hoofd werd het vooral een lekker complex 
concept. Hoe ingewikkelder, hoe beter. Hoewel ik dat zelf heel interes-
sant vond, wist ik dat de waarde zou groeien als ik het heel concreet en 
toepasbaar zou maken. Dus toen ik genoeg de diepte in was gedoken, 
stelde ik mezelf (en anderen) de vraag: waar heeft het onderwijs het 
meest aan? Dat bleek toch vooral iets wat eenvoudig en praktisch was, 
een hulpmiddel voor leraren. Iets wat vooral niet teveel tijd zou kosten, 
beter nog: als het tijdbesparend zou werken.
Dus draaide ik het om. Toen ik als leerkracht werkte, gebruikte ik het 
Didactisch Analysemodel (van Van Gelder). Ooit op de pabo geleerd en 
het bleek erg handig om lessen, trainingen, workshops en presentaties 
ermee voor te bereiden. Maar het DA-model heeft ook beperkingen: het 
is erg lineair en biedt weinig ruimte voor di� erentiatie en flexibiliteit. 
Maar ik gebruikte dit wel als richting voor de ontwikkeling van het burri-
tomodel. Idealiter zou het een mooie vervanging zijn. Vanaf dat moment 
dacht ik vanuit leraren. En dat hielp enorm. Toepasbaar, voor alle leraren 
op alle basisscholen, ongeacht onderwijsconcept en te gebruiken voor 
klassikaal onderwijs waarin je wat kleine aanpassingen doet, maar ook 
voor volledig gepersonaliseerde leerroutes. 
Toen was het spannende moment daar: het prototype testen met 

Iedereen was aan 
het leren. Daar gaat 
het om!

leraren. Samen onderwijs ontwerpen met het burritomodel. In een 
sessie van twee uur, begeleidde ik het team om de stappen te zetten 
binnen het model zodat een onderwijseenheid ingevuld kon worden. 
Eén team koos voor een geschiedenisthema binnen de wereldoriënta-
tiemethode IPC, en met een ander team gingen we invulling geven aan 
3D-printen in een ontdeklab. Maar het kan ook gewoon een hoofdstuk 
uit de rekenmethode zijn. Of een project voor de bovenbouw. Het was 
erg inspirerend om met deze twee teams te gaan ontwerpen. Er waren 
nog genoeg verbeterpunten, maar het werkte! En het hielp me om ook 
te bedenken hoe ik de instructie bij het model wilde vormgeven.

Downloads
In januari 2019 was hij klaar en verscheen het burritomodel als bijlage 
bij een special van het ledenmagazine van de PO-Raad: podium. 
Helemaal over onderwijs & ICT. Verzonden naar alle basisscholen en 
schoolbesturen in Nederland. De special bevatte een poster van het 
burritomodel die je kunt gebruiken om er met post-its mee te werken 
en op de achterkant zie je de ingevulde post-its van de twee testteams. 
In de podium zelf vind je nog twee pagina’s met toelichting en 
instructie. Bovendien zie je meer informatie en de downloads op 
slimmerlerenmetict.nl/burritomodel. 
Hier heb ik jullie nodig; heeft het onderwijs jullie nodig. Jullie: onder-
wijsadviseurs, ICT-minded onderwijsprofessionals, enthousiaste leraren, 
betrokken schoolleiders en anderen die dit nu lezen. Ik ben er echt van 
overtuigd dat dit model kan bijdragen aan bewustwording over organi-
seren van maatwerk in de klas. Bovendien weet ik zeker dat leraren het 
liefst blije leerlingen hebben die allemaal lekker aan het leren zijn. 

Dus: duik erin en ontdek hoe het past bij hoe je zelf werk. Adopteer 
het, verspreid het, neem het mee in je portfolio en maak het je eigen. 
Schroom niet om me te benaderen als je vragen hebt of als ik met je 
mee kan denken. Nodig me uit voor presentaties of schakel me in voor 
professionaliseringstrajecten. Iedereen kan het burritomodel gebruiken, 
doorontwikkelen en inzetten voor trainingen. Dit model kan leraren 
helpen om van uitvoerder naar regisseur te groeien en het vak uit te 
oefenen waar je toe opgeleid bent, waar je zelf veel voldoening uithaalt 
en… waardoor je zelf uitgedaagd wordt om te leren en te groeien. En 
daar gaat het om. 

kennisnet.nl/publicaties/vier-in-balans-monitor

Suzanne Unck heeft een missie in haar leven: leren en laten leren. 
Ze werkt op plekken waar ze zelf veel kan leren en waar ze met haar 
kennis en ervaring kan bijdragen aan onderwijsinnovatie en onder-
wijskwaliteit. Haar aanstekelijke onderwijsoptimisme, kennis van 
zaken, neus voor kansen en volharding in visiegerichtheid maken 
haar een resultaatgerichte sparringpartner op alle niveaus die haar 
doelen bereikt vanuit het uitdagende motto ‘Learn the rules like a 
pro, so you can break them like an artist’ (Picasso). Ze is te bereiken 
via LinkedIn, suzanneunck.nl of onderwijsreizen.nl.
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Verderkijkdoos 
De verderkijkdoos kun je het beste typeren 
als een digitale kijkdoos. Je hebt er wel een 
iPad en een smartphone voor nodig. Maar ook 
papier, stiften, verf en klei kun je prima gebrui-
ken om jouw eigen interactieve voorstelling 
te bouwen in de verderkijkdoos. Kernwoorden 
zijn mixed media kunstwerken, stop motion, 
21st century skills en lichtprojecties. Op de iPad 
zet je het basisdecor als achtergrond. In de 
verkijkdoos ga je vervolgens de voorstelling 
opbouwen. Met de iPhone maak je foto’s voor 
stop motion of film je het verhaal.
verderkijkdoos.nl

Picoo
Picoo is een innovatief speelleerplatform dat interactieve technologie 
en bewegen met elkaar combineert. De Picoo devices vormen de 
basis, draagbare spelconsoles zonder scherm. Je speelt de spellen 
door middel van geluiden, trillingen en licht. In een set zitten 12 Picoo 
devices die je oplaadt via de ko� er. Er kunnen steeds opnieuw spellen 
worden toegevoegd. Dat doe je eenvoudig door de smartcard van 
het spel te scannen met de devices. De spellen dagen uit tot actief 
bewegen maar doen ook een beroep op vaardigheden als samenwer-
ken, strategisch denken en communiceren. Picoo is niet goedkoop, 
maar staat garant voor vele uren actief bewegen en spelen.
picoo.com

Buitenpasser
Het wordt weer mooi weer. Tijd om eens 
lekker buiten te gaan rekenen. De Buitenon-
derwijswinkel heeft diverse materialen om 
buiten met reken- en taalactiviteiten aan de 
slag te gaan. Deze robuuste buitenpasser is 
daar een voorbeeld van. Zet een stuk stoep-
krijt in een van de benen van de passer en 
maak mooie cirkels op het schoolplein om 
bijvoorbeeld oppervlakte berekeningen te 
doen. Rekenen maar en intussen genieten 
van de frisse buitenlucht.
buitenonderwijswinkel.nl/a-50416667/
rekenen/grote-passer/

Lego Coding Express
Tjoeke tjoeke tjoek, daar komt de LEGO Coding Express 
aan. De LEGO Coding Express hoort vanwege de grote 
blokken bij de Duplolijn van LEGO. De trein is voorzien 
van een kleine motor en een kleurensensor. Die kleuren-
sensor ‘leest’ de onderdelen van de baan van de LEGO 
Coding Express. Dat betekent dat je wordt uitgedaagd om 
een slim treinparcours te bouwen, zodat de trein op spe-
cifieke momenten bijvoorbeeld kiest om een bepaalde 
kant op te gaan, te claxonneren bij een bepaald kleurblok 
of om af te remmen. Uitdagend speelgoed waar je ook 
met jonge leerlingen al volop mee aan de slag kunt gaan.
Verkrijgbaar bij de schoolleverancier. 

Fable robot
Robots heb je in alle soorten en maten. De Fable robot is 
echter wel een bijzondere slimmerik. Fable is een modulaire 
robot. Je zet hem naar eigen wens in elkaar. Vervolgens kun 
je hem programmeren. Je start vanuit de basisset Fable Go. 
Daarna kun je – indien gewenst – de robot uitbreiden met extra 
modules. Afhankelijk van de modules die je tot je beschikking 
hebt, kan Fable rijden (volgens voorgeprogrammeerd 
parcours), werken met sensoren of een social robot bouwen 
met je smartphone en de Fable Face app. Fable is geschikt 
voor leerlingen vanaf 8 jaar. De Fable robot is via diverse 
leveranciers verkrijgbaar in Nederland.

Gravitrax
Een knikkerbaan maar dan anders. 
Gravitrax heeft een uitgebreide 
basisset waarmee je fantastische knik-
kerbanen kunt bouwen. De knikkers 
volgen de baan die je gebouwd hebt, 
maar met een aantal extra elementen 
wordt het nog wat spannender. Zo kun 
je werken met diverse verdiepingen, 
kun je een knikker katapulteren door 
er een andere knikker tegenaan te 
laten rollen en kun je de baan met 
diverse uitbreidingssets weer voor-
zien van nieuwe elementen. Gravitrax 
is bedacht door spellen- en puz-
zelfabrikant Ravensburger en heeft 
een uitgebreide handleiding, zodat 
je direct wat nieuwe ideeën opdoet. 
Gravitrax is verkrijgbaar bij de betere 
speelgoedzaken en online. Goed voor 
heel veel uurtjes speelplezier.

tekst: Tessa van Zadelho�  42
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Meer weten?  

Vraag informatie aan of maak 

een afspraak via www.snappet.org 

of schools@snappet.org. 

’Er ging veel tijd in onze zorgleerlingen zitten, waardoor we te weinig tijd 
hadden voor andere leerlingen. Snappet stemt de lesstof af op het niveau van 
de leerling. Ik ben dus geen tijd meer kwijt aan eindeloos kopiëren. ‘Ik focus 
nu meer op het begeleiden van alle leerlingen en geef bijvoorbeeld tijdens de 
les al verlengde instructie aan diegenen waarvan ik zie dat ze het voor dat 
leerdoel nodig hebben.’

Jennie Bijlsma, leerkracht obs De Kameleon

’Snappet maakt kinderen zelfstandiger, waardoor je als leerkracht een 
meer coachende rol krijgt met meer overzicht. We kunnen veel meer dankzij 
Snappet. Ik volg de leerlingen live en geef direct verlengde instructie als het 
nodig is. Leerlingen die niet snel om hulp vragen mis ik niet meer. Ik zie het 
gelijk als ze vast dreigen te lopen.

Sandra Gilliéron, leerkracht Jenaplanschool De Zuiderkroon

‘We zien dankzij Snappet leertijdwinst: leertijd is e�ectiever en leerlingen 
halen sneller een leerdoel. De betrokkenheid van de leerlingen is groter, de 
verantwoordelijkheid voor het leerproces en het inzicht van de leerling in het 
eigen niveau zijn geweldig!’ 

Trudie Graveland, leerkracht & IB’er Prins Willem Alexanderschool

‘Lesstof op eigen niveau.’

Het grootste, digitale 
onderwijsplatform  
van Nederland.

‘We kunnen meer dankzij Snappet.’

‘Inzicht van de leerling is geweldig.’

Eén op de drie basisscholen werkt inmiddels met Snappet: 

de totaaloplossing van content voor 9 vakken, software 

en hardware. Leerkrachten ervaren met Snappet tijdwinst,  

meer inzicht en hogere leerresultaten. Er is minder 

administratie en e�ectiever onderwijs doordat leerlingen 

op eigen niveau werken. Dat geeft ruimte om iedere leerling 

de aandacht te geven die hij of zij verdient!

Naamloos-1   1 13-3-2019   11:33:50



E
ven voor de vraag werd gesteld, heb ik absenten ingevoerd 
in de Magisterapp. De app opent traag, tijdens het wachten 
reageer ik op een Telegramberichtje van een vriendin en scan 
ik snel mijn werkmail. Twintig paar ogen steeds ongeduldiger 

op me gericht. 

Duivelse dilemma’s 
De duivelse dilemma’s van regels omtrent socialmediagebruik 
houden docententeams in het hele land in hun greep. Wel of geen 
telefoon gebruiken, controleschermen aan of uit, wel of geen 
whatsappgroep met de hele klas, leerlingen en ouders accepteren op 
je Facebook of Instagram, hoe de AVG goed na te leven? Wel of geen 
gratis apps laten gebruiken voor onderwijsdoeleinden? 

Vragen en verwachtingen van ouders geven extra input voor die 
dilemma’s. Op de helft van een buitenlandreis kreeg ik vorig jaar 
een smekend berichtje van ouders om toch ook eens een foto van 
hun kind op onze Facebook-pagina te plaatsen, dat was zo leuk voor 
de familie. Het kind in kwestie was met geen mogelijkheid voor de 
camera te vangen: “Nee, ik ga echt niet online in deze kleren.” En 
erger nog. “Dan hangt de foto als ik terugkom uitgeprint bij mijn 
oma aan de muur, nee bedankt.” Toen leerlingen en ouders een 
informatiebrief ontvingen over de AVG-regels kreeg ik bezorgde 

mails: hoe zouden ouders dan nog kunnen weten wat er allemaal 
gebeurde op school? En onlangs kreeg een leerling zijn cijfer van 
de Franse overhoring eerder die ochtend vlak na de mediales al te 
horen. Via de telefoon. Van zijn moeder. Gelukkig was het een 9. 

Ouders en docenten: één pot nat
Nu zijn er wel wat overeenkomsten te vinden tussen ouders en 
docenten. Zo zijn we (ja, ik ben er ook eentje) behoorlijk oud en 
houden we de wereld graag begrijpelijk en overzichtelijk. Als jonge 
mensen zich aan onze regels houden, is dat wel zo fijn. Dan weten 
wij zeker dat ze iets leren. Maar er is ook een andere overeenkomst: 
we zetten al die technologische vooruitgang maar al te graag in 
voor ons eigen plezier en gemak, maar ons enthousiasme stopt 
precies daar waar wij de controle kwijtraken. Waar het ons in de 
weg zit, we ons geen raad weten, het gebruik niet meer begrijpen. 
Dus moeten leerlingen wel continu op de hoogte zijn van rooster- 
en huiswerkwijzigingen, maar mogen ze niet in de gang op hun 
telefoon kijken, want, ja want wat eigenlijk? Dus waarschuwen we 
voor privacy, maar laten we leerlingen wel gratis apps downloaden 
en gebruiken. En dus sturen ouders in het weekend bezorgde mails of 
berichtjes naar docenten, maar vinden ze dat hun kinderen ’s avonds 
geen afleiding mogen hebben van telefoon of tablet. Waarop zo nu 
en dan ’s avonds laat ook  nog wat informatie van de mentor in de 
klassenapp binnenstroomt?

Dubbele mediamoraal
Maar als docenten vinden dat ze ten alle tijde bereikbaar moeten zijn 
voor hun zieke moeder, vervelende tienerdochter of de bezorger van 
de nieuwe droger, zouden leerlingen dan niet continu bereikbaar 
moeten zijn voor hun curlingouders, bezitterige liefdes, irritante 
broers en zussen of BFF’s? En als leerlingen roosterwijzigingen 
moeten vinden in het leerlingvolgsysteem en worden geacht altijd 
op tijd in het juiste lokaal te zijn, hebben ze dan geen continue 
toegang nodig tot die app? Als we leerlingen gratis onderwijsapps 
laten gebruiken, kunnen we dan met droge ogen waarschuwen voor 
de macht van Google, Facebook en het risico van online informatie 
delen? Zitten we niet een beetje vast in een dubbele mediamoraal? 

“Mag ik even op mijn telefoon om het huiswerk voor de volgende lessen te bekijken?” Ik knik, 
maar daarmee breek ik wel de schoolregels: geen telefoons in het zicht in lokalen en gangen. 
De vraag wordt me gesteld tijdens een stand-by uur; een uur waarin ik de les overneem van een zieke 

of afwezige collega. Een uur waarin leerlingen vanuit hun planners verder kunnen werken aan het 

betreffende vak of ander schoolwerk. Uit hun online planners, welteverstaan.

De dubbele 
mediamoraal 

De duivelse dilemma’s van 
regels omtrent socialmedia-
gebruik houden docententeams 
in het hele land in hun greep
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Demo model
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*
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•  24 tablets/laptops/

 chromebooks tot 14” 
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• 5 jaar garantie!
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Nieuw model
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info@it-refurbished.com
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030-753 78 06

Switch, in samenwerking met HP

De overstap op het leren en werken met devices, 
daar komt veel bĳ  kĳ ken. Hoe vliegt u dit project 
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Raadpleeg www.switch.nl/byod-edu voor 
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Aan de slag met 
devices in uw school?
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ren over Computational Thinking en de duurzaamheid van lesmaterialen die 

daarmee te maken hebben. Ik hoop dat we net als deze huidige Vives weer veel 
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