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16 Girlsday: op bezoek  
bij Microsoft  

Op donderdag 11 april was het weer de jaarlijkse 
Girlsday. In heel Nederland gingen zo’n elfduizend 
meisjes op pad om bij welgeteld 378 bedrijven in de 
technische, ICT en bèta-sector hun licht op te steken. Na 
de feestelijke kick-o� van Girlsday 2019 op de nationale 
dijkwerkersdag in Rotterdam, startten de activiteiten 
ook in de rest van het land. Samen met alle meisjes van 
groep 7 en 8 van de Haarlemse Dalton basisschool De 
Molenwiek was Vives te gast bij Microsoft Nederland. 

26 11 vragen aan een 
promoverende leraar 

Promoveren naast je drukke baan als leraar (b)lijkt een 
hele klus. Wat beweegt mensen om dit te doen? Bevalt 
het? Wat voor mooie ontdekkingen doen ze en welke 
hobbels moeten ze nemen? De komende nummers laat 
Vives enkele promoverende leraren aan het woord. 
Opleidingsdocent ICT en Onderwijs aan de pabo van de 
Universiteit Utrecht Gerard Dummer trapt af. 

32  Codasium - ‘Je moet het 
programmeerzaadje zo vroeg 
mogelijk planten’ 

Luc van Leeuwe, van origine docent wiskunde, 
natuurkunde en informatica, is een man met een 
missie. Na jarenlang voor de klas te hebben gestaan en 
vervolgens diverse directiefuncties in het voortgezet 
onderwijs bekleed te hebben, zet hij nu zijn schouders 
onder programmeeronderwijs. Van Leeuwe is van mening 
dat de basiskennis van het programmeren bij het palet 
aan algemene ontwikkeling van iedere leerling hoort. 

36 Waarom eten ijsberen  
geen pinguïns?  

Kies een onderwerp. Bijvoorbeeld: de zuidpool. 
Omschrijf het aan de hand van een raadsel dat je je 
leerlingen mee naar huis geeft. Geef de volgende dag 
een korte digibordles met interessante weetjes over 
het onderwerp. De leerlingen krijgen vervolgens de 
opdracht thuis iets uit de les door te vertellen. De 
Zweedse leerkracht  Micael Hermansson bedacht deze 
eenvoudige didactische werkvorm en doopte hem 
‘Grej of the Day’ (GOTD). 

mei/juni

waar&wat

Van de hoofdredactie

32

De laatste Vives van schooljaar 2018/2019 ligt voor 
je neus. Nummer 165 inmiddels. Grappig genoeg 
schrijf ik dit net na het paasontbijt en zijn nog niet 
alle artikelen binnen. Inmiddels maak ik me geen 
zorgen meer of de Vives op tijd gevuld is en of de 
artikelen wel goed genoeg zijn om jullie tevreden te 
stellen. Ervaring leert dat dat allemaal gewoon goed 
komt. Ik moest even op mijn LinkedIn-profiel kijken 
om te zien hoe lang ik al hoofdredacteur ben van 
Vives Magazine….. vijf jaar! Tijd voor een feestje dus.

In deze Vives stelt Peter te Riele zich voor als 
nieuwe boek reviewer. Hij heeft me toegezegd 
dat het echte recensies gaan worden die hij vanaf 
komend schooljaar gaat schrijven. Dat betekent 
dat er soms (Peter kennend) best pittige stukjes 
tekst uit zijn pen vloeien. Daar hou ik van. Ik geef 
de redacteuren die schrijven voor Vives sowieso de 
vrije hand. Dat levert soms wat boze mails op van de 
leveranciers of betrokkenen. Mooi, dat betekent dat 
we gelezen worden.

In het nieuwe schooljaar gaan er, zoals jullie gewend 
zijn inmiddels, wat rubrieken bijkomen en dus 
andere vervallen. Een van de rubrieken die komt 
te vervallen is Wat maak je me nou, we merken dat 
we in herhaling gaan vallen. Doel van de rubriek 
was om het Maakonderwijs in Nederland onder 
de aandacht te brengen. Dat is gelukt, maar er 
kan nog veel meer maker onderwijs bij. Dus af en 
toe komt er wel een artikel, maar de vaste rubriek 
vervalt. In de plaats daarvan gaat Erno Mijland een 
nieuwe rubriek vullen met video en beeld tips. We 
gebruiken YouTube steeds vaker als zoekmachine 
en er staan echt prachtige pareltjes tussen. Hij gaat 
voor ons een filtering maken en daarover zijn tips 
beschrijven.

In deze Vives is er erg veel plaats voor coding en 
zijn er weer opvallend veel vrouwen die aandacht 
krijgen. GirlsDay bijvoorbeeld. Meer vrouwen in 
de IT een aparte dag waar meisjes in aanraking 
kwamen met ICT en programmeren. Dank Brigitte 
Bloem voor het verslag! Een van mijn favorieten is 
de nieuwe rubriek: promoverende leraren. Gerard 
Dummer bijt het spits af, hij is volop bezig met zijn 
promotie. Wanneer je iemand kent die daar ook mee 
bezig is, tip me dan! Gelukkig is het noorden van 
Nederland ook goed vertegenwoordigd, want ICT 
en didactiek staan hoog op de agenda bij de Hanze 
Hogeschool Pabo. Na een bezoekje daar mocht ik 
zelfs twee artikelen van hen ontvangen. 

Voor nu wens ik je een heel goede zomervakantie, 
rust goed uit en ik zie je weer in oktober.

Op naar de IPON 2020!

Karin Winters
Hoofdredacteur Vives 
Magazine 
karin@vives.nl 
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actueel

Uit onderzoek dat Panelwizard, in opdracht van 
SLBdiensten, uitvoerde blijkt 48 procent van 
de jongeren hetzelfde wachtwoord voor al zijn/
haar accounts en apparaten te gebruiken. Ruim 
een derde van de ondervraagden geeft aan 
niet te weten hoe ze phishing e-mails kunnen 
herkennen. Dit onderzoek is gehouden onder 
1.023 Nederlandse jongeren tussen de 12 en 18 
jaar. Dit meldt SLBdiensten.

Het is opvallend dat zo’n hoog percentage jongeren 
hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts 
gebruikt. Zeker omdat negen op de tien van 
hen zegt te weten waar een veilig wachtwoord 
aan moet voldoen, wat aangeeft dat ze hier wel 
mee bezig zijn. Jongens lijken op dit gebied iets 
verstandiger dan meisjes. 45 procent van hen 
gebruikt bijna overal hetzelfde wachtwoord voor, 
tegenover 52 procent van de meisjes.
Ook lijkt het erop dat meisjes iets onwetender 
zijn op het gebied van phishing. 44 procent van 
hen weet niet hoe ze een phishing e-mail kunnen 
herkennen. Bij jongens ligt dit percentage met 

30 procent een stuk lager. Van de twaalf- en 
dertienjarigen kan slechts de helft dergelijke 
valse e-mailberichten te herkennen. Borgsteede: 
“Kinderen zijn wat beter van vertrouwen dan 
volwassenen. Dat is in de basis misschien 
goed, maar we moeten hen natuurlijk wel 
beschermen. Het gebruik van de juiste anti-
phishing software helpt natuurlijk, maar ouders 
en onderwijsinstellingen kunnen hier ook meer 
aandacht aan schenken.”

1 wachtwoord voor alle accounts – 
Dit doet bijna de helft van de jongeren

Extra geld voor het onderwijs
Het onderwijs krijgt er tientallen miljoenen euro’s extra geld bij. Dat staat in de Voorjaarsnota 
waarover het kabinet vrijdag een besluit heeft genomen. Ingewijden bevestigen berichtgeving 
hierover aan de NOS.

De komende vijf jaar is er jaarlijks tussen de 90 en 110 miljoen euro extra beschikbaar. Daarna gaat het 
structureel om een bedrag van 105 miljoen euro per jaar. Dit jaar gaat er 42 miljard naar het ministerie 
van Onderwijs.
Het extra geld is onder meer bestemd om exacte vakken en het techniekonderwijs te stimuleren. 
Ook krijgt het onderwijs meer geld omdat er meer leerlingen naar scholen en universiteiten gaan 
dan geraamd. De Voorjaarsnota is een tussenstand van de lopende begroting en wordt uiterlijk 1 juni 
gepubliceerd. Bron: ANP

Appende jongeren schrijven speelser en beknopter, maar 
dat is niet slecht voor hun spellingsvaardigheden, aldus 
taalwetenschapper Lieke Verheijen van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Verheijen deed onderzoek naar 
het taalgebruik in appjes onder scholieren.

Volgens de taalwetenschapper is actief gebruik van WhatsApp 
goed voor spelling in schoolteksten: ‘’Vooral bij tieners leidt 
het tot minder spelfouten. En jongeren die sociale media op 
een actieve en talig creatieve manier gebruiken, schrijven juist 
schoolteksten van hogere kwaliteit.’’
Wie echter alleen maar een beetje andermans appjes ontvangt, 
gaat wel slechter schrijven ‘’met name lager opgeleide 
jongeren”. Ook presteren jongeren die op sociale media 
vertrouwen op woordvoorspellers en autocorrectie volgens 
haar slechter op school wat betreft spelling. Bron: ANP

Scholen hebben weinig focus 
op internetbeveiliging 

Ongeveer de helft van de jongeren in Nederland en België 
krijgen geen les in internetbeveiliging of cybersecurity, blijkt uit 
het onderzoek van het Sans Institute. In andere landen geeft een 
lager procent van de jongeren niets hierover te leren. Dit meldt 
Computable.

Michael Heering, directeur van het Sans Insititute, geeft aan dat 
Nederland en België onvoldoende voorzien in de behoefte en de 
bereidheid van scholieren om te leren over internetbeveiliging. Uit 
het onderzoek blijkt dat bijna 90 procent van de ondervraagde 
jongeren nog nooit nagedacht heeft over een toekomstige baan 
in de internetbeveiliging. Het aantal openstaande vacatures in dit 
vakgebied zal echter enorm toenemen.
De kennis over carrières en opties in cybersecurity is niet optimaal. 
Scholieren in Nederland en België geven veelal aan hier niet bewust 
over na te denken. Ze laten weten dat ze meer interesse zouden 
tonen wanneer ze meer over dit onderwerp weten.

Appen is niet slecht voor 
taalgebruik

04 actueel_v165.indd   4 13-05-19   12:36
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H
et is voor de verandering geen app voor op de tablet, maar 
het is een educatief kaartspel gefocust op rekenen. De spelers 
moeten met de kaarten zowel de som (de formule) maken, als 
het antwoord geven. Degene die als eerste al zijn kaarten kwijt 

is, heeft gewonnen. Het spel is eenvoudig en tegelijkertijd heel uitda-
gend. Het kan door iedere speler op zijn eigen niveau worden gespeeld. 
Kinderen leren spelenderwijs automatiseren en ze vergroten tegelijker-
tijd hun creativiteit en inzicht in getallen. Ook het zelfvertrouwen om te 
rekenen neemt enorm toe.

Hoe bedenk je nou zoiets?
Eigenlijk vrij simpel. Alon Nir besloot na een mooie carrière als finan-
cieel directeur bij een bedrijf in de vleesindustrie een jaar sabbatical 
te nemen. Tijd aan zijn gezin was het primaire doel, naast vernieuwde 
energie en creativiteit op te doen. De tijd nemen om vanuit even 
helemaal niets na te denken. De vader van Alon heeft meerdere spellen 
bedacht, echter kwamen die nooit verder dan de keukentafel. Vol 
energie zaten Alon en zijn vader te werken aan een eerder bedacht 
spel. Alon kon van al de losgemaakte adrenaline en creativiteit niet 
slapen. Ergens midden in de nacht, terwijl Alon naar het plafond zat te 
staren, bedacht hij Formula en daarmee was de basis gelegd. Dit verhaal 
vertelde Alon op een schoolpleinfeest aan Sven de Laaf. Naast dat Alon 
en Sven kinderen in dezelfde klassen hebben en vrienden zijn, is Sven 
ook eigenaar van product-ontwerpbedrijf Studio Calico. Samen met de 
Design Lead van de Studio werkten ze het eerste concept uit tot wat het 
vandaag de dag is. 

Van idee naar resultaat
De ontwerpers en de bedenker wilden het spel eenvoudig houden en 
tegelijkertijd de drempel om te gaan rekenen verlagen. Tijdens het 
ontwikkelproces zijn er veelvuldig studies gedaan. Zo is er gekeken 
naar de positie van het spel in de markt. Op welke schaal verhoudt het 
spel zich tot andere spellen? En hoe maak je het zowel didactisch als 
leuk? Dit doe je natuurlijk niet van achter je bureau! Het is een reis langs 
eindeloos veel winkels, iteraties met de doelgroepen en eindeloze kleur-
keuzes in samenwerking met kinderen. 
Tijdens de ontwikkeling van Formula is er veel gespeeld met kinderen 
en volwassenen van verschillende leeftijden. Uiteindelijk zijn er drie pro-
totypes ontwikkeld die getest zijn in de klas bij groep 3, 5 en 7. Tijdens 
die ‘fieldtrails’ was de input van de leraren van enorme waarde. Bij de 
naschoolse opvang Kind aan Zee en OBS Het Volle Leven in Den Haag 

kon het spel naar hartenlust veelvuldig worden getest. Daar hebben de 
leerlingen enorm van genoten en voor ons was het bijzonder waardevol.
Uit deze testen kwam onder meer naar voren dat 88 procent van de 
kinderen vanaf 6 jaar het spel nog een keer wilde spelen. De overgrote 
meerderheid wilde het spel ook thuis en op vakantie met hun ouders 
spelen. De leraren van Het Volle Leven waren echt enthousiast en 
onder de indruk van de betrokkenheid, de samenwerking en het plezier 
waarmee er gerekend werd door de kinderen.
Zo is gebleken dat het gezelschapsspel Formula ook veel mogelijkheden 
biedt voor in de klas. Er kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat er 
alleen vermenigvuldigd en gedeeld mag worden, zodat de tafels goed 
kunnen worden geoefend. De kinderen leren van hun eigen oplossing én 
van de sommen die de andere kinderen maken. Ze zijn namelijk ook aan 
het rekenen als iemand anders aan de beurt is. 
Tevens is het sociale aspect belangrijk, want wat doe je als iemand een 
foute formule maakt? Uit onze testen bleek dat de kinderen elkaar goed 
hielpen en er juist een verbondenheid ontstond in plaats van competitie.

Gezelschapsspel 
Het is algemeen bekend dat kinderen na de zomervakantie een terugval 
kunnen hebben. Niet alleen met rekenen, maar ook met lezen. Kinderen 
zijn de tafels weer vergeten of gaan een paar AVI-niveaus achteruit. 
Natuurlijk zijn er al verschillende apps om de zomerdip te voorkomen. 
Maar ouders moeten vaak al genoeg hun best doen om de kinderen 
achter de schermen vandaan te trekken. Formula is een perfect alterna-
tief en een gezelschapsspel ineen. Het leuke aan het spel is dat de beste 
rekenaar niet altijd wint. Daarom is het uitermate geschikt voor spelers 
van verschillende niveaus en leeftijden om met elkaar te spelen.
Kinderen (en volwassenen) denken al snel dat ze niet goed zijn in 
rekenen. Voordat ze überhaupt de som zien, geven ze al op. Het is fan-
tastisch om te zien dat Formula hier verandering in brengt. Het winnen 
van een potje geeft de kinderen het gevoel dat ze wél kunnen rekenen. 
Als hier dan ook nog een compliment van een leraar of ouder bij komt, 
neemt het zelfvertrouwen en daarmee ook de rekenvaardigheid signifi-
cant toe.

Zomerdip
De terugval gedurende de zomervakantie is een zeer onderbelicht 
probleem. Leraren verliezen veel tijd met het opnieuw aanleren van 
vaardigheden die kinderen al hadden en nog steeds behoren te hebben, 
maar zijn vergeten in de zomervakantie. Al in 1908 is in Amerika naar de 

Het gebeurt niet vaak, maar heel soms kom je iets nieuws tegen, waarvan je denkt: “Dit is zo simpel 

en zo leuk, waarom is dit er niet al lang?” Formula is zo’n innovatie.

Rekenspel Formula: 
simpel en 
doeltreffend 
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Is Formula wel nodig? 
In 1995 scoorde de gemiddelde Nederlandse leerling internationaal 
gezien heel hoog op rekengebied. Trends in International Mathe-
matics and Science Study (TIMSS) deed in dat jaar voor het eerst 
onderzoek hiernaar en Nederland kwam wereldwijd als vijfde uit de 
bus. In 2015 zijn wij gezakt naar de 19e plaats. Dit komt niet alleen 
doordat de andere landen beter zijn gaan scoren, maar ook doordat 
wij in Nederland juist minder hoge scores hebben behaald. De trend 
is in de grafiek duidelijk zichtbaar. 

Wij zijn ervan overtuigd 
dat regelmatig spelen 
op de camping 
ervoor zorgt dat het 
rekenniveau eerder 
omhoog zal gaan dan 
zal afnemen.
(Alon – bedenker van Formula)

‘zomerdip’ wetenschappelijk onderzoek gedaan. Uit onderzoek in 1996 
blijkt dat kinderen in Amerika gemiddeld 2,6 maanden aan rekenlessen 
vergeten in de zomervakantie. Recentere onderzoeken uit Oostenrijk 
(2015) en Zweden (2001) bevestigen het bestaan van deze zomerdip. In 
Nederland is hier nog geen onderzoek naar gedaan.
Om te kijken of Formula de zomerdip op rekengebied echt tegengaat, 
wil Formula Games hier onderzoek naar doen. Formula is op zoek naar 
leraren en ouders die geïnteresseerd zijn om hieraan mee te werken. Je 
kunt contact opnemen met Alon via info@formulagames.nl.  

Foutloos Rekenen 
Aydin Cihangir, directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut 
en van Foutloos Rekenen, is een fan van Formula geworden: “Leren 
rekenen doe je op school of nog beter, bij een cursus Foutloos Rekenen. 
In aanvulling op school en de cursus Foutloos Rekenen brengt Formula 
echt iets speciaals. Het houdt spelenderwijs de kennis actief, vergroot 
inzicht en stimuleert de creativiteit met getallen.” 
Naast het basisspel is er ook een uitbreidingsset. Met de uitbreidingsset 
kan het basisspel uitdagender worden gemaakt. Zo kan je met de uit-
breidingsset breuken en min getallen toevoegen. Veel kinderen vinden 
breuken lastig, maar met Formula wordt er op een speelse manier geoe-
fend. Voor kinderen in plusklassen of in het VO kunnen ook negatieve 
getallen, wortels en kwadraten worden toegevoegd. 

TIMSS Top 5 1995 - 2015
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Zero plastic 
Het spel is niet alleen innovatief toepasbaar, maar het is ook innova-
tief en duurzaam ontwikkeld, geproduceerd en verpakt. Zo hebben 
we onze producent uitgedaagd het productieproces voor ons aan te 
passen en ervoor te zorgen dat er geen plastic in of om de verpak-
king zit. Sven de Laaf: “Als ontwerpstudio is het onze taak zowel de 
opdrachtgever als de producenten uit te dagen een zo’n duurzaam 
mogelijk product af te leveren. Duurzaamheid was dan ook een 
van de design principes binnen ons ontwerpproces. Dit zie je niet 
alleen terug in het product dat volledig plastic vrij is maar ook dat 
de uitbreidingsset later kan worden toegevoegd binnen dezelfde 
verpakking.” 

Custom Formula 
Formula positioneert zich als een gezelschapsspel. Mocht je geïn-
teresseerd zijn in het spel, dan heeft het ontwerpteam meerdere 
posities ingebouwd waarbij de verpakking gepersonaliseerd kan 
worden. Van een specifieke ‘inlay’ tot een eigen verpakking. Alles is 
in overleg mogelijk. Hier zijn natuurlijk wel extra kosten aan verbon-
den.

Kortingscode
Het is duidelijk dat over dit ogenschijnlijke simpele spel heel goed 
is nagedacht. Vandaar dat wij de slogan “reken op je verstand!” erg 
toepasselijk vinden voor onze Vives lezers. Om die reden gaan we 
online een paar spellen verloten onder onze volgers. Voor degene 
die meteen aan de slag willen: het spel is verkrijgbaar op formulag-
ames.nl en bij de betere speelgoedwinkels. Het basisspel is te koop 
voor € 12,50. Met de kortingscode VIVES2019 krijg je 10% korting als 
je voor eind juni bestelt.
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W
e weten ondertussen wel wat de beloofde meer-
waarde is van digiborden in het onderwijs. Toch 
ervaren leraren en leerlingen die meerwaarde lang 
niet altijd. Of zelfs het tegenovergestelde: geef mij het 

gewone bord maar weer terug. Lang wachten voordat het digibord 
is opgestart, niet makkelijk schrijven, gedoe met het switchen 
tussen programma’s en vervelend licht of geluid van de beamer. Om 
maar wat vaak gehoorde klachten te noemen. Dat het ook anders 
kan, dat is waar BenQ zich graag hard voor maakt. 

Activerend leren ondersteund met grafische 
hoogstandjes
“We gaan samen alle dieren die in Zuid-Afrika wonen leren kennen!” 
Juf Lotte zet het digibord aan en er verschijnen vijf prachtige dieren 
in beeld. De afbeeldingen zijn zo scherp dat het lijkt of de dieren in 
het klaslokaal staan! De leerlingen zien de dieren ook op hun tablet. 
De klas is in vijf groepjes verdeeld, leerlingen overleggen zachtjes. 
De aangewezen schrijver van elk groepje schrijft het antwoord in 
een ‘sticky note’ en de eerste dierennamen verschijnen op het digi-
bord. “Fantastisch!. We hebben ze alle vijf goed!”. Juf Lotte wijst nog 
even op de juiste schrijfwijze en laat dan als beloning de geluiden 
horen die de dieren maken. Gegiechel in de klas.

We weten ondertussen wel wat de beloofde meerwaarde is van digiborden in het onderwijs. 
Toch ervaren leraren en leerlingen die meerwaarde lang niet altijd. Of zelfs het tegenovergestelde: 

geef mij het gewone bord maar weer terug. Lang wachten voordat het digibord is opgestart, niet 

makkelijk schrijven, gedoe met het switchen tussen programma’s en vervelend licht of geluid van 

de beamer. Om maar wat vaak gehoorde klachten te noemen. Dat het ook anders kan, dat is waar 

BenQ zich graag hard voor maakt.

BenQ 
digiborden 
maken 
het écht 
mogelijk

Leren op een stimulerende manier in een gezonde omgeving: 

Wat juf Lotte doet is een mooi voorbeeld van hoe techniek en 
didactiek elkaar kunnen ondersteunen en versterken. In een 
handomdraai geef je interactieve lessen op verschillende niveaus: 
interactie met het scherm en interactie tussen leerlingen. Leren 
terwijl leerlingen het ondergaan als een spel en alle zintuigen 
meedoen.
Als de pauze eraan komt, slaat juf Lotte de les op. Morgen gaan ze 
verder. De aantekeningen die ze er met de interactieve pen heeft 
bijgemaakt, zijn dankzij de handschriftherkenning van EZWrite 5.0 
al omgezet in herbruikbare digitale content. 

Twee leerlingen tegelijk aan de slag bij het bord
Nog een lievelingskleur? De leraar aardrijkskunde vraagt het met 
een glimlach, maar ook pubers zijn er nog gevoelig voor. Joeri kiest 
voor rood, Sterre gaat voor blauw. 

De klas is opgedeeld in twee groepen. Als de leraar aardrijkskunde 
straks een vraag stelt, is het aan Joeri en Sterre om zo snel mogelijk 
het antwoord met de interactieve pen op het digibord te schrij-
ven. Weten ze het niet? Dan kunnen ze bij hun eigen achterban te 
rade gaan. Zij mogen hun tablet gebruiken om het antwoord op te 
zoeken.
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Bij de vraag over het ontstaan van tsunami’s is het team van Sterre 
ervan overtuigd dat ze toch gelijk hebben. De leraar opent op het 
digibord zijn map in Google Drive waar hij zijn video’s heeft opgeslagen 
en toont een videofragment ter ondersteuning van het antwoord. Dat is 
de kracht van het BenQ RP7501K Digibord, je switcht zonder problemen 
van de ene naar de andere toepassing.

Probleemloos switchen tussen schermen én 
makkelijk delen
Stel je diezelfde klas bij aardrijkskunde voor. Dit keer staan er niet twee 
leerlingen bij het bord, maar speelt elke leerling voor zichzelf. De leraar 
stelt een vraag, leerlingen gaan via hun tablet op zoek naar het ant-
woord. Heeft een leerling het juiste antwoord gevonden en een mooie 
afbeelding gevonden waarmee hij bijvoorbeeld het klimaatprobleem 
kan illustreren? Dan kan de leraar met een druk op de knop het scherm 
van die leerling laten zien op het digibord. 

Een quiz is natuurlijk leuk om te doen, maar de inhoud van de quiz 
is ook onderdeel van de leerdoelen die leerlingen moet behalen. Als 
leraren en leerlingen het in EZWrite 5.0 geïntegreerde Cloud Whiteboard 
gebruiken om notities te maken, kunnen ze daarna heel gemakkelijk de 
inhoud met elkaar delen. En ook weer bewerken.  

Weg met die bedompte klaslokalen
E� ectief leren betekent ook gezond leren. Je les kan didactisch nog zo 
goed zijn opgebouwd, maar als de omgeving niet gezond is dan is het 
e� ect van je les veel kleiner. Het BenQ RP7501K Digibord ondersteunt 
bij  het realiseren van een gezonde en prettige leeromgeving. Allereerst 
doordat het scherm een sensor bevat die de luchtkwaliteit in de gaten 
houdt. Hij meet continu het CO2 gehalte in het klaslokaal en geeft een 
waarschuwing als dat niet op orde is. Een te hoog CO2 gehalte kan 
zorgen voor een onfrisse lucht, su� igheid, hoofdpijn en is daarmee 
bepaald niet bevorderlijk voor  de concentratie. En als de sensor aan-
geeft dat het niet op orde is, dan is ventileren een kleine moeite. 
Daarnaast heeft het scherm een antibacterieel oppervlak. Bacteriën 
hebben dus geen kans om zich te nestelen. En tot slot is het scherm 
voorzien van  bewezen EyeCare-technologie. Dit werkt met een geïn-
tegreerde bewegingssensor. De bewegingen van de gebruiker worden 
‘gelezen’ en het scherm activeert vervolgens zelf de ‘Flickerfree’ en 
‘Low-blue’ functies. Gevolg? Geen zere ogen of hoofdpijn meer door het 
kijken naar het digibord.

Geen kabels, geen wachtwoorden en overal 
toegang tot jouw mappen
Kabels zijn kwetsbaar en onhandig. Met of zonder opzet kunnen 
leerlingen deze kabels kapot maken. De BenQ digiborden hebben een 
zogenaamd OPS-slot. OPS staat voor  Open Pluggable Specification. Zo’n 
OPS systeem is geïntegreerd in het digibord en zit direct op de stroom-

Het digibord ondersteunt 
niet alleen het interactief 
leren,  maar helpt ook bij 
een veilige en gezonde 
leeromgeving 

voorziening, de video- en audiosignalen aangesloten. En wat ook handig 
is, is dat je in dit slot en OPS Slot-in PC kunt schuiven. Hierdoor kun je 
het digibord aansturen zonder dat je verder losse randapparatuur nodig 
hebt zoals een laptop of pc.

En dan is er nog een ander gemak: stel je geeft onverwacht les in het 
lokaal van je collega. Hij of zij is al ingelogd. Vaak moet je dan eerst je 
collega laten uitloggen en vervolgens moet jij weer inloggen met een 
wachtwoord. De digiborden van BenQ ondersteunen een Multi-Account-
Management-systeem (Smart AMS) via NFC-technologie. Daardoor 
heb je rechtstreeks toegang tot je persoonlijke systeeminstellingen en 
mappen. Het enige dat je hoeft te doen is je persoonlijke ID-kaart te 
scannen met behulp van de geïntegreerde sensor aan de voorkant van 
het digibord. En dit zelfde doe je als je het digibord wil blokkeren als 
het niet in gebruik is. Maak je gebruik van cloudopslagdiensten zoals 
Google Drive? Dan ben je via je persoonlijk ID-kaart direct al ingelogd, je 
hoeft daar dan niet apart je wachtwoord voor in te vullen. 

Kortom, interactief leren wordt met het BenQ RP7501K Digibord voor 
iedereen bereikbaar. Het vraagt geen bovengemiddelde ict-vaardig-
heden van leraren. Het ondersteunt niet alleen het interactief leren 
waardoor leerlingen prettig leerervaringen opdoen, maar helpt ook bij 
een veilige en gezonde leeromgeving. 

Bezoek de website voor meer informatie: 
https://business-display.benq.eu/nl-nl/findproduct/
ifp/education/rp7501k.html

Wilt u een live demo? Vraag deze aan via 
Demo.Requests@benq.eu
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“W
etenschap beoefen je nooit alleen”, had Felienne 
Hermans door de telefoon benadrukt. “Natuurlijk 
mag je me komen interviewen, als ik maar niet 
in een glansrol geportretteerd word. We zijn 

een (multidisciplinair) team, we werken samen en bouwen op elkaars 
inzichten door.” In haar werkkamer zie je meteen dat ze dat meent: een 
hele muur wordt in beslag genomen door een stand-van-zakenbord. 
Met magnetische briefjes laten teamleden zien aan welke ideeën, 
onderzoeken, papers en lezingen ze (samen)werken en waar ze graag 
feedback op willen. 

Naast dat bord staat een kunstwerk van Rob Buelens onder een glazen 
stolp: ‘To light up the dark’. Tientallen minuscule poppetjes werken 
samen om een lucifer de trappen naar boven op te sjouwen om zo een 
kaars aan te kunnen steken. “Mooi hè? Ik kocht het van mijn eerste 
salaris hier. Voor mij symboliseert dit hoe je in de wetenschap alleen 
verder komt als je samenwerkt.”

Vertel eens waaraan jullie samenwerken?
“We zijn aan verschillende deelonderzoeken bezig, met als rode draad: 
programmeren voor iedereen. Niet alleen voor jongens uit gezinnen 
waar al programmeerinteresse is, maar ook voor meisjes en voor 

In het doolhofachtige informaticagebouw van de Universiteit Leiden huist sinds 1 november 
onderzoeksgroep PERL (Programming Education Research Lab) van universitair hoofddocent 
Felienne Hermans. Op een dinsdag (= teamdag) is Vives welkom.

Programmeren leer je 
niet uit de losse pols 

kinderen die thuis weinig meekrijgen op dit gebied. Maar hoe geef je 
zo programmeerles dat iedereen, ook de groep met weinig basiskennis, 
er genoeg van opsteekt? En hoe help je leerkrachten om die lessen te 
geven? Het bleek dat met de bestaande lesmethodes en leerboeken niet 
alle kinderen vooruitkwamen. Veel kinderen bleven steeds hetzelfde 
doen, zonder een diep begrip te ontwikkelen. Ze ontwikkelden vaak 
‘misconcepties’: ze onthielden dingen verkeerd. En onze uitleg bleef niet 
goed plakken. We wilden weten waarom dat was en hoe het beter kon.”

Hoe zijn jullie dat gaan uitzoeken?
“We begonnen met onderzoek om ‘plugged’ en ‘unplugged’ 
programmeren met elkaar te vergelijken. De ene groep ging met 
Scratch aan de gang op de gebruikelijke manier: meteen achter de 
computer, zelf uitproberen en verkennen wat de mogelijkheden zijn. 
De andere groep kreeg eerst vier unplugged lessen: we legden de 
basis uit op het digibord en daarna gingen de kinderen oefenen met 
werkbladen. Pas na vier weken kwam de computer eraan te pas. Toen 
bleek dat de kinderen die eerst op papier hadden geoefend, veel meer 
zelfvertrouwen hadden. Het was zelfs zo dat ze meer verschillende 
Scratch-blokjes uitprobeerden dan kinderen die het ‘uitprobeerderig’ 
hadden geleerd. Kennelijk hebben de kinderen die niet meteen achter 
Scratch waren gezet, een stevigere basis. Die hebben een dieper 
begrip van de programmeerconcepten, durven daardoor meer uit te 
proberen en raken minder gauw gefrustreerd als er iets niet helemaal 
goed gaat. Onze conclusie was: er moet meer uitgelegd worden in 
programmeerland, omdat ontdekken zonder theoretische basis niet zo 
goed werkt.”

Dat klinkt logisch: nieuwe dingen aanleren door uitleg…
“Ja, in onderwijsland is dit logisch. Niemand zal een groep kinderen 
alleen laten aanmodderen met het alfabet, een gitaar of een 
tennisracket en er dan vanuit gaan dat ze wel zullen ontdekken hoe het 
moet. Natuurlijk zijn er altijd een paar kinderen die uit zichzelf een heel 
eind komen, of iets oppikken van een ouder broertje. Maar het gros 

Van links naar rechts: Shirley de Wit, Bart Heemskerk, Alaaeddin Swidan, Tessa Krabbendam, Marlies Aldewereld, Marileen Smit, Stef Dubbeldam, Felienne Hermans, Anna van der Meulen, Martijn Strating, 

Bas Jansen. Niet op de foto: Efthimia Aivaloglou, Robert Holwerda, Mozhan Soltani, Charlotte Thepass, Lizzy Scholten, Krishna Thiruvengadam, Jacob Jonkman, Benjamin Bosdijk

Gerichte uitleg en veel oefenen 
zijn essentieel bij leren 
programmeren

VIVES 165

tekst: Carla Desain10
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heeft instructie en uitleg nodig, en moet veel oefenen. 
In programmeerland daarentegen overheerst de opvatting dat 
je kinderen vooral zelf moet laten exploreren. We hebben alle 
programmeerboeken voor kinderen in Nederland geanalyseerd; 
allemaal hebben ze deze insteek. Die overtuiging wortelt in de visie 
van Seymour Papert, die in 1980 een trendsettend boek schreef: 
‘Mindstorms’, over de programmeertaal voor kinderen LOGO. Voor 
hem was uitleggen (door een volwassenen aan een kind) taboe. 
Die overtuiging heerst nog steeds op zijn onderzoeksinstituut MIT, 
wereldwijd, en ook in Nederland. Maar ja, exploreren blijkt toch 
niet zo goed te werken. Dat LOGO en Scratch voor kinderen op de 
Papert-manier niet echt van de grond komt, ook niet na 40 jaar, dat is 
waarschijnlijk ook niet voor niets.”

Oké, toen wisten jullie: de Papert-methode werkt niet 
goed. En toen?
“Toen zijn we eens goed gaan kijken hoe het er op de basisschool bij 
les in taal en rekenen aan toegaat. We kwamen uit bij onderzoek van 
Paul Kirschner naar directe instructie, waarbij het draait om gerichte 
uitleg en veel oefenen. We deden een experiment met het hardop 
voorlezen van code. De ene helft van de kinderen ging iedere week 
met ons hardop voorlezen, in een dreunende cadans, net als met tafels: 
‘for-i-in range-rond haakje openen-4-rond haakje sluiten-dubbele punt’. 
De andere groep deed dit niet. De voorleesgroep scoorde later beter 
op syntax. En al zijn computational thinking en logisch nadenken 
belangrijke leerdoelen, als je de syntax niet beheerst – door veel 
oefenen – kom je nooit verder. Je kunt niet tegen een leerling zeggen: 
‘Hier heb je de handleiding van Python, ga je gang!’
De reactie van leerkrachten van groep 5 op ons onderzoeksresultaat 
was: ‘Dus jullie hebben ontdekt dat als je kinderen steeds opnieuw 
iets hardop laat voorlezen, dat ze het dan beter leren? Nou, dat is wel 
indrukwekkend zeg… Wat dacht je dat wij steeds doen?’
Voor leerkrachten is dit dus een fijn en herkenbaar verhaal, maar in 
de programmeer-community valt het niet altijd goed. Na een lezing 
in Amerika kwam een man naar me toe, wees naar me met een 
beschuldigende vinger en snauwde: ‘You are making it look like school!’”

link 
perl.liacs.nl

We zijn een (multidisciplinair) team, 
we werken samen en bouwen op 
elkaars inzichten door

Voor leerkrachten is dit herkenbaar. Betekent dat ook 
dat ze zo makkelijker zelf programmeerles kunnen 
geven?
“Een van onze teamleden, Marileen Smit, is psycholoog. Zij merkte op 
dat tijdens unplugged lessen een heel andere sfeer heerste in de klas 
dan bij de plugged lessen: in de computergroep was het een beetje 
een chaos. Overal lagen snoeren, sommige kinderen moesten op een 
andere plek gaan zitten omdat er niet genoeg stopcontacten waren. 
Terwijl de papieren les een beetje leek op een ‘gewone’ les. Je zag de 
leerkracht ontspannen en denken: o, maar dat is eigenlijk een gewone 
les. Je legt wat uit, kinderen gebruiken oefenbladen, je loopt wat rond, 
je ziet kinderen worstelen, je stelt een vraag, en als er te veel kinderen 
worstelen, doe je nog wat centrale uitleg. 
Als we willen dat programmeren landt op scholen, zullen we toch een 
beetje moeten aansluiten bij wat leraren kunnen, willen en begrijpen. 
We doen hier nog meer onderzoek naar, of er verschil in zelfvertrouwen 
is tussen leerkrachten die programmeerles geven op de directe 
instructiemanier en zij die exploratieve lessen geven. Als de uitkomsten 
er zijn, vertellen we daar graag verder over in Vives.”  

Felienne Hermans stapte per 1 november 2018 over van de 
TU Delft naar de Universiteit Leiden. “Mijn onderzoek naar 
programmeeronderwijs paste minder goed bij de missie van de 
TU dan bij die van de – bredere – universiteit hier. Ik mocht binnen 
de afdeling informatica mijn eigen onderzoeksgroep opzetten: 
Programming Education Research Lab (PERL). We zijn nu met 19: 
masterstudenten, promovendi en postdocs. Er haken geregeld 
mensen aan vanuit andere studies. Superleuk, zo’n samenwerking 
met verschillende invalshoeken! Ik ben ik Universiteit Leiden echt 
dankbaar voor deze kans.”

VIVES 165
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Recensies 

TITEL:  MOVE BEFORE 
YOUR’RE READY

AUTEUR:   SIMON VAN DER VEER 
& LINDE PETERS

UITGEVER: VAN DUUREN 
MANAGEMENT

PRIJS: € 23
AANTAL PAGINA’S: 143 

E� ectief veranderen is te leren. 
Slim aanpakken is een kwestie van 
doorzien en handig aansturen. Niet 
zozeer geschreven voor het onder-
wijs, maar zo goed toepasbaar! 
Want ook in de klas geldt: uitproberen, 
testen, leren en weer verder verbeteren. Met maximaal eigenaarschap 
en actieve betrokkenheid op alle niveaus. Verkleinen van faalkosten en 
sneller weten wat wel en niet werkt. In de lijn van Agile, Scrum en Lean. 
Zelfs verandering kan werkdruk verlagend werken. Het boek is vlot en 
helder geschreven met een logische opbouw in 5 blokken:
•  Waarom wendbaar zijn onafwendbaar is
• Weet waar je ja tegen zegt
• Het enthousiasme aanwakkeren om snel in beweging te komen
• De verbeterbeweging vasthouden en uitbouwen
• Gedoe benutten om verbetering robuuster te maken

De illustraties van Willem Minderhoud ondersteunen de tekst en wijzen de 
weg. Ook kent het boek interessante intermezzo’s tussen de blokken. Dit 
boek is vooral bruikbaar voor teams en managers die handig en e� ectief 
aan de (onderwijs)weg willen timmeren.

Kom in beweging!

LICHT IN DE DUISTERNIS: 
SPOT ON!

Want ook in de klas geldt: uitproberen, 
testen, leren en weer verder verbeteren. Met maximaal eigenaarschap 

TITEL: ZELF ANIMATIEVIDEO’S MAKEN 
AUTEUR: GOVRIEN OLDENBURGER
UITGEVER: CONDOR
PRIJS: € 18,50
AANTAL PAGINA’S: 167 

Een boek dat je uitdaagt om steeds een 
stap verder te gaan en regisseur te worden 
in je eigen fantasie- en filmwereld! Dankzij 
de fijne lay-out is de drempel laag om de 
kunst van het animeren te leren. Van 8 
tot 88 jaar beleef je veel plezier dankzij 
handige aanwijzingen in 12 hoofdstukken. 
Zo’n boek gun je elke school. Laat kinderen, 
leerlingen of studenten zelf puzzelen en 
klooien met de aanwijzingen. Als ‘einzelgän-
ger’, in duo’s of in teams. Docenten zullen 
versteld staan wat in korte tijd te leren valt. 
Flipboekjes, pixillaties, cut-outs, tekenfilms, 
studiotrucs en nog veel meer komt voorbij. 
Auteur Govrien Oldenburger schreef dit 
boek samen met Cinekid en dat is goed te 
merken: heldere aanwijzingen, praktische 

TITEL: WAAR IS WALLY? IN DE SCHIJNWERPERS
AUTEUR: MARTIN HANDFORD
UITGEVER: MEMPHIS BELLE
PRIJS: € 18 
AANTAL PAGINA’S: 14 
DOELGROEP: 8 TOT 14 JAAR 

Het eerste zoekboek van Martin Handford ‘Where’s 
Wally?’ verscheen al in 1987. Meer dan 30 jaar en vele 
versies later is Wally nog altijd populair en origineel. 
Deze keer is het meer dan een gewoon zoekboek. 
Door een ingenieuze vormgeving is de rechterblad-
zijde steeds gehuld in duisternis. Met behulp van een 
papieren zoeklicht kun je de schijnwerper bedienen. 
Veel uitdagende spelletjes en zoekopdrachten in 6 
thema’s: in de ruimte, Hollywood-helden, de griezelige 

grot, een vurig gevecht, diep in de zee en duistere 
disco. Wat een origineel boek! Voor thuis, maar ook 
op school. Goede concentratieoefening, genoeg disci-
pline en doorzettingsvermogen vereist! Je hoeft niet 
eens een liefhebber te zijn om uitgedaagd te worden 
door de prikkelende opdrachten en humor. Ik vraag 
me wel af waar ik de goede antwoorden kan vinden. 
Misschien is het wel beter om deze niet zomaar voor 
handen te hebben!

Toveren met 
bewegende 
beelden!

In de voetsporen van Gri� in Arnold mag 
ik, Peter te Riele, voor Vives de boeken-
hoek voorzien van recensies. Dat doe ik 
graag, want ik verslind sowieso al veel 
boeken vanuit hobby, professie en exper-
tise op het gebied van opvoeding en 
onderwijs. Zo laat ik met grote regelmaat 

van me lezen op twitter: @peterteriele 
en met mijn blog: eigenwijsinonderwijs.
blogspot.nl. 
Met mijn eigen bureau Advies Hulp & 
Actie timmer ik innovatief, kritische en 
creatief aan de onderwijsweg in allerlei 
rollen: mediator, herstelcoördinator, 

trainer, coach, auteur en inspirator. In 
mijn rol van post-HBO-docent jenaplan 
leid ik leerkrachten op tot stamgroep-
leider. Ik kom in veel klassen door heel 
Nederland. Veel kennis en expertise haal 
ik uit boeken. Dit wil ik graag delen in 
Vives. 

tips, sterke voorbeelden in beeld en staps-
gewijze aanpak. Daar doe je docent en 
leerling veel plezier mee! Maar zo’n boek 
kan ook thuis goed van pas komen.

tekst: Peter te Riele12
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LEGO Spike Prime
LEGO is al jaren bezig met de ontwikkeling 
van prachtig speelgoed waarmee je kunt 
leren programmeren. Wie kent er niet LEGO 
Mindstorms, WeDo, Boost of de Coding 
Express? Deze zomer wordt hier nog een 
nieuw product aan toegevoegd: LEGO Spike 
Prime. De set bestaat uit bouwblokjes, 
maar ook uit losse onderdelen als wielen, 
motoren en draden om alles met elkaar te 
verbinden. Programmeren kun je via de app 
en met Scratch (een visuele programmeer-
taal). De set wordt net als bijvoorbeeld de 
LEGO Boost geleverd met oplaadbare accu 
en werkt met een bluetooth verbinding.

Stoov – Big hug
De zomer komt eraan. Ga je met de klas op schoolkamp of lekker 
zelf naar de camping? Heerlijk! Maar hoe blijf je warm tijdens de 
wat koelere avonden? Stoov Big Hug is een elektrische deken 
voor buiten. Je laadt hem op door het label (met ledindicatie) 
aan te sluiten op de lader. Big Hug kan wel 45 graden worden en 
houdt zijn warmte lekker lang vast door een goede batterij. Knoei 
je er per ongeluk iets op dan is dat ook geen probleem, want de 
hoes is wasbaar. Ik neem hem mee naar het openluchttheater. 
stoov.com/nl/elektrischedeken-bighug.html

Mindset  gesprekskaarten
Je hebt vast wel eens gehoord van een fixed en een growth mindset. Deze theorie 
van Carol Dweck gaat ervan uit dat je kunt denken dat je over bepaalde capaci-
teiten beschikt en dat deze vaststaan. Je hebt ergens talent voor of niet (fixed 
mindset). Of je denkt dat je capaciteiten kunt ontwikkelen door te oefenen (growth 
mindset). Wil je jezelf ontwikkelen? Dan vraagt dat een andere manier van denken. 
Fouten maken is niet erg, van proberen kun je leren en door oefening zorg je dat je 
steeds beter wordt. De mindset kaarten zijn bedoeld voor kinderen in het basison-
derwijs en geven hier uitleg over. Er staan ook vragen op die kunnen helpen om 
meer vanuit een growth mindset te denken. 
uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/mindset-gesprekskaarten-pica

Oculus go 
Voor een virtual reality ervaring zet je een speciale VR-bril 
op en je waant je in een compleet andere wereld. Waar je ook 
heen kijkt, het beeld beweegt met je mee. Eerder moest dit met 
een dure bril gekoppeld aan een krachtige computer of in een 
kartonnen of plastic omhulsel waar je je eigen smartphone in 
moest stoppen. De Oculus Go is een van de nieuwe generatie 
VR-brillen. Je hebt er je smartphone niet bij nodig en ook geen 
computer met een zware grafische kaart. De VR-beleving is heel 
redelijk gezien de prijs van de bril. De meegeleverde control-
ler gebruik je binnen de verschillende applicaties. Je koopt de 
Oculus Go bij de grotere elektronicazaken. 

Slackers Ninjaline
Met deze set maak je eenvoudig je eigen buitenklimparcours. De set 
bestaat uit een 11 meter lange slackline waaraan je losse objecten hangt 
zoals trapezes, ringen en zogenaamde apenvuisten (touw met een 
knoop erin). De slackline is met diverse sets verder uit te breiden. Hij is 
te gebruiken door kinderen vanaf ongeveer 5 jaar. Er zit een praktische 
tas bij waarin je de lijn kunt opbergen als hij niet gebruikt wordt.
trendyspeelgoed.nl/Slackers-Ninjaline.html 

Clip-it
Creatief worden met kosteloos 
materiaal is dubbel leuk. Met clip-it 
werk je met de gekleurde plastic 
doppen van frisdrank, melk- en 
sappakken en waterflesjes. Die 
moet je natuurlijk eerst wel even bij 
elkaar sparen. Met de clips kun je de 
doppen vervolgens met elkaar ver-
binden en je creativiteit de vrije loop 
laten. De doppen kun je met stickers, 
bijvoorbeeld oogjes, versieren om 
je eigen creatie te maken. Mooi 
materiaal om creatief en tegelijk ook 
milieubewust bezig te zijn. Er zijn 
diverse sets verkrijgbaar. 
credu.nl/product/clip-it-starterkit

ToolsToolsTools
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Kinderen verdienen leerkrachten die openstaan voor verandering en vertrouwd zijn met 
mogelijkheden én de beperkingen van de moderne samenleving. Deze leerkrachten maken 

verantwoorde keuzes om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelbehoeften van hun leerlingen. 

Hoe bereid je de toekomstige leerkrachten voor op een digitale samenleving?

B
ij de Pedagogische Academie (PA) van de Hanzehogeschool 
besteden ze veel aandacht aan digitale geletterdheid. Het is een 
vast onderdeel van het curriculum, maar studenten kunnen zich 
ook verder specialiseren met de halve minor ICT & Didactiek of 

door aan te sluiten bij de Innovatiewerkplaats. Wat houdt dat precies in?

Digitaal portfolio
Digitale geletterdheid is iets waar de huidige studenten van de PA maar 
weinig van mee hebben gekregen tijdens hun eigen basisschooltijd. Van 
hen wordt echter wel verwacht dat zij straks kinderen gaan voorbe-
reiden op de digitale samenleving. De PA laat ze daarom tijdens de 
studie een digitaal portfolio aanleggen waarmee ze aan het eind van de 
opleiding bewijzen dat ze competent zijn. Het begint met een zelfscan 
(nulmeting): wat weet/ken je al? Niet alleen op het gebied van digitale 
geletterdheid, maar ook digitale didactiek en professionele ontwikke-
ling. Studenten verzamelen vervolgens bewijs waarmee ze hun groei en 
bekwaamheid op deze gebieden aantonen. Ze volgen online workshops 
en kunnen hier bijvoorbeeld verschillende opdrachten van de vakken 
voor gebruiken: bij geschiedenis ontwerpen ze een interactieve les met 
Prowise, bij biologie maken ze een video over de onderzoekscyclus en 
bij Techniek leren ze programmeren met de Micro:bit. Docenten geven 
het goede voorbeeld. Overal in de Hanzehogeschool hangen digitale 
schoolborden waarmee interactieve lessen worden gegeven zodat stu-
denten zien hoe je deze middelen in kunt zetten om leerlingen te laten 
leren. Voor het onderdeel ‘professionele ontwikkeling’ delen studenten 
hun visie op ICT en onderwijs, doen onderzoek naar innovatieve ontwik-
kelingen en werken samen met het werkveld. In het vierde jaar volgt een 
assessment waarbij de student aan de hand van het portfolio aantoont 
competent te zijn. Assessment behaald? Klaar voor de toekomst! 

Halve minor
Studenten die de smaak te pakken hebben gekregen, kunnen in het 
vierde studiejaar kiezen voor een halve minor ICT & Didactiek. Ze 
worden klaargestoomd om de mogelijkheden van digitale technologie 
te kunnen gebruiken in je onderwijs. Er worden lessen gegeven door 

Klaar voor de toekomst!

docenten die werkzaam zijn in de Innovatiewerkplaats, waar onderzoek 
wordt gedaan naar de implementatie van digitale geletterdheid in het 
basisonderwijs. Studenten ontwikkelen lesmaterialen en workshops 
voor medestudenten die dan weer gebruikt kunnen worden voor het 
digitaal portfolio. Zo houden we het aanbod up-to-date! Natuurlijk 
hoort er ook een stage bij, niet als leerkracht, maar als digitaal expert. 
Basisscholen geven aan waarbij zij ondersteuning willen bij de invoering 
van digitale geletterdheid en de student helpt daarbij. Deze praktijk-
ervaring wordt als een van de meest waardevolle onderdelen gezien! 
Vierdejaars student Harm Jaap: “Wat ik erg fijn vond aan de VKR is dat 
mijn stageplek erg blij was met mijn ideeën. Het gaf veel voldoening om 
leerkrachten in de onderbouw te ondersteunen in lessen.”

Innovatiewerkplaats
Onderzoek naar ICT in het onderwijs is een belangrijk onderdeel op de 
PA. De innovatiewerkplaats ICT & Didactiek verbindt vragen en behoef-
ten vanuit onderwijs, werkveld en onderzoek in projecten waarbinnen 
docentonderzoekers en studenten samen met leerkrachten onderwijs 
ontwikkelen en onderzoeken. Dat levert innovatief onderwijs op, inno-
vatieve leerkrachten én inzichten voor verdere onderwijsinnovatie. Om 
onze ambities waar te kunnen maken, richt onze innovatiewerkplaats 
zich op het versterken van de digitale geletterdheid van leerlingen en 
leerkrachten.
Voor leerlingen ligt onze focus nu op hun probleemoplossend vermogen 
met behulp van digitale technologie: Computational Thinking (CT). Twee 
belangrijke vaardigheden bij CT zijn algoritmisch denken en abstrac-
tie. Wij werken aan didactische strategieën om leerlingen al op jonge 
leeftijd de basisbeginselen met deze denk- en werkwijzen kennis te laten 
maken.

Kleuters en algoritmes?
“Je kunt niet vroeg genoeg beginnen!” Josina Koning, docente en 
onderzoeker, maakte 10 lessen CT voor groep 2 en groep 3 gebaseerd 
op het boek Hello Ruby (Linda Liukas) waarbij veel gebruik wordt 
gemaakt van 3D-materialen. Geen schermpjes, maar voorlezen, teken- 
en verfopdrachten en dansen. En kennismaken met educatieve robots 
zoals Beebot en Cubetto. De lessen zijn uitgebreid getest en bijgesteld 
tijdens een ontwerponderzoek. Eén van de lessen vormt de basis voor 
een vervolgonderzoek naar hoe jonge leerlingen leren werken met algo-
ritmes en wat je als leerkracht nodig hebt aan kennis en vaardigheden 
om dit goed te kunnen begeleiden. “We hopen binnenkort een artikel te 
publiceren met onze bevindingen.”

Promotieonderzoek
Als PA ligt onze focus op het voorbereiden en trainen van de toekom-
stige leerkrachten. Maar ook leerkrachten die nu voor de klas staan, 
hebben te maken met de digitale ontwikkelingen. Beide moeten daarom 
voorbereid worden in het lesgeven in een digitale wereld, waarbij ze 
kennis en kunde moeten hebben over hoe je algoritmes, functies en 
herhalingen op een passende manier naar voren kan laten komen in 
de lessen. Daarom doet Hylke Faber onderzoek naar wat leerkrachten 
moeten weten over digitale geletterdheid, en dan met name compu-
tational thinking: het kunnen toepassen van informatica concepten bij 
het oplossen van problemen. Het onderzoek brengt eerst in kaart hoe 
kinderen denken wanneer ze met programmeeropdrachten aan de slag 
gaan. Vervolgens wordt onderzocht hoe leerkrachten dit proces kunnen 
ondersteunen, en hoe de programmeerconcepten ook in andere vakken 
behandeld kunnen worden.
Met die inzichten uit bovenstaande onderzoeken kunnen we een stap 
verder gaan en onze studenten voorbereiden op flexibel onderwijs in 
een digitale samenleving. De uitdaging die er nu ligt is het verduurza-
men van onze inzichten. 
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Veel lawaai als je het gebouw binnenloopt: bandschuurmachines, elektrische figuurzaag, 
kolomboor…er wordt keihard gewerkt door de eerstejaars studenten van de Pedagogische 
Academie. Van de docenten Science hebben ze de opdracht gekregen om een technisch werkstuk te 

maken. In het atelier vinden ze alles wat ze nodig hebben. Niet alleen gereedschap, maar ook voldoende 

kosteloos materiaal en Kim en Irene. Zij ondersteunen de studenten en docenten, tijdens en buiten de 

colleges door bijvoorbeeld uitleg te geven over de werking van apparatuur.

“E
r moet meer gemaakt worden op de basisschool!” zegt 
docente Josina Koning. Zij laat zich inspireren door Astrid 
Poot en Per Ivar Kloen en laat tijdens het eerste college 
de poster zien met ‘de 50 tools die je moet kennen voor 

je 12e‘. “Welke gereedschappen ken je? Welke heb je al eens gebruikt? 
Welke zou je absoluut niet in de klas gebruiken? En ben je het eens met 
de opmerking dat je deze tools allemaal moet kennen?” Er ontstaat een 
discussie in de klas. Josina is duidelijk: studenten moeten leren werken 
met gereedschappen. Als je zelf nog nooit een figuurzaag hebt gebruikt, 
dan ga je dat in je klas ook niet zo snel doen. Want wat als het zaagje 
knapt? Hoe zet je er een nieuwe in? Eigen vaardigheid is dus belangrijk. 
Dit is natuurlijk niet de enige reden waarom ze de opdracht van het 
maken van een werkstuk krijgen. De vakinhoudelijke kennis die je als 
leerkracht moet hebben wordt zo direct toegepast in de praktijk waar-
door het betekenisvol wordt en beter blijft hangen. Studenten leren over 
materialen, verbindingen, energieomzettingen, bewegings- en overbren-
gingsprincipes. Twee vliegen in één klap. 

Werken met echt materiaal
Iemand loopt het atelier binnen met een grote bos witte tulpen. 
Allard Polak, ook docent Science, grijpt de lente aan voor een les over 
bloemen: uit welke onderdelen bestaat een bloem eigenlijk? Elke les 
neemt Allard materiaal mee het lokaal in. Strandvondsten, takken, 
eieren, slakken. Studenten moeten leren dat leerlingen veel meer leren 
van het werken met echt materiaal dan van een les uit een methode of 
een presentatie op het digibord. Aan de hand van het 5-stappenplan 
voor natuuronderwijs zet hij de studenten aan het werk met de tulpen. 
“Gebruik al je zintuigen om de tulp te onderzoeken! Ja hoor, een tulp 
mag je best even proeven. Maar niet te veel, daar krijg je last van.” Er 

PA Hanzehogeschool 

wordt geroken, gevoeld, de blaadjes worden er af gehaald. De studenten 
ontdekken van alles aan de binnenkant van de bloem. Allard legt uit dat 
dát het moment is waarop je als leerkracht de vakinhoud kunt aanbie-
den aan de leerlingen. De leerlingen zijn nieuwsgierig naar dat wat ze 
zelf ontdekt hebben en staan dan open voor wat jij als leerkracht kwijt 
wilt. Studenten leren over vakinhoud en vakdidactiek tegelijk. 

Vuur maken en hutten bouwen
In de eerste twee jaar zijn de colleges vooral gericht op de vakinhou-
delijke kennis. Deze wordt wel altijd zo aangeboden dat de studenten 
ook direct met de vakdidactiek bezig zijn: hoe bied ik dit aan op de 
basisschool? Vanaf jaar 3 ligt de focus op de vakdidactiek. Studenten 
ontwerpen een leerlijn waarbij ze rekening houden met de principes van 
Talentontwikkeling (Curious Minds), de concept-context benadering en 
onderzoekend en ontwerpend leren. Studenten die zich graag verder 
willen verdiepen in natuurwetenschap en techniek kunnen kiezen 
voor een profilering Science. Hoogtepunt van deze profilering is een 
werkdriedaagse op Terschelling met als doel de studenten de meer-
waarde van buitenonderwijs zelf te laten ervaren. Studenten krijgen een 
bushcraft workshop waarbij de link met natuurkunde (vuur maken) en 
techniek (hutten bouwen) wordt gemaakt. Ze gaan sleepnetvissen en 
wadlopen waarbij ze veel leren over de dieren in de zee en op het wad. 
En na een bezoek aan de mierenhoop in het bos kijken ze nooit meer 
hetzelfde naar dit nuttige beestje! 
“We hopen onze studenten enthousiast te maken voor ons vak, zodat 
ze straks als leerkracht ook veel aandacht zullen hebben voor natuur-
wetenschap en techniek en lekker met de leerlingen naar buiten gaan.” 
Aan het enthousiasme van de docenten Science zal het in ieder geval 
niet liggen. 

Meer aandacht voor natuur-
wetenschap en techniek 
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Op donderdag 11 april was weer de jaarlijkse Girlsday. In heel Nederland gingen zo’n elfduizend 

meisjes op pad om bij welgeteld 378 bedrijven in de technische, ICT en bèta-sector hun licht op te 

steken. Na de feestelijke kick-off van Girlsday 2019 op de nationale dijkwerkersdag in Rotterdam, startten 

de activiteiten ook in de rest van het land. Samen met alle meisjes van groep 7 en 8 van de Haarlemse 

Dalton basisschool De Molenwiek was Vives te gast bij Microsoft Nederland. 

“V
eel meisjes denken dat techniek iets is voor nerds en 
dat vooral jongens later technisch werk gaan doen”, 
zegt Faye uit groep 7, “maar eigenlijk is het ook leuk 
voor meisjes en dat willen bedrijven vandaag laten 
zien”, verwacht ze.

De jonge vrouwelijke medewerkers van Microsoft Nederland hebben 
veel zin om de meisjes vandaag te vertellen over, en vooral te laten 
ervaren, wat hun dagelijkse werk is. Ook de zestig meiden en zes 
leerkrachten van De Molenwiek komen enthousiast binnen. Op school 
was al een tipje van de sluier opgelicht, maar niet alle meiden hebben 
dat exact meegekregen. Mayra en Eva denken dat ze vandaag vooral 
gaan “timmeren en van die heel typische mannendingen moeten doen.”
Hun klasgenoten Keet en Noor hopen dat ze ‘iets met robots’ gaan doen, 
blijkbaar spreekt dat erg tot hun verbeelding. “Ik heb nog nooit een 
echte robot gezien”, zegt Noor, “dat lijkt me gewoon heel cool.” En wat 
zou je daar dan mee willen doen? “Nou, vooral laten dansen”, zeggen de 
meiden in koor. “Met een robot dansen is leuk”, denkt Keet, “veel leuker 
dan dansen met andere kinderen.” Dat je een robot ook allerlei nuttige 
dingen kunt laten doen, komt niet in hen op. Programmeren? Oef, dat 
lijkt ze ingewikkeld. “Daar ben je vast lang mee bezig. Maar als ik hier 
zou werken, zou ik het wel kunnen hoor”, verwacht Noor.

Rolmodel
Namens Microsoft Nederland heet Lisanne Brons iedereen van harte 
welkom. Microsoft is één van ‘s werelds grootste IT-bedrijven, met 120 
duizend medewerkers in 120 landen. Lisanne vraagt de meisjes of ze 
een idee hebben van wat er op een kantoor gebeurt. Zelf dacht ze lange 
tijd dat werken op een kantoor saai was. Daarom koos ze er na haar 
opleiding Kunstmatige Intelligentie voor om eerst te gaan werken als 
duikinstructeur. Maar inmiddels werkt ze alweer zeven jaar bij Microsoft 
en dat is veel leuker dan ze had gedacht. Lisanne werkt als Technical 
Sales Manager bij Microsoft Nederland en geeft in haar rol leiding aan 
een team van IT-specialisten. Ze werkt graag mee aan Girlsday. “Ik had 
mijn vader als rolmodel. Hij werkte in de IT en thuis vertelde hij daar 
veel over. Vooral het innovatieve sprak me altijd erg aan in zijn verhalen. 
Rolmodellen werken gewoon supergoed. Maar als je als kind niemand 
in de buurt hebt die in een technische omgeving werkt, kom je zelf 
ook niet zo snel op het idee om die richting in te slaan. Daarom is het 
zo goed dat meisjes tijdens Girlsday in aanraking komen met vrouwen 
die in de techniek of ICT werkzaam zijn.” De presentatie van Lisanne zit 

vol met vragen. Weten de meisjes wat voor werk IT’ers doen? Vingers 
gaan in de lucht: “Technische dingen, programmeren, games bedenken, 
dingen verder ontwikkelen.” En waar zouden ze Microsoft van kunnen 
kennen? “Minecraft, Word, Xbox, Windows.” Sommige leerlingen hebben 
wel eens gehoord van programmeersoftware Python. “Programmeren 
is heel belangrijk voor de IT. Het vertelt de computer wat-ie moet doen”, 
legt Lisanne uit, “maar niet iedereen die in de IT werkt, programmeert.” 
Zo praat ze zelf met medewerkers van andere bedrijven veel meer over 
technologie en de verschillende toepassingen daarvan. Ze bespreekt 
met deze bedrijven hoe zij technologie van Microsoft kunnen gebruiken 
om hun producten of diensten te ontwikkelen en verkopen.

“Technologie is overal”, zegt Lisanne. De meisjes beamen dit: “Op school 
werken we met een digibord, computers en tablets en iedereen heeft een 
mobiele telefoon.” Lisanne: “Vroeger werkte je ‘in de IT’, maar inmiddels 
zit IT overal in, dus iedereen komt ermee in aanraking. Of je nu in een 
ziekenhuis, bij de politie of in een winkel werkt, overal zul je technische 
skills nodig hebben. Dé IT-baan bestaat niet. Er zijn zo ontzettend veel 
onderwerpen waar je je mee kunt bezighouden. Daarom is het zo leuk 
om vandaag aan de meiden van ‘De Molenwiek’ te laten zien hoeveel 
verschillende mogelijkheden er alleen al binnen Microsoft zijn.” 

Artificial Intelligence
Na Lisanne is het de beurt aan Mary-Jo Diepeveen, Technical Solutions 
Professional bij Microsoft Nederland. Zij vertelt de meisjes over haar 
specialisme: Artificial Intelligence, kortweg AI, of in het Nederlands: 
Kunstmatige Intelligentie. In een notendop: computers en machines 
leren hoe ze kunnen beslissen en handelen als mensen. “Eerst gaven 
we heel veel regels aan computers, maar nu proberen we ze slimmer te 
maken”, legt Mary-Jo uit. “Door bijvoorbeeld duizenden poezenplaatjes 
en hondenplaatjes aan de computer ‘te laten zien’, herkent de computer 
op een gegeven moment of een dier een hond of een kat is.”
Mary-Jo studeerde neurowetenschappen. Ze wil heel graag 
maatschappelijk relevant werk doen. “In mijn werk bij Microsoft heb 
ik die relevantie voortdurend. Zo werkt Microsoft aan technologie als 
mixed reality wat leuk voor games is, maar ook mensen met angsten en 
fobieën kan helpen. Technologie is zo een brug tussen wetenschappelijk 
onderzoek en toepassingen waar je mensen mee helpt. Daar ben ik 
graag mee bezig en dat kan hier bij Microsoft”, vertelt Mary-Jo. “En 
natuurlijk adviseren we bedrijven hoe ze technologie kunnen inzetten 
om hun omzet te verhogen. Dan hebben we het niet alleen over meer 

‘Dé IT-baan bestaat niet!’
Girlsday 2019: De Molenwiek op bezoek bij Microsoft

tekst: Brigitte Bloem
foto’s: Microsoft Nederland16
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producten verkopen, maar bijvoorbeeld ook over het slimmer gebruiken 
van energie en het duurzamer produceren. En juist door de opdrachten 
van bedrijven gaan de ontwikkelingen zo snel en kunnen we ook steeds 
de nieuwste innovaties inzetten om de wereld beter, gezonder en 
duurzamer te maken.”
Mary-Jo had zich eigenlijk nooit gerealiseerd hoe belangrijk het is om 
een rolmodel te zijn. Die tip van Lisanne is haar altijd bijgebleven. “In 
wat voor setting je ook werkzaam bent, blijf altijd jezelf. Ook als je het 
enige meisje tussen allemaal jongens bent. Je bent juist veel waard in 
een team, als je jezelf blijft”, geeft Mary-Jo als boodschap mee.

Coole apps en toepassingen
Na de introductiepraatjes gaan de meisjes aan de slag. De ene helft gaat 
op ontdekkingstocht langs verschillende coole apps en toepassingen. 
De andere helft maakt luchtgitaren, uitgerust met een zelf te 
programmeren Micro:bit. Halverwege de ochtend wisselen de groepen. 
Met de iNaturalist app kunnen de leerlingen dieren en planten scannen 
en vervolgens vooral gaan herkennen, op een Surface Studio draait de 
‘What-Dog’ applicatie die de meisjes vertelt welke hond ze zijn. Op een 
andere Surface Studio draait de ‘Emotion Booth’ applicatie om gekke 
bekken te trekken en zes emoties te leren herkennen. Beide applicaties 
maken gebruik van face recognition. Ook experimenteren ze met de 
Hololens en dansen ze met Just Dance op de Xbox. Ten slotte ervaren 
de meisjes de Seeing AI app, een app die Microsoft speciaal heeft 
ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking.  

Het is hard nodig dat 
er meer diversiteit in 
tech komt 

Leerling Dunya is meteen druk in de weer met haar mobieltje en 
producten uit de supermarkt. “Op school hadden we al gehoord dat we 
vandaag gingen programmeren. Dat gaan we straks doen. Maar eerst 
hebben we allerlei Microsoft-apps gedownload op onze eigen telefoons. 
Een van de apps kan dingen herkennen. Je scant bijvoorbeeld een zak 
chips of een blikje ananas en dan vertelt een stem je wat voor product 
het is. Heel handig als je minder goed of helemaal niet kunt zien”, weet 
Dunya.
Haar klasgenootje Eva vertelt: “We zagen vanochtend een filmpje van 
een blinde medewerker van Microsoft die een app had gemaakt die 
hierop leek. Je scant er niet alleen producten mee, maar ook de mensen 
in je omgeving. Een stem zegt dan wat er te zien is. Als een blind 
persoon bijvoorbeeld in een park wandelt, vertelt de app het als er een 
jongen op een skateboard aankomt. Of als de blinde medewerker aan 
het vergaderen is, vertelt de app of iedereen oplet. Als je zulke dingen 
bedenkt, dan help je mensen. Dat vind ik goed. Daarom wil ik tandarts 
worden, dan help ik ook andere mensen.”

Een van de Microsoft-medewerkers die de meisjes begeleidt is 
Stephanie Visser, Partner Technology Strategist Data and AI bij Microsoft 
Nederland. Ze werkt inmiddels drie jaar bij het bedrijf. “Mijn werk 
bestaat vooral uit heel veel praten met IT-bedrijven over hoe ze nieuwe 
technieken in kunnen zetten. Daarvoor moet je technische kennis 
hebben, weten wat er mogelijk is, en een goede dosis communicatieve 
vaardigheden. Je maakt voortdurend de vertaling van techniek naar 
toepassing”, vertelt Stephanie. Na haar opleiding aan de hogere 
hotelschool, een voor Microsoft atypische opleiding, heeft Stephanie 
de master Information Management gedaan. “Daarin leerde ik veel over 
machine learning. Ik kwam op deze master, omdat ik statistiek zo leuk 
vond. Ik had geen technische rolmodellen in mijn omgeving, daarom 
vind ik het zo belangrijk dat de meiden die hier vandaag op bezoek zijn 
mij en mijn collega’s spreken”, aldus Stephanie. “Het is hard nodig dat er 
meer diversiteit in tech komt. Als we techproducten maken, doen we dat 
natuurlijk ook voor vrouwen, immers de helft van de wereldbevolking. 
Ik vind het gewoon geweldig om te zien dat deze jonge meisjes ook 
heel snel snappen hoe een app werkt of hoe ze moeten programmeren. 
Ik hoop dat de meiden van De Molenwiek, als ze straks in de bus terug 
naar school zitten, werken in tech als een optie meenemen bij hun latere 
studiekeuze. Bij mij is vroeger nooit geland dat ik in een technische 
omgeving zou kunnen werken als meisje, en dat ik zelfs een heleboel van 
IT zou snappen. Ik hoop dat dit bij deze jonge meiden anders zal zijn.” 

Vakleerkrachten wetenschap, techniek en ICT

Roswitha Gerrits en Martien Spee zijn beiden ICT-leerkracht en 
geven wetenschap-, techniek- en ICT-lessen in de groepen 5 tot 
en met 8 van De Molenwiek. Drie jaar geleden was de basisschool 
tijdens Girlsday ook al eens te gast bij Microsoft Nederland en dat 
is toen erg goed bevallen. Girlsday vinden ze een leuk en nuttig 
evenement, maar inmiddels doet de school het hele jaar door aan 
wetenschap, techniek en ICT. Roswitha: “Met de werkdrukgelden 
heeft onze school ervoor gekozen om twee vakleerkrachten op 
dit gebied aan te nemen. We geven onze lessen in de groepen en 
bereiden alles samen met een team van groepsleerkrachten voor, 
zodat deze ju�en en meesters straks zelfstandig de lessen kunnen 
verzorgen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen veel 
leren op deze onderwerpen. Door het eerst voor te doen aan de 
groepsleerkrachten kunnen we laten zien dat je deze lessen heel 
gemakkelijk kunt geven en dat leerlingen het over het algemeen 
erg leuk en interessant vinden.” 
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Luchtgitaar
In twee sessies gaan alle meisjes van De Molenwiek vandaag ook 
daadwerkelijk programmeren. Onder de inspirerende begeleiding 
van Peter Heldens, Teacher Engagement Manager bij Microsoft, en 
Pauline Maas, die al jaren op haar geheel eigen aansprekende wijze 
digitale vaardigheden en programmeren in het onderwijs promoot, 
gaan de meisjes een luchtgitaar mét muziek maken. Pauline is direct 
te herkennen aan haar led-diadeem. Ook haar T-shirt en schoenen 
knipperen er lustig op los. Peter en Pauline ontwikkelden samen een kit 
en lesmateriaal om 101 projecten te maken met de Micro:bit. “Een van 
die projecten is de luchtgitaar. Van karton maken de meisjes vandaag 
een mooi versierde gitaar. Vervolgens programmeren ze een Micro:bit, 
een mini-computertje, zodanig, dat er geluid uit komt”, legt Pauline uit. 
“Je koppelt de Micro:bit aan de gitaar en spelen maar. Als de meiden de 
gitaar bewegen klinkt de melodie die ze hebben geprogrammeerd.” 

Na de uitleg storten de meiden zich op de uitgestalde knutselspullen 
en gaan ze voortvarend aan de slag. Molenwiek-leerlingen Sherena en 
Amber hadden verwacht dat ze vandaag op de computer wel een game 
zouden gaan maken, of dat ze robots gingen programmeren. “Maar een 
gitaar met een muziekje? Dat had ik niet verwacht”, zegt Amber. “Maar 
we gaan nu snel verder, anders krijgen we het niet af”, zegt Sherena 
haastig.
Als alle gitaren klaar zijn, volgt de stap-voor-stap instructie om de 
Micro:bit te programmeren. Goed om maar weer eens te zien dat deze 
generatie absoluut geen knoppenangst heeft. Ook al hebben veel 
leerlingen geen of nauwelijks programmeerervaring, gelukkig doen ze 
niet onder voor de jongens. Een paar meisjes vertellen dat ze thuis al 
wel eens met Scratch of een andere programmeertool gewerkt hebben. 
Maar ook alle andere meiden komen, al dan niet met een beetje hulp 
van een van de vele opgetrommelde Microsoft-medewerkers, tot een 
muzikaal deuntje. Molenwiek-leerling Mayra: “We hebben allemaal 

Over Girlsday

Tijdens Girlsday openen door heel Nederland bèta-, technische, 
ICT-bedrijven én technische of ICT-afdelingen van bedrijven hun 
deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. Vanuit school kunnen de 
meisjes deelnemen aan interessante activiteiten bij bedrijven en 
organisaties, ze maken kennis met vrouwelijke medewerkers en 
leren meer over bèta/technische werkzaamheden. VHTO Landelijk 
expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek organiseert 
Girlsday in samenwerking met TechniekTalent.nu en het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Handige links
vhto.nl/projecten/girlsday/
vhto.nl/projecten/spiegelbeeld/
microsoft.com/nl-nl/
microbit101.nl/

dingen ingevuld op de computer. Dat was niet heel ingewikkeld en het 
werkte meteen. Als je de gitaar beweegt, maakt-ie geluid. Het is wel leuk 
dat we nu hebben geprogrammeerd. Ik wil dat wel vaker doen.”

“Wat de kinderen hier vandaag hebben gedaan, is eigenlijk 
computational thinking. We hebben de computer gebruikt om de gitaar 
werkend te maken”, zegt een enigszins verhitte Pauline na afloop 
voldaan.

Alle beroepen technischer
“Girlsday is natuurlijk maar één keer per jaar. Maar het is heel belangrijk 
voor scholen en bedrijven om mee te doen”, vindt Pauline. “Het is 
zo’n mooie kans voor al die meisjes om bij bedrijven binnen te kijken. 
Een kantoor, fabriek of organisatie zijn nog zo abstract. Wat gebeurt 
daar allemaal? En wie werken daar? Werken er ook vrouwen? Dat zijn 
allemaal rolmodellen, waar de jongere generatie zich aan kan spiegelen. 
Op school kun je ook veel meer aandacht besteden aan rolmodellen.” 
VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek 
heeft daar met Spiegelbeeld een fijne tool voor ontwikkeld, weet ze.
Pauline hoopt dat er op steeds meer scholen gepraat wordt over 
beroepen in de techniek en ICT. En dat die beroepen er net zo goed voor 
meisjes als voor jongens zijn. “Bovendien verschillen de beroepen van 
nu vast enorm van de beroepen waaruit kinderen en jongeren straks 
kunnen kiezen. Eén ding is zeker, ze worden allemaal technischer”, 
verwacht Pauline, “daarom is het gewoon handig dat je, ook al wil je de 
zorg of dienstverlening in, toch een flinke dosis techniek hebt gehad op 
school en in je vervolgopleiding.” 

VIVES 165
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Bronnen
NRC artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/09/laat-de-
leraar-niet-buitenspel-zetten-door-reken-app-a3956276
Kennisnet onderzoeken:
https://www.kennisnet.nl/artikel/leerlingen-presteren-
beter-dankzij-slimme-tablet/
Review rekenen op basisscholen https://www.nro.nl/
wp-content/uploads/2017/12/Rekenen-op-de-basisschool-
review-405-17-920.pdf
Oproep Jan Fasen: http://janfasen.nl/2019/04/17/ik-doe-
een-oproep-aan-de-wetenschap/
Blogpost nav onderzoek Kennisnet en tijdstip van uitbren-
gen: https://karinblogt.nl/snapptuhet/

H
et artikel verwijst naar twee onderzoeken die in opdracht van 
Kennisnet in 2016 uitgevoerd werden.  Ik had in 2016 kritiek 
op het tijdstip waarop het onderzoek door Kennisnet (met de 
daarbij behorende tamtam in de media) gepubliceerd werd. 

Dit was namelijk de dag voordat de IPON in Utrecht zou beginnen. De 
leverancier die de hoofdrol had in de onderzoeken, kreeg daardoor erg 
veel gratis reclame en dat was zichtbaar op de stand tijdens de beurs. 
Ook de andere leveranciers spinden garen bij het onderzoek. Leraren 
zijn niet echt kritisch en onderzoekend als de pers er jubelende artikelen 
aan wijdt.

Die kritische noten kraakten Joke Voogt en Jeroen van Dongen in een 
heel kort artikel in NRC wel. Echter drie jaar na dato en zonder verdere 
(vindbaar/gepubliceerd) tegenonderzoek. Ineens was de naam Snappet 
weer trending en was die leverancier de gebeten hond. De zoge-
naamde kritische onderzoekers (vooral op Twitter) en voorstanders van 
bepaalde vormen van didactiek buitelden jubelend en retweetend over 
elkaar heen: zie je nou wel!

Nieuw onderzoek?
Ik heb (ook vandaag weer) gezocht naar meer onderzoek (langlopend) 
en ander onderzoek (behalve dat van Kennisnet) en eigenlijk niets 
gevonden. Is het dan zo dat komkommertijdmatig er door NRC ruim drie 
jaar na dato een onderzoek iets kritischer onder de loep gelegd wordt 
zonder enig ander onderzoek dat daarna plaatsvond? Is het zo dat de 
mensen die altijd roepen dat er pas iets gevonden mag worden en ver-
anderd mag worden na gedegen onderzoek, zij nu juist een artikel van 
een krant jubelend ontvangen?

Omdat ook ik persberichten ontvang (let op de datum 9 april) weet ik 
dat ‘de staat van het onderwijs’ dat op 10 april openbaar gemaakt werd, 
al onder embargo in de postvakken van journalisten zat. Strekking van 
de staat van het onderwijs: er wordt slecht onderzocht of onderwijsver-
nieuwingen ook werken.

Tsja, onderzoekers, hoe rijmt zich dat met juist losgaan op een artikel 
zonder verwijzingen naar een bron over onderzoek dat gedaan is ná 
de publicatie van het onderzoek over rekenapps/programma’s? In een 

Op 9 april verscheen er in NRC een artikel: ‘Laat de leraar niet buitenspel zetten door reken-apps’.
Het artikel is geschreven door Joke Voogt en Jeroen van Dongen. Ze zijn in mijn ogen allebei echt experts 

als het gaat om de didactische inzet van ict in het onderwijs.

Soms een beetje lef hebben en 
daar toch kritisch naar blijven 
kijken. Daarmee kunnen we 
vooruit in onderwijs

Onderzoek de onderzoekers!

onderzoek naar rekenen op de basisschool (2017) is er wel gekeken 
naar onderzoeken die al gedaan zijn naar rekenverbeterprogramma’s. 
Hier worden wel kanttekeningen geplaatst bij de manier van onderzoe-
ken en de uitkomsten, maar zijn ook hier gevonden bronnen mager en 
eenzijdig.

Verder kan ik geen onderzoek vinden en vraag me dus serieus af, op 
grond waarvan Joke Voogt en Jeroen van Dongen de uitspraken in het 
NRC-artikel doen. Op grond van ervaringen uit het verleden?

Kritisch zijn en meerdere bronnen zoeken
Wij leren leerlingen nooit iets zomaar voor waar aan te nemen en altijd 
meerdere bronnen te zoeken bij een nieuwsbericht op artikel. Waarom 
deden wij dat dan niet toen het artikel in NRC verscheen? Waarom kreeg 
ik geen antwoord op de vraag die ik stelde over de bronnen die zouden 
moeten liggen onder de uitspraken?

Nog meer roep om onderzoek
Jan Fasen van Agora Roermond deed ook op zijn weblog een oproep om 
te komen onderzoeken of het Agora-onderwijs wel of niet werkt. Blijk-
baar is het makkelijker om vernieuwend onderwijs gewoon constant af 
te branden en vast te houden aan ‘uit onderzoek is gebleken’. Wanneer 
iets niet (goed of herhaald) onderzocht wordt, kan er toch ook niets uit 
onderzoek blijken? Dan zijn uitspraken aannames op grond van voorin-
genomenheid.

Nieuwsgierigheid is troef
Met een open en nieuwsgierige blik kijken naar onderwijs in alle 
vormen, dat is de basis voor onderzoek. Met alles wat we al weten, 
onderwijs blijven verbeteren. Soms een beetje lef hebben en daar toch 
kritisch naar blijven kijken. Daarmee kunnen we vooruit in onderwijs.

Dat kan niet met rechtlijnig denken en alles wat niet in de verschillende 
didactisch pedagogische denkstraatjes past per definitie afbranden. 
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“Wat verder opvallend was binnen de school was het 
gebruiken van de creatieve kwaliteiten van de leerlin-
gen. Deze komen terug in bijvoorbeeld het meubilair, 
op de gangen, maar ook in een heuse merchandise 
in de art shop waar hoogwaardige spullen worden 
verkocht voorzien van leerling artwork. Echt heel gaaf! 
Wat zeker niet minder gaaf was, was de aanwezigheid 
van een Starbucks opleidings co�ee corner. Materiaal 
van Starbucks en instructies van Starbucks personeel 
aan leraren van de school om leerlingen op te leiden 
om binnen Starbucks aan het werk te kunnen, zelfs als 
barista. Als ik uit alles was ik hier vandaag gezien heb 
een ding mag integreren in VSO Herenwaard...”

Nu, drie jaar later, is er bij VSO Herenwaard een junior 
barista opleiding in de school, zijn er vijf opgeleide 
barista collega’s en is er een barista leerlijn voor ZML. 
Verder is er sinds 2 april 2019 de nieuwste pilot en een 
echte elektrische barista tuktuk, in samenwerking met 
het bedrijf Rotterdamse Ko�ie. 

Het moment was aangebroken voor ons om er 
woensdag 3 april 2019 een Gewoon Speciaal ICT net-
werkbijeenkomst te organiseren en met eigen ogen te 
gaan aanschouwen hoe Toms droom in samenwerking 
met het team van VSO Herenwaard is gerealiseerd.

Koffie en appeltaart 
En welkom voelden we ons bij VSO Herenwaard in Rot-
terdam! Buiten stond de tuktuk te pronken en eenmaal 
binnen was er ko�ie met een heerlijk stuk appeltaart 
door leerlingen gebakken. De school presenteerde 
zich als een Googleschool met een gepersonaliseerde 
leerlijn en een eigen digitale beroepsinteressetest. De 
barista leerlijn voor zeer moeilijk lerenden is een onder-
deel van de branche gerichte certificering.

Virtual reality 
Bij de Dr. A. van Voorthuysenschool in Rotterdam was 
men op zoek naar nieuwe ICT-toepassingen die beter 
aansluiten bij de leerdoelen en de onderwijsbehoeften 
van leerlingen. Ze vroegen zich af: “Hoe kunnen we de 
onlinewereld veilig met leerlingen ontdekken?”
 
Via een advertentie in de krant kwam de school in aan-
raking met een bedrijf, dat bezig is met het ontwikkelen 
van VR-applicaties. 

Men begon samen met het bewerken van een normale 
les in de omgeving van de eigen school, op een route 
die de leerlingen in het kader van boodschappen doen 
(praktische redzaamheid) en verkeer (mens en maat-

Waar een Gewoon Speciaal 
ICT studiereis toe kan leiden

Gewoon Speciaal ICT organiseerde van 21 t/m 29 mei 2016 een buitenlandse studiereis naar 
Singapore. Reisgenoot Tom Stoute van VSO Herenwaard in Rotterdam schreef destijds een verslag.
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schappij) regelmatig lopen. Er werd een eigen script 
geschreven en daarin werden de onderstaande doelen 
verwerkt.

De leerling:
•  leert zich te oriënteren op de ruimtelijke omgevin-

gen waarin hij/zij zich bevindt met aandacht voor 
basale verkeersregels.

•  kent waarschuwingsgeluiden (bel, sirene, toeter).
•  steekt zelfstandig over bij een voetgangerslicht.
•  kijkt naar links, rechts, links om te zien of er verkeer 

aankomt.
•  gebruikt het zebrapad of het voetgangerslicht 

(drukt op de knop) als die aanwezig is.
•  zoekt een veilige plek om over te steken (bij een 

rustig overzichtelijk stuk van de straat).

De leerkrachten zagen diverse voordelen. Zo konden de 
leerlingen zich goed focussen en herkenden ze binnen 
VR de vertrouwde veilige omgeving. De leerlingen zijn 
gemotiveerd en enthousiast en de leerkrachten denken 
dat VR is in te zetten als middel bij meerdere lessen. 
Met VR kan een leerling als het ware meegenomen 
worden naar veel virtuele locaties. Verder is de VR ook 
in te zetten bij leerlingen om rustig te worden. Voor een 
aantal leerlingen kan het ook een beloning zijn.

Na afloop van deze presentatie was er volop de 
gelegenheid om zelf deze applicatie te ontdekken 
en om feedback te geven. Het team van de Dr. A. van 
Voorthuysenschool is zo enthousiast dat ze graag mee-
werken aan de doorontwikkeling. Er zijn volop mooie 
ideeën om mee verder te gaan. 

Stap voor Stap 
Het Leerlab VSO/Pro, ondersteund door Leerling2020, 
heeft tijdens het project een app ontworpen. Deze 
app vereenvoudigt het maken van instructiemateriaal. 
De aanleiding voor het maken van deze app was dat 
leerlingen van Heliomare bij het Praktijkvak Schoon-

Kijk voor meer informatie over de netwerkbijeenkomsten en studiereizen van Gewoon Speciaal ICT 
op gewoonspeciaalict.nl. Zie ook onze Facebookpagina Gewoon Speciaal ICT en Twitter @GSICT.

 Gewoon Speciaal ICT  
 @gewoonspeciaalict 
 @GSICT

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

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 & 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.
Op 12 juni 2019 zal de inspiratie netwerkbijeenkomst van Gewoon Speciaal ICT in het iXperium in Arnhem 
plaatsvinden. Het iXperium is een fysiek lab binnen de HAN Pabo. Tijdens deze bijeenkomst kunnen deelne-
mers 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. 

maken multimediaal instructiemateriaal gebruiken. 
Het instructiemateriaal is ondersteunend tijdens het 
aanleren van praktische vaardigheden en bevordert de 
zelfstandigheid van (zeer) moeilijk lerende leerlingen.

Het instrueren van praktische vaardigheden kost 
docenten in het voortgezet speciaal onderwijs en 
praktijkonderwijs veel tijd. Daarom hebben de zeven 
scholen die deelnamen aan dit project samen met Les-
sonUp de Stap voor Stap app ontwikkeld. 

Hans Smeele is coördinator van de Expertgroep ICT 
en Educatie bij Heliomare en initiatiefnemer van de 
Stap voor Stap app. De projectgroep is er trots op dat 
het gelukt is een app te ontwikkelen voor leerlingen 
die mede dankzij deze app gaan participeren in de 
maatschappij. Tijdens deze presentatie werden de 
ervaringen met deze app gedeeld.

Deze en andere presentaties zijn terug te vinden via 
gewoonspeciaalict.nl. Ook is er aanvullende documen-
tatie beschikbaar. 
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Kraak ‘m

Een tijdje geleden hebben we 
de website van Kraak ‘m al 
eens besproken, maar sinds 
kort is de website helemaal 
vernieuwd. En dat verdient 
toch wel een nieuwe vermel-
ding. Kraam ‘m is een online 
programma waarmee je heel 
eenvoudig je klaslokaal kunt 
omtoveren tot interactieve 
escaperoom. De nieuwe website maakt het nog makkelijker om te zoeken en filtert 
de thema’s er nu nog beter uit. Je maakt een gratis account aan, en je kunt vervol-
gens gelijk aan de slag. Het aantal thema’s groeit wekelijks, dus houd deze website 
in de gaten!

spel in de klas     lesmateriaal     
kraakm.nl

Meetup! 

Meetup’s zijn online commu-
nities die elkaar inspireren en 
activeren op diverse onder-
wijsonderwerpen. Ze denken 
met elkaar over werkdruk, 
lerarentekort en onderwijsver-
nieuwing. Regelmatig worden 
er bijeenkomsten georgani-
seerd waarbij leden van een 
Meetup elkaar ontmoeten. 
Tijdens deze bijeenkomsten staat vaak een bepaald onderwerp centraal. In maart is 
er door Meetup een hackaton georganiseerd (eduhackathon.nl). Sluit jezelf aan bij 
een Meetup en profiteer van de expertise en creativiteit van de Meetup-community. 
Op de website staan actuele onderwerpen en een agenda met evenementen en 
aankondigingen.

community   samenwerken   Nederlands

meetupnl.wordpress.com

Screenmailer 

Het is een cliché: een beeld 
zegt meer dan duizend 
woorden. Maak daarom 
gebruik van dit handige 
online programma waarmee 
je je scherm kunt opnemen 
en vervolgens kunt mailen. 
Het programma werkt zeer 
eenvoudig en is erg makkelijk. 
“Zelfs uw overgrootmoeder 
kan het gebruiken” luidt de slogan. Met name voor helpdesk/ICT-coördinatoren 
is dit natuurlijk een uitkomst. Maar je kunt ook je digibordles snel en eenvoudig 
opnemen met deze tool. De video’s worden op de server van screenmailer opgesla-
gen zodat je een archief kunt aanleggen. Wil je samenwerken in één archief? Dan is 
dat tegen betaling mogelijk.

online tool   video’s   delen

screenmailer.com

PDFmage  

PDFmage is een handig tooltje 
dat ik ontdekt heb toen ik 
een website moest printen 
op een grote poster. Met een 
screenshot is dat niet mogelijk 
omdat de afbeelding dan al 
snel pixels bevat en niet scherp 
meer is. Door de website te 
bewaren als PDF kun je de 
website vervolgens bewerken 
in programma’s als Illustrator of InDesign. Daardoor kun je een website op groot 
formaat printen. Misschien ben je niet op zoek naar een tool om websites te kunnen 
printen, maar ook dan is PDFmage heel handig. Je bewaart websites en informatie 
razendsnel met één druk op de knop.

PDF genereren   grafisch ontwerp   Chrome extensie   
pdfmage.org

GitHub

Met GitHub is het heel een-
voudig om samen te werken 
aan documenten en projecten. 
GitHub is sinds kort overgeno-
men door Microsoft, en daarbij 
zijn de tarieven verlaagd. Het 
gratis lidmaatschap bevat nu 
ook zogenaamde privé-projec-
ten die niet in te zien zijn door 
andere GitHub-gebruikers. 
GitHub vergelijkt bestanden 
met elkaar en voegt wijzigingen samen in zogenaamde ‘branches’. Hierdoor kunnen 
meerdere personen code en informatie makkelijk met elkaar delen zonder dat ze 
het werk van een teamgenoot verwijderen. GitHub is online te gebruiken en de 
grootste code-community ter wereld. Het is ook mogelijk om een app te downloa-
den op je computer.

programmeren   samenwerken   online tool   coding

github.com

A Web Whiteboard

Deze website is een digitaal 
whiteboard. Je opent de site 
en je kunt gelijk aan de slag 
met het tekenen van lijnen en 
objecten. Doordat dit white-
board in de cloud werkt, kun 
je op iedere locatie, onafhan-
kelijk van het merk digibord, 
bij je aantekeningen en lessen. 
Om het helemaal interac-
tief te maken, kun je andere 
gebruikers (bijvoorbeeld leerlingen) deel laten nemen aan een whiteboardsessie. 
Een gebruiker kan dan meekijken of zelfs meeschrijven. Dit biedt helemaal veel 
mogelijkheden wanneer leerlingen toegang hebben tot een eigen apparaat. Je kunt 
je whiteboard bewaren als PDF of als afbeelding.

online tool   samenwerken         
awwapp.com
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Historiek 

Op Historiek vind je histori-
sche achtergronden bij het 
nieuws, maar ook bijvoorbeeld 
boekbesprekingen, historische 
uitdrukkingen en gezegden, 
informatie over de Griekse 
mythologie, wereldoorlogen 
en veel historische foto’s. Veel 
van onze encyclopedische 
artikelen zijn ook goed te 
gebruiken voor spreekbeurten en werkstukken. De relevantie van geschiedenis 
willen zij de komende tijd nog meer aantonen, door vaker achtergrondverhalen bij 
de actualiteit te plaatsen. Snelle berichten over bijvoorbeeld Poetin, Brexit of Syrië 
zijn online overal te vinden, maar niet zelden gaat het om nieuwsflarden, waarbij 
te weinig ruimte is voor context en nuance. Historiek is primair een geschiedenis-
website, maar zij willen zich wel meer en meer ontwikkelen tot een volwaardig 
journalistiek project. 

naslagwerk   spreekbeurten   geschiedenis

historiek.net

Tools for educators 

Op deze (Engelstalige) 
website vind je een complete 
verzameling hulpmiddelen 
voor leerkrachten. Denk 
bijvoorbeeld aan een kruis-
woordpuzzelgenerator of zelfs 
een ontwerpprogramma voor 
het maken van dobbelstenen. 
Kijk ook eens naar de bord-
spel-maker waarmee je heel 
eenvoudig een bordspel ontwerpt. Je selecteert welke afbeeldingen je wil gebrui-
ken en het online programma maakt er een heus bordspel van. Erg leuk om in een 
bepaald thema tijdens de les te gebruiken, maar ook om leerlingen zelf te laten 
gebruiken. Met één druk op de knop kun je het bordspel printen en kan er gespeeld 
worden. De website bevat meer dan 25 leuke tools.

online tools   ontwerpen & printen

toolsforeducators.com

Fonts gebruiken  

Een leuk ontwerp valt of staat 
bij het juist gebruik van let-
tertypes. Misschien weet je het 
nog niet, maar Comic Sans is 
echt not done. Lees voor meer 
informatie comicsanscrimi-
nal.com. Met deze website kun 
je leuke lettertypes uitzoeken 
die passen bij het ontwerp. 
Ook is het mogelijk om met 
een handige online app te controleren om welk lettertype het gaat. Je uploadt een 
foto van het lettertype waarvan je de naam wilt weten en de app geeft aan om welk 
lettertype het gaat. De website bevat zowel gratis als commerciële fonts. Tip: zet de 
zoekbalk op ‘free fonts’ om lettertypes te kunnen downloaden.

  grafisch ontwerp          lettertypes    
myfonts.com/WhatTheFont

Tutanota 

De naam is misschien even 
wennen, maar de dienst die 
ze leveren is absoluut niet 
vreemd: namelijk het versturen 
van e-mails. Natuurlijk kun je 
voor het versturen van e-mails 
ook terecht bij Google of Micro-
soft, maar Tutanota claimt dat 
zij e-mails versturen waarbij 
de privacy van de gebruiker 
gewaarborgd blijft. Ze lezen bijvoorbeeld niet de inhoud van de e-mail (om vervol-
gens advertenties te plaatsen die aansluiten op de inhoud van de e-mail). Tutanota 
is gratis te gebruiken tot 1GB data. Tutanota werkt op alle apparaten en heeft voor 
Android en iOS een eigen app ontwikkeld.

maildienst   privacy   gratis

tutanota.com

Zoho

Zoho is een prachtig platform 
dat bestaat uit diverse online 
diensten. Denk bijvoorbeeld 
aan een maildienst, crm en 
online o� ice variant. Doordat 
de diensten van Zoho naadloos 
op elkaar aansluiten en Zoho 
een eigen API heeft, is het 
mogelijk om zelf functionaliteit 
toe te voegen. Zoho biedt ook 
gratis abonnementen aan (tot 
5 gebruikers) en is daarmee een alternatief voor O� ice 365 of de Google Suite. Zoho 
biedt ook een voorraadbeheer systeem, dus is het magazijn van jouw school ook 
altijd een chaos? Dan kan Zoho misschien een uitkomst bieden.

  maildienst         online tool   samenwerken   o� ice   
zoho.eu

Wordfence

Op dit moment draait het 
overgrote deel van de website 
op internet op WordPress. 
Een populaire en gratis tool 
om websites te maken. Helaas 
weten kwaadwillende gebrui-
kers hier ook van en daarom 
gebeurt het wel eens dat een 
Wordpress-website gehackt 
wordt. Met Wordfence wordt 
de kans op een hack verkleind. 
Wanneer je eigenaar bent van een Wordpress-website is het daarom verstandig om 
een een (gratis) tool als Wordfence te installeren op je website. Wordfence con-
troleert de activiteit van bezoekers en als deze verdacht lijkt, wordt een bezoeker 
geblokkeerd. Bijvoorbeeld wanneer een bezoeker meer dan 15 keer een fout wacht-
woord intypt. 

  beveiliging      websites    
wordfence.com
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Het online platform vol gratis lesmateriaal

Lessen

Het paard van Troje

VO

Lessen

Tijdvak 1: Jagers en 
boeren

Met de splinternieuwe website MyProwise heb je als leerkracht de beschikking over een platform vol gratis lesmateriaal. 

Je kunt er terecht voor kant-en-klare en direct inzetbare Presenter-lessen, leerlijnen en instructievideo’s. 

MyProwise bevat lesmateriaal voor alle leeftijden, werkvormen en vakgebieden. 

Het op deze schaal en grootte aanbieden van gratis educatief 

materiaal is uniek in de onderwijswereld. Wekelijks wordt er 

nieuw lesmateriaal aan het online aanbod toegevoegd.

Lessen

Op MyProwise kun je aan de slag met kant-en-klare lessen die door 

het Educatieteam van Prowise zijn samengesteld. Zet ze direct in of 

pas ze in een handomdraai aan naar de behoeften van je eigen klas. 

Qua aanbod varieert het van Nederlands, Engels, Duits, Frans en 

rekenen & wiskunde tot kunst & cultuur, bewegingsonderwijs, 

wereldoriëntatie en verschillende andere vakgebieden.

Leerlijnen

Je vindt op MyProwise ook complete leerlijnen voor zowel het 

basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Ze zijn direct inzetbaar 

in het klaslokaal, maar ook aan te passen naar eigen inzicht. Door het 

in- en uitschakelen van handige fi lters, zoals leeftijd, vakgebied en 

werkvorm, ontstaat overzicht in het grote aantal beschikbare lessen. 

Instructievideo’s 

Om ervoor te zorgen dat je zonder problemen aan de slag kunt met 

de Presenter-lessen hebben we speciale instructievideo’s 

ontwikkeld die we voor jou verzamelen op MyProwise. 

Maak je gratis Prowise-account

Alle lessen die je op MyProwise tegenkomt, zijn ontwikkeld in onze gratis 

onderwijssoftware Prowise Presenter. Heb je nog geen account? 

Maak dan snel, eenvoudig en kosteloos een account aan op account.prowise.com! 

Presenter is en blijft ook in de toekomst volledig gratis!

Onmisbare tips 

1. Open een door Prowise ontwikkelde les en pas hem aan 

 naar de behoefte van je klas

2. Zoek naar lessen voor leerlingen van drie tot achttien jaar

3. Bekijk het laatste Prowise-productnieuws op MyProwise

4. Laat je inspireren over de inzet van ICT in je klas  

MyProwise in het kort

Volledig gratis lesmateriaal:

     Volledige lessen PO & VO

     Complete leerlijnen

     Instructie- en inspiratievideo’s

     Dagelijkse startpagina voor iedere leerkracht 

Alle lessen die je op MyProwise tegenkomt, zijn ontwikkeld in onze gratis 

onderwijssoftware Prowise Presenter. Heb je nog geen account? 

Maak dan snel, eenvoudig en kosteloos een account aan op account.prowise.com! 

Presenter is en blijft ook in de toekomst volledig gratis!

Open een door Prowise ontwikkelde les en pas hem aan 

Zoek naar lessen voor leerlingen van drie tot achttien jaar

Bekijk het laatste Prowise-productnieuws op MyProwise

www.prowise.com

Laat onderwijs spreken

Alle lessen die je op MyProwise tegenkomt, zijn ontwikkeld in onze gratis 

Maak dan snel, eenvoudig en kosteloos een account aan op account.prowise.com! 

Lessen

De waterkringloop

Ontdek het zelf op my.prowise.com

9 redenen om met MyProwise aan de slag te gaan

     Elke week nieuwe lessen

     Volledig gratis

     Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

     Complete lessen en leerlijnen 

     Alle leeftijden

     Diverse werkvormen

     Uitgebreide instructievideo’s

     Alle vakgebieden 

     Handige zoekfunctie

Vives_Spread.indd   10 21-05-19   11:12Naamloos-1   1 23-5-2019   12:02:22



Het online platform vol gratis lesmateriaal

Lessen

Het paard van Troje

VO

Lessen

Tijdvak 1: Jagers en 
boeren

Met de splinternieuwe website MyProwise heb je als leerkracht de beschikking over een platform vol gratis lesmateriaal. 

Je kunt er terecht voor kant-en-klare en direct inzetbare Presenter-lessen, leerlijnen en instructievideo’s. 

MyProwise bevat lesmateriaal voor alle leeftijden, werkvormen en vakgebieden. 

Het op deze schaal en grootte aanbieden van gratis educatief 

materiaal is uniek in de onderwijswereld. Wekelijks wordt er 

nieuw lesmateriaal aan het online aanbod toegevoegd.

Lessen

Op MyProwise kun je aan de slag met kant-en-klare lessen die door 

het Educatieteam van Prowise zijn samengesteld. Zet ze direct in of 

pas ze in een handomdraai aan naar de behoeften van je eigen klas. 

Qua aanbod varieert het van Nederlands, Engels, Duits, Frans en 

rekenen & wiskunde tot kunst & cultuur, bewegingsonderwijs, 

wereldoriëntatie en verschillende andere vakgebieden.

Leerlijnen

Je vindt op MyProwise ook complete leerlijnen voor zowel het 

basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Ze zijn direct inzetbaar 

in het klaslokaal, maar ook aan te passen naar eigen inzicht. Door het 

in- en uitschakelen van handige fi lters, zoals leeftijd, vakgebied en 

werkvorm, ontstaat overzicht in het grote aantal beschikbare lessen. 

Instructievideo’s 

Om ervoor te zorgen dat je zonder problemen aan de slag kunt met 

de Presenter-lessen hebben we speciale instructievideo’s 

ontwikkeld die we voor jou verzamelen op MyProwise. 

Maak je gratis Prowise-account

Alle lessen die je op MyProwise tegenkomt, zijn ontwikkeld in onze gratis 
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Maak dan snel, eenvoudig en kosteloos een account aan op account.prowise.com! 
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Hoe en wanneer ontstond jouw plan om te gaan 
promoveren? 
“Zo’n tien jaar geleden ben ik voor het eerst na gaan denken over een 
promotietraject over ICT en Onderwijs. Dat kwam omdat ik behoefte 
kreeg me meer te verdiepen. In het onderwijs moet veel onmiddellijk 
en dat zorgt ervoor dat je niet de tijd krijgt om je echt ergens in vast te 
bijten. En die behoefte had ik wel.”

Welke stappen heb je ondernomen vóór je echt aan de 
slag kon? 
“Ik heb bij verschillende lectoraten – een onderzoeksgroep binnen 
de hogeschool – meegedraaid. Daar kon ik proeven aan het doen van 
onderzoek. Ik verdiepte me in het onderzoeksveld van ICT en Onder-
wijs en in wat daar de onderzoeksvragen zijn. Dit deed ik onder andere 
door gesprekken met onderzoekers op dit gebied. Zes jaar geleden was 
ik al druk bezig met het schrijven van een onderzoeksaanvraag. Die 
mocht op het laatste moment niet worden ingediend, omdat de lector 
afzwaaide. Het duurde vijf jaar duurde voordat er een nieuw interessant 
lectoraat langskwam dat aansloot bij mijn interesses.” 

Vertel eens iets over je onderwerp? En over waarom je 
juist hier warm voor liep? 
“In het kort gaat mijn onderzoek over het ontwerpen van een leerlijn 
programmeren van apparaten in de bovenbouw van het basisonderwijs. 

Dit onderwerp sluit aan bij het vakgebied Natuur en Techniek. Daar 
wil ik een verdieping aan geven. Mijn aandacht werd in eerste instan-
tie getrokken door het onderwerp computational thinking. Dat stond 
opeens zo in de belangstelling dat ik daar meer van wilde weten. Gedu-
rende het traject is dit een belangrijk aspect geworden waar ik aandacht 
aan wil besteden. Physical computing is nu het centrale onderwerp van 
mijn onderzoek geworden. Met physical computing programmeer je de 
wereld om je heen, van alarmsysteem tot wasmachine. We zijn omringd 
met geprogrammeerde apparaten en systemen; ik vind het belangrijk 
dat iedereen daar inzicht in krijgt.”

Hoe pak(te) je je onderzoek aan?
“Het onderzoek heb ik in nauwe samenhang met mijn lector en promo-
tor opgesteld. Samen hebben we een traject van vier jaar uitgestippeld 
dat bestaat uit vier delen. Deel 1 is het vooronderzoek met kinderen uit 
verschillende groepen 5 en 8 waarin ik kijk wat leerlingen aanspreekt, 
wat ze kunnen en waar de moeilijkheden liggen. Ik heb daarbij scholen 
uitgekozen die al veel ervaring hebben en scholen met nog helemaal 
geen ervaring. Deel 2 is de eerste ronde in de klas waarin ik me vooral 
richt op de uitvoerbaarheid: lukt het om met een hele klas aan de slag 
te gaan? Deel 3 is de tweede ronde in de klas, waarin de nadruk komt 
te liggen op de leeropbrengsten van de leerlingen. En in deel 4 gaat 
het vooral om de competenties van de leerkracht: wat moet je in huis 
hebben om dit te kunnen geven?” 

Promoveren naast je drukke baan als leraar (b)lijkt een hele klus. Wat beweegt mensen om dit te 

doen? Bevalt het? Wat voor mooie ontdekkingen doen ze en welke hobbels moeten ze nemen? De 

komende nummers laat Vives enkele promoverende leraren aan het woord. Opleidingsdocent ICT en 

Onderwijs aan de pabo van de Universiteit Utrecht Gerard Dummer trapt af.

11 vragen aan een 
promoverende leraar 

Als de meester doctor wil worden
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Wat viel je nu al op? 
“Deel 1 is klaar: interviews met leerlingen. In de eerste ronde in de klas 
viel me op dat leerlingen ontzettend gemotiveerd werden door de 
concrete materialen die ze moesten programmeren. Leerlingen waren 
steeds weer verbaasd over het feit dat ze iets in de werkelijkheid konden 
programmeren en zo zelf motoren in beweging konden brengen. Ook 
viel me op dat leerlingen nog weinig inzicht hebben in de program-
meerconcepten die apparaten slim maken. Nu ik, samen met een aantal 
basisschoolleerkrachten, ronde 2 aan het voorbereiden ben en ik me 
nog meer in de didactiek aan het verdiepen ben, valt me op dat er nog 
zoveel onderzocht moet worden. Er wordt wel veel gedaan in de prak-
tijk, maar onderzoek is er nog genoeg te doen.”

Promoveren is een 
aanrader voor leraren die 
toe zijn aan verdieping 
van hun vakgebied

Gerard Dummer is sinds 2001 lerarenopleider ICT en Onderwijs. Hij 
werkt momenteel op de pabo van Hogeschool Utrecht, in Utrecht 
en Amersfoort. In 2006 bedacht hij samen met een aantal basis-
schoolleerkrachten de internet-encyclopedie WikiKids. In 2011 
verscheen bij Noordho�  het boek ICT voor de klas, een studieboek 
voor pabo-studenten en leraren basisonderwijs. Sinds 2017 is hij als 
promovendus aangesloten bij de lectoraten van Elwin Salvelsbergh 
(Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs) en Paul Drijvers 
(Didactiek van Wiskunde en Rekenen) van Hogeschool Utrecht.

Praktisch: hoe ziet je werkweek eruit? Is dit te 
combineren met je gezin? 
“Mijn werkweek wisselt zich af met lezen van literatuur, schrijven aan 
een artikel en ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Omdat ik in mijn 
promotietraject onder andere gebruik maak van LEGO, krijgen sommige 
collega’s nog wel eens het beeld dat ik vooral aan het spelen ben. Dat 
vind ik niet erg, want spelen is immers de mooiste manier van leren. Ik 
probeer mij echt te houden aan de drie dagen. Omdat ik fulltime werk 
en we een gezin hebben met drie kleine kinderen, houd ik de balans 
tussen werk en privé goed in de gaten. En anders doen mijn vrouw en 
kinderen dat wel.”

Wat zijn voor jou de praktische ‘mogelijkmakers’ voor 
dit promotietraject? 
“Waar ik erg blij mee ben, zijn mijn collega’s die me helpen. Bijvoorbeeld 
de collega’s van techniek van onze lerarenopleiding Archimedes. Die 
hebben zoveel kennis en inzicht, daar maak ik vaak gebruik van. Die 
denken bijvoorbeeld mee over praktische uitwerkingen van lessen die 
ik ga geven. Mijn leidinggevende denkt goed mee over de verdeling van 
de werkzaamheden. Naast mijn promotie heb ik alleen nog maar lesge-
vende taken en dat is voor een lerarenopleider wel bijzonder.”

Voor welke leraren is promoveren een aanrader?
“Voor leraren die toe zijn aan verdieping van hun vakgebied. Ben je 
net begonnen met lesgeven en moet je het nog allemaal in de vingers 
krijgen? Dan kun je je beter eerst daarop richten. Maar heb je na een 
tijdje het gevoel dat je nog meer wilt weten van een bepaald onderwerp, 
dan is een promotietraject echt een aanrader.”

Aan wie geef jij het stokje door? Wie zou jij in de 
volgende Vives aan het woord willen zien over zijn of 
haar promotie?
“Hylke Faber van de Hanzehogeschool in Groningen. Die is op hetzelfde 
terrein net begonnen.” 

Hoe gaan de uitkomsten uit jouw onderzoek het 
onderwijs vooruithelpen?
“Dit onderzoek draagt bij aan het actualiseren van het vakgebied 
Natuur en Techniek. We leven in een wereld vol technisch geprogram-
meerde apparaten, het is belangrijk dat je daar zicht op hebt omdat het 
je leven beïnvloedt. Het onderzoek draagt in zijn algemeenheid bij aan 
de manier waarop je programmeren en computational thinking een 
zinvolle plek in het onderwijs kunt geven.”

Is promoveren te combineren met je baan als 
lerarenopleider? Zijn het twee aparte banen of ‘voeden’ 
ze elkaar nu al?
“Ik ben heel blij dat ik drie dagen per week mag besteden aan mijn pro-
motie en dat ik daardoor van veel taken ben vrijgesteld. In drie dagen is 
het voor mij te doen, minder zou echt te weinig zijn. Het zijn twee aparte 
banen, maar ze voeden elkaar zeker. In het tweede jaar van de leraren-
opleiding geven we een module rondom programmeren; daar breng ik 
de inzichten die ik opdoe uit mijn promotietraject ook in. En andersom 
weet ik vanuit mijn werk als opleider goed wat er in het onderwijs speelt 
en wat daar de mogelijkheden zijn.” 
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Even voorstellen
Mijn naam is Susan Spekschoor en ik werk als leerkracht op De Ziep. Deze VSO school geeft onderwijs aan leerlingen (12-20 jaar) met een verstandelijke of meervoudige 

beperking. Daarnaast ben ik zzp’er, verzorg ik onder meer presentaties en workshops rondom inzet van iPad en apps in het onderwijs en geef ik trainingen. Via mijn site houd 
ik jullie graag op de hoogte van de (tijdelijk) gratis en nieuwste apps en e-books. Regelmatig schrijf ik recensies en blog over diverse onderwijsmaterialen. Ben je nieuwsgierig 

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

Hopster Coding Safari – PO 
Geschikt voor iPad en iPhone – Gratis (biedt in-app-aankopen)
Hopster Coding Safari is een app waarmee kinderen kunnen coderen. Reis de wereld over en help de dieren naar de overkant door de juiste 
weg voor ze neer te leggen. De gesproken taal in de app is Engels. Door de visuele ondersteuning hoeft de Engelse taal geen belemmering te 
zijn. Na vijf opdrachten ontvang je een sticker als beloning. Deze kun je in de bijbehorende boeken plakken. Een mooie app voor kinderen uit 
de onder- en middenbouw.

D of T? – PO & VO 
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis
Twijfel je of je een woord met d of t schrijft of weet je het niet? Dan kan deze app jou verder helpen. De app ‘D of T?’ is geen middel om 
spelling mee te oefenen, maar hier vind je meer dan 500 veelgebruikte werkwoorden. Alle werkwoorden zijn te zien in de tegenwoordige tijd, 
verleden tijd en voltooide tijd, enkelvoud en meervoud. De app is eenvoudig in gebruik. Zoek het werkwoord op of maak gebruik van zoeken 
via de eerste letter in het alfabet menu. 

Dr. Panda Speel & Leer – PO      
Geschikt voor iPad en iPhone – Gratis (biedt in-app-aankopen)
Een Nederlandstalige app met Dr. Panda en Toto in de hoofdrol. Ontdek het huis met verschillende kamers. Raak voorwerpen aan en luister 
naar het verhaal van Dr. Panda. Leer over een telescoop en meer. Speel een educatief spel (letters schrijven, tellen, zoek de verschillen, leer 
woorden en kleuren in het Engels), luister naar een verhaal en bekijk diverse video’s. De gesproken taal is Nederlands. Bij een aantal spellen 
en de boeken hoor je de Engelse taal. Met als doel voor het kind: kennis maken met de Engelse taal en Engelse woorden leren. In de gratis 
versie heb je toegang tot het huis, een aantal spellen en boeken. Wil je gebruik maken van alle andere spellen, video’s en boeken? Dan kun je 
een abonnement afsluiten voor een maand of jaar. 

Tinybop Aggregatietoestand – PO  
Geschikt voor iPad en iPhone – € 3,99

De makers van Tinybop maken educatieve apps. In de nieuwste app gaat het om vaste sto� en, vloeisto� en en gassen. De app is 
Nederlandstalig. Kinderen maken kennis met condensatie, verdampen en bevriezen. Temperaturen kunnen oplopen van -300 graden 
Celsius tot 3000 graden Celsius. Maak een keuze uit een vaste stof, een vloeistof of een gas en kijk wat er uit komt. Zet in het menu de 

woorden aan en je ziet om welke vaste stof, vloeistof of gas het gaat. Wanneer is het smelt/vriespunt en kookpunt van deze stof of gas? De 
app is eenvoudig in gebruik en leerzaam voor kinderen. 

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

Met de app HP Reveal (voorheen bekend als Aurasma) maak je je eigen Augmented Reality. Door een foto, een tekening of een ander 
voorwerp te scannen, komt er iets tevoorschijn. Om deze gratis app te kunnen gebruiken, maak je eerst een account aan. Aan jou de keus 
of je gebruikmaakt van de AR-e� ecten binnen de app of dat je zelf een item toevoegt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een video met uitleg. 

Wanneer je alles opgeslagen hebt en je scant daarna het voorwerp, dan zie je jouw toegevoegde item in beeld. Een leuke app voor in de klas. 
Meester Sander heeft deze app gebruikt bij thema Kunst. De bijbehorende video is te zien op https://bit.ly/2IJq54y.

Susan Tipt Apps

Onderwijsapp

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

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
tekst: Susan Spekschoor28
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Interactie in het klaslokaal met ProConnect

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
Lesidee

Via ProConnect in de gratis onderwijssoftware Prowise Presenter stimuleer je op een laagdrempelige 

manier interactie in het klaslokaal. Leerlingen kunnen meedoen vanaf hun tablet, telefoon of laptop. 

Leerplezier gegarandeerd!

ProConnect creëert samenwerking tussen de apparaten in je klaslokaal. Jij start 

vanaf het digibord in je klas een tool op in Presenter en leerlingen doen vanaf 

hun eigen device mee. Leuk en leerzaam. Af en toe een wedstrijdje sommen 

maken motiveert namelijk jonge én oudere leerlingen. Wie kan het snelst 

optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen? Op het touchscreen zie je wie 

voorop ligt. Het niveau stel je zelf in.

ProConnect is een onderdeel van Prowise Presenter. Voor gebruik op tablet en mobiel download je gratis de 

ProConnect-app. Je kunt ook aan de slag via connect.prowise.com.

Maak volledig kosteloos een gebruikersaccount aan voor de Presenter-software via account.prowise.com/register. 

Apen slingeren
Erbij- en erafsommen  

Laat de apen zo snel mogelijk naar boven klimmen.

Space race
Tafel- en deelsommen 

Wiens raket vliegt het snelst de ruimte in? 

Muizen race
Tafelsommen  

Zorg ervoor dat de muizen zo snel mogelijk naar het 

eindpunt rennen.

Math race
Bewerkingen positieve en negatieve getallen

Welke leerling maakt de sommen het beste en 

verdient de hoogste plek op het podium?
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De onderwijssector is meer dan ooit een groeiende markt. Neem 
het basisonderwijs: hierin groeit de verhouding van devices en 
leerlingen steeds meer naar één op één. Ralph van der Baan, 

Partner Business Manager in het HP Educatie team, ziet ook in het 
voortgezet onderwijs een sterke toename van leerlingen die een eigen 
device aan dienen te scha�en: “Het HP Campus Partner Programma 
biedt kansen om hierin aan de behoeften van ouders en leerlingen 
te voldoen. Kwaliteit staat hoog in het vaandel: partners moeten aan 
bepaalde kwaliteitsnormen voldoen om HP Campus Partner te worden. 
Zo zijn scholen er zeker van dat ze met een HP Campus Partner een 
verantwoorde keuze maken.“

Modern onderwijs
HP gebruikt haar ervaring in het toepassen van technologie voor 
onderwijsdoeleinden om leerlingen te helpen op een moderne manier 

te studeren. Naast het helpen van scholen bij het optimaliseren van de 
generieke IT met laptops, chromebooks, printers en schermen heeft 
het een duidelijke visie op modern onderwijs. Ralph van der Baan: 
“We hebben ambitie om educatie in een brede zin te laten aansluiten 
bij de belevingswereld van leerlingen. Een eerdere toonaangevende 
ontwikkeling op dit gebied is de opening van het eerste onderwijskun-
dig medialab in november 2018. In dit multifunctionele lab worden de 
toepassingen van Virtual Reality, Immersive Computing, Robotica, 3D en 
pc’s geïntegreerd in het onderwijscurriculum.”
 
Onderwijsinstellingen die interesse hebben in het HP Campus Partner 
Programma of in een HP Medialab kunnen contact opnemen met HP of 
met een van de geaccrediteerde HP Business Partners. Meer informatie 
en contactgegevens vind je op www.hp.nl/onderwijs.  

HP introduceert samen met StudyWise, Boekloos, Choose IT en Vitasys het HP Campus Partner 
Programma in het voortgezet onderwijs. Met het HP Campus Partner Programma creëren scholen een 

eigen, gevarieerd aanbod van laptops, waarmee ouders van leerlingen voordelig een HP laptop kunnen 

kopen of huren. Ook levert het programma een verzekering en daarmee een oplossing bij diefstal of 

schade. Door het centraal aanbieden van dergelijke services hebben scholen meer grip op kwaliteit en 

uniformiteit van laptops. HP ontwikkelde het partner programma parallel aan het groeiende ‘Bring Your 

Own Device’-concept, waarbij leerlingen een eigen device naar school meebrengen.

Programma biedt leerlingen oplossingen 
binnen het Bring Your Own Device-concept

HP introduceert Campus Partner Programma voor voortgezet onderwijs  
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HP ProBook x360 11 G3 EE

HP Stream 11 Pro G5

HP raadt Windows 10 Pro aan.

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

en eenvoudig beheer

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

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

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

Durability 360° rotation ManagementManagement

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

Gemaakt voor scholen. Ontwikkeld om te leren.
Kijk voor meer info op hp.nl/onderwijs
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Luc van Leeuwe, van origine docent wiskunde, natuurkunde en informatica, is een man met 
een missie. Na jarenlang voor de klas te hebben gestaan en vervolgens diverse directiefuncties in 

het voortgezet onderwijs bekleed te hebben, zet hij nu zijn schouders onder programmeeronderwijs. 

Van Leeuwe is van mening dat de basiskennis van het programmeren bij het palet aan algemene 

ontwikkeling van iedere leerling hoort.

H
et Lyceum Kralingen, de Rotterdamse school van waaruit de projectleider 
zijn plannen vormgeeft, gaat verder. Leerlingen op deze school kunnen 
vanaf dit schooljaar niet alleen kiezen voor het Technasium, maar ook voor 
het Codasium. De naam zegt het al, op het Codasium volgen leerlingen 

vanaf de brugklas tot en met het eindexamenjaar een doorlopende leerlijn program-
meren.

Alle 21e-eeuwse vaardigheden zitten in programmeren verweven. Lyceum Kralin-
gen ziet programmeeronderwijs dan ook niet alleen als middel om ICT-vaardig(er) 
te worden, maar ook om andere competenties te ontwikkelen, die de werknemer 
van de toekomst in de snel veranderende wereld hard nodig zal hebben. “Onderwijs 
maakt jonge mensen gereed voor de toekomst, maar naar mijn mening doen we 
dat in Nederland op dit moment niet goed. We doen onze leerlingen tekort”, zegt 
Van Leeuwe. “Elke dag verzint ergens op de wereld wel iemand een nieuwe app, een 
nieuwe techniek, een nieuwe toepassing. Daardoor verandert iedere keer weer de 
manier waarop we werken en leven. Als je weet dat er in Nederland op dit moment 
dertigduizend IT-vacatures zijn en dat er voor VO, hbo en WO geen informaticado-
centen te vinden zijn, dan doen we iets fout. En als we nu niets doen, lopen we straks 
nog verder achter.”

Witte jongetjes 
Leerlingen hebben een ongelijke start, merkt Van Leeuwe. “Het ligt er maar net aan 
of een kind thuis de beschikking heeft over een laptop, tablet of computer en of er 
in de omgeving rolmodellen zijn. Programmeren is niet alleen voor witte jongetjes, 
zeggen we wel eens gekscherend. Het is voor alle leerlingen goed als ze basisken-
nis over programmeren opdoen op school. Ik vind dat dat gewoon bij de algemene 

ontwikkeling van kinderen en jongeren hoort.”
Van Leeuwe neemt Engeland als voorbeeld. “Daar is ‘computing’ een verplicht vak op 
alle basisscholen en middelbare scholen. Door programmeeronderwijs van over-
heidswege voor te schrijven, kunnen scholen er niet aan ontkomen. Maar het moet 
ook uit de scholen zelf komen, omdat anders het gevaar bestaat dat veel docenten 
geen eigenaarschap voelen. Gevolg is dat de kwaliteit van het programmeeronder-
wijs in de praktijk dan nog wel eens tegen kan vallen.”

Wereldburgerschap
Het bestuur waar Lyceum Kralingen onder valt, de Stichting LMC Voortgezet Onder-
wijs, heeft Van Leeuwe voor de ontwikkeling van het Codasium kunnen vrijroosteren. 
“Het Lyceum Kralingen koesterde de wens om ‘iets’ met programmeeronderwijs te 
doen. De school deed jaarlijks mee aan roboticawedstrijden en niet onverdienstelijk. 
Een groepje leerlingen deed zelfs mee aan de wereldkampioenschappen. Maar de 
school wilde meer. Vanuit haar visie op ‘Wereldburgerschap’ wil de school bijdragen 
aan de ontwikkeling van haar leerlingen tot wereldburgers. Een van de belangrijke 
aspecten hierbij is de zich steeds verder ontwikkelende digitalisering en de daaruit 
voortvloeiende maatschappelijke consequenties. Het is onze ambitie dat al onze 
leerlingen een basis meekrijgen op het gebied van programmeerkennis en -vaardig-
heden. Programmeren is het hedendaagse equivalent van taal en rekenen. Ik vind 
dat iedereen een klein computerprogramma moet kunnen schrijven, dan begrijp je 
veel beter hoe computers, apps en games werken. Het heeft ook te maken met leren 
denken, leren puzzelen, leren doorbijten, al dat soort competenties. En mee kunnen 
praten wat de voors en tegens zijn van ontwikkelingen op het gebied van bijvoor-
beeld big data en kunstmatige intelligentie.”

‘Je moet het 
programmeerzaadje zo 
vroeg mogelijk planten’

Projectleider Luc van Leeuwe van het Codasium:
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Leerlijn
Afgelopen jaar heeft Van Leeuwe een eerste versie van de leerlijn voor 
het Codasium uitgeschreven. Hierbij heeft hij inzichten van het codeer-
onderwijs in Engeland, het curriculum computational thinking van SLO 
en de leerdoelen van het Technasium van Lyceum Kralingen verwerkt. 
De leerlijn Codasium maakt gebruik van bestaand lesmateriaal, maar 
Van Leeuwe ontwikkelde ook eigen lesmateriaal. Bovendien zijn speci-
alisten van buiten onze school ook lesmateriaal voor het Codasium aan 
het ontwikkelen.

“Natuurlijk zitten we nog in een experimentele fase, maar we zijn in 
september 2018 wel gestart”, zegt hij trots. “In de brugklas maken al 
onze leerlingen kennis met het Technasium en het Codasium. Ze volgen 
een half jaar het Technasiumvak Onderzoeken & Ontwerpen en een half 
jaar het Codasiumvak Coderen. Aan het einde van de brugklas kiezen ze 
een van deze twee richtingen, waar ze in verder gaan. De leerlingen in 
de huidige brugklas hebben de primeur. Kiest een leerling het Codasi-
umprofiel, dan heeft hij of zij vanaf de tweede klas drie uur in de week 
programmeeronderwijs, bovenop de reguliere vakken. Dat betekent dat 
je als school wel moet letten op de betaalbaarheid. Je geeft extra lessen, 
maar krijgt er van overheidswege geen extra geld voor. Wij hebben het 
daarom slim georganiseerd: voor de programmeerlessen nemen we klas 
2 en 3 havo en vwo samen, net als klas 4 en 5 havo en vwo. Dus e�ectief 
zijn dat twee klassen maal drie uur per week. Voordeel van de combi-
natiegroepen is dat je oudere, meer ervaren leerlingen, aan jongere 
leerlingen kunt koppelen. Leerlingen helpen elkaar, maar voor allebei 
is de stof nieuw, omdat we programma’s in afwisselende volgorde aan-
bieden. In het eindexamenjaar legt elke leerling een meesterproef af en 
ontvangt hij of zij een speciaal certificaat.”

Samenwerking
Het is de ambitie om een duurzaam Codasium te ontwikkelen en te 
implementeren. Daarom heeft Van Leeuwe samenwerking gezocht met 
onder meer SLO, de TU Delft, de Universiteit Leiden, de Hogeschool Rot-
terdam, de Haagse Hogeschool, de Hogeschool Leiden, het bedrijfsleven 
en het ministerie van OCW. Hij kreeg louter enthousiaste reacties. Op dit 
moment staat er een bètadocent of een informaticadocent voor de klas 
om programmeeronderwijs te geven. “Maar”, zegt Van Leeuwe, “in mijn 
visie zijn er straks geen docenten informatica meer, die zijn domweg 
op. Nu al zijn we bezig om ervaren docenten op andere vakgebieden 
klaar te stomen voor het programmeeronderwijs. Dat zijn mensen die 
alles snappen van didactiek en klassenmanagement. Daarnaast hoop 
ik te kunnen werken met studenten informatica van een technische of 
algemene universiteit en mensen uit het bedrijfsleven, die een of twee 
dagen in de week hun praktijkervaring aan het onderwijs over willen 
brengen. Bovendien hopen we door de relatie met bedrijven te kunnen 
werken met échte opdrachten. Door de betrokkenheid van wetenschap 
en bedrijfsleven zitten we bovenop innovaties.”

Meisjes 
Op de vraag of meisjes anders benaderd moeten worden om ze 
enthousiast te krijgen voor programmeren, antwoordt Van Leeuwe 
bevestigend. “In de leerlijn van ons Codasium heb ik bijvoorbeeld 
doelbewust programmeervraagstukken op het gebied van kunst, 
Nederlands en gezondheidszorg opgenomen. Maar de sleutel ligt in 
het basisonderwijs. Daar moet je het programmeerzaadje planten en 
dan is het aan het voortgezet onderwijs om de interesse verder te laten 
bloeien.”
Van Leeuwe merkt dat het voor alle leerlingen erg motiverend is als ze 
kunnen werken aan vraagstukken die van échte bedrijven en organisa-
ties komen. “Dat vinden leerlingen zoveel leuker en leerzamer dan een 
opdracht uit een lesboekje. Hun werk en hun oplossingen doen ertoe als 
ze aan reële vraagstukken werken. Het streven is een heel netwerk van 
bedrijven en organisaties te creëren, waarmee we opdrachten kunnen 
formuleren voor onze leerlingen van het Codasium. Sowieso willen we 
dat de opdrachten voor leerlingen van 5 havo en 6 vwo straks volledig 

Het is voor alle leerlingen 
goed als ze basiskennis 
over programmeren 
opdoen op school 

Meer informatie:
lyceumkralingen.nl; binnenkort gaat de site 
codasium.nl online.

gefaciliteerd worden door het bedrijfsleven, zodat leerlingen daadwer-
kelijk met goede inhoudelijke oplossingen kunnen komen.”

Toetsen
Bij programmeeronderwijs is Van Leeuwe geen voorstander van toetsen 
met cijfers. “Van cijfers leer je niet, van feedback krijgen wel. Het gaat 
erom dat een leerling bepaalde competenties beheerst, daar geef je 
feedback op en vervolgens vink je ze af. Ik heb wel een vertaalslag 
moeten maken naar cijfers, simpelweg omdat we nog werken met rap-
porten op basis van cijfers. Omdat feedback heel krachtig is voor het 
leerproces, zijn we aan het experimenteren met reflectie. Het valt onze 
brugklassers niet mee om op zichzelf en elkaar te reflecteren, dus dat 
gaan we nog verder finetunen.”
Wat kunnen de leerlingen van het Codasium als ze klaar zijn? Van 
Leeuwe somt op: “Ze beheersen basisvaardigheden programmeren, ze 
kunnen een Pythonprogramma schrijven, ze zijn in staat om te com-
municeren met klanten/opdrachtgevers en kunnen inschatten of wat de 
klant vraagt, door hen geleverd kan worden. Ze kunnen zich innovaties 
eigen maken, ze kunnen samenwerken met en hulp vragen aan anderen. 
Ze snappen wat kunstmatige intelligentie is en weten (globaal) hoe en 
waarvoor je het kunt inzetten. Dat geldt ook voor big data.”

Landelijk uitrollen
Inmiddels zijn er behoorlijk wat scholen in de regio Rotterdam die mee-
kijken met de ontwikkeling van het Codasium van Lyceum Kralingen. 
Van Leeuwe verwacht dat er steeds meer scholen met programmeren 
aan de slag gaan. “Wat erg zou helpen, is als het een examenvak wordt. 
Dan is het niet extra meer, maar kunnen scholen het in hun curriculum 
inpassen. OCW heeft nog niet kunnen toezeggen dat het een examen-
vak wordt, maar het ministerie ondersteunt ons in ons streven om van 
programmeren/coderen een examenvak te maken. Ze volgen ons initia-
tief met veel belangstelling.”
Uitrollen naar andere scholen is volgens Van Leeuwe vrij gemakkelijk. 
Hij hoopt dat veel scholen zullen aansluiten. Zolang programmeren 
nog geen examenvak is, adviseert hij scholen in hun keuzewerktijd 
voor programmeeronderwijs te kiezen. “Als school kun je je hier prima 
mee profileren, dat is bij ons ook een overweging geweest. Maar veel 
belangrijker vinden we het dat onze leerlingen goed voorbereid zijn op 
hun toekomst.”
Tegen mensen die zeggen dat het onderwijsprogramma op middelbare 
scholen al overvol zit, zegt Van Leeuwe dat je programmeervaardighe-
den juist kunt inzetten voor andere vakken. “Kennis opdoen kan in een 
apart vak, maar de vaardigheden oefenen kun je heel goed integreren in 
andere vakken.”

Het Codasium is een initiatief van het bestuur van de Rotterdamse scho-
lengroep, maar de ambitie is om het initiatief, net als het Technasium, 
landelijk uit te rollen. “We hebben eerst het curriculum gebouwd en 
vastgelegd wat we gaan doen en vervolgens zijn we begonnen met de 
lessen. We monitoren alles, zodat andere scholen profijt kunnen hebben 
van onze ervaringen. Ik verwacht dat ook lerarenopleidingen interesse 
hebben. Ik wil ze graag helpen en voer hierover gesprekken met pabo’s 
en universitaire lerarenopleidingen bij ons in de omgeving”, zegt Van 
Leeuwe tot besluit. Wat hem betreft krijgt het Rotterdamse Codasium 
breed navolging. 

32 - 33 Codasium_v165.indd   33 13-05-19   12:57



tekst: Leen Shames34

VIVES 165

ontwikkelaar
UMM 

prijs
•  introductie licentie 1-jarig online:  

€ 5,- per leerling
•  introductie licentie 1-jarig inclusief 

lesboekjes: € 7,- per leerling 
•  licentie volledig na jaar 1: € 9,- per  

leerling per jaar 
•  demo licentie gratis

weblink
deltadedraak.nl 

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

leergang digitale geletterdheid Delta 

de Draak.

Delta de Draak  

D
elta de Draak is een leergang 
digitale geletterdheid voor het 
basisonderwijs en wordt uitge-
geven door het trainingsbedrijf 
UMM uit Haarlem. In het woud 

van informatie en content over digitale gelet-
terdheid is Delta de Draak een relatief nieuwe 
speler. Marijn ter Braak, bedenker van Delta de 
Draak: “Bij UMM ontwikkelen we al vele jaren 
trainingen en e-learning modules voor het 
bedrijfsleven. Door onze nauwe samenwerking 
met de bedrijven hebben we een goed beeld 
van de competenties die gevraagd worden. 
Van daaruit is onze ambitie ontstaan om de 
ontwikkeling van digitale geletterdheid vanuit 
de basis, het onderwijs, een impuls te geven. 
De ontwikkeling en het onderhoud van de 
leergang voeren we in nauwe samenwerking 
met de scholen uit. Delta is het wetenschap-
pelijke symbool voor ‘verschil’ en wij willen 
het verschil maken in het onderwijs met deze 
leergang. Een van de uitdagingen om digitale 

om in de klas aan de leerlingen te tonen. Delta 
biedt geen aparte online omgeving voor de 
leerling: leerlingen maken de opdrachten in het 
lesboekje. De leergang kent de volgende vier 
onderdelen: computational thinking, program-
meren, mediawijsheid en O�ice en Google 
Apps. Ik vind het opvallend dat deze indeling 
afwijkt van de doorgaans gehanteerde vierde-
ling voor digitale geletterdheid. Het onderdeel 
computational thinking kent lessen over volg-
ordelijk denken, binair inzicht, pixel tekenen, 
het geven van stap-voor-stap instructies aan 
een ‘levende robot’ en specifiek voor de leerlin-
gen van de bovenbouw lessen over processen 
en algoritmes. ScratchJR wordt voor leerlingen 
van de onderbouw en Scratch voor leerlingen 
van de midden- en bovenbouw als program-
meeromgeving geïntroduceerd. Delta legt met 
animaties en bruikbare opdrachtwerkbladen 
in de lesboekjes de werking van deze gratis 
te gebruiken programma’s uit. Leerlingen van 
de groepen 1 en 2 kunnen diverse activiteiten 
met de programmeerbare Bee-bot uitvoeren: 
Delta geeft hiervoor voldoende suggesties en 
de bijgeleverde speelmatten en kaarten zijn in 
de klas goed bruikbaar. De Bee-bot zelf wordt 
niet bijgeleverd, deze dient nog te worden 
aangeschaft. Ik adviseer om in plaats van 
de Bee-bot haar opvolger de Blue-bot aan te 
scha�en: deze speelrobot beschikt over meer 
mogelijkheden. Voor de bovenbouw levert 
Delta wel Otto – de interactieve robot – mee. 
Dit kleine robotje is zelf in elkaar te zetten met 
hulp van een schroevendraaier. Op de website 
wordt uitgelegd hoe deze Arduino nanorobot 
door leerlingen is te programmeren. Het onder-
deel Mediawijsheid heeft Delta ontwikkeld 
volgens het competentiemodel van Mediawij-
zer en richt zich op het kennen, herkennen en 
omgaan met verschillende (sociale) media. 
Delta biedt lessen over onderwerpen als online 

Overzicht van de lessen 

voor groepen 3 en 4 

van het basisonderwijs. 

Delta de Draak legt in een 

animatie de werking van het 

programma Scratch uit.

Video met speluitleg 

over de Bee-bot.

geletterdheid in het basisonderwijs een plek 
te geven is om leerkrachten instrumenten in 
handen te geven waarmee ze grip krijgen op 
de materie en hen ook praktische lessen te 
bieden die zij op een eenvoudige en laag-
drempelige manier kunnen geven. Wij gaan er 
vanuit dat de ontwikkeling van digitale gelet-
terdheid door vele factoren wordt beïnvloed 
en daarom is Delta nooit af, maar blijft het 
mee ontwikkelen met het onderwijs en de 
technologische en maatschappelijk innovaties 
die ons nog te wachten staan. De lessen van 
Delta komen voort uit de leerdoelen van de 
leerlijn digitale geletterdheid en 21ste eeuwse 
vaardigheden van het SLO en het competentie-
model van het Netwerk Mediawijsheid”, aldus 
ter Braak. 

Ik ontvang van de uitgever alle materialen 
en inlogcodes van de online omgeving. Delta 
levert voor de onder-, midden en bovenbouw 
van het basisonderwijs lesboekjes met ieder 
20 lessen. Daarnaast krijgt de school spel-
materialen voor de Bee-bot: een sport- en 
beroepenmat inclusief spelkaarten. Delta levert 
de school ook Otto, de programmeerbare 
robot met Arduino microcomputer, bewe-
gingssensor, servo motor en toebehoren. In 
de online leerkracht omgeving zijn alle lessen 
van de leergang beschikbaar. De content wordt 
voornamelijk door video’s gepresenteerd en 
is bedoeld om de leerkracht op weg te helpen. 
Iedere video kent een vaste structuur: 
• Waar gaat de les over? 
• Waarom is het belangrijk? 
• Achtergrond en context van het onderwerp 
• Hoe verloopt de les? 
• Waar moet je op letten?

Alle video’s samen vormen de instructie voor 
de leerkracht. Ook zijn video’s beschikbaar 
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Voor het onderwijs is online veel informatie over digitale geletterdheid te vinden en zijn er diverse sites beschikbaar 
met uitgewerkte lesactiviteiten. Hieronder een greep uit de mogelijkheden:

•  Handreikingen om een visie over digitale geletterdheid te vertalen naar de onderwijspraktijk lees je in het 
Handboek Digitale Geletterdheid kennisnet.nl/publicaties/werken-aan-digitale-geletterdheid-van-visie-naar-
praktijk/

•  Veel lesmateriaal voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, inclusief een leerlijn is te vinden op wikiwijs.nl/
startpagina/vso-dg/ 

•  Stichting Future NL biedt voor het primair en voortgezet onderwijs gratis leerlijnen, lesplannen en activiteiten in 
de vorm van ‘digi-doeners’ aan. Al het materiaal is verzameld op het leskanaal van Lessonup en wordt wekelijks 
uitgebreid en aangepast lessonup.com/app/channel/futurenl/curricula 

•  SLO heeft diverse materialen voor het aanleren van basisvaardigheden digitale geletterdheid op een rij gezet 
 curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid

•  Een leermiddelenbank met mediawijze werkvormen en lessen, die samen een leerlijn mediawijsheid vormen is te 
vinden op ontdekmedia.nl 

•  Met het gratis stripboek ‘Donald Duck duikt in de digitale wereld’ en het bijbehorende online lesprogramma 
wordt voor leerlingen in het basisonderwijs digitale geletterdheid op een laagdrempelige manier aangestipt 
primaonderwijs.nl/donaldduckdigiles

•  Adviesrapport ‘digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs’ https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/
digitale-geletterdheid-in-het-voortgezet-onderwijs 

•  Digitale geletterdheid en aanbevelingen volgens het expertisebureau Mediawijsheid www.mediawijsheid.nl/
digitale-geletterdheid/ 

winkelen, veilig internetten, het gebruik van 
wachtwoorden, cyberpesten, onderscheiden 
van fake nieuws en het gericht zoeken op inter-
net. In het laatste onderdeel, O� ice en Google 
Apps, leert Delta de leerlingen van de midden- 
en bovenbouw de basale functies binnen 
Word, PowerPoint of Google Documenten, 
Google Presentaties. De online omgeving Delta 
de Draak houdt bij welke lessen de leerkracht 
heeft bekeken, verder zijn er geen plan- of 
registratie functies beschikbaar.

Conclusie
Delta de Draak biedt met haar leergang digitale 
geletterdheid een houvast voor leerkrachten 
die op een laagdrempelige wijze aandacht 
willen besteden aan de ontwikkeling van 
digitale geletterdheid bij hun leerlingen in de 
klas. De instructie video’s zien er verzorgd uit 
en bieden praktische aanwijzingen voor de 
leerkracht om verschillende lesactiviteiten uit 
te kunnen voeren. Voor de onderbouw levert 
Delta prachtig aanvullend spelmateriaal voor 
inzet van de Bee-bot in de klas. Opvallend 
vind ik dat de indeling van de onderdelen 
binnen Delta niet volgens de landelijke indeling 
digitale geletterdheid is. De uitgever geeft aan 
dat deze indeling inmiddels is aangepast. Het 
platform is nog niet ingericht voor leerlingen, 
dit vind ik een gemiste kans. Leerlingen maken 
nu als verwerking opdrachten in de lesboekjes, 
uitbreiding naar ook digitale verwerking zou 
een goede aanvulling zijn. De uitgever geeft 
aan Delta continu te blijven ontwikkelen: dat is 
mooi en biedt hoop voor de toekomst. Ik advi-
seer de leergang uit te breiden met suggesties 
om de activiteiten meer te integreren binnen 
de verschillende schoolvakken. Nu is Delta 
nog als aparte leerlijn vormgegeven. Wil je zelf 
kennismaken met Delta, vraag dan een gratis 
demolicentie aan. 

De Delta lesboekjes 

voor leerlingen van het 

basisonderwijs. 

Otto de kleine, interactieve robot die Delta 

als bouwpakket bij de leergang levert. 

Overzicht van de leerlijn 

en de verschillende 

onderdelen verspreid 

over de groepen van het 

basisonderwijs.

Wat is Digitale Geletterdheid? 

SLO ontwikkelt in samenwerking met Kennisnet 
en het onderwijsveld een (herziend) curriculum 
voor digitale geletterdheid. Leerlingen dienen te 
beschikken over vaardigheden digitale geletterdheid 
om toegang te krijgen tot informatie en om actief 
deel te kunnen nemen aan de hedendaagse 
(kennis)maatschappij én aan de toekomstige 
maatschappij. Leerlingen zijn digitaal geletterd als 
ze overweg kunnen met en inzicht verkrijgen in ICT, 
digitale media en andere technologieën. Digitale 
geletterdheid kent vier inhoudelijke domeinen: ICT-
basisvaardigheden, Mediawijsheid, Computational 
Thinking en Informatievaardigheden. Leerlingen 
kunnen op verschillende manieren omgaan met 
ICT: nadenken over, gebruiken van, creëren met en 
kennis hebben over. Digitale geletterdheid bewijst 
haar waarde binnen de volgende drie contexten: 
persoonlijk leven, de maatschappij en studie en 
beroep. De visie over digitale geletterdheid wordt 
zichtbaar gemaakt in dit model. 

Vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid kunnen het beste aangeleerd kunnen worden door ze te 
plaatsen in een context en ze integraal op te nemen binnen andere vakken. De verwachting is dat vanaf 2021 digitale 
geletterdheid een verplicht onderdeel gaat worden in het onderwijscurriculum. Meer informatie over het nieuwe 
curriculum digitale geletterdheid is te vinden op curriculum.nu. 

Pe
rs

oo
nl

ijk
 le

ve
n

Denken en handelen

Computational 
thinking

Informatievaardigheden

Mediawijsheid

ICT-basisvaardigheden

M
aatschappij

kennis over...

Om
gaan m

et...

Creëren m
et... Nadenken o

ver...
Om

gaan m
et a

ndere
n

Studie en beroep

Jezelf kennen

34 - 35 Eduware_v165.indd   35 13-05-19   12:57



VIVES 165

tekst: Erno Mijland36

Hermansson heeft zo’n dertig jaar ervaring als leerkracht. “Op een 
bepaald moment voelde ik dat ik mijn leerlingen kwijtraakte. Ze lieten 
me steeds vaker merken dat ze de lessen saai vonden. Ik hoorde 
sommige zelfs zeggen dat ze school haatten. Het was allemaal niet hún 
schuld, vond ik. Ik moest aan de bak, wetende dat ik het moest zoeken 
in eenvoud én het plezier van dingen weten. Daarmee is het begonnen, 
om precies te zijn met het raadsel van de ijsberen, de les met wonder-
lijke feitjes over de zuidpool, het thuis door laten vertellen van wat ze 
interessant vonden. Ik had de aandacht en betrokkenheid terug!”

 

“GOTD is kort, krachtig, maakt nieuwsgierig en creatief en 

het zet ze op scherp. Mijn leerlingen hebben zelf het initiatief 

genomen om een map te maken met informatiebladen over de 

onderwerpen die aan bod gekomen zijn. Binnenkort gaan ze zelf 

aan de slag met het maken van een GOTD.” - Clarinda Zonneveld

Was het zo eenvoudig?
“Eigenlijk wel. Maar ik heb nog wel een aantal maanden gesleuteld 
aan het concept, hoor. Zo kwam ik uiteindelijk op de ideale lengte van 
zo’n 8 tot maximaal 10 minuten voor de digibordles. Verder kwam 
ik vaker de dag na de les nog een keer terug op het onderwerp: wat 
heb je thuis verteld en hoe ging dat gesprek? Soms hoorde ik dan dat 
ouders op hun beurt hun kennis over het onderwerp met hun kinde-
ren hadden gedeeld. Het doorvertellen gaat daarmee niet alleen over 
herhalen, maar ook over verbinden. Later leerde ik dat wetenschappelijk 
onderzoek aantoont dat doorvertellen een van de belangrijkste suc-
cesfactoren voor het onthouden van informatie is. Het concept ‘raadsel, 
microles, doorvertellen en terughalen’ noemde ik Grej of the Day. Grej 
is Zweeds voor ding en ik deed het elke dag, vijf dagen in de week. Leer-
krachten die ondertussen met GOTD aan de slag zijn gegaan doen dat 
niet allemaal. Sommige doen er maar één of twee per week. Dat vind ik 
te weinig. Het is als naar de sportschool gaan: het heeft alleen e�ect als 
je minimaal drie keer per week gaat.”

Waarom eten ijsberen 
geen pinguïns?
Kies een onderwerp. Bijvoorbeeld: de zuidpool. Omschrijf het aan de hand van 

een raadsel dat je je leerlingen mee naar huis geeft. Geef de volgende dag een korte 

digibordles met interessante weetjes over het onderwerp. De leerlingen krijgen 

vervolgens de opdracht thuis iets uit de les door te vertellen. De Zweedse leerkracht 

Micael Hermansson bedacht deze eenvoudige didactische werkvorm en doopte hem 

‘Grej of the Day’ (GOTD).

Micael Hermansson:

De Grej of the Day-wand in de klas van Ron van Moorsel en Danny Dollée (Antoniusschool in Kudelstaart).
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Erno Mijland is senior adviseur bij BCO Onderwijsadvies en -onder-
steuning. Hij begeleidt schoolteams rond digitale geletterdheid en 
wereldoriëntatie/onderzoekend leren. Erno schrijft artikelen, columns en 
boeken. 
Meer informatie: bco-onderwijsadvies.nl

Elke dag een ander onderwerp… is dat niet verwarrend 
en onsamenhangend voor de leerlingen?
“De wereld is voor kinderen een gigantische puzzel van kennis. Ik 
beschouw elke microles als een puzzelstukje: je gaat steeds meer het 
totale plaatje zien. Ik gebruik vooral variatie van puzzelstukjes, ga van 
Pythagoras de ene dag naar diamanten op de andere. Ook vertel ik 
soms over onderwerpen die behoorlijk moeilijk zijn voor de leeftijd. Het 
mooie is dat leerlingen gaandeweg zelf verbanden en samenhang gaan 
zien, dingen gaan herkennen. Dan zeggen ze: hé, daar hebben we het 
al eens over gehad. In GOTD ondersteun je dat gesprek door in de klas 
een visueel overzicht bij te houden op een groot prikbord met geogra-
fische kaarten van de wereld, Europa en Nederland. Bij elk onderwerp 
zoek je een afbeelding. Die prik je op het bord. Net als bij een mindmap 
verbind je de afbeelding met een stukje draad naar een punaise op de 
kaart. Naast kaarten gebruik je een tijdlijn en richt je een gedeelte in 
voor onderwerpen die meer algemeen van aard zijn. Door regelmatig 
te verwijzen naar de wand met eerdere onderwerpen en de samenhang 
te benoemen, wordt steeds duidelijker hoe de grote puzzel in elkaar zit. 
Kinderen roepen dan soms zelfs bij de dingen die door de dag heen ter 
sprake komen: hé, dit kan een Grej zijn!”

“Door GOTD stippen we fantastische onderwerpen aan waar 

we normaal nooit aan toekomen. Kinderen zijn ontzettend 

betrokken. Het leukste vind ik het moment dat we alle 

mogelijke oplossingen van het raadsel bespreken. Iedereen 

heeft er op zijn of haar manier over nagedacht: een blaadje 

met aantekeningen, een schets, een voorwerp, een foto. Van 

alles nemen ze mee. En doordat de les zo kort is, kun je hem 

altijd inpassen in je programma.” - Eef Willems

Vier stappen, het klinkt heel eenvoudig om te gaan 
doen. Is het dat ook?
“Ja en nee. Een microles maken kost niet zoveel tijd, je kunt eventueel 
lessen van anderen gebruiken of aanpassen, ze samen met anderen 
maken. Internet en een stapel boeken bieden je de nodige informatie. 
Maar ik zie ook draken van lessen. Veel leerkrachten hebben de neiging 
te veel te willen vertellen met slecht vormgegeven Powerpoints met 
te veel pagina’s en te veel tekst. Houd het echt kort, gebruik vooral 
krachtige beelden, een kort stukje video, enkele trefwoorden. Dat moet 
je leerlingen die zelf een GOTD maken ook meegeven. Zij lezen de lange 
zinnen op hun Powerpoint-dia’s vaak letterlijk voor van het scherm. 
Zo krijg je je publiek niet mee. Je verhaal, je enthousiasme moet je 
toehoorders meenemen: moet je nou eens horen! Ik zie het maar als 
een aanleiding om het te hebben over de vraag: hoe houd je een goede 
presentatie?”

“Enthousiaste kinderen, enthousiaste ouders, enthousiaste 

leerkracht. Mooie samenwerking om nieuwe kennis op te 

doen!” - Manon Hofland

Kennis, feiten… het zit in het Nederlands onderwijs een 
beetje in het verdomhoekje. We moeten leerlingen toch 
vooral vaardigheden bijbrengen, is de boodschap.
“Kennis is nog altijd nodig, de basis om de wereld om je heen te begrij-
pen en dingen te kunnen benoemen. Kennis is ook cool, het is hartstikke 
leuk om veel dingen te weten. Dat wil niet zeggen dat GOTD-lessen 
alleen maar leuk moeten zijn. Het gaat echt niet alleen over pretparken, 
ijsjes en popsterren, integendeel: 95 procent van mijn lessen gaan over 
serieuze onderwerpen. Als je maar nieuwsgierigheid opwekt, de wow-
factor weet te vinden bij een onderwerp. Weet je, soms komen ze de 
volgende dag naar je toe om te vertellen dat ze thuis iets verteld hebben 
dat hun ouders nog niet wisten. Ik zie ze dan ter plekke twee millimeter 
groeien, geweldig toch?”

Als je met een korte GOTD-les zoveel nieuwsgierigheid 
op kunt wekken, moet je daar dan niet meer mee doen 
dan wachten tot een volgende dag en een volgend 
onderwerp?
“Ik snap wat je bedoelt. Als je meer tijd wilt besteden aan een onderwerp 
kan een raadsel en de les prima als startactiviteit werken. Het is dan 
zeker de moeite waard leerlingen de ruimte te geven verder onderzoek 
te doen, aan de hand van hun eigen vragen, ze misschien een presen-
tatie te laten maken in de vorm van een videofilmpje. Mogelijkheden 

Linda Mäki is leerkracht op de Antoniusschool in Kudelstaart. Drie 
jaar geleden ging ze met het hele schoolteam op studiereis naar 
Malmö, Zweden. Tijdens een bezoek aan een school maakte zij voor 
het eerst kennis met Grej of the Day. Direct bij thuiskomst nodigde 
ze Hermansson uit om een lezing te geven op haar school. Onder-
tussen ‘grejen’ alle dertig groepen van de school alweer bijna drie 
jaar. Mäki vond het tijd om ook de rest van Nederland en België met 
het concept kennis te laten maken. Ze startte de Facebookgroep 
‘Grej of the day – kennis is cool’ die binnen acht weken groeide naar 
meer dan duizend leden die elkaar vragen stellen, ideeën delen, 
helpen met het verzinnen van raadsels en Powerpoint-presentaties 
voor elkaar beschikbaar maken. 

Mäki organiseerde vijf lezingen met Hermansson in Nederland 
en Vlaanderen. Zelf gaat ze trainingen geven op scholen over het 
concept. In samenwerking met Big Business Publishers en Hermans-
son brengt ze de Nederlandse vertaling van een boek over GOTD 
uit, dat in september zal verschijnen. Mäki verzorgt de beschrijving 
van onderwerpen vanuit de Nederlandse en Belgische invalshoek. 
Speciaal voor Vives-lezers verloot de uitgever vijf sets met posters 
met de kaarten van Nederland of België, Europa en de wereld. Wil 
je hier kans op maken, sluit je dan aan bij de Facebook-groep. Stel 
een vraag, deel een idee of een presentatie en gebruik de hashtag 
#vives om kans te maken op een van deze sets.
Meer informatie: grej.nl

Erno tipt: 3 x digitaal

1.  Maak een digitale variant van de geografische kaarten met 
Google. Log in met je Google-account, ga naar mymaps.google.
com. Maak een nieuwe kaart aan. Voeg een markering toe per 
onderwerp. In de beschrijving kun je een link plaatsen, bijvoor-
beeld naar de presentatie bij je microles.

2.  Een kort videofragment in je presentatie? Als je je presentatie in 
Google maakt, kun je YouTube-video’s embedden. Klik vervol-
gens met de rechtermuisknop op het videobeeld, kies voor 
‘Opmaakopties’. Stel bij ‘Video afspelen’ de begin- en eindtijd in 
van het fragment dat je wilt laten zien.

3.  Maak een prikbord per microles, bijvoorbeeld met Padlet of 
Wakelet. Plaats er de presentatie bij je microles op en laat de 
leerlingen (en hun ouders) het prikbord verder aanvullen met 
bronnen. Bijvoorbeeld met die vakantiefoto van de Notre Dame 
of de Wikipedia-pagina over valdeurspinnen.

genoeg. Maar ik vind dat echt niet altijd nodig. Dat denken en praten 
over een onderwerp gaat toch wel door. Soms hoor ik dat ze thuis het 
hele filmpje hebben opgezocht, waarvan ik een fragment in de microles 
had gestopt. Met GOTD breng je iets in beweging dat niet snel meer 
stopt.” 
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Gratis brochure Onlineklas
Je krijgt onze brochure per post bij de Vives. In onze 

brochure lees je nog meer over alle mogelijkheden 

van de portal van Onlineklas.

Testen in de praktijk?
Vraag snel een demo aan bij een van onze dealers 

of bel rechtstreeks met Onlineklas:   

Onlineklas | T: 054 655 6505

VWC | T: 038 385 24 00

ITS | T: 070 320 3200

Brin | T: 050 317 1615

Leerlingen met leesproblemen? Onlineklas kan alles in de portal voorlezen!
Onlineklas levert teksten, afbeeldingen en video’s aan op het lees- en leeftijdsniveau van de leerling door een compleet 

kindvriendelijke zoekmachine.

Onlineklas is uniek, omdat zij zowel een portalbouwer als een uitgever is. Dus naast een heel gebruiksvriendelijk systeem is er 

ook hele goede content beschikbaar.

Voor de bestuurder
Als bestuurder is de portal van Onlineklas een prachtige tool om eenvoudig met meerdere scholen te communiceren. Onlineklas 

heeft nu een medewerkersportal, waardoor al het personeel in hetzelfde systeem werkt met de mappen en koppelingen die 

relevant zijn voor de functie van de medewerker. Wanneer leerkrachten binnen het bestuur invallen, neemt dat al veel 

onduidelijkheid weg.

Voor de schoolleider
Als schoolleider wil je graag dat de leerkrachten en de leerlingen zich prettig voelen in een systeem. Jaarlijks wordt er al erg veel 

vernieuwd, waardoor het prettig is om een systeem te hebben wat geen extra uitleg behoeft. Onlineklas biedt heel veel, maar 

is eenvoudig in gebruik. Zelfs onderbouw leerlingen kunnen direct functioneel gebruik maken van de portal. Als je Onlineklas 

vergelijkt met andere oplossingen, dan is Onlineklas veel goedkoper!

Voor de ICT’er
ICT op school is een middel om het doel van onderwijs te verwezenlijken. Onlineklas kiest voor een programma waar een ICT’er 

weinig omkijken naar heeft. Door een gebruiksvriendelijke navigatie kun je alles snel beheren. Onlineklas kun je ook eenvoudig 

koppelen met je huidige tenant inrichting.

Voor de leerkracht
Je merkt dat er mensen met een onderwijsachtergrond werken bij Onlineklas. De portal is makkelijk in gebruik, hierdoor is het 

eigenlijk niet meer nodig om naar andere applicaties te gaan. Alles wat je nodig hebt, zit in Onlineklas. Door de koppeling met 

Basispoort kan je zo naar alle methodes. Als leerkracht kan je zelfs op leerlingniveau bepalen wat er getoond wordt. Ook kan de 

leerkracht in een oogopslag zien waar alle leerlingen mee bezig zijn door de nieuwe activiteitenlog.

Voor de leerling
Onlineklas levert een groot platform aan informatie, waardoor een leerling heel gemakkelijk bronnen kan raadplegen. 

Wil je een document typen? Ook dat zit allemaal in Onlineklas door een koppeling met Microsoft en/of Google.

´´

Onlineklas lanceert de medewerkersportal!
De Onlineklas portal is uitgebreid met een medewerkersportal. Even gebruiksvriendelijk, maar dan met een andere 

uitstraling. De medewerkersportal van Onlineklas is een portal voor alle medewerkers binnen de organisatie/het bestuur.

Hierdoor is communicatie mogelijk tussen meerdere scholen op bestuursniveau.

Alle belangrijke informatie is te vinden op een plek die toegankelijk is voor elke medewerker. Verbeter de interne 

communicatie en bespaar tijd en kosten door snelle kennisoverdracht.

       In een oogopslag zie je het laatste nieuws, zowel op school- als op bestuursniveau.

       Je kunt kiezen om informatie te delen op schoolniveau of bestuursniveau. 

       Je kunt vanuit de medewerkersportal alle Basispoort gekoppelde software benaderen.

       Office 365 integratie: 

           - je kunt e-mails openen vanuit de portal.

           - je eigen agenda wordt getoond op de startpagina.

           - je kunt documenten delen. 

Onlineklas introduceert Onlineklas vreemde talen i.s.m. Languagenut
Vanaf nu is het mogelijk om in de Onlineklas portal een nieuwe taal te leren! Onlineklas werkt samen met 

languagenut. Met dit pakket leer je tot wel 16 moderne talen. Je kunt Onlineklas Languagenut ook gebruiken als NT2 

pakket met 31 ondersteunende talen! 

´´

´´

Meer info?
Lees meer op:
 onlineklas.nl
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communicatie en bespaar tijd en kosten door snelle kennisoverdracht.

       In een oogopslag zie je het laatste nieuws, zowel op school- als op bestuursniveau.

       Je kunt kiezen om informatie te delen op schoolniveau of bestuursniveau. 

       Je kunt vanuit de medewerkersportal alle Basispoort gekoppelde software benaderen.

       Office 365 integratie: 

           - je kunt e-mails openen vanuit de portal.

           - je eigen agenda wordt getoond op de startpagina.

           - je kunt documenten delen. 

Onlineklas introduceert Onlineklas vreemde talen i.s.m. Languagenut
Vanaf nu is het mogelijk om in de Onlineklas portal een nieuwe taal te leren! Onlineklas werkt samen met 

languagenut. Met dit pakket leer je tot wel 16 moderne talen. Je kunt Onlineklas Languagenut ook gebruiken als NT2 

pakket met 31 ondersteunende talen! 

´´

´´

Meer info?
Lees meer op:
 onlineklas.nl

Naamloos-1   3 23-5-2019   12:15:03



tekst en foto’s: Carla Desain

ME
De X11-locatie Noordse Parklaan heeft drie gebouwen. 

Het eerste daarvan is onmiskenbaar het maakonderwijs-

gebouw: het gonst er van de bedrijvigheid, overal in 

de open lokalen en de tussenruimte zijn groepjes 

leerlingen aan het werken en overleggen. Er wordt 

getekend, gezaagd, geplakt en gesneden. Een 

hele batterij 3D-printers is actief en de geur van 

geschroeid hout stijgt op van de lasersnijder. Muren 

vol posters over brainstormen, de creatieve cyclus 

en feedback. En overal werkstukken en foto’s van 

werk van leerlingen. Wat een inspirerende plek!

Wat NOU
JE ?MAAK

“Fijn gebouw hè?” glundert docent Jurriaan Rexwinkel. “We proberen 
onze technisch-creatief aangelegde leerlingen te raken in hun interesses 
en hen van daaruit verder te laten ontwikkelen. Daarom omringen we 
hen met inspiratie en voorbeelden; om hen te laten ontdekken wat hen 
aanspreekt.” Jeppe den Uijl vult aan: “De school heeft flink geïnvesteerd in 
middelen en apparatuur van de makerswereld; daar leren alle leerlingen 
mee omgaan. We laten hen ontdekken wat de mogelijkheden zijn van zo’n 
apparaat en hoe je het zelf kunt bedienen. Zo groeien hun vaardigheden, 
bouwen ze zelfvertrouwen op en leren ze ontwerpen. Ons uiteindelijke 
doel is dat leerlingen zich ontwikkelen tot creatieve probleemoplossers die 
naar technische problemen kijken vanuit een ontwerp-blik.”

Nieuw vak: Innovatie & Prototyping
Jurriaan en Jeppe stonden aan de wieg van het vak Innovatie & 
Prototyping, kortweg I&P. Jeppe: “I&P is een creatief-technisch keuzevak 
dat is ontwikkeld op X11 – en dat vanaf volgend schooljaar op elk vmbo 
gegeven mag worden. Momenteel staat dit vak op X11 bij elke leerling 
in leerjaar 1 t/m 3 vmbo voor twee uur per week op het rooster. In dit 
vak leren leerlingen om zelf, op hun eigen manier en met behulp van de 
‘creatieve cyclus’, complexe problemen op te lossen door vooral nieuwe 
technologie in te zetten.” 

“I&P is niet alleen een maakvak, het vak gaat over ideeën om de wereld om 
je heen beter te maken. Het proces is daarbij belangrijker dan de esthetiek 
van het eindproduct. Ik zal een voorbeeld geven: 

Nieuw maak-
vak Innovatie 
& Prototyping 
bij X11

naar aanleiding van de ontwerpwedstrijd voor een stationsfietsenstalling 
in Utrecht dachten we met onze leerlingen na over hoe de wereld er 
over 30 jaar uit zal zien. En over welk e�ect dat zal hebben op het 
ontwerp van een fietsenstalling. We keken ter inspiratie naar filmpjes 
over parkeergarages in Korea waar je uit je auto stapt, waarna die wordt 
weggedraaid en automatisch e�iciënt wordt geparkeerd. Leerlingen 
kwamen met het idee dat de stalling hen aan hun vingerafdruk zou 
herkennen en de goede fiets zou voorzetten. ‘En dan voelt-ie aan de 
warmte van mijn vinger dat ik verliefd ben op het meisje dat naast me 
staat, dus dan komt haar fiets tegelijkertijd…’ Geweldig bedacht toch? 
Vervolgens gingen de leerlingen aan de slag met een model snijden uit 
piepschuim. Op zich zag dat er niet zo vlekkeloos uit, maar zij keken door 
de bril van dat betekenisvolle verhaal.
Jurriaan: “Het mooiste is als I&P geen los vak blijft, als er verbanden komen 
met andere vakken, bijvoorbeeld met NaSk. Laatst maakten leerlingen 
een colaflesraket op luchtdruk. Bij I&P bedachten en maakten ze de 
constructie, bij NaSk gingen ze meten hoe hoog en hoe ver die raket kwam 
en leerden ze de bijbehorende formules.”

Creatieve ontwerpcyclus
Jurriaan: “Bij I&P werken we met een creatieve ontwerpcyclus, deels 
gebaseerd op Design Thinking. De vijf grote stappen in die creatieve 
cyclus zijn: ontdekken, oplossen, maken, testen en delen. In het begin is dit 
vooral een docentgestuurd proces. We werken er naartoe dat leerlingen 
die cyclus zelfstandig kunnen doorlopen en ‘eigenaarschap’ voelen, zodat 
het steeds meer een leerlinggestuurd proces wordt. We laten daarbij vaak 
verschillende leerjaren door elkaar werken, afhankelijk van het rooster, 
dan kunnen ze elkaar helpen – ‘peer learning’ noemen we dat. Dat werkt 
heel goed.
We beginnen bijvoorbeeld met de opdracht om de werking van de 
3D-printer te ontdekken. Of we laten hen zelf een product bedenken of 
verbeteren, bijvoorbeeld een schaar of iets voor hun eigen sport. Op 
vragen van leerlingen geven wij als docenten geen antwoord met de 
oplossing voor hun probleem, maar stellen stimulerende ‘hoe, wat en 
waarom’-wedervragen: ‘Wat wordt je onderzoek? Hoe zou je het kunnen 
aanpakken? Wat heb je nodig aan informatie of aan vaardigheden? 
Waarom denk je dat?’”
Jeppe: “We laten ze veel samenwerken, dat moeten ze ook leren. Ze leren 
er vertrouwen in te hebben dat als ze serieus met elkaar werken, ze verder 
komen dan alleen. Daarvoor moeten ze met elkaar praten: ‘Waar ben ik 

Dit is een deel van de poster die ontworpen is door Jurriaan Rexwinkel; het origineel 
is te downloaden op innovatieenprototyping.nl/downloads
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goed of handig in? En jij dan? Wie neemt welke rol in deze samenwerking?’ 
Ze leren ook plannen en organiseren: wanneer moet iets af zijn en hoe deel 
je het werk? En hoe zorg je dat anderen verder kunnen als iemand ziek is?”

Segregatie tegengaan
Jeppe: “Nieuwe leerlingen komen hier verbaasd binnen ‘Mag ik dat, 
met een 3D-printer werken?’ Dat zijn ze niet gewend. Dit soort coole 
apparatuur wordt op veel basisscholen vooral ingezet als los projectje 
voor hoogbegaafde leerlingen, waardoor de andere (= onze) kinderen 
geen kans krijgen er ervaring mee op te doen. Bovendien hebben onze 
leerlingen jarenlang meegekregen: ‘Wij kunnen niet goed leren; we zijn de 
domste kinderen, want we gaan straks naar het vmbo’. Hierdoor hebben 
veel van hen een fixed mindset ontwikkeld: ‘Ik kan het niet’ of ‘Mijn idee 
is toch niks’. Wij helpen ze dat te overwinnen. Bij ons hoort werken met 
3D-printers en lasersnijders bij het gewone onderwijs. Leerlingen krijgen 
van docenten het vertrouwen dat ze ermee om kunnen gaan. Dit binnen 
de veiligheid dat ze fouten mogen maken, zodat ze geen angst meer 
hoeven te hebben voor onbekende techniek. En als onze leerlingen dan op 
de voetbalclub de blits kunnen maken met een verhaal over zelf vliegen 
met een drone, denk ik dat dat misschien een beetje kan helpen om de 
segregatie tegen te gaan.”

Successen
Jurriaan: “We proberen in ons hele onderwijs te bewerkstelligen dat 
een leerling zelf ziet dat-ie er mag zijn, dat-ie z’n eigen ideeën kan 
ontwikkelen en dat leren gewoon leuk is. Dit vak kan daarbij soms echt 
een katalysator zijn. De kinderen komen los. Met regelmaat krijgen we 
het voor elkaar om kinderen ‘op te tillen’. Een voorbeeld: een jongen die 
binnenkwam met een negatief zelfbeeld, mede veroorzaakt door het 
schooladvies vmbo-basis. Hij voelde zich niet gezien in wie hij is. Hier op 
school stimuleerden we hem: ‘Laat gewoon zien wat je kan’ en hij bloeide 
helemaal op. Hij maakte een prachtig kunstwerk dat groot tentoongesteld 
is op het Bevrijdingsfestival. Inmiddels doet hij tl-havo en droomt ervan 
om architect te worden... Nog een voorbeeld: Een 4e jaars leerlinge tekent 
graag in tattoo-stijl. Haar grote wens is om tatoeëerder te worden. ‘Ga 

er maar voor!’ zeiden wij. Nu studeert ze af op een zelfgebouwde 
tatoeëermachine. Bij ons is ‘laten zien’ erg belangrijk voor het 
afsluiten van een project, maar dat was hier lastig: zij en haar 
klasgenoten zijn minderjarig, dus een tatoeëer-sessie was taboe. 
Ze loste het op door bij de slager een varkenshuid te halen en haar 
machine daarop te demonstreren in een geweldige show.” 

Samenwerken met de wereld buiten school
Jurriaan: “We werken graag samen met bedrijven of organisaties 
in Utrecht. Zij komen met vragen aan onze leerlingen: 

Intussen in het maaklab
Drie leerlingen maken een prototype van een snoepautomaat. Ze hebben de 
lasersnijder gebruikt voor de onderdelen: “Het is wel mooi geworden, maar 
de laatjes schuiven niet. We waren vergeten dat daar een beetje ruimte voor 
nodig is, dus dat ze ietsje smaller moesten worden. Nou ja, ze zijn van hout, 
dus nu gebruiken we een rasp om er een randje af te halen.”
Even verderop zijn twee andere leerlingen ook bezig met een snoepautomaat. 
Ze werken aan een anti-inbraakoplossing, die geld snel van de inwerpgleuf 
weg transporteert. Met repen karton en veel plakband onderzoeken ze de 
beste hellingshoek van de muntenglijbaan.
Een leerling staat ongeduldig te kijken tot de 3D-printer klaar is 
met zijn ontwerp: “Ik print dopjes voor over mijn vinger, om een 
vingerschroevendraaier van te maken met losse bitjes die je kunt verwisselen. 
Hoe ik op het idee kwam? Ik zocht ideeën op internet en zag dat iemand 
zoiets had gemaakt met een pen. Dat bracht mij op het idee om te proberen 
met een schroevendraaier.” 

Nieuwe leerlingen komen hier 
verbaasd binnen ‘Mag ik dat, 
met een 3D-printer werken?
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‘Kunnen jullie een interactief welkomstbord ontwerpen voor ons 
bedrijvenverzamelgebouw?’ Of: ‘Ontwerp een tiny house waarin een gezin 
zelfvoorzienend kan wonen.’ Leerlingen vinden het geweldig om met zo’n 
echte opdracht aan de slag te gaan. Jeppe kan goed netwerken, hij haalt 
opdrachten binnen en probeert als combinatiefunctionaris de creatieve 
sector in de stad Utrecht aan de school te koppelen.”
Jeppe: “Soms komen daar zulke mooie dingen uit! Bijvoorbeeld toen een 
van onze leerlingen
mee mocht werken aan een kunstproject over Rietveld in het Utrechts 
Centraal Museum, onder leiding van kunstenaar David Bade. Dat project 
kreeg een vervolg in een summerschool in de Rotterdamse Kunsthal 
en onze leerling mocht weer meedoen. Het draaide erop uit dat hij drie 
maanden stage mocht lopen op het vermaarde kunstinstituut van David 
Bade: Instituto Buena Bista op Curaçao. Echt zo’n mooi voorbeeld van 
hoe onderwijs kinderen de ruimte kan bieden om zelf te bedenken: ‘Wat 
heb ik nodig voor mijn toekomst? Dus wat ga ik leren? En hoe ga ik dat 
ontwikkelen?’”
Jurriaan: “Twee jaar achtereen hebben we met leerlingen werkstukken 
(in 2D en 3D) gemaakt voor het Utrechtse muziekfestival ‘Le Guess Who?’ 
De opdracht daarbij was: ‘Maak een kunstwerk dat geïnspireerd is door 

Ons doel is dat leerlingen zich ontwikkelen tot 
creatieve probleemoplossers die naar technische 
problemen kijken vanuit een ontwerp-blik

jouw keuze uit de playlist’. Vervolgens was hun werk te zien voor de 5.000 
bezoekers van dat festival. Geweldig toch!”
Jeppe vult aan: “Voor FOTODOK maken ze hun eigen fotodocumentaire. Er 
hangen dan 400 posters op A0-formaat in het gebouw dat we delen met 
het Grafisch Lyceum Utrecht, echt indrukwekkend. Een van onze leerlingen 
werd zelfs genomineerd als ‘Utrechtse mediavrouw van het jaar’…En de 
grote witte schermen rond het podium van het Bevrijdingsfestival bleken 
ideaal om foto’s van kunstwerken van onze leerlingen tentoon te stellen.”

Keuzevak in het vernieuwde vmbo-curriculum
Jeppe: “Na een paar jaar hadden we ons vak I&P zo mooi uitgewerkt, dat 
we er graag een examenvak van wilden maken. Dat is gelukt. En niet alleen 
bij ons, iedere vmbo-school in Nederland kan het vak nu geven. Natuurlijk 
toegespitst op waar een school zich mee bezighoudt, bijvoorbeeld 
‘Innovatie en Prototyping in de zorg’.

Samenwerking met basisscholen
Jurriaan: “Ik noem een laatste voorbeeld van onze samenwerking met de 
wereld buiten school: in het schooljaar 2019-2020 wordt het leergebied 
Wetenschap & Techniek (W&T) ingevoerd in het basisonderwijs. In dat 
kader is onze vakgroep I&P gaan samenwerken met basisscholen in 
Utrecht. Ongeveer 50 openbare basisscholen zullen de komende twee 
jaar worden bezocht door een van onze I&P-docenten met een team van 
X11-leerlingen. De leerlingen sluiten hiermee hun ‘meesterproef’ af. Die 
meesterproef bestaat onder meer uit het kunnen uitleggen aan anderen 
van nieuwe technieken, bijvoorbeeld: 3D-printen, micro:bit en paper 
circuits. Alle betrokkenen zijn enthousiast.”   

De creatieve cyclus, zoals die gehanteerd wordt in 
het vak I&P
•  Ontdekken – Je hebt een idee, of ziet een probleem wat 

je wil oplossen. Je gaat eerst het idee ontdekken door te 
brainstormen. Welk idee is het beste? 

•  Oplossen – Je idee is duidelijk, alleen is de vraag: (hoe) kun 
je het maken? Daarvoor moet je eerst een aantal problemen 
oplossen. Bijvoorbeeld: hoe werkt het? Hoe ziet het eruit? Wat 
voor functies heeft het? Wat voor materiaal of technologie 
gebruik je om je oplossing te maken? 

•  Maken – Je gaat een prototype maken, waarbij je vaak 
ook nieuwe problemen tegenkomt. Soms moet je nieuwe 
oplossingen zoeken, soms bedenk je nieuwe toepassingen of 
nieuwe ideeën. 

•  Testen – Je gaat je prototype testen, je probeert het te 
verbeteren en kijkt wat er anders en beter kan. Dit pas je ook 
toe in je ontwerp, waardoor je een tweede versie krijgt. 

•  Reflecteren en delen – Je kijkt terug naar hoe je het hebt 
aangepakt en wat je hebt geleerd. Je zorgt dat anderen hier 
gebruik van kunnen maken, door je ontwerp te delen. 

X11 media en vormgeving is een snelgroeiende school voor vmbo en 
havo waar momenteel ongeveer 725 leerlingen onderwijs volgen. De 
vakgroep I&P bestaat uit vijf personen.

4242
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Voorkom Plagiaat vandaag 
voor de student van 

morgen

Probeer Urkund en creëer 
duidelijkheid over plagiaat 

in uw school 

Urkund wordt momenteel gebruikt in meer 
dan 60 landen en is geschikt voor zowel 
hoger onderwijs en voortgezet onderwijs.

Wat biedt Urkund:
∞ Naadloze integratie in uw elektronische 
leeromgeving
∞ Volledig digitaal
∞ Feeback mogelijkeden beschikbaar

Vraag nu een gratis proefperiode aan en 
test Urkund in uw school.

CONTACT 

Voor meer informatie of 
voor een gratis 
proefperiode,
neem contact op met: 
Menno Nijssen - Sales 
Manager Urkund Ned-
erland, bel  
+31 208 08 11 58 
of per e-mail: 
menno.nijssen@urkund.
com

Maak 
kennis met de 
marktleider in 
Scandinavië
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“O
k, Google” - het blijkt niet de gebiedende wijs te zijn 
van het betrekkelijk nieuwe werkwoord googelen, 
maar dé manier om de spraakassistent van de tablet 
zachtjes wakker te schudden. Na iedere zoekop-

dracht klinkt de mantra weer, waarna er een nieuwe vraag wordt 
gescandeerd. Van de Masti�  in zijn geheel, gaan we naar de kop en 
van de kop gaan we naar schattige hondjes. We eindigen met het 
plagen van de tablet: ken je Siri (de zoekfunctie van Apple), ben je 
weleens verliefd geweest, zijn er dingen die je nog wil leren? Alle-
maal vragen die de tablet met voorgeprogrammeerde, en hilarische 
antwoorden weet te pareren. “Roep ook eens wat, mevrouw?” vraagt 
het drietal. De omgeving is vertrouwd, de leerlingen zijn aardig, de 
sfeer is goed, en toch… Toch lukt me niet voor het eerst iets tegen die 
tablet te roepen. Ik wil wel, maar het ongemak is te groot. Ik gebruik 
de zoekbalk en het toetsenbord wel. Drie paar ogen vol onbegrip. Ik 
ga snel verder met de les. 

Voor nieuwe technologie en nieuwe toepassingen moet je iedere keer 
weer een drempel over. Leerlingen die voor het eerst in mijn lokaal 
komen, schieten vaak in de weerstand. Ze haten Apple computers, de 
camera is niet zoals zij die kennen, de muis is te oud, het keyboard te 

plat, Adobe is te moeilijk, iMovie te gemakkelijk en waarom, waarom 
mag ik niet gewoon een foto bewerken op mijn telefoon? En terwijl de 
ene leerling in no time tutorials op YouTube aan het kijken is en een 
eerste foto bewerkt, staat de andere leerling tien minuten vertwijfeld 
voor het scherm van de iMac: “Er zit geen aan-knop op…” De verschil-
len in leertempo he� en zich vaak vrij snel op en voor ik het weet 
zitten ze samen te werken in Adobe Premiere. Ze omarmen wat nieuw 
is, zoals we dat uiteindelijk allemaal doen. Ook de wiskundedocent bij 
mij op school wil nu weten hoe de 3D-printer werkt, zodat ze die kan 
gebruiken in haar les, en in de lessen beeldende vorming komt steeds 
meer ruimte voor media-uitingen en digitale kunst.

’s Avonds heb ik vrienden op bezoek, ze willen weten hoe laat ze de 
tram terug moeten hebben naar Rotterdam Centraal. De vrouw van 
het stel zoekt de tramtijden op op de website van RET. Ik moet een 
beetje lachen en pak de Real Time App van de RET erbij. “Klopt dat 
wel, zo op de minuut nauwkeurig?” vragen mijn vrienden zich af en ze 
houden het bij het statische tijdschema dat ze hebben gevonden. “Dan 
zitten we in ieder geval goed!” vinden ze. Schattig vind ik het, heel 
eventjes, maar dan denk ik terug aan mijn eigen weerstand eerder die 
dag. Ik zucht diep en zeg: “Ok. Google. Wat werkt beter, de website 
van de RET of de Real Time App?” We krijgen geen duidelijk antwoord, 
en ik breng mijn vrienden naar de tram. Terug in een leeg huis voer ik 
een diepgaand gesprek met mijn persoonlijke spraakassistent. Schor 
van het lachen ga ik naar bed. “Welterusten, Google.”

Als we eenmaal gewend zijn aan iets nieuws gaat het hard: dan doen 
we alles (te) veel en (te) vaak. RSI, swipe-duim, tabletnek en game-
bochel: ik ben benieuwd welk nieuw ongemak haar intrede in ons 
vocabulaire gaat doen. De Google-keel misschien, voor de schorre 
keeltjes na weer een middagje kletsen/werken met de persoonlijke 
spraakassistent?  

“Is dat zo’n hond met van die vlekken?” Ik knik vertwijfeld. Geen idee, eigenlijk, of een 

Tibetaanse Mastiff vlekken heeft. “Dan zoeken we het toch even op?” roept één van de 

leerlingen. “Ok, Google!” gilt een ander. Ik wil er nog tegenin brengen dat ze geen telefoons 

bij zich mogen hebben in de les, maar voordat ik mijn zin begonnen ben, ligt er naast me 

een tablet op. “Hoe ziet een Tibetaanse Mastiff eruit?” gillen er twee in koor. De derde wijst 

triomfantelijk naar haar tablet. “Da’s geen telefoon, toch?” Op de tablet verschijnen zeker 35 

Tibetaanse Mastiffs in beeld.

Welterusten, 
Google 

Ik ben benieuwd welk nieuw 
ongemak haar intrede in ons 
vocabulaire gaat doen 
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* Specificaties kunnen variëren per model en/of regio.

12 inch HD+ IPS-scherm (3:2) met 360⁰ scharnier

Intel® Celeron® processor

Morsbestendig toetsenbord

Groothoekcamera 88⁰

Tot 12 uur batterijduur* 

Chromebook Spin 512

Veelzijdig en 
interactief leren

Veelzijdig en 
interactief leren
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Vives verschijnt 5 x per jaar. Voor een tientje ben je 
ons vriendje. Abonneren kan via www.vives.nl 

Vragen over uw abonnement of adreswijzigingen 
kunt u doorgeven aan:

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

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

Ondanks dat er met de grootste zorg aan deze
uitgave is gewerkt kunnen gegevens onjuist zijn
weergegeven of veranderd. De uitgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
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© 2019 Reshift Digital

Zoals al aangegeven is in mijn voorwoord zijn er in de nieuwe Vives rubrieken 

die vervallen en andere die erbij komen. Nieuwe vaste redacteuren maken ook 

dat het telkens een uitdaging is om inhoud en toon te vinden die past bij jou als 

lezer. We gaan op weg naar de IPON op 5 en 6 februari 2020. Dus de oproepen 

voor presentaties, de IPON awards en initiatieven rond de IPON zullen je dus ook 

om de oren vliegen. Hebben we al een nieuwe juryvoorzitter? Wie zitten er in 

de jury? Voor nu, gewoon een fijne vakantie gewenst en op naar mijn zesde jaar 

hoofdredacteurschap. Heb je nieuwtjes of suggesties? 

Mail me dan op karin@vives.nl. 
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Kijk voor meer congressen op nationaleonderwijsgids.nl/onderwijsagenda

Kijk voor meer evenementen 
op onderwijsagenda.nl

Leraren maken het verschil 
Beatrix Theater Utrecht
29 mei

lerarenmakenhetverschil.nl 

PO-Raad Congres
Congrescentrum Papendal 
Arnhem
14 juni

poraadcongres.nl

15 juni – EdCamp 
CBS Ouverture Enschede 
edcampnl.pbworks.com/w/
page/68136272/FrontPage

Kansrijk van school naar werk 
(ECBO)
’t Spant Bussum 
19 juni

ecbo.nl/event/landelijke-conferentie-
vso-pro-vmbo

Leraren maken het verschil Leraren maken het verschil Leraren maken het verschil Leraren maken het verschil 

Making Shift Happen
Academica Business College 
Amsterdam 
21 juni

academicabusiness.college/making-
shift-happen

Vast&zeker 
Schooltools
Onderwijslinks
Eduware
Promoverende leraren 
Vives actueel 

vast&zeker
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GESPECIALISEERD IN HET
LEVEREN VAN BETAALBARE

REFURBISHED A-MERK
HARDWARE AAN

ONDERWIJSINSTELLINGEN

25 JAAR ERVARING

Topdeal die je niet lang hoeft
te bestuderen!

Bekijk en bestel op it-refurbished.com

              Demo model

       € 999,-
incl. btw

* 10 demo modellen beschikbaar
* op = op
* in nieuwstaat

*

Laptopkar 24
•  24 tablets/laptops/

 chromebooks tot 14” 
• Opladen in de laptopkar
• Met veiligheidsdeur afsluitbaar
• Eenvoudig verrijdbaar
• 5 jaar garantie!

Aanbieding!

Nieuw model
van   € 1.349,-
voor € 1.199,- incl. btw

MEER DAN 3.000 ARTIKELEN DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR • 30 DAGEN RETOURRECHT

info@it-refurbished.com
Chat via onze website
030-753 78 06

WIJ LEVEREN ONDERWIJSINSTELLINGEN OP REKENING
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Laat onderwijs spreken

Nieuw: koppeling met Basispoort

Stap over naar Prowise GO
Dé complete online leeromgeving zonder IT-zorgen

Voor de leerkracht en leerling

Online leeromgeving

Onderwijssoftware Prowise Presenter

 Rekentuin, Taalzee en Words&Birds

 Klassen- en mobile device management

 Interactieve online portal met webapps

Voor de ICT’er en bestuurder

IT-ontzorging 

 Meer dan 200 tevreden scholen in Nederland

 Inclusief volledige installatie en ICT-beheer

 Support op locatie en via servicedesk

 100% privacy en veiligheid leerlingdata

Boek een vrijblijvende demonstratie via   www.prowise.com/prowise-go   of bel 0495-497110

Slechts €6
per leerling per jaar

excl. btw
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