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14 De AVG in het onderwijs: 
een jaar later 

De invoering van de AVG in onderwijsland heeft behoorlijk 
wat voeten in de aarde gehad. Tijd om terug te blikken 
en te kijken wat de AVG het onderwijs gebracht heeft. 
Daarnaast licht ik een paar interessante vraagstukken toe 
die op het gebied van uitvoering nog de nodige aandacht 
vragen.

26 11 vragen aan een 
promoverende leraar 

Promoveren naast je drukke baan als leraar (b)lijkt een 
hele klus. Wat beweegt leraren om dit te doen? Hoe bevalt 
het? Wat voor mooie ontdekkingen doen zij en welke 
hobbels moeten zij nemen? De komende nummers laat 
Vives enkele promoverende leraren aan het woord. Op 
uitnodiging van Gerard Dummer is het dit keer de beurt 
aan Hylke Faber, onderzoeker en docent Science aan de 
pabo van de Hanzehogeschool Groningen. 

32 Werken met een robot: 
meer dan leuk spelen

In de onderbouw aan de slag met programmeren? Op 
veel scholen zien we dat robots met dat doel de klas in 
worden gehaald. Bijvoorbeeld een Bee-Bot of Robotmuis. 
Met deze robots breng je kinderen op een speelse manier 
in aanraking met programmeren. Maar hoe zorg je ervoor 
dat het meer is dan leuk spelen?

38 Vloggen in de klas 
Wie niet kan delen, kan ook niet 

vermenigvuldigen. Vanuit dat idee heeft Shauna 
Plompen, docent op een mbo en zelfstandig ondernemer, 
in 2017 haar platform ‘Blijven Leren’ opgericht. Ze is 
ervan overtuigd dat je grotere successen kunt behalen 
als je ervaringen en kennis met elkaar deelt. Ook ziet 
ze een lerende houding als belangrijk. In haar ogen 
is het belangrijk om een open en flexibele houding te 
hebben, zeker als je beseft dat onze wereld die continu in 
verandering is.

september/oktober

waar&wat

Van de hoofdredactie

38

Mijn hoofd zat nog zo in de vakantiemodus dat ik 
zelfs de eerste versie van dit stukje in de prullenbak 
had gegooid. De laatste zomerdagen zitten erop, 
een heuse hittegolf aan het eind van augustus is 
ook niet echt een uitnodiging om heel hard aan het 
werk te gaan. Bij de Vives van september is sowieso 
altijd een uitdaging om de deadlines te halen. 

Door vakantiespreiding en mensen die, eerder of 
nog lekker even later, de boel de boel laten, is het 
lastiger dan andere magazinedeadlines om alles 
voor elkaar te krijgen. Maar, het is ons wel weer 
gelukt om een mooie afwisselende Vives 166 aan 
jullie te laten lezen. 

Je zult een nieuwe rubriek tegenkomen: Erno 
Mijland deelt wat hij aan beeld en geluid tegenkomt 
op het internet. Na een eerste testcase is Peter te 
Riele nu echt aan het werk gegaan om boeken te 
recenseren. Hij vindt ‘er wel iets van’. Midden in de 
vakantie kon ik via LinkedIn Shauna Plompen nog 
strikken voor een artikel over vloggen in de klas en 
ook Juf Inger was enthousiast na een DM-gesprek 
op Twitter. Verder kunnen jullie dit nummer 
natuurlijk weer app tips van Susan verwachten en 
hebben we een artikel over robots in de klas.

Zo komen er steeds andere mensen uit (of 
betrokken bij) het onderwijs aan het woord. Ik heb 
nog wel een wensenlijstje liggen, maar sta ook altijd 
open voor suggesties of gelijk bijdragen aan Vives 
Magazine. Terug naar school en op naar de IPON 
die in februari plaatsvindt. Daarover zal je in de 
volgende Vives al veel meer kunnen lezen.

Voor nu, veel leesplezier en laat me eens weten wat 
jij ervan vindt via karin@vives.nl. Ja ja, ook hoog tijd 
dat ik een nieuwe profielfoto krijg. In de volgende 
Vives zal ik dat geregeld hebben!
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actueel

Het is onvoorstelbaar dat de rol van technologie in het onderwijs 
afneemt. We moeten daarom in het onderwijsdomein anticiperen op een 
technologie-gedreven toekomst, ons onderwijsstelsel voorbereiden op 
een permanente leerfunctie en meer lessen trekken uit het verleden. Dit 
blijkt uit het rapport ‘Het Eeuwige Leren. Over Leren, Technologie en de 
Toekomst’ van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Het eerste 
exemplaar is tijdens het Toekomstfestival in het NEMO in Amsterdam 
overhandigd aan secretaris-generaal Marjan Hammersma van het van het 
ministerie van onderwijs. Dit meldt STT.

De klaslokalen veranderen op een moderne manier, er komt steeds meer elektronische 
apparatuur naar binnen. Deze apparaten bieden ondersteuning bij het lesmateriaal, maar 
verbruiken erg veel energie. Het is van belang om bewust te zijn van het energieverbruik en 
de besparing van deze apparatuur. 

De geschiedenis van EduTech, ofwel onderwijstechnologie, kent een aantal 
duidelijke trends. De introductie van technologie in het onderwijsdomein gaat 
niet zo snel als men hoopt. De introductie gebeurt vaak gefragmenteerd en bij de 
implementatie is vaak gebrek aan middelen en ondersteunende programma’s. 
Bovendien is de technologie niet altijd klaar voor gebruik. Het e� ect van 
technologie is dan ook minder dramatisch dan verwacht.

Wat opvalt is dat de introductie van nieuwe technologie over het algemeen niet 
voortkomt uit een vraag van de gebruikers, zoals docenten, leerlingen, ouders of 
scholen maar wordt gedreven vanuit politici, bestuurders en technologiebedrijven.
Respondenten uit het onderzoek verwachten op korte termijn veel veranderingen 
in de manier waarop we leren, wat we leren, wanneer we leren en waar we leren. 
Zo denken ze dat we voor 2030 persoonlijke digitale assistenten hebben die ons 
langdurig begeleiden en helpen leren. Leerlingen spenderen dan meer tijd online 
dan o� line. We gebruiken geen papieren lesmateriaal meer, programmeren wordt 

We werken hard aan het stoppen van 
klimaatverandering zodat de aarde leefbaar blijft 
voor onze kinderen. Die ethiek willen we ook 
meegeven aan diezelfde kinderen. Daarom moeten 
we zelf het goede voorbeeld blijven geven, ook in 
het klaslokaal. Laat kinderen zien dat het loont om 
ook bij de aanschaf van apparatuur stil te staan bij 

het energieverbruik. Zo leren ze de labels kennen 
en herkennen, en ontstaat er een bewustzijn van 
stroomverbruik.

Vooral in oudere schoolgebouwen kunnen 
er problemen ontstaan met overbelasting 
van de verschillende groepen in het interne 

Technologie krijgt een steeds 
centralere rol in het onderwijs

Energiezuinige apparatuur in het klaslokaal 
maakt groot verschil

in het lager en middelbaar onderwijs een standaardvak en persoonlijke data, over ons 
slaapritme, dieet en leven, wordt meegenomen in leeranalyses. Driekwart denkt dat 
technologische ontwikkelingen in 2040 een positieve invloed zullen hebben op het 
menselijke vermogen om te leren.

De deelnemers aan het onderzoek voorzien echter ook doemscenario’s waarin 
EduTech leidt tot onpersoonlijk en niet-sociaal onderwijs, een te grote afhankelijkheid 
van technologie, het verlies van basisvaardigheden, een negatieve gezondheidsimpact 
en onderwijstechnologie die mensen juist buiten sluit. Het rapport van STT pleit ervoor 
om de mens niet als machine te behandelen. EduTech moet daarom maatschappelijk 
en pedagogisch verantwoord geprogrammeerd worden.

elektriciteitsnetwerk wanneer er steeds maar weer 
nieuwe apparaten worden aangesloten. Deze groepen 
zijn daar niet op berekend, omdat ze aangelegd zijn 
in een tijd dat er af en toe een keer een televisie en 
videorecorder een klaslokaal ingereden werden 
en er verder weinig stroom verbruikt werd. Als een 
groep overbelast raakt en eruit klapt, betekent dat 
dat er in een deel van de school geen stroom is. 
Met de moderne manier van lesgeven kan dat voor 
aanzienlijke problemen zorgen. Met energiezuinige 
apparatuur wordt de kans op overbelasting van het 
elektriciteitsnetwerk verkleind.

Scholen hebben het geld niet op de rug groeien. Klassen 
zijn niet voor niets alsmaar groter geworden, terwijl 
lerarensalarissen niet dezelfde groei meemaken. Een 
moderne insteek willen in het onderwijs vergt al een 
flink investering met de aankoop van apparatuur. 
Als daar consequent een hoge energierekening op 
volgt, is dat ongunstig voor het budget van de school. 
Energiezuinige apparatuur is dus op de langere termijn 
ook gunstiger voor de portemonnee.

Een andere manier om de energiekosten laag te 
houden, is het vinden van het juiste energiecontract. 
Zeker wanneer je meer elektronische apparatuur gaat 
gebruiken, is energie vergelijken om de beste (en 
groenste) deal te vinden belangrijk. Hoe meer geld een 
school overhoudt op het gebied van energieverbruik, 
des te meer kan men aan iets anders belangrijks 
besteden. Bijvoorbeeld aan andere faciliteiten, een extra 
leerkracht, een schoolreisje, een nieuwe lesmethode…

04 actueel_v166.indd   4 17-09-19   11:05
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Wiskundige werk- en denkwijzen
De beschrijving van de domeinen in de conceptbouwstenen voor 
rekenen en wiskunde komen voor een deel overeen met de domeinen 
die zijn beschreven in de huidige kerndoelen voor het vak rekenen-wis-
kunde. Daarbij gaat het ook om domeinen als ‘getallen en bewerkingen’, 
‘verhoudingen’ en ‘meten en meetkunde’. Nieuwe domeinen die 
genoemd zijn in afbeelding 1 zijn ingegeven door de doorlopende 
leerlijn van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en door 
de maatschappelijke actualiteit. Dit laatste geldt met name voor het 
domein ‘Data, statistiek en kans’. Volgens het ontwikkelteam rekenen en 
wiskunde maakt deze maatschappelijke actualiteit dat met name statis-
tiek en omgaan met data ook aandacht moet krijgen in het curriculum 
van de basisschool. 

Wanneer we de huidige kerndoelen vergelijken met de bouwste-
nen zien we dat de wiskundige werk- en denkwijzen nieuw zijn. Het 
ontwikkelteam omschrijft deze als domeinonafhankelijke reken- en 
wiskundevermogens. Die zijn van groot belang in het maatschappelijk 
functioneren, omdat die gereedschappen bieden om nieuwe problemen 
aan te pakken, waarvoor een standaard werkwijze ontoereikend is. Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om probleemoplossend en logisch redeneren, 
maar ook om algoritmisch denken, representeren en communiceren, 
abstraheren en modelleren. Het idee is dat deze wiskundige werk- en 
denkwijzen verworven worden in verbinding met inhouden uit de 
domeinen. Zo laat het onderstaande voorbeeld voor een leerling in 
groep 2 of 3 zien hoe probleem oplossen verbonden kan zijn aan vaar-
digheden en inzichten binnen het domein meetkunde en tot op zekere 
hoogte het domein getallen en bewerkingen (afbeelding 2).

D
e overheid gaat immers niet over de inrichting van het onder-
wijs. Dat neemt niet weg dat het goed is nu (zomer 2019), op 
het moment dat de vrijwel definitieve versie van de bouw-
stenen beschikbaar zijn, na te gaan wat de door Curriculum.

nu geformuleerde bouwstenen voor nieuwe doelen voor de inrichting 
van het onderwijs betekenen. We kiezen er in dit artikel niet voor om 
het werk van Curriculum.nu in de volle omvang te bespreken, daarvoor 
is dat veel te omvangrijk. We kiezen voor de volgende beperking. We 
kijken alleen naar het vak rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. 
We gaan na welke mogelijkheden er liggen voor de nieuwe doelen 
voor scholen die werken met een organisatiemodel voor het reken-
wiskundeonderwijs dat door steeds meer scholen en leraren omarmd 
wordt. Dit zogenaamde EDI-model (Expliciete Directe Instructie) is voor 
veel scholen bepalend voor hoe het reken-wiskundeonderwijs wordt 
ingevuld (Cijvat & Van Dalen, 2016). Wij plaatsen hier enkele kantteke-
ningen bij het EDI-model. Dat doen we omdat dit model voor sommige 
doelen niet voor de hand ligt (Buter & Mulder, 2017). Het EDI-model gaat 
uit van een behaviouristische kijk op het leren en daar zijn inmiddels 
verschillende alternatieven voor ontwikkeld, waarbij het leren van 
wiskunde veel meer als kennisconstructie gezien wordt. Verder kent het 
EDI-model zijn basis in de de cognitive load theorie, die tamelijk zwak 
gefundeerd is (Treffers, 2019). Het is daarom belangrijk om na te gaan 
hoe het EDI-model zich verhoudt tot nieuwe doelen en of er alternatie-
ven mogelijk zijn.

Nieuwe doelen voor rekenen-wiskunde
In mei 2019 heeft het ontwikkelteam rekenen en wiskunde van Curricu-
lum.nu een concept voor de bouwstenen voor de nieuwe kerndoelen 
gepubliceerd. In dit stuk schrijven de leden van het ontwikkelteam wat 
het oogmerk van het rapport is. De bouwstenen moeten bijdragen aan 
doorlopende leerlijnen en aan samenhang in het onderwijs. De bouw-
stenen moeten daarnaast tonen dat de hoofddoelen van het onderwijs, 
kwalificatie, socialisatie en persoonlijke vorming met elkaar in balans 
zijn (Ontwikkelteam rekenen en wiskunde, 2019).

Het ontwikkelteam rekenen en wiskunde besteedt op drie manieren 
aandacht aan de samenhang in het onderwijs. Het team presenteert hoe 
kennis in domeinen samenhangen met wiskundige werk- en denkwij-
zen (afbeelding 1), ze beschrijft hoe er verbindingen liggen met andere 
vakken en ze geeft aan hoe het reken-wiskundeonderwijs bijdraagt aan 
de digitale geletterdheid van leerlingen.

In 2018 en 2019 is Curriculum.nu in opdracht van de overheid bezig geweest met het formuleren 
van bouwstenen voor nieuwe, op de toekomst toegespitste kerndoelen (Curriculum.nu, 2018). 
De bouwstenen beschrijven wat er in het onderwijs aan bod zou moeten komen en niet hoe scholen dat 

moeten doen.

Nieuwe doelen voor 
rekenen-wiskunde

Probleem voor een leerling in groep 3

Voor de leerling ligt een stapel met nogal wat blokken. De blokken 
zijn allemaal gelijk en liggen rommelig door elkaar. De leerling 
krijgt de volgende opdracht: Leg de blokken zo neer, dat je in een 
keer kan zien als iemand één blokje heeft weggepakt. De leerkracht 
vraagt de leerling te verwoorden waarop hij voor de gekozen orde-
ning heeft gekozen.

Afbeelding 2. Activiteit voor leerling in groep 3

6 - 7 Vives_v166.indd   6 16-09-19   10:24
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Het probleem oplossen bestaat hier uit het ordenen van de grote 
hoeveelheid blokken tot een goed overzichtelijke structuur om over-
zicht over de hoeveelheid te krijgen. Dit ordenen is een heuristiek 
die leerlingen bij tal van problemen die ze moeten aanpakken verder 
helpt. Daarnaast sluit het ordenen aan bij het grip krijgen op de situatie 
wanneer moet worden omgegaan met grote hoeveelheden data. Juist 
het vinden van je weg in het dagelijkse bombardement van (getalsma-
tige en grafische) informatie is kenmerkend voor wat nodig is bij het 
(over)leven in de 21e eeuw. Vanuit een geheel ander perspectief vormt 
dit probleem oplossen een voorbereiding op het verkort tellen. De ont-
stane structuur helpt immers om met sprongen te tellen. Dat wordt zelfs 
versterkt als de structuur 5 of 10 zichtbaar maakt, omdat dat je helpt te 
rekenen met ronde getallen of helpt de belangrijke splitsingen van 10 te 
doorzien.

Traditioneel en realistisch
In een recent verleden was het reken-wiskundeonderwijs onderwerp 
van debat. In dit debat ging het over het traditionele tegenover het 
realistisch reken-wiskundeonderwijs. De discussie richtte zich op de 
vraag of onderwijs vanuit het realistisch reken-wiskundeonderwijs 
verantwoordelijk is voor de terugloop in onderwijsopbrengsten voor 
rekenen-wiskunde, zoals begin deze eeuw zichtbaar werd in nationale 
en internationale onderzoeken naar de onderwijsopbrengst. De KNAW 
stelde vast dat de terugloop in onderwijsopbrengsten niet kon worden 
toegeschreven aan een specifieke visie. Die hing wel af van de kwaliteit 
van de leraar (KNAW, 2009). 

Realistisch reken-wiskundeonderwijs kenmerkt zich door het leren te 
laten beginnen in betekenisvolle situaties, die leerlingen samen met hun 
leraar exploreren. Zij verwerven op die manier wiskundige kennis en 
vaardigheden, maar construeren zo ook hun eigen wiskundige referen-
tiekader. Dergelijke werkwijzen passen bij het leren probleem oplossen 
in het reken-wiskundeonderwijs (OECD, 2004). Bij een traditionele 
onderwijsaanpak worden wiskundige handelingen eerst voorgedaan, 
bijvoorbeeld aan de hand van concreet materiaal. Daarna worden leer-
lingen uitgenodigd de handeling zelf te verrichten en ontvangen daarbij 
zo nodig ondersteuning. Als de handeling kaal is ingeoefend, volgt het 
toepassen in een daarvoor geschikte situatie. Bij de realistische aanpak 
spelen toepassingen, als betekenisvolle situaties, gedurende het gehele 
leerproces een rol (Keijzer & Veldhuis, 2019).

De nieuwste reken-wiskundemethoden profileren zich niet langer als 
realistische methoden, maar beogen ‘evenwichtig’ reken-wiskundeon-
derwijs. Scholen en leraren kiezen in het verlengde hiervan vaak voor 
onderwijs dat aspecten heeft van beide visies. Dat geldt overigens niet 
wanneer consequent vastgehouden wordt aan het EDI-model. Werken 
met dit model sluit aan bij de traditionele visie op rekenen-wiskunde. 

Het EDI-model kent vier stappen: de leerkracht doet de handeling 
voor, de leerkracht doet de handeling samen met leerlingen, leerlingen 
doen samen de handeling en vervolgens doet de leerling het alleen 
(Schmeier, 2017; Bosman, 2019). Het is bij het gebruik van het EDI-model 
niet de bedoeling dat het aanbod begint met het stellen van vragen. Er 
worden wel vragen gesteld bij het ophalen van voorkennis, maar die 
vragen zijn heel globaal, en is een manier om even later iets te kunnen 
vertellen over het doel waaraan in de les gewerkt wordt.

Wiskundig denken en het EDI-model
Een belangrijk deel van de concept bouwstenen die door het ontwik-
kelteam rekenen-wiskunde van Curriculum.nl zijn geformuleerd, gaan 
over het hogere orde wiskundig denken. In dit artikel gingen wij na of dit 
hogere orde denken samengaat met het EDI-model als organisatiemodel 
voor het reken-wiskundeonderwijs. We werkten dit uit aan de hand van 
het probleem oplossen als wiskundige werk- en denkwijze, omdat dit 
zo typerend is voor vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig 
hebben.

Kenmerkend voor het (leren) probleem oplossen is dat leerlingen begin-
nen met een vraag of probleem dat zij moeten oplossen. De instructie is 
gericht op verhelderen van het probleem en de reflectie is gericht op de 
inzichten die een leerling toont in het oplossen van het probleem. Deze 
reflectie leidt vervolgens tot expliciteren van dit denken. Daarbij is de 
leraar overigens actief. Die gaat precies na hoe het kind aan de oplos-
sing werkt en begeleidt het denken van het kind op een manier dat de 
leerling hiervan leert en ook de andere leerlingen (Freudenthal, 1991).

Wanneer we het gestelde probleem via het EDI-model zouden willen 
aanpakken, zou dat betekenen dat we beginnen met het expliciteren van 
de heuristiek, die daarmee een voorschrift zou worden. De leerlingen 

Afbeelding 1. Schematische weergave bouwstenen (Ontwikkelteam rekenen en 

wiskunde, 2019)

Grote Opdrachten met een donkerblauwe rand betre� en 
de wiskundige inhouden (WI).

Grote Opdrachten met een lichtblauwe rand betre� en 
de wiskundige denk- en werkwijzen (WDW).

worden aldus niet uitgelokt tot hogere orde wiskundige denkactivitei-
ten, maar tot het reproduceren. Dikke kans dat zo het doel van het leren 
probleem oplossen niet gehaald wordt. Dat is niet alleen jammer omdat 
nieuwe doelstellingen dan niet gehaald worden. Dit is ook jammer 
omdat zo een belangrijke vaardigheid die kenmerkend is voor het leven 
in een hoogtechnologische maatschappij niet verworven wordt. Wat 
geldt voor het probleem oplossen, geldt ook voor de andere door het 
ontwikkelteam rekenen en wiskunde genoemde wiskundige denk- en 
werkwijzen. Die wiskundige denk- en werkwijzen verwerf je niet door 
voordoen en nadoen. Het EDI-model, dat in andere situaties passend is, 
is dat hier niet. Scholen en leraren die serieus zaak willen maken van de 
nieuwe doelen, zoals in de bouwstenen voor rekenen en wiskunde ver-
woord door Curriculum.nu, en die nu werken met het EDI-model, doen 
er goed aan deze werkwijze regelmatig los te laten, om leerlingen de 
kans te bieden om ook te groeien in nieuw geformuleerde doelen rond 
wiskundige denk- en werkwijzen. 
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Recensies 

De virtuele leefwereld integreren met 
irl (in real life): hoe begeleid je als 
ouder of als leerkracht de kinderen 
van jongs af aan in dat proces? Is de 
digitale wereld gevaarlijk? Welke 
ondersteuning of toezicht is nodig? 
Welke vaardigheden zijn vereist? 
Katja Schipperheijn legt op heldere 
wijze antwoorden voor, ziet vooral 
kansen en mogelijkheden. Ze geeft 
tips om online en o� line gebruik 
te maken van de technologie en 
digitalisering. Bovendien zet ze duidelijk 
uiteen waar het om draait als we spreken van digitaal burgerschap. 
Belangrijk om daar tijdig mee te beginnen, voor je het weet ben je te 
laat. Het boek laat zich vlot lezen door heldere toon, gestructureerde 
lay-out, zinvolle verwijzingen, zinnige grafieken, cijfers en illustraties. 
Zowel voor thuis als op school. Een erg bruikbaar naslagwerk voor zowel 
de leek in de digitale wereld, als de professional. Zie ook de TED-talk van 
Katja: youtube.com/watch?v=2j9wCxp8lmI. 

Onderwijs en 
opvoeding met een 
virtuele wereld

VOOR WIE MET WISKUNDE GRAAG 
WIL AANMODDEREN OF ZWIJNEN!
VOOR WIE MET WISKUNDE GRAAG 
WIL AANMODDEREN OF ZWIJNEN!

De virtuele leefwereld integreren met 

digitalisering. Bovendien zet ze duidelijk 

TITEL: DURF TE SCHRIJVEN!
EEN BOEK VOL INSPIRERENDE SCHRIJFTIPS EN –
OPDRACHTEN
AUTEUR: CARRY SLEE
ILLUSTRATIES: AIMÉE DE JONGH
UITGEVER: OVERAMSTEL
AANTAL BLADZIJDEN: 176
PRIJS: € 17,-

Het creatief schrijven of stellen blijft in het voorgezet 
onderwijs onderbelicht. Wie toch graag werk wil maken 
van goed geschreven stukken, kan met dit boek aan 
slag. De ingrediënten: inspiratie vinden, research, een 
goede houding ontwikkelen, een pakkende opening, 
verhaallijnen, levende personages in 
spannende of ontroerende conflicten. 
Maar ook: uitgeven, illustreren, 
presenteren, promoten, omgaan met 
kritiek. Neem je lezer mee aan de 
hand van aansprekende opdrachten 
en grappige anekdotes van Carry Slee, 
die als auteur heeft bewezen dat ze 
geweldig kan schrijven. Stap in haar 
voetsporen! De cartoons van Aimée De 
Jongh zorgen voor de komische noot en 
meer leesplezier. Hoewel de lay-out wel 
iets fraaier had gekund, ondersteunt deze 
wel het studerend lezen dankzij opbouw 
en lettertype. De opdrachten zijn door 
iedereen vanaf 9 jaar en ouder goed te 
doen en gevarieerd genoeg om iedereen 
aan te spreken. Een aanrader voor iedereen 
die goed en beter wil leren schrijven!

TITEL: DE ZWIJNENBENDE
49 REKENRAADSELS VOOR SLIMMERIKEN! 
AUTEUR: ROBERT GRIESBECK
ILLUSTRATIES: NILS FLIEGNER
UITGEVERIJ: BASTEI LÜBBE AG
AANTAL BLADZIJDEN: 124
PRIJS: €18,-

Fictieboek, een schoolboek over wiskunde of gaat het hier vooral om begrijpend lezen? 
Vooral een speels boek met veel humor geschreven en dat je laat smullen van 49 prikkelende 
rekenvraagstukken. Die zijn minder eenvoudig zijn dan ze op het eerste gezicht lijken! De 
vraagstukken zijn gemaakt door (Duitse) leerkrachten en zijn goed vertaald voor thuis en op 
school. Daag je kinderen/leerlingen uit met de Zwijnenbende! Wellicht een goed idee om van de 
antwoorden achterin een apart katern te maken. Laat die ‘rekenzwijnen’ maar even aanmodderen, 
dat maakt het plezier alleen maar groter. Goed om ook eerst zelf aan te modderen voordat je naar 
de antwoorden grijpt. Ook geschikt voor in de brugklas.

Auteur in de dop?!

aan te spreken. Een aanrader voor iedereen 

goede houding ontwikkelen, een pakkende opening, 

TITEL: DIGITALE BURGERTJES
KINDEREN EN ONLINEMEDIA 
AUTEUR: KATJA SCHIPPERHEIJN
ILLUSTRATIES: ANNEMIE BEREBROUCKS
UITGEVERIJ: LANNOO CAMPUS
AANTAL BLADZIJDEN: 196 
PRIJS: € 25,-

tekst: Peter te Riele 8
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TITEL: DE STIP
AUTEUR EN ILLUSTRATOR: PETER H. REYNOLDS
UITGEVER: LANNOO
AANTAL BLADZIJDEN: 32
PRIJS: € 12,-

VOOR WIE EEN ZWAK HEEFT 
VOOR HET KIND IN DE KLEUTER!

Het kleuteronderwijs van vroeger had hele mooie en 
belangrijke verworvenheden. Die dreigen verloren 
te gaan. Maar dankzij bevlogen onderwijsmensen 
als Bianca Antonissen kunnen we ze behouden. In 
helder taalgebruik, aansprekende voorbeelden, veel 
linkjes en verwijzingen en met een verzorgde lay-out 
kan de lezer kennis nemen waar het omgaat bij 
goed kleuteronderwijs. Daarbij worden gedurfde en 
onderbouwde standpunten ingenomen. Belangrijk om 
kritisch met elkaar daarover in dialoog te gaan. In 5 
thema’s komt het kleuteronderwijs voorbij:

1.  Wat kunnen kleuters al, en wat nog niet? 
(de ontwikkeling)

2. Kleuters en gedrag (de pedagogiek)
3. Hoe jonge kinderen leren (leerpsychologie)
4. Slimme kleuters (omgaan met begaafdheid)
5. Het kleuterlokaal inrichten (speelleeromgeving)

Zo’n boek past wat mij betreft in elke basisschool. Niet: 
zo moet het, maar wel: hierover gaan wij met elkaar in 
gesprek en formuleren wij een visie. Elk thema bestaat 
uit hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met 
‘reflectie’ en ‘verder lezen’. Doen met je onderbouwteam! 
Bianca neemt een, in mijn ogen, voorzichtig en 
genuanceerd standpunt in. Van mij mag dat wel scherper 
geformuleerd worden, bijvoorbeeld als het gaat over 
Stra� en & Belonen. Maar misschien is het wel wijs om dat 
aan de kritische houding van de lezer over te laten en te 
bespreken in je team.
Zie ook: leuker.nu/files/inkijk-werken-in-een-
kleuterwereld.pdf

In mijn favoriete prentenboek staat in een notendop beschreven waar 
het mijns inziens in goede opvoeding en in goed onderwijs om draait: de 
juiste begeleiding of benadering.
Floor vindt dat ze niet kan tekenen. Maar en stip maken kan ze wel. Ach, 
wat is nu een stip? Dan komt juf…
Het gaat over prikkelen en inspireren, een eerste serieuze stap durven 
zetten, prikkelende humor, oprechte feedback geven, succes ervaren, 
zone van de naaste ontwikkeling, creatief en expressief zijn, reflecteren en 
experimenteren, exposeren, succes ervaren, kennis delen en doorgeven, 
rolwisseling en geraakt worden. En dat in 72 regels en 19 tekeningen op 
32 bladzijden! Mooie vlotte pentekeningen. Dit boek komt met stip in mijn 
top 10 van favoriete prentenboeken! Overigens is dit boek zo’n klassieker 
geworden, dat er voor het 11e jaar een International Dot Day wordt 
gehouden, dit jaar rond 15 september. Zie ook:  thedotclub.org/dotday. 

VAN HET ONDERWIJS EN DE 
OPVOEDING EEN PUNT MAKEN

Voltreffer: dankzij 
een goede relatie 
een goede prestatie!
TITEL: DE ROOS VAN LEARY
INTERACTIEKUNDE VOOR PROFESSIONALS
AUTEUR: BERT VAN DIJK & ANNE-LIES HUSTINGS
UITGEVER: THEMA
AANTAL BLADZIJDEN: 175
PRIJS: € 26,-

Wanneer mensen samenwerken of samen leren is de 
relatie essentieel. De kwaliteit van de interactie is in veel 
gevallen nogal bepalend voor het leerproces. Vandaar 
dat veel onderwijsmensen ergens in de opleiding 
wel eens kennis hebben gemaakt met de Roos van 
Leary. Geen roos waar je je aan kunt prikken, maar een 
metaforische windroos die richtinggevend kan zijn. Met 
‘De Roos van Leary, interactiekunde voor professionals’ 
weten de auteurs Bert van Dijk en Anne-Lies Hustings een 
belangrijke verdieping te geven aan de meer dan 60 jaar 
oude theorie. Ontwikkelingen hebben niet stil gestaan. 
Het boek kent een heldere opbouw en fraaie vormgeving, 
is helder geschreven en voorzien van zinvolle schema’s. 
De logische opbouw bestaat uit 3 delen:
I    Geschiedenis en theorie
II  Praktische toepassingen van de Roos van Leary
III Synergie met andere modellen

Het boek is zowel geschikt voor iedereen die onbekend is 
met de theorie als ook degene die al veel met het model 
te maken heeft gehad maar meer te weten wil komen. 
Nuttig hoe eerst de oorsprong van het model wordt 
uitgelegd. Hoewel de naam anders doet vermoeden 
hebben veel meer mensen gewerkt aan het model dan 
Timothy Leary. Dankzij veel eenvoudige illustratieve 
voorbeelden wordt de theorie verhelderd. Ogenschijnlijk 
simpel maar in de praktijk behoorlijk complex. Temeer 
omdat er niet alleen sprake is van 8 verschillende rollen 
in de interactie, maar daarnaast ook nog eens in 5 
verschillende dimensies. Of je nu student, docent, coach, 
trainer bent; in welke rol dan ook: zodra je de interactie 
aangaat, kun je met dit boek je voordeel doen. 

In het laatste deel wordt de Roos van Leary gekoppeld 
aan allerlei andere interessante modellen en theorieën, 
zoals de kernkwadranten, RET, teamrollen van Belbin. 
Dit boek is een aanrader vol welkome eyeopeners voor 
iedereen die leiding geeft aan groepen of onderdeel 
uitmaakt van een groep. E� ectieve interactie is een 
vliegwiel voor de positieve kracht van een relatie. 

TITEL: WERKEN IN EEN KLEUTERWERELD
REFLECTEREN OP JE HANDELEN ALS 
KLEUTERLEERKRACHT
AUTEUR: BIANCA ANTONISSEN
UITGEVER: LEUKER.NU 
AANTAL BLADZIJDEN: 121
PRIJS: € 24,95
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Je beklimt nogal wat podia…
“Ja, ik maak er gebruik van dat ik als bestuurder sneller een podium 
kan vinden. Ik voel me gedreven om in onderwijs en zorg het welzijn 
van kinderen centraal te zetten. Daarvoor is het nodig dat overheid, 
onderwijs, zorgaanbieders en andere organisaties samenwerken. Om 
zoveel mogelijk mensen hierin te inspireren, beschouw ik het als mijn 
verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk podia op te zoeken. In zaaltjes, 
schoolaula’s of het Koning Willem II Stadion; of het om een bijeenkomst 
van onderwijsmensen gaat, of medewerkers van het ziekenhuis, de 
brandweer of een woningbouwcoöperatie, nodig me uit en ik kom 
langs.”

‘Het welzijn van kinderen centraal’, dat is toch nogal 
wiedes?
“Dat zou zo moeten zijn, maar toen ik vijf jaar geleden aantrad als 
wethouder, zaten onderwijs, gemeente en jeugdhulp ieder in hun 
eigen koker. Er werd niet gedacht en gewerkt vanuit ‘samen voor de 
kinderen’, meer vanuit ‘wij-zij’, vanuit lesroosters, huisvesting, wet- en 
regelgeving en subsidies. Ik ben gaan investeren in het terugkrijgen van 
de bezieling, zodat iedereen zich verantwoordelijk voelt en samenwerkt: 
het draait om onze kinderen! Hoe gaat het met hen? Wat hebben ze 

Marcelle Hendrickx is sinds vijf jaar wethouder in Tilburg, met in haar portefeuille: onderwijs, 
jeugd en cultuur. Haar Twitter-account staat bol van de bijeenkomsten, in Tilburg en daar (ver) 

buiten, met allerlei mensen die zich met de jeugd bezighouden. Trefwoorden in al die berichten: 

samenwerken, ontschotten, samen optrekken van zorg en onderwijs, welzijn van alle kinderen. 

Hoog tijd voor een interview in Vives. 

Tilburgse kinderen = 
gelukkige kinderen

Waar haalde je je inspiratie vandaan voor deze insteek?
“Ik kijk graag hoe anderen dingen aanpakken, of daar elementen in 
zitten die ons kunnen helpen om de problemen op te lossen waar wij 
in Tilburg tegenaan lopen. Vorig jaar was ik met andere betrokkenen 
in Schotland op werkbezoek. Schotland richt zich namelijk sinds 2006 
op een inclusieve samenleving, waarin de ontwikkeling en de kansen 
van kinderen centraal staan. De vastbeslotenheid tot ‘Getting it right 
for every child’ ligt ten grondslag aan beleidsontwikkeling en aan de 
dagelijkse praktijk van iedereen die werkt met kinderen en jongeren. 
Rondom – en met – een kind bedenken ouders en professionals samen 
wat dat kind nodig heeft en ze ondernemen vervolgens gezamenlijk de 
bedachte acties. Deze manier van denken en handelen heeft ons enorm 
geraakt. Vanuit het onderwijs, de jeugdhulp en de gemeente besloten 
we dat we dit ook in Tilburg willen. Er zijn zoveel organisaties die zich 
bezighouden met of het wel goed gaat met een kind en tot nu toe 
werken ze allemaal op een verschillende manier, los van elkaar en vaak 
langs elkaar heen. Terwijl in Schotland blijkt dat het anders kan. Leraar, 
schooldirecteur, conciërge, wijkagent, huisarts of jeugdwerker; allemaal 
spreken ze dezelfde taal. En allemaal hebben ze een gezamenlijke drive 
om vanuit die verschillende achtergronden te doen wat nodig is voor 
alle kinderen.”

De onderwijsambassadeur

De missie van een gedreven wethouder

tekst: Carla Desain
foto: Frans Lahaye fotografie10
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Hoe zie jij de Nederlandse variant van Getting it right 
for every child?
“Samen met het Nederlands Jeugdinstituut NJI en de Associatie voor 
Jeugd hebben we het Schotse gedachtegoed vertaald in de filosofie 
van een kansencirkel. Met acht ontwikkelgebieden op basis waarvan 
je kunt analyseren hoe het staat met het welzijn van een kind en waar 
extra ondersteuning of actie nodig is. Deze acht ontwikkelgebieden 
zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de ‘beschermende 
factoren’ in het opgroeien van kinderen: actief, gerespecteerd, 
verantwoordelijk, erbij horen, veilig, gezond, ontplooiing, gekoesterd.”

Wat kan dit gedachtegoed betekenen voor Tilburg?
“Die kansencirkel zou de basis moeten vormen van gesprekken: ‘Aan 
welke ontwikkelgebieden draagt mijn organisatie bij? Wat kan ík doen 
om dit kind verder te brengen in zijn of haar ontwikkeling?’ En dat dan 

Als je het goed wil doen voor deze 
kinderen, moet je zorgen dat beide 
varianten in je onderwijsaanbod zitten

Kansencirkel

iedereen in het ondersteunende netwerk zelf verantwoordelijkheid 
neemt om te doen wat nodig is voor dit kind. Ik vind het heel belangrijk 
dat iedereen daarbij redeneert vanuit liefde voor kinderen, niet vanuit 
problemen. We steken veel tijd, geld en energie in jeugdhulp; maar dan 
is het al misgegaan met een kind. Een gelukkig leven begint bij een 
gewone, gezonde en goede start en optimale kansen voor de toekomst. 
Eigenlijk is het zo simpel als wat, maar het blijkt voor veel mensen een 
eye opener. Ik merk dat het enorm aanslaat. Vandaar mijn drive om op 
zoveel mogelijk podia te klimmen om mensen hiervoor warm te maken, 
om een beweging op gang te brengen die niet stopt bij de muren van 
onze eigen organisaties en instituties. Dat doe ik overigens niet in mijn 
eentje, we hebben inmiddels een grote schare van ambassadeurs en 
mede-missionarissen.”

Blijft dat niet hangen in praten?
“De kracht van deze insteek is dat je je met z’n allen verantwoordelijk 
voelt voor alle kinderen, niet alleen je eigen kinderen, niet alleen de 
kinderen van je eigen school. Dat begint inderdaad met veel praten 

en verhalen uitwisselen, elkaar en elkaars expertise leren kennen. 
Zodra we dingen gaan doen, zullen er ook fouten gemaakt 

worden; dat mag, al doende leren we hoe het beter kan. 
Dus ja, dat kost veel tijd. Maar de eerste contouren van 

hoe het anders kan, hoe we het anders willen, worden 
zichtbaar.”

Schets eens wat van die contouren?
“Er zijn veel voorbeelden van waar het beter 

kan, beter moet. Ik noem er twee. De eerste: in 
deze stad hebben we al lang weinig aandacht 

voor de groep hoogbegaafde leerlingen. 
Voor veel mensen was het een ver-van-
mijn-bed-probleem, een luxeprobleem ook. 
Gelukkig zien steeds meer scholen dat 
ook deze leerlingen recht hebben op bij 
hen passend onderwijs, maar we zijn er 
nog niet. Ook hier kan de kansencirkel 
helpen om een goed gesprek aan te 
gaan met ouders, school en experts over 
‘Wat is goed voor dit kind?’ en ‘Wat heeft 
dit kind op dit moment nodig?’ Het ene 

hoogbegaafde kind is gebaat bij onderwijs 
te midden van ontwikkelingsgelijken, 

andere hoogbegaafde kinderen dus. Het 
andere hoogbegaafde kind gedijt beter 

op een veilige plek in een reguliere school 
dichtbij huis, waar capaciteit en kwaliteit is 

om hem of haar te begeleiden. Als je het goed 
wil doen voor deze kinderen, moet je zorgen dat 

beide varianten in je onderwijsaanbod zitten. Daar 
is nog flink wat werk te doen.”

“Een ander voorbeeld is een school in een wijk waar 
veel ouders problemen hebben – en daardoor ook de 

kinderen. De problemen die zo de school binnenkomen, 
zijn niet op school ontstaan, maar hebben wel veel invloed op 

het onderwijs. Daar moet het team dus iets mee, maar dat is een te 
grote opgave voor alleen dat team. Dus zijn we in 2018 gaan kijken 
welke ondersteuning rondom de kinderen georganiseerd kan worden. 
We weten veel over die wijk, we weten dat de meeste gezinnen te 
maken hebben met armoede en schulden. Dus met stip op 1 van 
ons lijstje ondersteunende maatregelen staat een spreekuur voor 
schuldhulpverlening in het schoolgebouw. Verder regelen we het zo dat 
allerlei jeugdhulpverleners zorg kunnen bieden in onderwijstijd. Ook de 
taskforce kindermishandeling kan hier een rol spelen. Dit is geen taak 
van de school alleen, het gaat hier om onze Tilburgse kinderen.”   
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tekst: Michel van Ast en Patricia van Slobbe12
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Patricia van Slobbe en Michel van Ast schreven samen Kleppen open! Actief leren met ICT. Ze namen 

de Kennisbasis ICT 2013 als uitgangspunt, gebruikten een groot aantal nieuwe nationale en internationale 

competentiebeschrijvingen die sindsdien zijn verschenen. Wat moet een leraar kennen en kunnen met 

betrekking tot de (didactische) inzet van ICT?

Kerncompetenties 
didactiek en ICT

I
n 2011 verscheen op initiatief van de tweedegraads lerarenoplei-
dingen in Nederland de eerste Kennisbasis ICT. Een document dat 
in 2013 werd herzien en antwoord gaf op de vraag: wat moeten 
leraren kennen en kunnen met betrekking tot de (didactische) 

inzet van ICT? Die laatste versie is nooit herzien, de inhoud ervan is 
geïntegreerd in de generieke kennisbasis. Op zich een logische keuze, 
maar onhandig als je als school in je professionalisering stevig in wilt 
zetten op het thema onderwijs en ICT. 

Professionele ontwikkeling
Vraag een leraar of een schoolleider over welke ICT-competenties 
een leraar moet beschikken en je krijgt antwoorden die enorm van 
elkaar verschillen. Van vaardigheden die gaan over het omgaan met 
hardware tot kennis over jongeren en het gebruik van sociale media. 
En van activerende werkvormen met ICT tot de bereidheid om te expe-
rimenteren, te reflecteren en te delen. Dat laatste heeft op zich niets 
met ICT te maken, maar lijkt wel een voorwaarde te zijn. In vrijwel 
alle competentiebeschrijvingen komt dat op de een of andere manier 
terug. Daarom is het eerste domein van de Kerncompetenties didac-
tiek en ICT ‘Professionele ontwikkeling’: een professionele attitude 
waarbij actief en bewust voorbereiden, uitproberen, reflecteren en 
delen maar ook netwerken, professionaliseren en collegiale consulta-
tie vanzelfsprekend zijn.

Digitale basisvaardigheden
In ‘Dooddoeners of doordenkers?’ (Vives 163) maakte Michel van Ast 
onderscheid tussen de verschillende functies van ICT in het onderwijs. 
“Als je op een school werkt, dan werk je voor een werkgever die ICT 
gebruikt voor allerlei organisatorische doeleinden. De organisatie 
maakt een keuze voor specifieke hardware en programma’s. Daar 
moet je mee kunnen of leren werken.” Met andere woorden: als leraar 
moet je beschikken over een aantal digitale basisvaardigheden die 
nodig zijn om je werk goed te doen. Overigens kunnen die per school 
verschillen. Daarom zijn de Kerncompetenties didactiek en ICT ook 
digitaal beschikbaar, zodat iedereen ze kan aanpassen en aanvullen.

Digitale geletterdheid
Het nieuwe leergebied Digitale geletterdheid is aanstaande.  
Curriculum.nu schrijft: “Digitale geletterdheid is van belang voor 
leerlingen om toegang te krijgen tot informatie en om actief te kunnen 
deelnemen aan de hedendaagse (kennis)maatschappij én aan de 
toekomstige maatschappij.” Maar geldt voor leraren niet hetzelfde? 
Daarom is er in de Kerncompetenties didactiek en ICT expliciete  
aandacht voor de eigen digitale geletterdheid. 

Didactisch repertoire
De toename van ICT in ons onderwijs heeft niet alleen te maken met 
de organisatie ervan of met de aandacht voor digitale geletterdheid, 
maar ook met de verwachting dat ICT een positieve bijdrage kan 
leveren aan leren. Inmiddels is wel duidelijk dat dat geen vanzelf-
sprekendheid is, maar in grote mate afhangt van de didactische (en 
pedagogische) vaardigheden van de leraar. Daarom is ‘Didactisch 
repertoire’ misschien wel het meest omvangrijke domein in de Kern-
competenties didactiek en ICT. In hoeverre ben je als leraar in staat om 

keuzes te maken ten aanzien van ICT, zodanig dat vakinhoud, didac-
tiek en technologie elkaar versterken? In hoeverre ben je als leraar in 
staat om ICT op een goede manier te koppelen aan leerdoelen, aan 
de verschillende fasen en activiteiten in je les en aan het begeleiden 
en beoordelen van leerlingen? Enzovoort. Kerncompetenties die mis-
schien wel meer gaan over de didactische vaardigheden van de leraar 
dan over zijn of haar knoppenvaardigheid. 

Kleppen open?
Kleppen open!, meer een doeboek dan een leesboek, begint waar 
Kleppen dicht! eindigt, met de cyclus voor leren en professionaliseren.  

Vul je de zelf-evaluatie met de Kerncompetenties didactiek en ICT 
in, dan weet je waar voor jou een volgende stap in je ontwikkeling 
ligt. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de verzameling instrumenten, 
opdrachten en werkvormen in Kleppen open! 

Naast de Kennisbasis ICT 2013 is het European Framework 
een belangrijke basis geweest voor de Kerncompetenties 
didactiek en ICT. In Kleppen open! staat de volledige lijst van de 
gebruikte competentiebeschrijvingen, die is te lang om hier op 
te nemen. En wil je de Kerncompeneties didactiek en ICT digitaal 
ontvangen? Stuur dan een mail naar info@kleppendicht.nl.
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Stranger Things Lego
De Netflix-serie Stranger Things is extra leuk 
om te kijken wanneer je, net als ik,  tiener 
was in de jaren ‘80. De kleding, muziek en 
decors zijn heel herkenbaar. Ik vond het 
dan ook geweldig en heb de drie seizonen 
gebingewatched in de zomervakantie. Blij 
verrast kwam ik in de Legowinkel in Parijs 
deze mooie Legoset tegen. Het huis van de 
familie Byers, the upsidedown, de bekende 
karakters, ze doen allemaal mee in deze set. 
Goed voor wat flink wat uurtjes bouwple-
zier. Ben je geen fan van Stranger Things? 
Lego komt ook met een mooie set ter gele-
genheid van het 25-jarig jubileum van de 
serie Friends. https://shop.lego.com/nl-NL/
product/The-Upside-Down-75810

Denver HD Actioncam
Een actioncam is fantastisch om een bepaalde actieve ervaring 
vast te leggen. In het zwembad van de glijbaan, met de tok-
kelbaan of al rennend door het bos. Superleuk wanneer je hem 
meeneemt op schoolkamp. Deze camera is waterdicht, kan 
natuurlijk tegen een stootje en niet onbelangrijk, is niet zo duur. 
De camera gebruikt een micro SD-kaart voor de opnamen. Deze 
moet je los aanscha� en. De actioncam wordt geleverd met een 
montagesteun voor op helm of fiets. Klaar voor de start? Actie!
https://www.schoolspot.nl/landingspaginas/zomerse-
gadgets/denver-hd-action-cam.html

Gigo Evolution Solar
Met deze Gigo Evolution Solar kit kun je diverse modellen bouwen, waaronder 
dieren zoals een sprinkhaan of een vliegend hert. Een helikopter, een maanlan-
der of een robot zijn echter ook mogelijk. Ze worden aangedreven door een 3V 
zonnecel in combinatie met een motor. Deze set is prima in te zetten bij lessen 
rondom duurzaamheid en de werking van (zonne-)energie. De met het zonnepa-
neel opgewekte energie wordt opgeslagen in een batterij zodat je het model ook 
met weinig licht kunt gebruiken. Bij het model krijg je een handleiding (Engelsta-
lig) met uitleg over de modellen, principes en toepassingen. 
https://www.speeltechniek.nl/gigo-7346-zonne-evolution

Drone Ryze Tello
De Ryze Tello drone is een eenvoudige drone waarmee je al snel van start 
kunt. Deze drone is ook geschikt voor kinderen en is bovendien niet zo 
duur. Je programmeert hem bijvoorbeeld in Scratch, maar je kunt ook 
gebruikmaken van de bluetooth controller om hem te besturen. De drone 
heeft een camera waarmee je 5 megapixel foto’s kunt maken. Met een volle 
accu kun je ongeveer 13 minuten vliegen. Om de propellers zitten een soort 
beschermranden waardoor ze niet direct afbreken mocht je onverhoopt een 
keer crashen. Met de Tellofpv app (niet gratis) heb je nog meer mogelijkhe-
den zoals panoramafoto’s, return to home enzovoorts. 

ToolsToolsTools

Nanoleaf smart rhytm lichtkit 
Nanoleaf bestaat uit modulaire lichtpanelen. Je bedenkt zelf de vorm waarin 
je ze op wilt hangen. Met behulp van bevestigingsclips plak je de panelen 
vast op de muur of op een andere achtergrond. De kleuren regel je via de 
app. Nanoleaf kan ook het ritme van je muziek aangeven. Hangt hij in je 
slaapkamer, dan kun je hem bijvoorbeeld gebruiken als een wake-up light. 
Nanoleaf is aan te sturen via Google Home of Alexa. Deze set bestaat uit 15 
panelen, ze zijn er ook met meer of minder lichtpanelen.
https://www.amac.nl/nanoleaf-rhythm-smarter-kit-15-panelen#pdp-tabs

Nanoleaf bestaat uit modulaire lichtpanelen. Je bedenkt zelf de vorm waarin 

https://www.amac.nl/nanoleaf-rhythm-smarter-kit-15-panelen#pdp-tabs

Robobloq Qobo
Toen ik hem in januari op de BETT 
in Londen tegenkwam, maakte deze 
programmeerslak niet echt indruk op 
me. Naar aanleiding van een blog ben 
ik hem eens wat beter gaan bekijken 
en is hij toch interessanter dan ik op 
het eerste gezicht dacht. De Roboploq 
Qobo is bedoeld voor jonge kinderen. 
Je kunt hem programmeren via een 
app maar het is interessanter om de 
programmeerbare puzzels te gebruiken. 
Daarmee kun je de slak program-
meren om voor- of achteruit te gaan, 
een rondje te draaien, van kleur te 
veranderen, een stap over te slaan of 
opdrachten in een loop uit te voeren. 
De Qobo kan ook geluiden maken.
https://www.derekenwinkel.nl/
programmeren-en-robots/robobloq/
robobloq-qobo-robot.html

13tekst: Tessa van Zadelho� 
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tekst: Tonny Plas

De invoering van de AVG in onderwijsland heeft behoorlijk 
wat voeten in de aarde gehad. Tijd om terug te blikken en 

te kijken wat de AVG het onderwijs gebracht heeft. Daarnaast 

licht ik een paar interessante vraagstukken toe die op het 

gebied van uitvoering nog de nodige aandacht vragen.

R
uim een jaar geleden was er een ware AVG-hype, ook in het 
onderwijs. Iedereen moest AVG-compliant zijn. Waarom al 
die ophef? We hadden toch ook al een Wet Bescherming 
Persoonsgegevens? Scholen verwerken veel gevoelige 

gegevens en de informatiebeveiliging is niet state of the art. Dit heeft 
uiteraard te maken met de middelen die voor ICT beschikbaar zijn. 
De meeste informatieverwerking vindt tegenwoordig echter plaats 
in digitale systemen. De vorige wetgeving voorzag onvoldoende in 
deze digitale ontwikkelingen. De AVG is juist bedoeld om digitaal meer 
mogelijk te maken, maar is dit nu ook het geval? Laten we eens kijken 
naar de impact van de AVG op het onderwijs. 

De AVG-bibliotheek en waar het echt om gaat
De meeste scholen hebben hun privacybeleid (op papier) op orde. Denk 
aan een privacyverklaring, maar ook procedures rondom datalekken 
en het afhandelen van vragen en klachten. Uit onderzoek van Ken-
nisnet1 (IBP-monitor 2018), bleek dat slechts 1 procent in het primair 
onderwijs nog niet begonnen was met het implementeren van beleid. 
Echter, papier is geduldig. Het gaat erom dat de afspraken op papier ook 
worden nageleefd en er een continu proces van verbetering ontstaat. 
Zo’n organisatieverandering vergt tijd. Het valt mij op dat scholen zich 
onvoldoende bewust zijn waar de AVG écht om gaat: de bescherming 

De AVG in het 
onderwijs, een 
jaar later…
onderwijs, een onderwijs, een 

van de privacy van jou als onderwijsprofessional en de leerlingen 
die je onder je hoede hebt. In feite gaat het niet om bescherming van 
gegevens, maar van personen. Daarom is er meer aandacht nodig voor 
bewustwording en voorlichting. 

Boetes en andere enge gevolgen
De voornaamste oorzaak dat we harder zijn gaan lopen op deze wet, 
de dreiging van boetes. Inmiddels heeft de Nederlandse Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP), naast eerdere dwangsommen, haar eerste 
boete uitgedeeld. De reden van deze boete was het toegangsbeleid tot 
medische dossiers. Laat dit nu in het onderwijs ook een groot risico zijn 
rondom de leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen. Ik denk dat 
een gemiddeld leerlingdossier niet onderdoet voor een medisch dossier. 
Zelfs na een onderzoek van de AP in 2017 bij een aantal schoolbesturen2, 

De volgende vraagstukken vragen om een gemeen-
schappelijke aanpak, omdat we het binnen de 
onderwijssector wel werkbaar moeten houden. 
Ik pleit ervoor dat we als onderwijssector hierin 
een gezamenlijke lijn trekken in overleg met de 
besturenkoepels, Kennisnet, FG’s en de AP en dat we 
de dialoog hierover beter gaan organiseren in een 
zogenaamd IBP-platform.

1. Beeldmateriaal
Dat het zoeken is naar de juiste vertaling van de 
AVG naar het onderwijs, blijkt wel uit het feit dat 
de AP een jaar geleden nog adviseerde om elk jaar 
opnieuw om toestemming te vragen bij ouders 
voor het gebruik van beeldmateriaal. In de AVG 
staat echter niets over de houdbaarheidsdatum van 
toestemming. Inmiddels is de richtlijn ook bijge-

steld: eenmalig toestemming geven is in principe 
voldoende, maar ouders moeten hieraan wel 
herinnerd worden en de mogelijkheid hebben om 
dit op elk moment in te trekken. Een jaar naar dato 
komen er gelukkig steeds meer oplossingen in de 
markt om scholen hierin goed te faciliteren, zoals in 
diverse ouderportalen. Dit blijft echter voor scholen 
hoe dan ook een lastenverzwaring. Een interessante 
gedachte daarbij is in hoeverre een school zich 
kan beroepen op journalistieke doeleinden of een 
gerechtvaardigd belang. 

2. Schoolfotograaf
Het verstrekken van persoonsgegevens aan 
schoolfotografen voor het communiceren met 
ouders over de verkoop van schoolfoto’s valt onder 
gerechtvaardigd belang, zo blijkt uit de Aanpak IBP 

van Kennisnet3 die hierop onlangs is aangepast. De 
school moet dan wel een verwerkersovereenkomst 
hebben met de schoolfotograaf. Voor de versprei-
ding van de klassenfoto’s aan alle ouders is echter 
wel toestemming nodig. Volgens dezelfde Aanpak 
IBP van Kennisnet is zelfs het vastleggen van kinde-
ren op een klassenfoto toestemmingsplichtig. Dit 
lijkt mij vanuit pedagogisch oogpunt juist onwense-
lijk. Iemand wordt letterlijk buiten de groep gezet en 
maakt ook later (volgens de foto) geen onderdeel 
meer uit van de klas. Hiervoor moet mijns inziens 
een andere oplossing worden gezocht.

3. Geslaagden in de krant
Hetzelfde geldt voor de namen van geslaagden in de 
krant. De AP twitterde vorig jaar om even een mailtje 
te sturen voor het regelen van toestemming. Dit 

5 vraagstukken in het onderwijs
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Om scholen te helpen met vragen die 
eigenlijk op elke school spelen, hebben we 
een aantal vragen en antwoorden op een 
rijtje gezet, die gaan over de uitwisseling 
met andere partijen. Scholen hebben hier 
veel vragen over. In het algemeen raad ik 
aan om hiervoor duidelijke samenwerkings-
afspraken te maken en gevoelige gegevens 
zeker niet per mail te versturen, mits ze 
versleuteld zijn.

Mag je persoonsgegevens delen met de 
wijkagent?
De gegevens van ouders die bij de school 
bekend zijn, zijn door de ouders aan de 
school verstrekt met als doel het organise-
ren en geven van onderwijs aan de zoon of 
dochter. In dat kader kan en mag de school 
geen gegevens verstrekken aan derde 
partijen wanneer dit buiten het onderwijs-

doel valt en/of er verder geen wettelijke 
verplichting bestaat. Natuurlijk mag je als 
school nog wel gegevens aan de politie 
verstrekken als de politie daar om vraagt, 
maar de politie moet dit dan baseren op een 
wettelijke plicht. Ze moeten dan gebruik 
maken van een zogenaamde ‘vordering’ of 
bevelschrift. 

Mag de school gegevens delen met de 
leerplichtambtenaar of de GGD/CJG?
Het delen van gegevens met de leerplicht-
ambtenaar met betrekking tot de aan- en 
afwezigheid van leerlingen gebeurt op 
basis van een wettelijke verplichting (Leer-
plichtwet). Een belangrijk uitgangspunt 
bij verwerking van persoonsgegevens is 
dataminimalisatie. Een leerplichtambtenaar 
heeft alleen recht op die informatie die 
strikt noodzakelijk is voor de uitoefening 

van de wettelijke taak. De uitwisseling met 
de GGD/CJG is geen wettelijke verplichting. 
Toch heeft de GGD ook een wettelijke taak 
om deze gegevens te mogen verwerken. Bij 
wet is geregeld dat ze dit uit BRON (DUO) 
mogen halen. Gegevens die zij aan-
vullend hierop nodig hebben, kan de 
school ook verstrekken, maar zij zijn 
hiertoe niet verplicht. Deze kunnen 
dan op grond van Algemeen belang 
verstrekt worden5.

Alles wat je moet weten over de 
AVG – met deze antwoorden maar 
nog veel meer - is ook in een 
informatieboekje beschreven, 
deze is gratis te downloaden via: 
privacyopschool.nl/boekje. 

Over de auteur

Tonny Plas is mede-eigenaar van Privacy op School en als advi-
seur en FG betrokken bij meer dan 50 schoolbesturen in het PO en 
VO. Samen met andere FG’s in het onderwijs organiseert hij net-
werkbijeenkomsten om privacyvraagstukken die in het onderwijs 
spelen te bespreken. De ambitie is om deze netwerkbijeenkom-
sten uit te laten groeien tot het IBP-platform van het primair en 
voortgezet onderwijs, waarin kennis en krachten gebundeld 
worden om de implementatie van privacybescherming binnen de 
sector goed vorm te geven. Heb je interesse om deel te nemen 
aan dit platform? Stuur dan een mail naar info@privacyopschool.
nl of kijk op privacyopschool.nl.

Leuker kunnen we het niet maken

1  https://www.kennisnet.nl/artikel/monitor-ibp-scholen-goed-op-weg-met-informatiebeveili-
ging-en-privacy/

2  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/onderwijsorganisaties-passen-werkwijze-
met-leerlingvolgsysteem-aan-na-onderzoek-ap

3  https://aanpakibp.kennisnet.nl/
4 https://www.privacyshield.gov
5  https://www.vo-raad.nl/nieuws/advies-gegevenslevering-aan-ggd-vrijwillig-en-onverplicht

zijn er nog veel schoolbesturen die hier te weinig of geen aandacht 
aan schenken. Een kwestie van de juiste prioriteiten stellen (na een 
risicoanalyse) is hierbij van belang. De volgende stap van de AP na 
een onderzoek op een bepaald onderwerp, is namelijk handhaving op 
ditzelfde onderwerp. 

De Functionaris voor de wátte?
De AVG voorziet in het verplichtstellen van een Functionaris voor de 
gegevensbescherming (FG) voor bepaalde organisaties die bijzondere 
persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan gezondheidsgegevens, 
religie, ras, etc. De FG kan gezien worden als een interne toezichthouder, 
ofwel een verlengstuk van de AP. Ook in het onderwijs is men verplicht 
om een FG aan te stellen. De meeste schoolbesturen huren deze func-
tionaris in, aangezien ze zelf onvoldoende tijd en expertise hebben om 
dit goed vorm te geven. Een FG kan helpen met bewustwording en voor-
lichting, maar ook bij het stellen van de juiste prioriteiten. Natuurlijk, het 
kost iets, maar er zijn genoeg scholen die dit in samenwerkingsverban-
den slim organiseren en daarmee een hoop geld besparen. Een FG die 
de wereld van het onderwijs begrijpt en diverse AVG-vraagstukken in 
het juiste perspectief kan zetten, maakt uiteraard wel het verschil. 

jaar vertelde Aleid Wolfsen (voorzitter van de AP) dat 
je het ook mondeling mag regelen. Dit lijkt mij toch 
wel ingewikkeld worden, aangezien toestemming 
wel aantoonbaar moet zijn. Dit soort ingeburgerde 
tradities moeten zonder al te veel omslachtig gedoe 
kunnen blijven plaatsvinden. Ik hoop dat ook hier-
voor snel met FG’s uit het onderwijs een heldere lijn 
getrokken zal worden. Er zijn namelijk al veel scholen 
die van deze traditie afstappen.

4. Filmen in de klas
“Maar zonder te kunnen filmen, kan ik mijn opleiding 
niet afronden!”, zei een student van een hogeschool 
na afloop van een keynote tegen me. Ze moest haar 
lessen filmen en delen met haar praktijkopleider 
voor haar beoordeling. Het probleem was dat ze ook 
kinderen in beeld had gebracht en hiervoor geen 

toestemming had geregeld. Wiens probleem was 
dit eigenlijk? Die van haar of de hogeschool? Of had 
de stageschool dit moeten oplossen? Een moeilijk 
vraagstuk, omdat het gebruik van de video ook ver-
schillend is. Sommige opleidingen delen het binnen 
de opleiding met andere docenten en studenten als 
opleidingsmateriaal. Hoog tijd dat hier duidelijkheid 
over komt. Inmiddels is deze casus voorgelegd aan 
de AP. Hopelijk dat ze voor de nieuwe stagerondes 
een helder antwoord hebben. Tot die tijd, is de vol-
gende poster met beslisboom een prima leidraad om 
te hanteren.

5. Zijn Microsoft en Google voldoende veilig?
De AP van de Duitse deelstaat Hessen heeft het 
gebruik van Microsoft O� ice 365 door scholen 
verboden omdat dit in strijd met de AVG is. De 

aanleiding was dat Microsoft in de gewijzigde gebrui-
kersvoorwaarden onvoldoende duidelijk maakte of 
de gegevens op eigen bodem opgeslagen zouden 
worden. Ditzelfde geldt voor Google en heel veel 
andere cloudoplossingen, die veelal afkomstig zijn 
uit de VS en zich beroepen op het Privacy Shield4. Dit 
betekent dat de Amerikaanse overheid zich alsnog 
toegang kan verscha� en tot deze gegevens. Dit zou 
mogelijk ook een probleem kunnen worden voor de 
clouddiensten die geleverd worden aan Nederlandse 
scholen. Bij de Nederlandse AP en organisaties zoals 
SURF en Kennisnet blijven de reacties op dit nieuws 
vooralsnog uit. Dat is gezien de gevolgen te begrij-
pen, maar toch denk ik dat we deze hete aardappel 
vroeg of laat moeten slikken. 
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Jij bepaalt
Wil je iets aan Edualdo veranderen of verbeteren? Stuur dan een 
e-mail naar info@edualdo.nl. Want jij als leraar bepaalt hoe Edualdo 
werkt en eruitziet!

“I
n een project van de VO-raad organiseerden we 
bijeenkomsten voor leraren,” vertelt Benjamin van 
Wijngaarden, projectleider bij stichting Schoolinfo. “Leraren 
vinden het heel fijn om bij elkaar te komen en kennis en 

ervaring uit te wisselen. Fysiek gebeurt dit niet vaak. Daarom vroegen 
ze ons om een online plek waar ze op een professionele manier met 
elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Veilig, gratis en zonder 
reclame. Dit was het begin van Edualdo.” Samen met zo’n 40 leraren 
gingen Benjamin en zijn collega’s aan de slag. Ze dachten na over het 
doel van de online plek, de functies en het uiterlijk. Docent Suzanne 
Lustenhouwer: “Leraren worstelen op elke school met dezelfde 
vraagstukken, maar halen relatief weinig informatie bij elkaar op. 
Hoe zorg je ervoor dat je al die versnipperde kennis op een open en 
tegelijkertijd veilige manier bij elkaar krijgt? Dat ik werd gevraagd om 
mee te denken over de functies en uitvoering van Edualdo, was heel tof.”

En voor leraren
In september 2018 ging edualdo.nl online. Projectleider Benjamin: “Ik 
kan me voorstellen dat Edualdo klinkt als de ‘zoveelste tool’. Maar wat 
Edualdo uniek maakt, is dat het alleen voor leraren is. Geen robots 
en reclame. En dat leraren bepalen hoe Edualdo werkt, nu en in de 
toekomst.” Leraren kunnen op Edualdo vragen stellen en advies krijgen 
van andere leraren uit het hele land. Ze kunnen hun kennis en ervaring 
delen door vragen van andere leraren te beantwoorden. En ze kunnen 
vakken en thema’s volgen zodat ze informatie, tips en adviezen krijgen 
die voor hen interessant zijn. “De kracht van Edualdo is dat alle kennis 
straks op één online plek beschikbaar is,” vertelt docent Suzanne. 

Je onderwijsvraag delen
Ondertussen zijn er meer dan 200 onderwijsvragen gesteld op Edualdo. 
Bijvoorbeeld door docent Fanja Hubers: “We zijn ons programma van 
toetsing en afsluiting aan het verbeteren. Daarom wilde ik graag ons 
huidige PTA met PTA’s van andere scholen vergelijken.” Ze vroeg op 
Edualdo of iemand een PTA van economie 4 vmbo wilde delen. “Ik kreeg 
snel verschillende reacties. Nu kan ik ons PTA vergelijken met andere 
PTA’s en hebben onze leerlingen over een tijdje een beter PTA.”

Iedereen denkt mee 
Ook docent Erik Ex stelde een vraag. Hij was op zoek naar een tool om 
de beurt te geven in de klas. Hij kreeg maar liefst 16 reacties. Erik: “Eén 
docent heeft zelfs speciaal voor mij een spreadsheet in Excel gemaakt 
die ik meteen kan gebruiken. Fantastisch!” Andere leraren adviseerden 
hem om bijvoorbeeld Flippity, Spinthewheel, Classroomscreen of 
Popsicle Sticks te gebruiken. Niet alleen Erik profiteert van alle tips die 
zijn collega’s hem geven. Alle leraren in Nederland kunnen zijn vraag en 
de reacties lezen. 

Je collega’s én jezelf verder helpen
“Wat ik zo leuk vind aan Edualdo, is dat ik op de hoogte ben van waar 
mijn collega’s mee bezig zijn,” vertelt docent Erik. “Ik vind het ook leuk 
om ze verder te helpen. Want door antwoorden te geven, help ik ook 
mezelf verder. Ik ga namelijk nadenken over het thema van de vraag.” 
Er staan al zo’n 600 tips en adviezen van leraren op Edualdo. Docent 
Suzanne: “Het is ook gewoon een hele informatieve en inspirerende 
omgeving als je niet per se op zoek bent naar een antwoord.” Docent 
Erik is het met haar eens: “Je kan er goed zien waar leraren in het land 
mee bezig zijn en tegenaan lopen. Als je wilt starten met iets nieuws op 
school, is het een goed idee om te kijken wie er al mee bezig is. Soms 
geven leraren zelfs aan dat je langs mag komen om te kijken!”

Doe ook mee
“Edualdo heeft nu ruim 700 gebruikers,” vertelt projectleider 
Benjamin. “Het zijn leraren van allerlei vakken uit het hele land en 
elke dag wisselen zij kennis en ervaring uit. We hopen natuurlijk dat 
nog veel meer leraren Edualdo gaan gebruiken. Zodat je er straks 
álle onderwijskennis vindt en nóg sneller antwoord krijgt op jouw 
onderwijsvraag.” Edualdo is nu nog speciaal voor leraren uit het 
voortgezet onderwijs. Maar na de zomer is Edualdo ook toegankelijk 
voor leraren uit het primair onderwijs. 

Geschiedenisdocent Erik Ex
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Stel, je hebt een onderwijsvraag. Over jouw vak of over een vakoverstijgend thema. Aan wie 

stel je die vraag? Aan een collega op school of aan al je collega’s in Nederland? Plaats je ‘m op 

internet? En zo ja, waar dan?

Stel jouw vraag aan alle 
leraren in Nederland

Handige links 
edualdo.nl
Facebook.com/vraagedualdo
Twitter.com/vraagedualdo
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Een kind dat leert lezen, weet al veel over taal: namelijk over gesproken taal. Tijdens het proces 

van leren lezen moet het vervolgens uitvinden wat de relatie tussen gesproken en schriftelijke taal is. 

Leesmethodes die beide vormen van taal geïntegreerd aanbieden helpen kinderen op een snelle en 

effectieve manier op weg (Seidenberg, 2019).

Profiel van HYboek 

•  HYboeken worden voorgelezen door ervaren voorlezers, die dit doen door middel van 
de zogenaamde Intervalmethode, een orthodidactische methode die is ontwikkeld om 
optimaal te ondersteunen bij het proces van leren lezen;

•  HYboeken worden voorgelezen met een leestempo, uitspraak en pauzemomenten die 
op het AVI-niveau zijn afgestemd;

•  De kinderen luisteren naar een menselijke stem in plaats van een computerstem; dat 
geeft door de intonatie en de pauzes ondersteuning bij het leesbegrip. Zo kunnen 
kinderen het verhaal goed volgen;

•  Kinderen kunnen steeds zien waar ze zijn, omdat er per woord en per regel een 
karaokebalkje meeloopt. Dat maakt het erg makkelijk om mee te lezen, wat het 
begrijpend lezen sterk bevordert;

•  Met HYboeken compenseren we de leesproblemen waardoor kinderen meer toekomen 
aan het verhaal;

•  Kinderen kunnen met HYboek hetzelfde boek lezen als hun vriendjes of klasgenoten; ze 
kunnen meedoen en meepraten;

•  Lezen met auditieve ondersteuning heeft een remediërend effect op het technisch lezen 
van een kind. Dit effect wordt bereikt doordat het kind steeds de goede uitspraak in 
combinatie met het gemarkeerde woord hoort en ziet;

•  In de klas of thuis kan een koptelefoon worden gebruikt om rustig te lezen. We merken 
dat dit vooral goed werkt voor kinderen die het lastig vinden om zich te concentreren;

•  Met een HYboek kunt je altijd en overal lezen; op school en thuis, zowel op een 
smartphone, tablet als pc.

Voor meer informatie kun je bellen of mailen naar:

Willem Bakker – uitgever
wb@uitgeverijbontekoe.nl
06 51 19 20 22

H
Yboek is zo’n hybride methode. Kinderen kunnen hun kennis 
van gesproken taal inzetten om meer en beter grip te krijgen 
op de verwerving van schriftelijke taal. HYboeken kunnen 
gebruikt worden voor alle kinderen die leren lezen, maar ze 

zijn vooral motiverend en effectief voor kinderen bij wie de leesontwik-
keling dreigt te stagneren. 

Lezen met audio-ondersteuning geeft kinderen een gevoel van compe-
tentie en autonomie: ik kan het en ik kan het zelf! De autonomie komt 
vooral naar voren via de keuze voor het moment van lezen en de moge-
lijkheid om het hybride boek zo in te stellen dat het past bij de behoefte 
van het kind. Denk hierbij aan voorleessnelheid, lettergrootte et cetera. 

Kinderen die lezen met hybride methodes kunnen zich beter concen-
treren en zich richten op de inhoud van het verhaal. Bij kinderen die al 
in een vroeg stadium ondersteuning krijgen, is het leesplezier en de 
leesmotivatie veel groter dan bij kinderen die pas veel later toegang 
krijgen tot boeken die passen bij hun cognitieve ontwikkeling (Cunning-
ham & Chen, 2014). De Jong en Bus (2013) onderzochten de effecten van 
het lezen van gedigitaliseerde AVI-boekjes met audio-ondersteuning. 
Binnen hun onderzoek was er sprake van een sterk positief effect op 
woordbegrip, woord specifieke kennis en leesvaardigheid bij de deelne-
mende kinderen. Tevens ging het eigen (technisch) leestempo van de 
kinderen omhoog. De vooruitgang was het grootst bij de zwakste lezers. 
Het zelfstandig lezen van zo’n audioboek met karaoke is even effectief 
als individuele leesinstructie door een volwassene. Ook de ontwikkeling 
van het foneembewustzijn is even groot.

Karaokelezen met HYboek.nl: een 
vroegtijdige effectieve interventie

Uitgeverij Bontekoe introduceert in samenwerking met PPMP:

Ondertekening van het contract door directeur PPMP, Martin van Genderen (links) 

en uitgever Uitgeverij Bontekoe, Willem Bakker

In het onderzoek van Sikkema-de Jong (2016) was er ruimschoots 
aandacht voor de ondersteuning die het karaokebalkje kan bieden. Kin-
deren die een e-boek lazen met oplichtende tekst, gingen meer vooruit 
dan kinderen die niet konden beschikken over deze functie. Het effect 
was ook hier het grootst bij zwakke lezers. De karaokefunctie hielp juist 
hen om de aandacht te richten waardoor voor hen het lezen makkelij-
ker werd. Door deze karaokefunctie is het koppelen van schriftelijke en 
gesproken taal makkelijker. Het markeren op woordniveau zou tot meer 
aandacht voor individuele woorden kunnen leiden en daaruit volgend 
tot een betere ontwikkeling van de orthografische kennis (de Jong & 
Bus, 2013).

De effecten van het inzetten van een hybride leesmethode zoals HYboek 
moeten vooral gezocht worden in toegang tot passende boeken en het 
daaruit voortvloeiende leesplezier. Kinderen kunnen dezelfde boekjes 
lezen als hun klasgenoten. Zo kunnen ook zij de zo noodzakelijke lees-
kilometers maken en profiteren van de positieve effecten daarvan; een 
groeiende woordenschat, meer kennis van de wereld en betere cogni-
tieve vaardigheden (Stanovich, 1986). 

1717
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De eerste schooldag...

Lieve help!
Hebben jouw leerlingen

geen principes!?

Ze staan nog in
vakantiemodus...
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vakantiemodus...
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Ze staan nog in
vakantiemodus...
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De eerste schooldag...

Lieve help!
Hebben jouw leerlingen

geen principes!?

Ze staan nog in
vakantiemodus...

Z
e moeten het hele jaar al zoveel. Ze moeten luisteren, stilzitten 
en gezond eten. Lekker met vakantie, doen we dat allemaal even 
niet? Bedtijd? Hoezo? Als we ze lang genoeg laten opblijven 
slapen ze misschien eens een keertje wat langer uit. Ik heb ook 

vakantie en geen zin om zeven uur ’s morgens fris en fruitig met de 
kinderen te gaan zitten spelen. Trouwens, zij wakker…. iedereen wakker.

Zachtjes praten? Ben je gek… lekker over de camping laten scheuren op 
stepjes en fietsjes en daarbij vooral lekker veel laten bellen en roepen. 
Valpartijtjes op grind zijn vanzelfsprekend en echt heel erg pijnlijk. Dat 
heeft de hele camping gehoord.

Uit het oog… uit het hart 
De pre-pubers zoeken natuurlijk altijd een plek ver van de ouderlijke 
kampementen en dat vinden de ouders ook prima. Wat niet weet, 
wat niet deert. Dat die prepubers vervolgens anderen op de wat 
stillere campingplekken lastigvallen met gegil, kutmuziek en irritant 
balgeschop zal de vakantievierende opvoeders een worst zijn. Dat dat 
tot laat in de avond duurt, nou en? Zij hebben toch ook vakantie.

Yep… maar ik ook.

Ach, die hond moet toch ook zijn behoefte doen? Lekker los laten lopen 
en ja... precies voor het tentje van een fietser in een overdekte slaapzak 
zijn drol laten parkeren. Jammer dan.

Gescheiden afval
Thuis weten we niet hoe gek we het moeten maken. Scheiden van afval. 
We maken er een dagtaak van en zijn flink in de weer om alles in de juist 
gekleurde container te dumpen. Plastic tasjes willen we niet natuurlijk 
en als het een beetje kan, vermijden we vervuilende verpakkingen en 
weggooiflessen.

Ja, dat is thuis… maar op vakantie nemen we het niet zo nauw. Als ik 
afgelopen zomer de dagelijkse sjor maakte naar het afvaldepot, waren 
de containers met ‘restafval’ altijd overvol. Dat in tegenstelling tot bij 
ons thuis, daar zit de minste afval in. Papier en plastic is altijd voller en 
de groene container wordt ook netjes gebruikt.

Politiek
Kan mij het bommen wie er in het vakantieland in de regering zit. Ik ben 
er toch maar een week op vakantie. Thuis kan ik me niet inhouden om 
te zeggen hoe erg ik het vind dat er rechten geschonden worden, dat 
vluchtelingen worden tegengehouden, dat abortus verboden is en dat 
de opwarming van de aarde een ernstig probleem is. Ook als het gaat 
om groen en biologisch ben ik de eerste die zegt er altijd aan te denken.

Maar oh wee als we daarover op vakantie beginnen. Hongarije, Italië, 
Amerika… we vinden iets over de regeringen maar niet als we er op 
vakantie gaan. De mensen die in die landen wonen kunnen er toch niets 

aan doen (uitvluchttoerisme).

Ik ben schuldig aan de meeste van de van 
bovenstaande zaken (behalve die kinderen 
dan) en weet wel dat ik nu wat zuur en 
mopperig klink. Maar toch… Het zou best 
mooi zijn om er eens wat meer bij stil te 
staan dat wat we met de mond belijden ook 
werkelijk in de vakantie te blijven doen. 

tekst: Karin Winters 19
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We trokken er weer vrolijk op uit deze zomervakantie. Op Instagram en Twitter kwamen 

de mooiste vakantiefoto’s voorbij. Maar het was ook de tijd van loslaten. Hiermee bedoel ik 

loslaten van werkzaken, mail, telefoon en andere dagelijkse beslommeringen. Maar tijdens 

de vakantie laten we ook wel wat principes los, of zie ik dat verkeerd?

Loslaten

Ze moeten het hele jaar 
al zoveel … Lekker met 
vakantie, doen we dat 
allemaal even niet?
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Drone Cup Special 2019

Op maandag 3 juni 2019 vond ter ere 
van het 60-jarig jubileum in de grote 
gymzaal van Onderwijscentrum Leijpark 
in Tilburg de Drone Cup Special plaats. 
Dit is de eerste landelijke dronewedstrijd 

tussen zeven organisaties voor speciaal 

onderwijs in Nederland en waarschijnlijk 

zelfs de eerste in de wereld!

C
oördinator Gewoon Speciaal ICT en Beleidsmedewerker ICT 
Thierry Koningstein heeft vanuit Onderwijscentrum Leijpark 
het initiatief genomen voor de Drone Cup Special en daarbij 
ondersteuning gevonden vanuit FutureMindz. Daniëlle Petit, 

oprichter van FutureMindz, had met haar team reeds ruime ervaring in 
het organiseren van dronewedstrijden binnen het regulier onderwijs. 
Toen vanuit Thierry de vraag kwam om mee te helpen bij een eerste 
dronewedstrijd voor het speciaal onderwijs, ontstond er een mooie 
samenwerking om de Drone Cup naar het speciaal onderwijs te 
brengen. We wilden ook leerlingen in het speciaal onderwijs, net als 
leerlingen in het regulier onderwijs, de mogelijkheid bieden om te leren 
met drones. 
 
De volgende organisaties deden mee en konden deelnemen in drie 
categorieën, SO en/of VSO en/of VMBO. Per categorie konden maximaal 
twee leerlingen afgevaardigd worden:
1.  Mytylschool Prins Johan Friso (Haren)  
2. Mytylschool Gabriël (‘s-Hertogenbosch)
3.  De Onderwijsspecialisten (Arnhem e.o.) 
4.  Mytylschool Roosendaal (Roosendaal) 
5.  De Sprienke (Goes) 
6.   Adelante Speciaal Onderwijs (Valkenburg aan de Geul) 
7.  Onderwijscentrum Leijpark (Tilburg)

De leerlingen van Mytylschool Prins Johan Friso kwamen helemaal uit 
de provincie Groningen naar Tilburg. Een reis van zo’n drie uur met een 
bus en wonnen de eerste prijs in de categorie SO en VMBO. Een leerling 
van Onderwijscentrum Leijpark won in de categorie VSO. 

Innovatief spelconcept
De Drone Cup Special is een innovatief spelconcept passend bij onder-
zoekend en ontwerpend leren. De voorbereidende lessen bevinden zich 
op het snijvlak van techniek, digitale geletterdheid en gamificatie. 

Voor en door leerlingen
Allereerst hebben leerlingen in het speciaal onderwijs verschillende 
drones getest om te bepalen met welke drone er tijdens de Drone Cup 
Special gevlogen zou gaan worden. Uiteindelijk is voor de zogenoemde 
lichtjes drone gekozen omdat deze stabiel in de lucht vliegt en ook voor 
leerlingen met een motorische beperking goed hanteerbaar is.
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Kijk voor meer informatie over de netwerkbijeenkomsten 
van Gewoon Speciaal ICT, het Gewoon Speciaal Lab en 
studiereizen van Gewoon Speciaal ICT op onze website  
www.gewoonspeciaalict.nl. 

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

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

Masterclass innoveren kun je leren
Vanuit FutureMindz is op een aantal scholen een masterclass over 
educatief innoveren gegeven. Schoolteams werden meegenomen in 
technische ontwikkelingen waar leerlingen mee opgroeien. Ze dachten 
na over hoe je leerlingen kunt stimuleren om creatief en oplossingsge-
richt te denken en hoe samenwerken bevorderd kan worden.

Dronelessen en obstakels maken
De Drone Cup Special is opgezet om leerlingen te stimuleren met crea-
tief denken en handelen en te inspireren rondom techniek. Leerlingen 
ontwerpen obstakels ontwerpen en bouwen deze voor de dronewed-
strijd. Daarbij werken ze samen in wisselende teams, waarbij het creatief 
denken wordt gestimuleerd en het samenwerken wordt bevorderd. 

Verder leren ze vliegen met een mini-racedrone, leren ze over de regel-
geving die geldt voor het vliegen met drones. Zo weten leerlingen na 
afloop waar je wel en niet mag vliegen. Ook leren leerlingen over de vele 
plaatsen waar drones tegenwoordig al door bedrijven en de overheid 
worden ingezet. Vervolgens doen leerlingen mee met de kwalificatie 
voor de finale van de Drone Cup Special op de eigen school. Een afvaar-
diging van de deelnemende scholen heeft vervolgens meegedaan aan 
de finale van de Drone Cup Special.

Stemmen op obstakels
Er zijn veel mooie obstakels gemaakt. Hiervan is een filmpje te zien op 
YouTube door te zoeken op “Obstakels Drone Cup Special 2019”. Leerlin-
gen, personeel en ook ouders konden stemmen op het origineelste en 
creatiefste obstakel. Om te kunnen stemmen, keken leerlingen kritisch 
naar elkaars werk en spraken hier samen over. 

3D-printen medailles Drone Cup Special
Een leerling van het iXperium in Arnhem heeft de Drone Cup Special 
medaille ontworpen. Een leerling van Onderwijscentrum Leijpark in 
Tilburg heeft vervolgens op afstand geholpen om de medaille te ver-
beteren. Dit is de eerste keer dat er binnen het speciaal onderwijs, op 
lange afstand, samenwerking ontstond op het gebied van 3D-printen. 
Tijdens de Drone Cup Special Landelijke Finale hebben deze leerlingen 
elkaar voor het eerst ontmoet. Het printen van de medailles is te zien op 
YouTube via “Printen medailles Drone Cup Special”.

Drone Pitstop
De lichtjes drones kunnen tegen een stootje, het is echter niet te voor-
komen dat tijdens het leren vliegen met drones er wel eens defecten 
ontstaan. Voor het vliegen worden oplaadbare batterijen gebruikt. Bij 
Onderwijscentrum Leijpark zorgden een groep leerlingen voor de repa-
ratie van drones en het opladen van batterijen. Er ontstond een mooie 

samenwerking tussen deze leerlingen, die een verantwoordelijke taak 
hadden. Als huiswerk kregen ze een week een drone mee naar huis om 
deze goed te bestuderen en het vliegen te oefenen. 

Drone Cup Special Reporters
Tijdens de schoolfinales en landelijke finale konden leerlingen vanuit 
klassen meekijken dankzij Drone Cup Special Reporters. Zij stream-
den live zodat geïnteresseerden alles konden volgen. In de klassen bij 
Onderwijscentrum Leijpark was een microfoon aangesloten op het 
touchscreen waarmee met de reporter gecommuniceerd kon worden. 
Iedereen leefde mee met de dronepiloot die een groep vertegenwoor-
digde. Na afloop werd de dronepiloot met ‘high fives’ of een ereboog 
ontvangen.
  
Posters
De mooie aankondiging voor de landelijke finale is gemaakt door een 
leerling, die als vervolg graag een grafische opleiding wil volgen. Ook 
maakte hij de aankondiging voor de school finale. Hij heeft al volop 
nieuwe ideeën voor de poster voor de Drone Cup Special van 2020.
  
DJ’s
Tijdens de School Finale en Landelijke Finale zorgden leerlingen voor de 
muziek middels zelf meegebrachte professionele apparatuur. Het waren 
echte Drone Cup Special DJ’s!

Film Drone Cup Special 
Tijdens de Drone Cup Special is er door een stagiaire bij De Onderwijs-
specialisten vanuit het iXperium in Arnhem een film gemaakt. Deze is te 
zien via YouTube door te zoeken op “Drone Cup Special 2019 Aftermo-
vie”. Leerlingen van Onderwijscentrum Leijpark hebben de film mogen 
bewerken en hebben er een nieuwsuitzending van gemaakt. Deze is te 
zien op YouTube via “Drone Cup Special 2019 Aftermovie News”.

Drone Cup Special 2020
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de volgende Drone Cup 
Special in 2020 al gestart. Deze zal wederom georganiseerd gaan 
worden bij Onderwijscentrum Leijpark in Tilburg. Voor wie meer wil 
weten en/of interesse heeft om in te schrijven, kan contact opnemen 
met Thierry Koningstein. De contactgegevens staan onderaan dit artikel. 
Er is een maximaal aantal organisaties/scholen dat kan inschrijven en 
vol = vol. 

Gewoon Speciaal ICT netwerkbijeenkomsten 

Gewoon Speciaal ICT is het landelijk netwerk van en voor profes-
sionals binnen het onderwijs met een passie voor leerlingen met 
speciale onderwijsbehoeften & ICT. Hierbij worden door de deel-
nemers kennis en ervaringen “good practice” uitgewisseld m.b.t. 
gebruik van ICT als middel bij het onderwijs aan leerlingen met 
speciale ondersteuningsbehoeften.
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Lifewire 

Hoe maak je een perfecte 
zwart-witfoto? Wat moet ik 
doen als ik de pincode van mijn 
telefoon kwijt ben? Kan ik een 
muis op mijn iPad aansluiten? 
Computers, informatietech-
nologie en internet kunnen 
soms best ingewikkeld zijn. 
Gelukkig is er een website als 
Lifewire.com die bezoekers 
helpt met alles dat te maken heeft met IT-gerelateerde zaken. Bezoekers kunnen 
vragen stellen aan de redactie waarna er een handleiding wordt geschreven. Inmid-
dels staat er al een indrukwekkende verzameling artikelen online. Het is ook leuk 
om door de pagina’s te scrollen en zo tips en trucs te ontdekken die je ook kunt 
gebruiken.

tips & trucs   Engelstalig   IT

lifewire.com

Sterrenkids

Op sterrenkids kunnen 
leerlingen uitgebreide infor-
matie vinden over ruimtevaart, 
sterren en ons zonnestelsel. 
Sterrenkids is onderdeel van 
de Cosmos sterrenwacht in 
Lattrop. De informatie op de 
website is speciaal geschreven 
voor kinderen en daarom goed 
te gebruiken voor spreek-
beurten of werkstukken. Leerlingen kunnen ook vragen stellen aan de redactie, of 
diverse knutselwerkjes downloaden. Er staan leuke voorbeelden van kijkdozen of 
natuurkundige proeven die (in de klas) uitgevoerd kunnen worden. In het fotoboek 
staan indrukwekkende foto’s van planeten en is het mogelijk om actuele foto’s van 
de zon te bekijken. Soms zijn hierop zonnevlekken zichtbaar.

Natuurkunde     
sterrenkids.nl

Plantsnap 

Welke bomen en planten 
groeien er in jouw omgeving? 
Met plantsnap heb je alle infor-
matie over de planten in jouw 
omgeving altijd bij de hand. 
Met de handige ontdek-functie 
maak je een foto van het blad 
van de plant of boom. Vervol-
gens herkent de app om welke 
soort het gaat en verschijnt er 
informatie op het scherm. De app houdt precies bij waar je de foto hebt gemaakt. 
Je bouwt zo een archief op met alle interessante planten en bomen die je ontdekt 
hebt. Het is ook mogelijk om je vondst te delen met de community in de app. 

biologie   app   
plantsnap.com

OBS Studio 

OBS Studio is een gratis pro-
gramma voor het opnemen 
en delen van video-opnames. 
Je installeert de software 
op de computer en je kunt 
vervolgens schermopnames 
maken of video’s monteren. 
Het maken van video’s van 
het scherm kan een leuke 
opdracht zijn voor leerlingen. 
Laat ze bijvoorbeeld een instructievideo maken voor elkaar, of neem de lesstof op 
zodat leerlingen deze later nog eens terug kunnen kijken. Het programma werkt 
makkelijk en met de (weliswaar Engelstalige, maar) duidelijke hulp van de commu-
nity heb je binnen enkele minuten een mooie video in elkaar staan.

software   video’s monteren   screencast   
obsproject.com

Lees me nu voor

Op Leesmevoor.nl kunt je 
samen met de kinderen 
digitale prentenboeken 
(voor)lezen. Voorlezen is erg 
belangrijk voor de taalontwik-
keling van jonge kinderen. 
Daarom hebben schrijvers en 
illustratoren uit het hele land 
hun talenten gebundeld om 
gratis voorleesverhalen aan 
te bieden. De schrijvers vinden het leuk om verhalen te schrijven en te tekenen. De 
ideeën die ze hebben, willen ze graag met je delen en laten zien op leesmevoor.
nl. Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat een goed geanimeerd 
voorleesverhaal kinderen sneller begrippen laat leren. De verhalen zijn via de 
website af te spelen, maar je hebt wel de flash-speler nodig.

video    boeken   
leesmevoor.nl

Stellarium 

Stellarium is een virtuele 
3D-camera die gericht staat op 
het heelal. Je kunt de camera 
op iedere locatie van de wereld 
plaatsen, dus ook op jouw 
school. Je ziet dan het heelal 
op het scherm zoals dat op 
jouw locatie eruit ziet. Met 
behulp van het menu aan de 
onderkant van het scherm kun 
je bepalen welke objecten je wilt tonen. Zo zet je de planeten, satellieten, atmosfeer 
aan of uit. Het resultaat is een interactieve weergave van de ruimte. Deze website is 
goed geschikt voor gebruik op het digitale schoolbord en neemt de hele klas mee 
op ruimtereis.

Sterrenkunde    
stellarium-web.org

22 - 23 Onderwijslinks_v166.indd   22 17-09-19   11:07



Onderwijslinks  Onderwijslinks  Onderwijslinks  

VIVES 166

WePboeken  

Het Kinderopvangfonds 
heeft een serie geanimeerde 
prentenboeken gemaakt: de 
WePboeken. Deze WePboeken 
stimuleren de taalontwikke-
ling bij peuters door gebruik te 
maken van woorden, beelden, 
geluiden en de mogelijkhe-
den van multimedia bij de 
verwerking. Hierdoor gaat 
taalbegrip twee keer sneller dan bij een ‘gewoon’ prentenboek! En samen kijken 
geeft bij peuters en kleuters een veilig en knus gevoel. Dit bevordert het leesplezier. 
Op deze website staan 20 geselecteerde geanimeerde prentenboeken die je met de 
kinderen kunt bekijken. Ze zijn onderverdeeld in drie leeftijdscategorieën. Leerlin-
gen kunnen zelf op zoek naar leuke boeken via app.wepboek.nl.

Video   onderbouw basisonderwijs   
wepboek.nl

De Schoolschrijver 

De Schoolschrijver is er voor 
alle basisscholen die hun leer-
lingen meer leesplezier willen 
geven en hun schrijfonderwijs 
willen verdiepen. De School-
schrijver zet de allerbeste 
kinderboekenauteurs in om 
leerlingen op basisscholen 
taalsterk te maken en daarmee 
klaar voor de toekomst. De 
Schoolschrijvers delen hun liefde voor verhalen schrijven en de magie van taal. Ze 
maken van taallessen een spannend avontuur. Met een schrijver op school verbe-
teren kinderen niet alleen hun taalvaardigheid. Ze gaan ook vooruit in zelfreflectie, 
creativiteit en probleemoplossend vermogen. Ze vergroten hun kansen om later 
volwaardig te kunnen meedoen in de maatschappij.

lezen   boekpromotie   basisonderwijs   
deschoolschrijver.nl

Open source

Open source software is soft-
ware waarvan de broncode is 
gepubliceerd en vrij beschik-
baar is voor het publiek. 
Iedereen kan op die manier 
vrij kopiëren, aanpassen en 
verspreiden zonder kosten aan 
auteursrechten en toeslagen. 
De ontwikkeling van open 
source software gebeurt door 
gemeenschappelijke samenwerking van zowel individuele programmeurs als grote 
bedrijven. Op deze website van Google staan meer dan 2000 open-source pro-
jecten met beschrijvingen en de wijze waarop ontwikkelaars de projecten kunnen 
gebruiken in hun eigen programma’s. De website is met name gericht op bezoekers 
met een technische achtergrond.

programmeren   mbo + hbo

opensource.google.com 

Beter Spellen 

Beter Spellen zet iedere dag 
vier opgaven voor je klaar 
waarmee je je spelling kunt 
oefenen. Je ontvangt de 
opdracht per e-mail of wanneer 
je inlogt in de website. Beter 
Spellen houdt de resultaten bij 
van de ingelogde persoon. Om 
in te loggen, heeft iedere deel-
nemer een eigen e-mailadres 
nodig, want dat wordt gebruikt als inlognaam. Er zijn veel scholen die de dagelijkse 
test klassikaal doen op een digibord: ze vullen dan de test één keer in en kiezen het 
antwoord dat de meeste stemmen krijgt. Je krijgt dan een klasscore. Dit kost elke 
dag een paar minuutjes en iedereen is weer scherp.

Taal   Nieuwsbrieven   
beterspellen.nl

GeoCraft

In het kader van het jaar van 
de ruimte heeft het ICT-bedrijf 
Geodan de X-, Y- en Z-coör-
dinaten van het Kadaster en 
Rijkswaterstaat omgevormd 
tot een Minecraft-wereld. 
Bekijk hier alle partners die 
geholpen hebben GeoCraft 
te maken zoals het nu is. Op 
de GeoCraft server van het 
Science center GeoFort staat heel Nederland in Minecraft, elke school, bibliotheek, 
politiebureau, brandweerkazerne en ook jouw school staan op deze server. Ook de 
bomen, wegen en rivieren zijn ingeladen. Iedereen kan bouwen aan deze virtuele 
versie van Nederland, leerlingen kunnen via slimme commando’s hun huis vinden.

Games   Aardrijkskunde

geocraft.nl

Groeistadkaart

Maak je leerlingen enthousiast 
voor erfgoed in hun eigen 
omgeving met behulp van de 
Groeistadkaart. Voeg foto’s 
en verhalen van de leerlingen 
toe en laat met elkaar de kaart 
groeien. Kies een uitgeschre-
ven lessuggestie of maak zelf 
een les, alles is mogelijk! Een 
digitale kaart van Amsterdam, 
gevuld met informatie over architectuur, archeologie, buitenkunst, verhalen, monu-
menten en museumstukken. Welke bijzondere plekken zijn er in de buurt van de 
school? Met elkaar ontdekken de leerlingen wat hun stad bijzonder maakt en laten 
ze de kaart groeien met foto’s en verhalen die ze zelf toevoegen. Op een speelse 
manier raken leerlingen zo betrokken bij hun eigen leefomgeving.

Aardrijkskunde   Amsterdam   basisonderwijs   
groeistad.nl
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Powered by

Over onze portal

Testen in de praktijk? Vraag snel een demo aan.

VWC
VWC is ICT totaalleverancier voor het primair onderwijs. Eén 

aanspreekpunt, één cloudportal, conceptonafhankelijk en een 

partner die innovaties stimuleert en begeleidt. Wij zoeken 

dagelijks naar de oplossing die aansluit bij uw wensen. Uw 

school, onze uitdaging! Wij zien ICT niet als doel, maar als 

middel.

ITS
ITS IT-services is een onbetwiste specialist in ICT voor het 

onderwijs. Al meer dan drie decennia voorzien wij scholen 

van de best passende ICT-oplossingen. Streeft u ook naar een 

verdere toename van ICT-toepassingen in het onderwijs, 

of zit u wel eens met de handen in het haar als het over ICT 

gaat? Bij ITS geeft u de automatisering in handen van een 

bewezen succesvolle partner. 

BRIN
Waarom de route naar persoonlijk onderwijs en digitale 

geletterdheid niet starten bij leerling én leerkracht?

Ga samen met Brin en Onlineklas aan de slag met digitale skills. 

Onlineklas is eenvoudig in gebruik en bied je als leerkracht de 

mogelijkheid om je leeromgeving in te richten zoals jij dat wilt.

VITASYS
Als betrouwbare partner met aandacht voor innovatie binnen 

het onderwijs, ontzorgt Vitasys u voor en na de implementatie 

van de Onlineklas portal op uw school. Of u nu werkt met 

een Google of een Microsoft-omgeving, wij zorgen voor een 

naadloze integratie.

De Schoolspecialist 
Wij zijn de specialist in werkgeluk binnen het onderwijs. 

Met een gedreven team voorzien wij u graag van een passende 

oplossing voor uw klaslokaal. Of het nu gaat om de hardware 

of de software, wij vinden samen met u altijd een passende 

oplossing. Persoonlijk en betrokken dat is waar wij voor staan.

ICT voor School
Naast trotse dealer van Onlineklas levert ICT voor School 

ook stabiele, flexibele en innovatieve ICT-oplossingen voor 

basisonderwijs en kinderopvang. Geheel platform onafhankelijk 

en gericht op de situatie van uw school in alle geledingen van uw 

organisatie.
De school

INTERACTIEF
LESGEVEN

Maak kennis met onze dealers.

De Portal van Onlineklas: voor en door leerkrachten
Bestaande portals ontsluiten educatieve content via basispoort. Onlineklas doet dit ook, maar doet 
meer. Zij integreert content van diverse bronnen en kan zodoende vakoverstijgend, thematisch en 
bij alle vakgebieden worden ingezet. Scholen die gebruik maken van de portal zien verbetering op 
het gebied van begrijpend en studerend lezen, zaakvakken onderwijs, woordenschat en nog veel 
meer. In deze editie van de Vives willen we u graag voorstellen aan onze dealers, zodat u eenvoudig 
bij een regionale partner de prachtige Onlineklas Portal kunt bewonderen. 

IT SERVICES

Portal Onlineklas: technisch en inhoudelijk de beste van Nederland!

Verbeter 
leerprestaties

Dealers bij Onlineklas

met een digitale 
leeromgeving

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

Uitgeverij Onlineklas 
Grotestraat 126 | 7471 BS Goor

T: 054 65 56 505 | E: info@onlineklas.nl

www.onlineklas.nl

VWC
Zambonistraat 9A | 8263 CE Kampen

T: 038 385 24 00 | E: info@vwc.nl

www.vwc.nl

ITS
Nieuwstraat 6B | 2266 AD Leidschendam

T: 070 320 3200 | E: info@its-itservices.nl

www.its-itservices.nl

BRIN
Atoomweg 9C | 9743 AJ Groningen

T: 050 317 1615 | E: verkoop@brin.nl

www.brin.nl

VITASYS
Perenmarkt 6  | 1681 PG Zwaagdijk

T: 022 859 4080 | E: info@vitasys.nl

www.vitasys.nl

De Schoolspecialist 
De Smalle Zijde 22 | 3903 LP Veenendaal

T: 031 853 1969 | E: info@schoolspecialist.nl

www.schoolspecialist.nl

ICT voor School
Julianaschool 66 | 5087 BB Diessen

T: 013 504 1888 | E: info@ictvoorschool.nl

www.ictvoorschool.nl
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Meer info?

Lees meer op:
 onlineklas.nl
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Hoe en wanneer ontstond jouw plan om te gaan 
promoveren? 
“Toen ik kwam werken bij de pabo – nu vier jaar geleden – hoorde ik van 
de mogelijkheid om binnen de Hanzehogeschool promotieonderzoek te 
doen. Dat leek mij fantastisch! Extra fijn is de regeling waarmee je een 
deel van je promotietraject kan financieren. Een van de voorwaarden is 
wel dat je een aanstelling als docent hebt. Die had ik eerst niet; ik kwam 
binnen als onderzoeker bij de Innovatiewerkplaats ICT en Didactiek. 
Maar toen ik vorig jaar begon met lesgeven als docent Science, kwam 
de mogelijkheid tot promoveren binnen bereik.”

Welke stappen heb je ondernomen voor je echt aan 
de slag kon? 
“Ik heb me eerst georiënteerd op hoe zo’n traject eruitziet. Twee 
vrienden en mijn partner waren destijds aan het promoveren; daar heb 
ik veel van geleerd. Maar al snel bleek: een promotietraject aan een 
universiteit ziet er toch wat anders uit dan promoveren op het hbo. Zo 
moest ik zelf op zoek naar een promotor. Gelukkig had ik deze al snel 
gevonden: Erik Barendsen, hoogleraar op het gebied van vakdidactiek 
informatica. Op die manier hebben we een prachtige combinatie tussen 
zijn a� initeit met het onderwerp en mijn a� initeit met de doelgroep. 
Daarnaast moet je ook zelf de financiering regelen. Met alleen de rege-
ling van de Hanzehogeschool ben je er nog niet; gelukkig steunen ook 
de Open Universiteit en de Gemeente Groningen mijn promotietraject.”

Wat is je onderwerp? En waarom heb je juist hiervoor 
gekozen? 
“Ik doe onderzoek naar wat leerkrachten nodig hebben – zowel qua 
kennis als kunde – om goede programmeerlessen te kunnen geven. 
Hoe kun je als leerkracht jouw ondersteuning aanpassen aan de 
behoeftes en mogelijkheden van de leerlingen? Hoe kun je herken-
nen hoever kinderen zijn in hun ontwikkeling qua programmeren? 
Qua inhoud sluit mijn onderzoek wel mooi aan bij het onderzoek van 
Gerard Dummer, dat hij besprak in het vorige nummer. Voordat ik bij 
de pabo kwam werken, heb ik zelf de verkorte opleiding gedaan. Als 
afstudeeropdracht moet je dan een klein onderzoek uitvoeren; ik deed 
dat naar programmeerlessen in de bovenbouw. Op die manier kon ik 
mijn hobby programmeren combineren met mijn dagelijkse praktijk van 
lesgeven. Tijdens het onderzoek raakte ik steeds meer geïnteresseerd 
in dit onderwerp en ik merkte dat het werkveld hier ook erg mee bezig 
was. Dat gevoel, dat ik met mijn onderzoek ook echt iets kan bijdragen 
aan het basisonderwijs, was toen al – en is nog steeds – een belangrijke 
drive voor mij! Later, vanuit de Innovatiewerkplaats ICT en Didactiek op 
de pabo, ben ik betrokken geweest bij een aantal onderzoeksprojecten, 
waarbij we bijvoorbeeld voorbeeld lesmaterialen voor programmeren 
in het basisonderwijs hebben ontwikkeld. De mogelijkheid om daarmee 
door te gaan in de vorm van een promotietraject sprak mij erg aan.”

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

doen? Hoe bevalt het? Wat voor mooie ontdekkingen doen zij en welke hobbels moeten zij nemen? De 

komende nummers laat Vives enkele promoverende leraren aan het woord. Op uitnodiging van Gerard 

Dummer is het dit keer de beurt aan Hylke Faber, onderzoeker en docent Science aan de pabo van de 

Hanzehogeschool Groningen.

Als de meester 
doctor wil worden

11 vragen aan een promoverende leraar 
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Het grootste voordeel van 
promoveren aan het hbo: 
de koppeling met de praktijk!

Hylke Faber studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuni-
versiteit Groningen, en rondde de verkorte opleiding tot leerkracht 
basisonderwijs af. Sinds 2015 werkt hij aan de Hanzehogeschool 
Groningen als docent en onderzoeker. Sinds 2016 is Hylke mede-
verantwoordelijk voor de halve minor ICT en Didactiek, waar 
vierdejaars studenten onderwijs krijgen in digitale geletterdheid. 
In 2017 verschenen twee kleine publicaties over vanuit de innova-
tiewerkplaats ICT en Didactiek ontwikkeld lesmateriaal. Eind 2019 
hopen Hylke Faber en collega Josina Boltjes-Koning te publiceren 
over hun onderzoek naar het ontwikkelen van programmeervaar-
digheden bij jonge kinderen.

Hoe pak(te) je je onderzoek aan?
“Eerder hielden we ons vanuit onze innovatiewerkplaats ICT en 
Didactiek vooral bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal. Mijn pro-
motieonderzoek richt zich meer op wat leerkrachten nodig hebben aan 
kennis en kunde om goed programmeerlessen te kunnen geven. Dat is 
voor de pabo interessanter: ik hoop dat de resultaten van mijn onder-
zoek terugkomen in het onderwijs dat we aan de studenten aanbieden. 
We zijn nu bezig te onderzoeken hoe jonge kinderen leren programme-
ren. We maken videobeelden van kinderen die aan het programmeren 
zijn met Cubetto. We beginnen klein, we hebben nu 17 kinderen gefilmd. 
Op basis van hun gedrag proberen we een inschatting te maken van 
hoe ze die programmeeropdrachten aanpakken. Dat is erg interessant, 
als je heel nauwkeurig kijkt kun je merken dat er enorm veel gebeurt in 
die hoofden, ook al zijn ze bezig met een relatief simpele programmeer-
opdracht.”

Wat viel je tot nu toe vooral op?
“Ik ben net een jaar bezig. Wat me het meest opvalt, is dat alles zo 
ontzettend veel tijd kost. Voordat ik netjes op papier had wat ik precies 
wilde gaan doen en op welke manier, was ik alweer een hele tijd verder. 
Gelukkig zijn inmiddels de eerste resultaten binnen en kan ik het gaan 
publiceren en delen met het werkveld: we hebben een eerste opzet 
gemaakt van hoe kinderen programmeren, welke stappen ze precies 
nemen en wat voor e� ect dat heeft. Dat vind ik ook een echt voordeel 
van promoveren aan het hbo: de koppeling met de praktijk! Van ken-
nissen die promoveren aan de universiteit begrijp ik dat de kennis vaak 
daar blijft, en dat de koppeling met het werkveld nogal een uitdaging is. 
Mijn persoonlijke doelstelling is juist het echt in de praktijk brengen.”

Hoe gaan de uitkomsten uit jouw onderzoek het 
onderwijs vooruithelpen?
“Ik hoop dat ik met mijn onderzoek een bijdrage kan leveren aan het 
opleiden van toekomstige pabo-studenten. Het is mijn doel om ervoor te 
zorgen dat ze leren hoe zij kinderen programmeervaardigheden kunnen 
bijbrengen en hoe ze hun ondersteuning kunnen laten aansluiten bij het 
niveau van alle leerlingen.” 

Is promoveren te combineren met je baan als 
lerarenopleider? Zijn het twee aparte banen of ‘voeden’ 
ze elkaar?
“Dat is soms nog een hele uitdaging. In het beste geval kan ik bevin-
dingen uit de wetenschap snel doorvoeren in mijn eigen onderwijs. Of 
andersom: waarnemingen uit de praktijk gebruiken als input voor mijn 
onderzoek. Maar de keerzijde van de medaille is dat op de pabo alles om 
onderwijs draait: die combinatie is dan soms best lastig.”

Is dit te combineren met je privéleven?
“Mijn partner is vorig jaar gepromoveerd, dus zij weet heel goed wat er 
bij zo’n traject komt kijken. Tot nu toe loopt alles nog prima. Binnen mijn 
huidige aanstelling besteed ik 2,5 dag aan mijn promotie; ik hoop binnen 
vijf jaar klaar te zijn.”

Wat zijn voor jou de praktische ‘mogelijkmakers’ voor 
dit promotietraject? 
“Dat ik mijn halve werkweek kan besteden aan dit onderzoek, is gro-
tendeels te danken aan de financierders van mijn promotietraject: de 
Gemeente Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de Open 
Universiteit. Heel simpel, je hebt erg veel geld nodig voor zo’n groot 
project.”

Voor welke leraren is promoveren een aanrader?
“Als je een passie hebt voor onderzoek doen, kan ik je dit van harte 
aanraden. Ik vind het fantastisch om me in te lezen in de theorieën die 
anderen hierover bedacht hebben. Vaak zitten daar ook publicaties van 
Nederlandse bodem tussen. Of om artikelen te lezen van mensen die 
heel dicht bij mijn onderwerp komen, dan kan ik daar mooi bij aansluiten. 
Je moet hier alleen wel geduld voor hebben en erg gemotiveerd 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 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 voor kinderen en onderwijs. Regelmatig schrijf ik recensies en blog over diverse onderwijsmaterialen. Ben je nieuwsgierig 

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

Letters leren schrijven – PO 
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 3,99
In deze app draait alles om het oefenen van schrijfletters. Voeg spelers toe door ze een naam te geven en een afbeelding te (laten) kiezen. Er zijn drie 
verschillende races die gespeeld kunnen worden: kleine schrijfletters, hoofdletters en cijfers. Zodra je de keuze hebt gemaakt, zie je de letter of het cijfer 
in beeld. Er wordt voorgedaan hoe de letter of het cijfer geschreven dient te worden. Zodra je er klaar voor bent, maak je deze letter of cijfer na, schrijf je 
het over. Dit kan met de vinger, maar ook met een pen, geschikt voor devices. Ondertussen loopt de tijd. Wanneer je van de weg afraakt dan stopt de tijd 
en start je opnieuw. Na afloop kun je er voor kiezen om nogmaals deze letter te schrijven of terug te gaan naar het startscherm en zo een andere letter 
of cijfer te gaan schrijven. Bij de letters en cijfers kun je zien welke speler de snelste tijd heeft behaald. 

Pythagorea – VO  
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – gratis
Deze app kan worden gebruikt bij wiskunde. In het menu vind je 27 onderwerpen, met meer dan 350 opdrachten. Opdrachten op het gebied van lengte 
en afstand, gelijkbenige driehoeken, loodlijnen, pararellellogrammen, cirkels, puntsymmetrie en meer. Je kunt pas verder met de volgende opdracht 
wanneer je de huidige opdracht afhebt. Weet je het antwoord niet en wil je verder, dan kan dat door meerdere keren de pijl aan te raken. In het menu kun 
je per onderwerp zien hoever je bent. Heb je één van de 27 onderwerpen in jouw les zitten, dan is deze app een mooie manier om de stof te oefenen.

Thinkrolls Space – PO       
Geschikt voor iPad en iPhone – € 4,49
In de serie Thinkrolls is dit de vierde app. In deze serie gaat het om logisch denken. Je bent in de ruimte en mag verschillende levels op de planeten 
oplossen. Ze worden steeds iets moeilijker. Verplaats het karakter en breng deze over alle obstakels. Let goed op in welke volgorde en welke hulp 
je wanneer inzet. Zo kan het kaasmonster de kaas opeten, maar ook holle ruimtes opvullen. Verzamel onderweg punten in de vorm van harten en 
sterren. Van de punten kun je weer nieuwe karakters kopen. Een uitdagende game voor kinderen. 

Hoe werkt mijn lichaam – PO 
Geschikt voor iPad en iPhone – € 4,49

Maak met behulp van deze app kennis met het menselijk lichaam. Nadat je een lichaam (huidskleur) gekozen hebt kom je via de röntgen 
en de lopende band bij het volgende onderdeel. Door een keuze te maken uit één van de acht hendels (of meerdere tegelijk), leer je van 

alles over het bloedvatenstelsel, ademhalingsstelsel, urogenital stelsel, spijsverteringsstelsel, zenuwstelsel, skeletsysteem, spierstelsel en 
de huid. Kom op deze manier te weten hoe alle organen en onderdelen heten. Durf jij het aan om de woorden op de goede plek te zetten? 

Kijk ook wat er met het lichaam gebeurt wanneer deze in rust of in beweging is. En wat doet het lichaam wanneer je het warm of koud 
hebt? Een educatieve app voor kinderen die visueel prachtig weergeeft hoe het menselijk lichaam werkt.

Pythagorea 60° – VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – gratis  

Een vergelijkbare app als de vorige is de app Pythagorea 60°. Met 26 onderwerpen en meer dan 300 opdrachten is deze app geschikt voor 
meetkunde. Met onderwerpen als middelloodlijnen, ruiten, hoogtelijnen en meer. Weet je even niet wat er met een benaming of stelling 

bedoeld wordt? Kijk dan in de woordenlijst. Hier staat het met woorden en afbeeldingen uitgelegd. Ook deze app is een aanrader voor het VO.

Susan Tipt Apps

Onderwijsapp

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

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
tekst: Susan Spekschoor28
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Lesidee

Spelenderwijs rekenen, spellen en lezen

Aanbevolen door Kleutermeester Sander!
Bekijk zijn video over Presenter 10 en 
de touchtafel-tools. Scan de QR-code!
meestersander.nl

Woordenrace
Letters en woorden herkennen, benoemen en spellen.

Leerlingen zoeken de letters van de woorden die je achter 

de tractor herkent.  Zodra het woord compleet is, rijdt de 

Gelijke hoeveelheden
Hoeveelheden in combinatie met getalnotaties herkennen, 

benoemen en tellen.

Laat leerlingen de aantallen of getallen op de kaartjes 

bekijken en naar twee dezelfde waardes zoeken.

Stippen tellen
Stipgetallen met elkaar vergelijken op 

basis van volgorde in de telrij en door 

ze te vergelijken met corresponderende 

hoeveelheden. 

Laat leerlingen naar de juiste 

stipgetallen zoeken en de reeksen 

compleet maken.

Tip:
Maak een gratis Prowise Presenter-account aan via account.prowise.

com. Prowise Presenter is door iedereen volledig gratis te gebruiken. 

Direct aan de slag: 
Maak gebruik van de browser-versie (Chrome) 

of apps voor iOS, Android en Prowise Central. 

Met de touchtafel-tools werk je op een leuke manier aan bijvoorbeeld rekenen, spellen en lezen. 

De tools speel je met zoveel kinderen als je wilt. Spelenderwijs spijkert jouw klas kennis bij en wordt 

aan de 21st century skills gewerkt. Naast samenwerking bevorderen de tools het probleemoplossend 

vermogen en de ict-geletterdheid.

Touchtafel-tools in Prowise Presenter 10

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
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1� In eigen beheer ontwikkeld

Kijk goed na of de leverancier waar je het digibord koopt, de hard- 

en software volledig in eigen beheer heeft ontwikkeld. Je wil niet 

dat je gegevens terechtkomen bij externe partijen of landen buiten 

de Europese Unie, met risico op datalekken of misbruik.

2� Strenge Europese regels

Verzeker je van het feit dat het digibord (en de leverancier) 

voldoet aan strenge Europese en internationale regels op het 

gebied van productontwikkeling, veiligheid en privacy. Denk 

hierbij aan het land van afkomst, certifi ceringen (zie stap 5) 

en hoe men omgaat met belangrijke processen. 

De veilige digibord 
keuzewijzer

Kies in 7 stappen voor een veilig digibord 

Een digibord speelt een cruciale rol in het klaslokaal. Omdat leerkrachten en leerlingen er 
dagelijks mee werken, wil je als school alles met betrekking tot privacy en security goed 
geregeld hebben. Met deze keuzewijzer maak je de beste beslissing. 

Tekst: Jesper Kuijpers

Foto’s: Prowise 3� Een veilige app store 

Op veel digiborden kun je aan de slag met het downloaden van 

apps. Controleer hoe veilig de appstore is. Een grote volle openbare 

appstore (bijvoorbeeld Aptoide) lijkt een voordeel, maar bevat 

meer risico’s dan je denkt. Wat doet de leverancier om mall- en 

spyware buiten de deur te houden? Bevat de store apps die 

ongeschikt zijn voor kinderen? Of hinderlijke reclames? Vraag altijd 

na bij een potentiële leverancier hoe ze op een veilige manier apps 

aanbieden en wat ze doen om misbruik te voorkomen.

4� Software�updates

Leveranciers versturen (of claimen dat te doen) met enige 

regelmaat software-updates richting het digibord. Dit gaat vaak via 

internet, zogenaamde ota-updates. Vraag altijd naar een inhoudelijk 

overzicht van de recente ota-updates. Gebeurt dit daarnaast 

via beveiligde kanalen en eigen servers in de Europese Unie? 

Controleer of er geen poorten (poort 80 bijvoorbeeld) open staan. 

Dit verhoogt het risico op datalekken. 

5� Certificaten

Verdiep je in hoe de onderneming waar je het digibord aanschaft 

omgaat met de internationale privacywet- en regelgeving. Beschikt 

het bedrijf bijvoorbeeld over ISO- en CIPP/E-certifi ceringen of 

het Privacy Verifi ed-certifi caat? Laat het externe software-audits 

en ethical hackers toe? Verzeker je van bewijslast. Vertrouwen op 

‘blauwe ogen’ kan je een veiligheidsrisico opleveren.

6� Privacy cover

Beschikt het scherm over een webcam? Check dan goed of 

de camera af te dekken is met een privacy cover en of je de 

ingebouwde microfoons (in het scherm) kunt uitschakelen. Maak 

eindgebruikers hier ook bewust van. Zo weet je zeker dat er 

niemand ongewenst meekijkt of -luistert. 

7� Algemene veiligheid

Controleer de algemene veiligheid van het digibord. Beschikt het 

over speciaal veiligheidsglas en een robuuste behuizing? Vergeet 

hierin het liftsysteem zeker niet. Ga op zoek naar onafhankelijke 

veiligheidscertifi caten. Kies voor een lift die automatisch stopt met 

bewegen als er bijvoorbeeld een leerling onderdoor loopt.

keuzewijzerkeuzewijzerkeuzewijzerkeuzewijzer
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Figuur 1. Speelveld ‘De dierentuin’

tekst: Romy Noordhof en Jos Keuning32
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In de onderbouw aan de slag met programmeren? Op veel scholen zien we dat robots met dat 

doel de klas in worden gehaald. Bijvoorbeeld een Bee-Bot of Robotmuis. Met deze robots breng je 

kinderen op een speelse manier in aanraking met programmeren. Maar hoe zorg je ervoor dat het 

meer is dan leuk spelen?

B
edrijven, onderwijsprofessionals en onderzoekers zijn het 
erover eens dat Computational Thinking een belangrijke 
vaardigheid is waarvan kinderen in de toekomst gebruik zullen 
maken. In het onderwijs van de toekomst zal deze vaardig-

heid naar verwachting dan ook een belangrijke plaats gaan innemen. 
Computational Thinking is door SLO omschreven als1 ‘het procesmatig 
(her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het moge-
lijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen’. 
Programmeren is een manier waarop kinderen aan hun Computational 
Thinking vaardigheden kunnen werken. Maar hoe breng je kinderen in 
de onderbouw van het basisonderwijs in aanraking met programmeren? 
En hoe kun je jonge kinderen gericht helpen bij het ontwikkelen van 
programmeervaardigheden? Om die vraag te kunnen beantwoorden, 
moeten we eerst inzoomen op wat programmeervaardigheden zijn. 

Programmeren in de onderbouw
Zowel nationaal als internationaal is er momenteel veel aandacht voor 
brede (of toekomstgerichte) vaardigheden. In Nederland is recent in 
het kader van Curriculum.nu een generiek model ontwikkeld waarin 
relevante vaardigheden worden samengebracht2. Het model onder-
scheidt drie groepen vaardigheden: manieren van denken en handelen, 
manieren van omgaan met anderen en manieren van jezelf kennen. 
Programmeren vereist creatief, kritisch en probleemoplossend denken 
en handelen. Ze vallen in de eerste groep. Het is belangrijk dat kinde-
ren deze vaardigheden ontwikkelen. Maar wat is probleemoplossend 
denken bij programmeren? En wat is creatief of kritisch handelen? 
Kennisnet noemt zes bouwstenen. Vanuit deze bouwstenen kun je in de 
onderbouw met programmeren aan de slag.

Werken met een robot is 
meer dan leuk spelen

Programmeren in de onderbouw: 6 bouwstenen3

Algoritmes Een simpel algoritme kunnen maken voor een 
concrete situatie met een vooraf bepaalde set 
instructies.

Decompositie Een probleem kunnen opdelen in deelactiviteiten 
en deze in een logische volgorde kunnen plaatsen.

Patronen Patronen in bijvoorbeeld model, kleur of vorm 
kunnen herkennen in een activiteit of stappen-
plan.

Herhaling Begrijpen dat herhalingen activiteiten zijn die je 
automatisch meerdere keren kunt laten uitvoeren 
door een computer.

Fouten Begrijpen wat debuggen betekent en met een 
aantal strategieën simpele (proces)fouten kunnen 
oplossen.

Voorwaarden Begrijpen wat het statement ‘Als … dan …’ betekent 
en op basis van vooraf bepaalde tekens en acties 
met voorwaarden kunnen werken.

Leren met een robot 
Er zijn veel manieren om te oefenen met programmeren. Op de compu-
ter, met of zonder lesboek, maar een populaire manier is door te werken 
met robots. Door veel leerkrachten wordt het als voordeel gezien dat 
je met een robot bezig bent met een digitale vaardigheid, terwijl je 
niet per se achter een computerscherm hoeft te zitten. Dat maakt het 
makkelijker te integreren in het klaslokaal. Veel basisscholen experi-
menteren er dan ook al mee. Het werken met een robot kan zorgen 
voor een aangename leerervaring én leiden tot betere leerprestaties. 
Een win-win situatie dus. Maar niet als het alléén leuk spelen is. Samen 
met basisscholen heeft CitoLab, de onderzoeks- en innovatieafdeling 
van Stichting Cito, uitgezocht hoe je kinderen in de onderbouw van het 
basisonderwijs opbrengstgericht kunt laten werken met de robot-pro-
grammeermuis. Daarbij is gebruikgemaakt van het speelveld in Figuur 1.

Om het speelveld en de robot opbrengstgericht te gebruiken in de les 
kun je het volgende doen:  

A - Geef vooraf instructie
Leren begint met een goede instructie. Sommige kinderen kennen de 
robot al van thuis en kunnen er direct mee werken. Andere kinderen 
moeten eerst even oefenen. Vertel in ieder geval dat (1) de robot precies 
doet wat jij zegt, (2) de pijlknoppen links en rechts de robot op zijn 
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Figuur 2. Een door leerlingen gemaakt speelveld met obstakels 

33
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Referenties
1  http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-gelet-

terdheid/computational-thinking. 
2  https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-Handreiking-brede-

vaardigheden.pdf
3  https://maken.wikiwijs.nl/74282/Programmeren_in_het_PO#!page-1843082

Voorbeeld programmeeropdrachten bij het speel-
veld ‘Dierentuin’

Algoritmes Kun jij de robot helpen om bij <de zeehond> te 
komen?    

Decompo-
sitie

Hoe komt de robot via <de leeuw> snel bij <de 
olifant>?

Patronen Vergelijk de knoppen en de pijlkaarten. Zie je een 
patroon?

Herhaling Als je de robot dezelfde route nogmaals laat lopen, 
waar kom je dan? 

Fouten De robot moet naar <de vos>. Waar gaat het mis?

Voorwaarden Kies <3> keer <vooruit – draai linksom – vooruit>. Waar 
komt de robot? En als je < draai linksom > verandert in 
< draai rechtsom >?

plek laten draaien, en (3) de robot alles onthoudt totdat je de wisknop 
indrukt. Laat kinderen zelf de knoppen uitproberen en geef oefenop-
drachten om te kijken of ze de knoppen op de robot kunnen bedienen. 
Vraag bijvoorbeeld om de robot twee vakjes vooruit of opzij te laten 
rijden. Doe het samen als het niet lukt. 

B - Kies een leerdoel en opdracht
Je kunt de robot allerlei soorten opdrachten geven. De opdrachten kun 
je willekeurig kiezen, maar beter is het om de opdracht gericht te kiezen 
bij het leerdoel waar je met het kind aan wilt werken. Op basis van de 
zes bouwstenen kun je een keuze maken. Er is nagedacht over de volg-
orde van de bouwstenen en de bijbehorende voorbeeldopdrachten. De 
opdrachten nemen toe in complexiteit en abstractie.

C - Observeer en schrijf op wat je ziet
Via gerichte observatie kun je allerlei dingen te weten komen over de 
programmeervaardigheid van kinderen. Het is gemakkelijk om bij te 
houden of een kind de opdracht succesvol weet uit te voeren. Maar je 
kunt ook bijhouden hoeveel pogingen er nodig zijn, hoe op de opdracht 
‘opgelost’ wordt en welke fouten daarbij gemaakt worden. Bij oplos-
singsstrategieën kun je bijvoorbeeld denken aan Denkt route uit in het 
hoofd, Tekent de route uit op het bord of Begint direct met program-
meren. Bij fouten kan het gaan om Vakje overgeslagen, Draai gemist, 
Verkeerd geteld etc. Op basis van deze informatie kun je vaststellen bij 
welke bouwsteen het kind staat. Daarnaast kun je de informatie gebrui-
ken om het kind op maat te begeleiden naar de volgende bouwsteen. 
Precies wat opbrengstgericht werken inhoudt. En precies wat ervoor 
zorgt dat een robot meer wordt dan alleen leuk spelen. 

Manieren om hulp te geven

Activiteit Effect

Laat het kind ‘doelkaartjes’ 
neerleggen. Bijvoorbeeld een 
kaartje met het cijfer 1 op het 
vakje met <de ijsbeer> en het 
cijfer 2 op <de leeuw>.

Ontlasten van het werkgeheugen. 
Onthouden van het einddoel is 
niet meer nodig, alle aandacht kan 
uitgaan naar het programmeren.

Laat het kind de route visualise-
ren door ‘pijlkaartjes’ op een rij 
te leggen en daarna deze route 
intoetsen.

Door de visualisatie kunnen het 
kind en jijzelf beter zien welke denk-
fouten gemaakt worden. 

Zit er een fout in de route? Laat 
het kind aanwijzen bij welke 
pijl(en) het misging en pas de 
‘pijlkaarten’ aan.

Het kind kan makkelijker over zijn 
route nadenken: hij kan terug rede-
neren wat er fout ging.

Gebruik ‘pijlkaarten’ voor 
toepassing van de placeholder-
techniek: voor elk pijlkaartje 
dat het kind neerlegt, verplaats 
jij met de hand de robot op het 
speelveld.

Door een actie direct op het speel-
veld te visualiseren, ziet het kind 
welk gevolg zijn denkstap heeft. 

Spelvariaties
Wij hebben een dierentuin als speelveld gebruikt. Het speelveld bestaat 
uit 5 x 5 = 25 vakjes. De robotmuis werd op een plek op het speelveld 
gezet. Aan kinderen werd gevraagd om de robotmuis te programmeren 
om bij een bepaald dier op het speelveld uit te komen. Kinderen waren 
enthousiast! En de deelnemende scholen ook. Maar uiteraard is er meer 
mogelijk. Spelvariaties zijn eenvoudig online te vinden of zelf te verzin-
nen. Andere speelvelden zijn bijvoorbeeld te downloaden via internet. 
Ook kun je de kinderen een blanco speelveld geven en een eigen 
ontwerp laten maken. In Figuur 2 kun je een voorbeeld zien. Obstakels 
toevoegen is ook een leuk idee. En niet alleen dat. Je maakt de opdrach-
ten er gelijk ook moeilijker mee. Daarnaast kun je:

•  Kinderen zelf een verhaal met bijhorende route bij het speelveld 
laten bedenken;

•  Met twee robots op hetzelfde speelveld werken en kinderen laten 
samenwerken;

•  Eigen regels toevoegen aan het spel. Bijvoorbeeld: ‘Je mag niet over 
het vakje met …’ 

•  Het speelveld uitbreiden met meer vakjes om opdrachten complexer 
te maken;

•  Aan kinderen in hogere leerjaren vragen om een speelveld te maken 
en de robot uit te leggen aan de kinderen in de onderbouw.

Tot slot
Werken met de robot-programmeermuis of een andere robot is een 
leuke activiteit. Dat staat voorop en dat moet zo blijven. Maar door 
opdrachten beredeneerd te kiezen en gericht te observeren kun je 
kinderen écht helpen om nóg beter te worden in programmeren. Dat 
kan spelenderwijs. Jonge kinderen laten in vertrouwde situaties vaak 
bijna als vanzelf allerlei vaardigheden zien. Dan voegt observatie echt 
wat toe. Je komt te weten waar het kind staat in het leerproces. En het 
vertelt je hoe je het kind verder kunt helpen in het leren. Dan wordt het 
besturen van robots méér dan leuk spelen. Wil jij ook gebruikmaken 
van de materialen die ontwikkeld zijn? Het speelveld en de hulp- en 
opdrachtkaarten kun je samen met een aantal ‘Wijzers’ gratis downloa-
den via cito.nl/programmerenmetrobots. 
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L
eesMees werd tijdens de NOT 2019 
geïntroduceerd en is een nieuw digitaal platform 
met teksten en oefeningen voor begrijpend 
lezen voor leerlingen vanaf groep 6 van het 

basisonderwijs. Het platform is ontwikkeld door 
leerkracht Roland Bruijnzeels: “Ik heb LeesMees vanaf 
2016 uit onvrede met de huidige methodieken bedacht 
en ontwikkeld. Ik sta al jarenlang voor groep 8 op een 
basisschool in Den Haag. Mijn leerlingen ervaarden 
over het algemeen de reguliere methoden begrijpend 
lezen als saai en niet uitdagend. Het leesplezier 
was helemaal weg. Een ernstige constatering, zeker 
omdat het niveau van het begrijpend lezen sterk 
meeweegt bij het advies voor overgang naar het 
voortgezet onderwijs. Samen met mijn broer, die 
taalwetenschapper is, heb ik LeesMees ontwikkeld 
en het leesplezier als uitgangspunt genomen. We 
kiezen voor teksten die dicht bij de belevingswereld 

van leerlingen liggen: teksten over Fortnite, bekende 
vloggers, Nederlandse dj’s en kernenergie bijvoorbeeld. 
We hebben ook een aantal hulpmiddelen ingebouwd 
om de leesontwikkeling te ondersteunen en te 
stimuleren. Met LeesMees houdt de leerkracht de 
leiding en kan hij of zij maatwerk leveren: LeesMees 
is de verf, de leerkracht de kunstenaar”, aldus een 
gedreven Bruijnzeels. 
Ik log met een leerkracht account in en kan mijn 
leerlingen toevoegen. In principe is LeesMees alleen 
tijdens schooltijden toegankelijk, maar als ik de optie 
‘huiswerk’ activeer, kunnen leerlingen ook thuis 
oefenen. De leerling logt in en kiest met welke toets 
hij wil gaan oefenen. De leerling kan het lettertype 
van de tekst, ook de dyslexie font, grootte, kleur en 
achtergrond instellen naar eigen voorkeur. Ook kan 
de leerling de voorleesfunctie ReadSpeaker gebruiken 
wanneer het technisch lezen moeizaam gaat. De 
toetsen bestaan uit platte tekst en bevatten geen 
illustraties. Iedere tekst bevat 15 meerkeuzevragen 
met 4 antwoordmogelijkheden. De oefeningen 
doen een beroep op verschillende taalvaardigheden 
zoals woordenschat, verwijs- en signaalwoorden en 
samenvatten. De oefeningen vertonen veel gelijkenis 
met Cito-toetsen qua lengte en structuur. Na het 
inleveren van de toets, die overigens voortijdig niet 
gestopt kan worden, volgt direct een overzicht van het 
resultaat en het cijfer. Bij foutieve antwoorden wordt 
het juiste antwoord gegeven. Leerlingen kunnen hun 
resultaten inzien op hun eigen account en LeesMees 
geeft suggesties welke vaardigheden nog specifiek 
geoefend moet worden. Naast de toetsen kan een 
leerling oefenen met een specifieke vaardigheid, 
zoals woordenschat, samenvatten, tekstbegrip, 
synoniemen enzovoort. LeesMees biedt ook een 
uitgebreid overzicht van alle taalbegrippen die in het 
basisonderwijs aan bod komen. Ieder begrip wordt 
met tekst nader toegelicht en uitgelegd. Jammer dat 
deze teksten niet voorgelezen kunnen worden met de 
voorleesstem.

Conclusie
Voor leerlingen vanaf groep 6 op de basisschool 
biedt het platform LeesMees voor het trainen van 
begrijpend lezen bijna 80 teksten met oefeningen 
die veel gelijkenis vertonen met de Cito-toetsen. De 
ontwikkelaars hebben hier bewust voor gekozen, om zo 
leerlingen te laten wennen aan de Cito-vraagstelling en 
hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de eindtoets. 
Met LeesMees kunnen leerlingen leeskilometers maken 
door het lezen van aansprekende teksten die bij hun 
belevingswereld passen. Leerlingen die het technisch 
lezen nog onvoldoende beheersen, maken gebruik van 
de ondersteunende voorleeshulp ReadSpeaker die in 
het platform is ingebouwd. LeesMees is letterlijk vanuit 
de onderwijspraktijk bedacht en ontwikkeld door een 
leerkracht van groep 8. Alle bewondering hiervoor. 
Toch plaats ik enkele kritische noten bij dit nieuwe 
platform. De leesoefeningen vind ik qua structuur en 
aanbod te veel van hetzelfde: welke e� ect heeft dit 
op de motivatie van de leerling om met LeesMees te 
blijven oefenen? Ik ben benieuwd naar de leere� ecten 
op termijn: neemt daadwerkelijk het leesplezier van 
de leerlingen toe en gaat het begrijpend leesniveau 
significant omhoog? Ik raad de ontwikkelaar dan ook 
aan om de e� ecten van LeesMees, door middel van 
praktijkgerichte onderzoeken, te laten monitoren. 
Wil je zelf met LeesMees kennismaken? Vraag dan 
een gratis proefaccount voor drie maanden aan. De 
ontwikkelaar heeft dan ook teksten voor de groepen 4 
en 5 beschikbaar. 

ontwikkelaar
LeesMees

prijs
•  schoollicentie: € 5,15 per leerling 

per jaar
•  demo-account drie maanden: gratis

weblink
leesmees.nl 

Docenten recenseren voor Vives 
eduware rechtstreeks uit de praktijk. 
Deze maand aandacht voor LeesMees: een 

platform voor het trainen van begrijpend 

lezen in de basisschool en Studiereader. 

Een nieuw en prijswinnend platform voor 

het taalonderwijs in het mbo.

LeesMees

Oefenen van specifieke 

taal- en leesvaardigheden 

met LeesMees.

LeesMees teksten passend 

bij de belevingswereld 

van leerlingen uit het 

basisonderwijs.

Alle teksten en opdrachten 

kunnen worden voorgelezen 

met de ReadSpeaker hulptool. 
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U
itgeverij Deviant is een educatieve uitgever 
die lesmateriaal ontwikkelt voor het mbo, 
voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en 
vso. Tijdens de NOT 2019 won hun vernieuwde 

platform Studiereader de Publieksprijs mbo Innovatie 
Award en in juni won Starttaal in Studiereader ook 
een Comenius EduMedia Zegel in Berlijn. Uitgever 
Ruud van den Belt: “We zijn natuurlijk trots op de 
behaalde prijzen en het geeft ons de bevestiging 
dat we op de goede weg zijn. Studiereader hebben 
we samen met de onderwijspraktijk ontwikkeld. We 
hebben zelf lesgegeven met Studiereader en letterlijk 
de methodeontwikkelaars en programmeurs laten 
meekijken in de klas om te zien wat er gebeurt en 
uit te zoeken wat echt werkt. We zijn als educatieve 
uitgeverij volgens mij uniek in deze aanpak. We willen 
niet vanuit onze ‘ivoren toren’ lesmateriaal ontwikkelen, 
maar juist in samenspraak met het onderwijs: docenten 

én studenten. Het platform Studiereader hebben 
we ontwikkeld om de voordelen van online leren te 
benutten. Nadrukkelijk verliezen we het offline leren niet 
uit het oog en we geloven in een optimale balans tussen 
online- en offline educatie.” Uitgeverij Deviant biedt de 
leerwerkboeken Starttaal 2F en Starttaal 3F als eerste 
interactief in Studiereader aan. De digitale vormgeving 
bevat de volgende online mogelijkheden:

•  Notities maken en tekst markeren in opdrachten en 
theorie

•  Directe feedback op gegeven antwoorden en de 
kans om fouten te verbeteren

•  Open vragen zelf kunnen nakijken op basis van voor-
beeld antwoorden

•  Voorkennis activeren met een woordweb
•  Makkelijk online samenwerken en inzet van peer-

feedback
•  Videofragment blijft in beeld tijdens het maken van 

een opdracht
•  Luisterfragmenten zijn bij de opdracht direct 

afspeelbaar
• Afgeronde opdrachten plaatsen in het taalportfolio

Ik verken bovenstaande mogelijkheden en ervaar dat 
alles uitstekend werkt. De hoofdstuk indeling van de 
leerwerkboeken navigeert digitaal eenvoudig en als 
student heb ik overzicht welke opdrachten ik afgerond, 
gepauzeerd of nog niet gemaakt heb. Studiereader kent 
voor de student verbeteropdrachten en opdrachten die 
ze zelf kunnen nakijken. Na het inleveren van de verbete-
ropdracht ziet de student direct welke antwoorden goed 
en fout zijn: de student krijgt de mogelijkheid de fouten 
te verbeteren en opnieuw in te leveren. Bij de zelf-
nakijkopdracht vergelijkt de student het eigen gegeven 
antwoord met het voorbeeld antwoord. Studiereader 
kijkt de antwoorden bij dit soort opdrachten niet na, 
maar biedt de student de gelegenheid om zelf het eigen 
antwoord te vergelijken en aan te geven of deze ‘goed’, 
‘weet niet’ of ‘fout’ is. Alle toegevoegde notities en aante-

keningen zijn snel per hoofdstuk terug te vinden in een 
overzichtslijst. Prettig dat het bekijken en stopzetten 
van videofragmenten en het maken van de opdracht 
nauw met elkaar samenwerken. Hetzelfde geldt voor het 
afspelen van geluidsfragmenten. Een goed voorbeeld 
van hoe digitale functionaliteit het leren ondersteunt. De 
optie om een medestudent uit te nodigen om peerfeed-
back te geven op eigen gemaakte opdrachten biedt de 
mogelijkheid om vooral formatieve feedback te geven 
en te leren van elkaar. Ik heb als docent de mogelijkheid 
zelf aan de student feedback te geven en ik kan hierbij 
instellen of de student mag reageren op mijn feedback. 
Als docent kan ik alle gemaakte opdrachten van mijn 
studenten inzien en de voortgang monitoren in het 
docentenportaal. In het taalportfolio worden de afge-
ronde eindopdrachten als bewijsstukken opgeslagen.

Conclusie
Uitgeverij Deviant biedt in hun vernieuwde digitale 
leeromgeving Studiereader de theorie en de opdrachten 
uit de Starttaal leerwerkboeken in een interactieve vorm 
aan. Mbo-studenten kunnen in Studiereader diverse 
handige hulpmiddelen gebruiken, zoals uitlegvideo’s, 
mogelijkheden om online samen te werken en tools 
om zelf antwoorden na te kijken. De docent kan de 
verrichtingen van de studenten realtime volgen binnen 
de rapportagemodule. Het platform werkt intuïtief: je 
vindt snel je weg. Ik ben onder de indruk van de mak-
kelijke toepasbaarheid van de ingebouwde digitale tools 
die met recht het leren ondersteunen. De opzet van 
Studiereader vind ik meer dan geslaagd en de interac-
tieve vormgeving biedt duidelijk voordelen vergeleken 
met een folio leerboek. Uitgeverij Deviant zegt toe de 
komende periode ook de andere delen van Starttaal 
onder te brengen in dit platform. Zelf de mogelijkheden 
ervaren? Vraag een kennismakingspakket aan bij de 
uitgever. 

Studiereader

ontwikkelaar
Uitgeverij Deviant

prijs
•  Schoollicentie Starttaal 2F en 3F in 

Studiereader € 53,- per jaar/per student

weblink
studiereader.nl
uitgeverij-deviant.nl/studiereader

Zelf het werk nakijken en eventuele 

fouten verbeteren in Studiereader.

Nodig een medestudent uit 

om peerfeedback te geven 

op een gemaakte opdracht in 

Studiereader.

Eenvoudig notities toevoegen in het 

digitale leerwerkboek Starttaal.
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Erno Mijland is senior adviseur bij BCO Onderwijsadvies 
en -ondersteuning en publicist.

tekst: Erno Mijland36

Tjipcast
Als je veel actief bent met je smartphone, herken je het vast: de 
behoefte aan een tijdelijke oase van rust, even ontsnappen aan het bom-
bardement aan tekstuele en visuele prikkels en eens echt de diepte in. 
Zo’n oase kan een goed gesprek tussen twee mensen zijn. Die gesprek-
ken vind je bijvoorbeeld in de podcast van zelfstandig adviseur, docent, 
wetenschapper en schrijver dr. Tjip de Jong. In zijn Tjipcast neemt hij de 
tijd om interessante gasten te interviewen. Gesprekken van circa een 
uur, bijvoorbeeld over leren en onderwijs, veranderen en ontwikkelen in 
organisaties en werken als professional. Geen lichte kost, maar ‘food for 
thought’ om na afloop nog eens wat op door te denken en te lezen. In de 
speaker notes vind je suggesties met links. tjipcast.nl

Universiteit van Vlaanderen
Een toegankelijk minicollege van zo’n 15-20 minuten door een wetenschap-
per over een prikkelende vraag. Dat is het concept waarmee techpioniers 
Alexander Klöpping en Marten Blankesteijn in 2013 van start gingen met 
hun Universiteit van Nederland. Sinds 2017 is er ook een Vlaamse editie. 
Elke schooldag publiceert deze online universiteit een nieuw college. Onder 
de inmiddels zo’n tweehonderd colleges vind je antwoorden op vragen als 
‘Kunnen robots discrimineren?’ en ‘Waarom zijn vissen depressiever dan 
vroeger?’ Volg de colleges thuis op de bank (‘armchair education’) of bekijk 
en bespreek ze met je klas. universiteitvanvlaanderen.be

Waarom stellen we vragen?
Wat is de beste leraar die je ooit hebt gehad? Als je dat aan mij 
vraagt en ik mag een leraar noemen die ik alleen van YouTube ken, 
is mijn antwoord zonder twijfel: Michael Stevens. Op zijn kanaal 
VSauce combineert hij fascinerende onderwerpen, een enorme 
gedrevenheid en humor tot geweldige lessen met veel visuele 
ondersteuning. Stevens’ hoofd staat altijd aan om nieuwe vragen 
te verkennen. En ja, zo werkt het bij mij ook. In een TEDx-talk, 
opgenomen in 2013 in Wenen, legt Stevens uit wat hem drijft. Maak 
kennis met de ‘Why Game’ en leer over vragen waar we nooit een 
sluitend antwoord op zullen vinden, maar die toch de moeite van 
het bestuderen waard zijn.  youtube.com/watch?v=u9hauSrihYQ 

Erno kijkt en 
luistert
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L
eerlingen hebben echt de hulp nodig van volwassene om te leren 
hoe ze zich horen te gedragen online en moeten daarbij ook goede 
voorbeelden zien. Natuurlijk ligt deze taak ook zeker bij ouders, maar 
mijn ervaring is dat online gedrag mee wordt genomen naar school. 

Als leerkracht kun je dan onmogelijk negeren wat er speelt in de klas. Zelf 
probeer ik echt goed na te denken over wat in plaats, vraag toestemming 
aan mijn leerlingen als zij, ook al is het onherkenbaar voor vreemden, 
zichtbaar zijn en probeer deze boodschap op een positieve manier over te 
brengen. 

Ik ben alleen echt niet op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied 
van apps. in de leefwereld van mijn leerlingen. Daarom schakel ik graag 
hulp in. In de afgelopen jaren heb ik meerdere lesbrieven, methodieken en 
andere manieren ingezet om aandacht te besteden aan mediawijsheid. In 
dit artikel wil ik er twee bespreken waar ik positieve ervaringen mee heb 
opgedaan. 

Week van de Mediawijsheid
De eerste problemen rondom online gedrag in mijn klas deden zich rond 
oktober voor. De Week van mediawijsheid in november kwam mij dus erg 
goed uit. Het kost je als leerkracht ongeveer een uur per dag om deel te 
nemen Mediamasters gedurende deze week. Er zijn vier opdrachten die je 
verspreid over vijf dagen moet maken. Één dag kun je dus vrijhouden en er 
is een eindopdracht. Ieder jaar heeft deze week een aansprekend thema; 
in 2019 is dit Aan of uit? Mijn leerlingen hebben de afgelopen drie jaar erg 
enthousiast meegedaan. Voor de leerlingen uit groep 8 is het geheel niet 
saai om twee jaren achter elkaar deel te nemen, omdat de inhoud compleet 
anders is en zeer leerzaam en uitdagend. Het wedstrijdelement doet het 
natuurlijk ook erg goed. 

MediJA Praat
MediJA praat bestaat uit een twee sets kaarten. Gele kaarten voor 
kinderen vanaf 10 jaar en roze kaarten voor kinderen vanaf 13 jaar. Een 
groot pluspunt van deze kleuren vind ik dat je leerlingen in groep 7/8 
echt kunt laten schrikken met de vragen die op de roze kaarten staan. 
Daarmee ontdekken ze namelijk dat sommige sociale media dus nog 
helemaal niet door hen gebruikt mogen worden. De stellingen op de 
kaarten laten de leerlingen echt wel nadenken over hun eigen gedrag 
online. Zijn leerlingen echter nog niet echt online actief dan zullen zij 
nog steeds deel kunnen nemen aan de discussie. Zij hebben namelijk ook 
echt wel een beeld bij wat ze zouden willen en wat ze goed en fout vinden. 
Een uitgebreide recensie over MediJA Praat is te vinden op jufinger.nl/
medija-praat. 

Naast de genoemde middelen om aandacht te besteden aan groepsdruk is 
mijn ervaring dat de voorlichtingsles van Bureau Halt over groepsdruk ook 
goed aansluit bij mediawijsheid. Want ook online laten leerlingen zich 
meeslepen door de groep en doen ze daardoor dingen die ze wellicht 
alleen nooit gedaan hadden. Deze voorlichting heb ik nu twee keer 
mogen krijgen als leerkracht met een groep 7/8 en ik merk dat mijn 
leerlingen er echt van onder de indruk zijn. 

Zelf wil ik mediawijsheid ook meer terug laten komen op mijn website. Ik 
merk dat ik als leerkracht zoekende blijf naar hoe ik mee kan blijven groeien 
met mijn leerlingen en wat ik wel en niet als leerkracht zou moeten en willen 
doen op dit gebied. Door mijn ervaringen, lesideeën en materialen te delen 
hoop ik andere leerkrachten te kunnen helpen op dit gebied.  

Als leerkracht van groep 7/8 ontdekte ik tijdens mijn eerste jaar een nieuw onderwerp waar ik les over 

moest geven: mediawijsheid. Als jufinger.nl ben ik zelf op diverse socialmediakanelen te vinden en ik 

zie daar soms ook bij volwassenen dingen gebeuren waar ik van schrik.

Mediawijsheid in de klas
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tekst: Juf Inger

Erno kijkt en 
luistert
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Vloggen en online leren: 
ontdek wat het je kan opleveren

“I
k deel voortdurend artikelen en video’s met leraren, zodat 
ze hun lessen kunnen optimaliseren.” Met plezier prikkelt 
ze anderen om nieuwsgierig te zijn en te blijven leren. “Alles 
begint bij nieuwsgierigheid, ik probeer die dan ook op 

verschillende manieren aan te wakkeren.”

Stop je tijd en energie in dingen waar je invloed op 
hebt
Je zou jezelf kunnen afvragen waar al die ambitie en al dat delen 
vandaan komt. “Aan het einde van mijn studie tot leraar omgangskunde 
was er weinig werkgelegenheid in mijn vakgebied. Het zorgde voor 
behoorlijk wat druk en een negatieve flow. Ik deed er alles aan om te 
kunnen blijven waar ik zat; eigenlijk stelde ik me behoorlijk afhankelijk 
op. Iets waar meerdere (startende) leraren zichzelf in zouden kunnen 
herkennen.” 

“In die tijd kon ik gebruikmaken van een coach. Ik kwam bij Leraar van 
het jaar Marloes van der Meer terecht. Uiteindelijk leverde het gesprek 
me veel op. Ik ontdekte iets wat ik eigenlijk al wist: het is belangrijk om 
tijd en energie te stooppen in dingen waar je invloed op hebt en waar je 
blij van wordt. In mijn geval betekende dit schrijven, creatief bezig zijn 
en boeken lezen.” 

Bloggen en YouTube
Op de website blijvenleren.net schreef Shauna haar eerste artikelen. 
Ze werden positief ontvangen en al snel kreeg ze vragen van andere 
startende leraren. “Het aantal volgers op mijn socialmediakanalen 
volgde vlot. Na amper een jaar had Blijven Leren 2.000 likes op 
Facebook, kreeg ik boeken opgestuurd om te reviewen en begon ik een 
YouTube-kanaal. Rond dezelfde tijd in 2018 was Blijven Leren nog meer 
gegroeid en begon ik met het ontwikkelen van een online cursus om 
‘Met een goed gevoel voor de klas te staan’.” 

Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. Vanuit dat idee heeft Shauna Plompen, docent 

op een mbo en zelfstandig ondernemer, in 2017 haar platform ‘Blijven Leren’ opgericht. Ze is ervan 

overtuigd dat je grotere successen kunt behalen als je ervaringen en kennis met elkaar deelt. Ook ziet 

ze een lerende houding als belangrijk. In haar ogen is het belangrijk om een open en flexibele houding 

te hebben, zeker als je beseft dat onze wereld die continu in verandering is.

Tegenwoordig groeit de Blijven Leren community nog steeds en wordt 
Shauna steeds meer gevraagd om haar inzichten en tips te delen. “Ik 
verzorg inspiratiesessies, schrijf erover in vakbladen en voor uitgevers. 
Vanaf 2020 wil ik ruimte in mijn week creëren om echt van betekenis te 
zijn binnen organisaties, door langdurig te werken aan een leercultuur 
en aan vraagstukken die er in die specifieke context spelen.” 

Opleiden voor de toekomst begint bij een lerende 
houding
De noodzaak voor Shauna om flexibeler en opener te zijn, ontstond 
door de krimp op de arbeidsmarkt. “Tijdens dit proces ontdekte ik dat 
met je ontwikkeling bezig zijn wat leuks is. Voor mij betekende dat 
het uitstippelen van een eigen route, het bepalen van waar ik in wilde 
groeien, dat ik weer ‘in control’ was. Daar hoort bij dat ik ging bepalen 
waar ik voor sta en dat ik mezelf vaardigheden aanleerde. In korte tijd 
leerde ik een website bijhouden bijvoorbeeld. Mijn ondernemende 
houding heeft me een ondernemer gemaakt.”

De wereld verandert, we weten niet hoe de toekomst eruitziet en ook 
niet voor wat soort banen we onze leerlingen opleiden. “Wat we wel 
weten, is dat je graag wil dat men kan meebewegen, dat men kritisch is 
en weet waar hij of zij voor staat zodat je positie kunt innemen in wat 
er allemaal gaande is. Op deze houding zou je op moeten zetten. Je wil 
graag dat iemand openstaat om te leren, dat iemand binnen de context 
waarin hij of zij leeft naar mogelijkheden zoekt. Het is belangrijk dat 
iemand zichzelf zodanig leert inzetten, dat hij of zij een bijdrage levert 
aan de maatschappij.” Shauna heeft in loopbaangesprekken met haar 
leerlingen aandacht voor zulk soort onderwerpen. 

Shauna stipt aan dat in het nieuwe Trends of Shaping Education rapport 
van OECD (2019), dat belangrijke economische, politieke, sociale en 
technologische trends onderzoekt die van invloed zijn op onderwijs, 
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Vlogtips
Techniek
•   Gebruik je telefoon om te vloggen. Horizontaal filmen is wel 

een pré als je het later op YouTube gaat delen.
•   Gebruik om te beginnen simpele montageprogramma’s zoals 

iMovie of MovieMediaplayer. 
•   Weet dat als je iets op YouTube plaatst, het eigendom is van 

YouTube. Wil je dit liever niet, kun je VIMEO gebruiken en het 
delen op een eigen website.

Inhoud
•   Denk na over wat je wil delen (en ook wat niet!) met de kijker 

zodat je daar met filmen rekening mee kunt houden. 
•   Houd rekening met de AVG, je kunt niet zomaar iedereen in 

beeld brengen en je kunt ook niet alles delen over je leerlingen 
of school. 

•   Betrek anderen bij je vlog, dat maakt het echt leuker! Ook al is 
dat wel even spannend. 

Houding
•   Wees niet bang om jezelf te laten zien, ook bij de beste leraren 

of bij ondernemers gaat niet altijd alles van een leien dakje. 
Maar, heb vooral veel plezier in het vloggen! Succes! 

Handige links:

www.blijvenleren.net
www.instagram.com/shauna.blijvenleren
www.youtube.com/blijvenleren 

ben eerlijk over hoe het met me gaat en wanneer een break van ‘dingen 
naast het lesgeven’ even nodig is. Eigenlijk de dingen die elke leraar wel 
herkent in drukke perioden.” 

Er lijken nog niet zoveel leraren te zijn die zichzelf online laten zien 
door middel van vlogs. “Dat snap ik ook wel, want het is best spannend. 
Daarnaast is het zo dat wat online staat, online blijft staan. Tegelijkertijd 
levert het me ook heel veel op. Ik krijg reacties op mijn visie en op mijn 
werk, daar kun je veel van leren. Het is een goede manier om zichtbaar 
te zijn als beroepsgroep en om te leren van elkaar.” 

Tegenwoordig leren leerlingen en leraren veel meer online: wat levert 
het jou op? Er zijn verschillende manieren waarop je elkaar kunt 
inspireren en het internet helpt daarbij. Wat ga jij komend jaar doen 
om ‘gebruik te maken’ van wat er online is? Hoe ga jij je verdiepen in de 
leefwereld van je leerlingen? Wordt dat wat extra informeel collegiaal 
overleg (online of o� line) of ga je voor een vlog? Een heel fijn schooljaar 
gewenst! 

ook geschreven wordt over de veranderende wereld. In dit rapport komt 
naar voren dat het omgaan met de complexe en snel veranderende 
wereld de reorganisatie van formele en informele leeromgevingen zou 
kunnen vereisen. De inhoud en levering van het onderwijs zouden we 
opnieuw moeten indenken. “Ik denk dat informeel leren een steeds 
belangrijkere plek zou moeten krijgen binnen het onderwijs.” 

Informeel leren voor de leerling én de leraar
“Het valt mij op dat die lerende houding op verschillende plekken 
gevoed kan worden. Binnen de school en ook zeker daarbuiten. Ik 
schreef er in 2017 al over Blijven Leren: ‘Leren vindt niet alleen in de 
schoolbanken plaats’. Dat buiten en online leren, wordt steeds meer van 
deze tijd.” 

De generatie jongeren leert veel van online rolmodellen. Bandura 
(2009) deed hier onderzoek naar. “Social influencers leren kinderen hoe 
je make-up kunt aanbrengen, maar in hun ‘storytimes’ delen ze ook hoe 
ze omgaan met persoonlijke problemen. Het wordt steeds moeilijker om 
als ouder of leraar te weten welke ideeën jongeren waar opdoen. Je kunt 
je afvragen of dat ook altijd nodig is, maar we kennen de goede - en de 
slechte verhalen van online rolmodellen.” 

“Er liggen kansen voor scholen om aandacht te hebben voor wat 
leerlingen informeel leren. Je kunt hierbij denken aan het helpen bij 
het maken van ‘de transfer’. Je helpt jongeren met wat ze online leren 
te vertalen naar andere situaties. Het gaat om het expliciteren van de 
inzichten van de jongeren, met oog voor kritisch denken: wat heb je 
precies geleerd en wat vind je hiervan? Hoe kun je wat je hebt geleerd 
inzetten?” 

Hoe vloggen bijdraagt aan contact en leren
Voordat Shauna startte met vloggen, volgde ze zelf al een aantal 
vloggers. Het e� ect dat die mensen online hebben, merkte ze zelf ook 
op. “Ik kijk naar andere vloggers dan mijn leerlingen, maar het principe 
is wel hetzelfde. Door hier kennis mee te maken, kon ik de leefwereld 
van haar leerlingen beter begrijpen. Toen ik begon met video’s maken, 
ontdekte ik nog meer hoe de online wereld in elkaar zit.” 

Shauna startte met vloggen om te laten zien wat haar bezighoudt en 
om meer zijdelings kennis en ervaringen te delen. Bij de vloggers die ze 
zelf volgde, merkte ze dat ze de ‘tussendoor-praatjes’ vaak interessanter 
vond dan gepolijste beelden. “Gaandeweg heb ik ontdekt dat vloggen 
ook een goede manier is om contact te leggen. Niet het vloggen zelf, 
maar het reageren op elkaar en het starten van een gesprek naar 
aanleiding van vlogs. Daar onstaat nieuw contact.” 

Laat jezelf, maar ook je kennis en vaardigheden zien
Een vlog is een soort ‘videologboek’ waarin je vastlegt wat je doet op 
een dag of in een week. Dergelijke video’s zorgen ervoor dat je iemand 
beter leert kennen. “Een goede vlog gaat niet alleen maar over alle 
mooie momenten. Veel uit mijn privéleven deel ze ik en dat is een 
bewuste keuze. Drukke periodes op school zijn echter wel zichtbaar. Ik 
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ME
Deze aflevering van Wat maak je me nou? gaat over hoe 

toekomstige leraren bezig zijn met maakonderwijs. We 

nemen een kijkje in het Ontdeklab van de Utrechtse 

Marnix Academie, een lerarenopleiding 

basisonderwijs (pabo).

Wat NOU
JE ?MAAK

E
r hangt deze vrijdagmiddag een verwachtingsvolle, bedrijvige 
sfeer in het Ontdeklab van de Utrechtse Marnix Academie. 
Terwijl sommige vierdejaars pabo-studenten leerlingen ophalen 
van nabijgelegen basisschool De Regenboog, treffen anderen 

vast voorbereidingen voor de workshop muziek & ICT van zometeen: 
MaKey MaKey-sets, aluminiumfolie, de inhoud van een fruitschaal, 
werkbladen, digibord, stoelen, computerschermen, koptelefoons… 
oeps, dat zijn er niet genoeg. Gelukkig vind Arne Nusselder, docent 
muziek, een doos met oude headsets in het magazijn. Als even later 26 
nieuwsgierige kinderen uit groep 5/6 en 7/8 binnenkomen, staat alles 
klaar voor een middag ontdekkend leren.

Swingen en componeren
Al gauw is iedereen aan de slag met een van de beschikbare muziek-
programma’s. Het is interessant om de verschillen tussen de groepjes te 
observeren: in twee hoeken duiken de kinderen alleen of in tweetallen 
achter een scherm om een eigen compositie te maken met de program-
meertool Ik componeer, bij het digibord staan kinderen en studenten 
samen te swingen bij het cartoonbandje van Incredibox en weer een 
ander groepje probeert gezamenlijk Vader Jacob te spelen op een 
MaKey Makey-fruitpiano. 

Waar komen die verschillen vandaan? Ligt dat aan de kinderen, aan de 
voorbereiding of de presentatie van de studenten, of aan de program-
ma’s? “Aan alles een beetje”, licht Arne Nusselder toe. “Dit is de eerste 

keer dat deze studenten met kinderen in ons Ontdeklab bezig zijn, ze 
hebben deze programma’s al wel eerder zelf uitgeprobeerd. In de voor-
bereiding van vanmiddag hebben we gepraat over het belang van zelf 
ontdekken, creëren, verwondering, betrokkenheid en samenwerking. 
Al deze dingen zie je hier vanmiddag bij de kinderen, maar niet bij ieder 
groepje alles. Niet alle programma’s lenen zich bijvoorbeeld makkelijk 
voor samenwerking, dus als je vooral samenwerking stimuleren als 
doel hebt, kun je beter niet voor Ik componeer kiezen. Die tool (van het 
Metropole Orkest) heeft vooral creëren van je eigen muziekstuk als uit-
gangspunt – wat weer nauwelijks te bereiken is met de MaKey Makey. Ik 
ben benieuwd naar de reflectie van deze studenten volgende week over 
wat ze beoogden, in hoeverre het anders liep dan ze bedacht hadden en 
welke lessen ze daaruit trekken.”

Kennis 
Na een half uur verslapt de aandacht hier en daar, sommige kinde-
ren drentelen rond. Arne: “Na de eerste fase van verwondering en 
enthousiasme bereiken kinderen vaak een punt waarop ze niet verder 
kunnen. Ik neem Ik componeer als voorbeeld: hun compositie blijft dan 
hangen op een bepaald niveau. Dat is het moment voor de begeleider 
om actief te worden, vragen te stellen, iets te vertellen over vorm- en 
structuuraspecten van een muziekstuk. Om bijvoorbeeld te praten over 
verhaalopbouw: ‘Een paar kinderen zijn vriendjes met elkaar, het is heel 
gezellig. Dan krijgen ze ruzie. Maar dat vindt niemand leuk, dus willen 
ze weer vriendjes worden. Dat noemen ze een ABA-structuur. Zoiets kun 
je ook muzikaal verklanken; veel muziekstukken hebben die structuur. 
Kun je een voorbeeld bedenken?’ Dan bereik je verdieping in de les, dat 
vinden kinderen interessant, dan kunnen ze proberen zelf ook structuur 
in hun compositie aan te brengen. Om dat goed te kunnen begeleiden, 
hebben studenten zowel praktische kennis van het programma nodig 
(hoe werkt het, wat kun je ermee) als inhoudelijke kennis van het vak 
muziek.”

Balans tussen laten ontstaan en begeleiden
Maar maakonderwijs gaat ook over loslaten, over als begeleider je 
handen op je rug houden en de kinderen zelf laten ontdekken. Ook dat 
aspect is belangrijk deze middag: als de vruchten allemaal uitgetest 
zijn met de MaKey, en het klaarliggende aluminiumfolie ook, begin-
nen de kinderen zich af te vragen wat er nog meer geluid maakt. En zo 
verandert het bekertje koffie van een van de studenten in een MaKey 
MaKey-instrument. Arne vertelt hierover: “Mooi als zoiets vanzelf 
ontstaat, vanuit de kinderen. Maar als dat niet gebeurt, kun je dat stimu-
leren door als begeleider de vraag op te werpen hoe het zit met wel of 
geen toon voortbrengen. Je hoeft geen antwoorden te geven, maar je 
kunt wel zorgen dat ze zich dat afvragen en dingen gaan uitproberen.” 
Arne noemt nog een heel ander voorbeeld van hoe een begeleider 
soms heel actief moet zijn om zelf ontdekken door de kinderen te 
stimuleren: “Ik geef geregeld een workshop vanuit het vak muziek met 

Zelf ontdekken: 
dat moet je als 
leraar begeleiden
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?
Alle kinderen zouden 
moeten kunnen ontdekken 
hoe mooi het is hun eigen 
ideeën vorm te geven

Link:
marnixonderwijscentrum.nl/ontdeklab

emmers en ritmestokken. Als ik dat loslaat, slaan de meeste kinderen 
alleen maar enthousiast op de onderkant – veel lol, veel herrie, weinig 
muziek. Maar als ik zeg: ‘Wacht even, kijk even goed. Hoe kun je nog 
meer muziek maken met deze emmer?’ dan pas ontdekken ze: ‘O ja, ik 
heb ook nog een metalen hengsel, dat geeft een heel ander geluid. En 
er is een binnenkant.’ Het gros van de kinderen gaat pas op ontdekking 
als je die vraag stelt. Dan komen ze verder. Het lijkt in eerste instantie 
tegenstrijdig, maar dat is het dus niet: het zelf ontdekken moet je ook 
begeleiden.” 
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Opleidingsdocent Petra Jansen zette het Marnix 
Ontdeklab (mede) op

Welke plaats heeft maakonderwijs op de Marnix Academie?
“Wij zetten maakonderwijs in op verschillende plekken binnen 
onze lerarenopleiding. Niet als apart vak op het rooster, maar 
als onderdeel van verschillende vakken en vakoverstijgende 
modules. Zo zit het in onze natuur, milieu & techniek-lessen, bij 
de beeldende vakken, maar ook in de vakoverstijgende ‘Geïnte-
greerde Zaakvak Minor’ en in de profielen ‘Onderwijskunst’ en 
‘Wereld, Wetenschap en Technologie’. Maakonderwijs is bij ons 
vaak verbonden aan de inzet van nieuwe technologie en digitale 
geletterdheid.”

Wat gebeurt er allemaal in jullie Ontdeklab?
“Het Ontdeklab is vorig jaar opgezet vanuit het budget dat pabo’s 
hebben gekregen van de overheid om Wetenschap en Tech-
nologie een structurele plek te geven in het curriculum. Onze 
studenten kunnen hier kennismaken met nieuwe technologie 
en hoe je daarmee samen met leerlingen dingen kunt creëren. 
In sommige modules kunnen ze het geleerde direct toepas-
sen in de praktijk met schoolklassen die we uitnodigen in het 
Ontdeklab. We hebben in het Ontdeklab gekozen voor een eigen 
Marnix-insteek: het gaat ons niet alleen om het kennismaken met 
technologie maar ook om de vraag: waartoe? We dagen leerlin-
gen (en studenten) uit om na te denken over hoe ze met nieuwe 
technologie kunnen bijdragen aan een ‘betere’ wereld. Denk aan 
het maken van een app over gezonde voeding of een game over 
afval. Verder hebben we het Marnix Onderwijscentrum met een 
aanbod aan trainingen en nascholingen voor huidige leerkrach-
ten. Bijvoorbeeld een nascholing ‘Apps in de klas’, of een post-hbo 
‘Toekomstgericht Onderwijs’.”

Vind jij dat alle leerkrachten het geven van maakonderwijs in 
hun mars zouden moeten hebben?
“Alle kinderen zouden moeten kunnen ontdekken hoe mooi het 
is om iets te maken en hun eigen ideeën vorm te geven. En wat 
daarbij de mogelijkheden zijn van nieuwe technologie. Of dan 
alle leerkrachten dat moeten kunnen of dat er een taakverdeling 
is binnen het team, zoals je ook vakleerkrachten gym hebt, is een 
keuze van de school.”

Jullie studenten nemen hun maakonderwijs- en nieuwe tech-
nologievaardigheden natuurlijk mee naar hun stageschool?
“Als ze de materialen hier uitgeprobeerd hebben, willen sommige 
studenten er meteen mee aan de slag. Maar niet op alle stage-
scholen zijn de benodigde materialen aanwezig. Daarom hebben 
wij daar een uitleensysteem voor in onze Mediatheek. Studenten 
kunnen spullen lenen, zoals iPads; micro:bits, MaKey MaKeys, 
Blue-Bots, green screens. Als losse materialen of in leskoffers, 
waar dan bijvoorbeeld vijf Blue-Bots in zitten en een lesbrief met 
ideeën.” 
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“Als ik even snel iets wil opschrijven voor leerlingen, 
wil ik niet eerst het digibord hoeven aanzetten”
Als leraar wil je niet afhankelijk zijn van het digitale bord om wel of niet 
iets te kunnen opschrijven.  Zeker niet als je de hele les niets digitaals 
gaat doen of als je veel van lokaal moet wisselen, zoals in het voortgezet 
onderwijs. Marcel Hoogstoevenbeld, Ichthus Lyceum: “wij scrummen 
veel met leerlingen. Ik wil daarom een groot schrijfoppervlak waar ik 
met post-its op kan werken maar ook ruimte om onze digitale planning 
te laten zien”.  In het basisonderwijs is het whiteboard in het klaslokaal 
vaak al gevuld met de weekplanning, die wil je niet uitvegen om iets op 
te kunnen schrijven. 

“Groot voordeel van deze oplossing is dat je eindeloos 
kunt variëren”
Epson en Smit Visual staken de handen ineen: elk vanuit hun eigen 
expertise van respectievelijk de digitale en de analoge wereld. Zij 
bedachten een totaaloplossing: een projector die schaalbare projectie 
mogelijk maakt in combinatie met een whiteboard dat zo groot kan zijn 
als de hele wand. 

“Door de combinatie van een groot schrijfoppervlak en de mogelijkheid 
om digitaal te werken combineren we het beste uit twee werelden. Het 
scrummen doen we op het whiteboard en we presenteren digitaal onze 
vorderingen van een project erop.”, aldus Marcel Hoogstoevenbeld. 
Door de schaalbare projectie (80-100 inch voor kleine ruimtes tot 
500 inch voor grotere auditoria) kun je naar behoefte een groter of 
kleiner deel van je whiteboard gebruiken voor projectie. De rest van 
het whiteboard gebruik je om te schrijven. Daarmee richt je elk lokaal 

Veel scholen hebben naast het digitale bord ook een whiteboard opgehangen. Want analoog schrijven 

heeft nu eenmaal toch de voorkeur: het gaat sneller, kost minder handelingen en voelt voor veel leraren 

en leerlingen fijner. Maar ook het digitale bord biedt allerlei voordelen die je niet kwijt wilt raken. 

Helaas heeft een muur in het klaslokaal beperkte ruimte, dus het whiteboard is vaker kleiner dan leraren 

zouden willen vanwege de afmeting van het digitale bord. Het lijkt een niet op te lossen probleem, maar 

er is nu een oplossing.

Soms hoef je niet te kiezen: de voordelen 
van analoog schrijven én de voordelen 
van digitaal presenteren samen

in naar de wensen van de leraar. Je kunt de projector combineren met 
verschillende soorten Chameleon whiteboards. Juf Meike: “ik vind de 
magneethoudende borden ideaal. Ik heb er bijvoorbeeld smileys ophan-
gen, om met de kinderen te bespreken hoe ze zich die dag voelen. Maar 
ik kan er ook bij schrijven én op projecteren.”

Even dromen: het ideale lokaal
Hoe zou jouw ideale lokaal eruit zien? Een handige manier om daar 
achter te komen, is terugblikken op de afgelopen week. Heb je veel 
geschreven? Of gebruik je veel digitaal presentatiemateriaal? Het kan 
ook sterk variëren: bij het ene onderwerp heb je veel te projecteren 
terwijl er ook periodes zijn waarbij je genoeg hebt aan een stift en een 
whiteboard. Zorg dus dat je flexibel kunt zijn. Zodat jouw hulpmiddelen 
bijdragen aan je les en je niet tegenwerken. 

Voor meer informatie en inspiratie ga naar: 
chameleonwriting.nl/educatief
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Oefen het verkeer op school én thuis met de VR-game.
Haal zoveel mogelijk punten en dan... de echte weg op!

Ga naar wegwijsvr.nl/scholen

is een initiatief van en
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   en makkelijk

* Effect wetenschappelijk 

   bewezen

* Online dashboard 

   voor leerkrachten
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Speel MediaMasters 

en ontdek de wereld 

van mediawijsheid! 

MediaMasters is een MediaMasters is een 

spannende serious game spannende serious game 

voor groep 7 en 8 én dit voor groep 7 en 8 én dit 

jaar ook beschikbaar voor jaar ook beschikbaar voor 

de brugklas. Door het spelen van de game bouwen de brugklas. Door het spelen van de game bouwen 

leerlingen basiskennis op: hoe ga je mediawijs om leerlingen basiskennis op: hoe ga je mediawijs om 

met WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en met WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en 

nepnieuws? Leerlingen gaan samen in de klas én thuis nepnieuws? Leerlingen gaan samen in de klas én thuis 

de uitdagingen aan en bundelen hun krachten om de uitdagingen aan en bundelen hun krachten om 

MediaMissies te volbrengen.MediaMissies te volbrengen.

MediaMasters kan het hele schooljaar worden gespeeld, MediaMasters kan het hele schooljaar worden gespeeld, 

met als hoogtepunt de landelijke wedstrijd tijdens de met als hoogtepunt de landelijke wedstrijd tijdens de 

Week van de Mediawijsheid. Van 8 t/m 15 november Week van de Mediawijsheid. Van 8 t/m 15 november 

2019 strijden duizenden klassen om de titel ‘Meest 2019 strijden duizenden klassen om de titel ‘Meest 

mediawijze klas van Nederland’ en mooie prijzen. mediawijze klas van Nederland’ en mooie prijzen. 

Meedoen is gratis. Meedoen is gratis. 
Meld jouw klas aan

op MediaMasters.nl

Strijd mee om de titel 

‘Meest mediawijze 
klas van Nederland’ 
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D
e inmiddels gevleugelde uitspraak ‘Netflix en chill’* zegt het 
al. Netflix is gewoon chill. Een verregende zomerzondag, 
een knagende deadline, een verloren liefde, een kater, een 
depressie, ze zijn allemaal (tenminste tijdelijk) te bezweren 

met een paar uur Netflix. En dat niet alleen: Netflix verbindt puber en 
ouder in het kijken naar vampierenseries en vergemakkelijkt een duik 
in het verleden van de ouder. Full House, Friends, je hoeft er niet meer 
over te vertellen, je kunt het laten zien. En Netflix verbreedt. Natuurlijk, 
de algoritmes zorgen ervoor dat je een aanbod krijgt dat schijnt te 
passen bij je interesses, maar daarbij worden uitstapjes naar Turkse, 
Spaanse en Duitse series niet geschuwd. Wie de serie Phi kijkt, krijgt 
een heel ander (en natuurlijk niet te generaliseren beeld) van Turkije, 
dan wie slechts het nieuws sporadisch volgt via nu.nl.  

Netflix fixt onze gevoelens en onze relaties, waarom ook niet ons 
onderwijs? Goedkoper dan boeken, geen dure apparatuur nodig, en 
leerlingen kunnen zichzelf bedienen. Minder docenten voor de klas, 
lagere kosten en toch alle doelen bereiken! 

De Netflixburger
Toegegeven, niet voor alle vakkennis en vaardigheden is de 
Netflixmethode helemaal geschikt. Ja, je kunt documentaires bekijken 
voor geschiedenis en aardrijkskunde en ja, je kunt je talen oefenen 
(zet de ondertiteling aan/uit/op een andere taal), maar zolang ons 
curriculum redelijk vast blijft liggen, zal het niet genoeg zijn. 

Maar wat te denken van de vakken burgerschap en maatschappijleer? 
Waarom leren over de samenleving en andere culturen uit boeken, 
waarom discussiëren over actualiteiten, of dure (ervarings)des-
kundigen voor de klas? Laat leerlingen eens ruilen van Netflix-account 
met een leraar, hun opa, of een leerling uit een ander deel van het land 

Met ons onderbetaald en krimpend docentenlegioen krijgen we er ieder jaar een extra taak 
bij: vakkennis, vaardigheden, competenties, life skills, sociale ontwikkeling, gezonde voeding, 
persoonsontwikkeling, persoonsvorming, burgerschap en, en, en… We moeten steeds meer en we 

zijn met steeds minder. Echt geld om te investeren in meer docenten en meer leermiddelen is er niet. 

Of schijnt er niet te zijn. Niet getreurd, een vrij simpele en goedkope oplossing is binnen handbereik.

Quickfix Netflix: 
beter en betaalbaarder 
onderwijs

Netflix verbindt puber en 
ouder en vergemakkelijkt 
een duik in het verleden

en een week lang hun aanbod bekijken. Bespreken waarom pesten niet 
oké is? Oefenen met je grenzen aangeven? Totaal overbodig: laat ze 
zelf drie films over het thema opzoeken en deze bekijken. Voor deze 
vakken heb je dan ten hoogste nog een docent nodig die aanstuurt en 
controleert! 

Studievaardigheden, opruimen, plannen, lifeskills, loopbaan-
ontwikkeling? Daar zijn echt geen mentorlessen, decanen en coaches 
meer voor nodig. De puber die altijd alles kwijt is kijkt naar Marie 
Kondo. Voorafgaand aan de profielkeuze op de middelbare school 
kijk je series over verschillende beroepen, al dan niet geromantiseerd 
en gedramatiseerd. Trauma opgelopen? Er is vast een film of serie 
over. Leren presenteren? Bekijk de TEDx-filmpjes op Netflix! Seksuele 
voorlichting? Gênant, maar nu laat je ze gewoon Sex Education kijken. 
Krijgen ze alle belangrijke dingen mee, met een lach. 

Praktijklessen voor opleiding in de verzorging of de horeca? Netflix! 
Zumbo’s Just Desserts, House, er is genoeg keuze!  Zet er wel een bed 
of een keuken naast, want natuurlijk: oefening baart nog steeds kunst. 
Maar een docent die het voordoet is echt niet langer nodig! 

Voortaan verlaat je ons schoolsysteem niet meer als wereldburger, 
maar als Netflixburger. Met je digitale leerwereld voor altijd tot je 
beschikking in je eigen Netflix-account. Een vaardigheid voor het leven. 
Weet je even niet hoe je je verkering dumpt? Hup, Netflix! Nieuwe baan 
een beetje spannend? Nare ziekte? Enge buren? Stomme leerlingen? 
Hup Netflix! 

Goedkoper onderwijs, met minder docenten en een levenslang 
resultaat. Netflixisering van ons onderwijs, wat mij betreft kan het hoog 
op de agenda! 
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tekst: Inge Spaander

* Let op: Netflix en chill is een uitspraak met een dubbele 
laag – niet zomaar gebruiken. Zeker niet als volwassene. 
Weten wat het betekent? Zoek het antwoord op Netflix!
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Miloo
hét digitale leerplein

Proberen? Vraag een demo aan!

040 - 750 77 10 
info@skool.nl

Volledige integratie 

Eigen content

Webbased

Gepersonaliseerd én onderzoekend leren

www.skool.nl/miloo

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

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

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

Miloo is volledig webbased en daardoor platform onafhankelijk. Combineer Microsoft, 
Google en Apple met elkaar. Miloo is op elk device te gebruiken.
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De Vives van november zal zoals gebruikelijk in het teken staan van Mediawijsheid.

We gebruiken dan de kennis uit ons netwerk voor tips, lesideeën, websites en boeken 

die te maken hebben met mediawijsheid en ook informatievaardigheden.

Ik zal vooral eens op zoek gaan naar vooral de meest voorkomende uitglijders die we 

maken met elkaar, maar ook weer eens aandacht besteden aan fake nieuws en hoe je 

dat kunt herkennen. We gaan ook op weg naar de IPON die op 5 & 6 februari in Utrecht 

gehouden wordt. Misschien slim voor leveranciers, start-ups en andere innovatieve 

breinen om alvast te kijken naar de IPON-Award inzendingen. De jury van de IPON 

Awards zal ook in dit november nummer worden voorgesteld.

Natuurlijk houden we de vaste nieuwe en oude rubrieken aan.
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Kijk voor meer congressen op nationaleonderwijsgids.nl/onderwijsagenda

Agenda interessante lezingen 
en congressen

NIVOZ
Verschillende onderwijsavonden 2019-2020

Driebergen-Rijsenburg

https://bit.ly/2kp8wg8

Grey of the day lezingen
Zaterdag 2 november 2019 - 14:30 - Den Haag

Grey of the day lezingen
Maandag 4 november 2019 - 19:30 - Zwolle

Grey of the day lezingen
Dinsdag 5 november 2019 - 19:30 - Tilburg

Schooltools
Onderwijslinks
Eduware
Promoverende leraren 
Vives actueel 

vast&zeker

Landelijk Congres IBP en 
informatiebeveiliging en 
privacy in het onderwijs
9 oktober - Nieuwegein

https://www.poraad.nl/

Dag van het MBO
18 november - Apeldoorn

https://www.mboraad.nl/ 

Een hele conferentie 
over Drones (in het 
onderwijs)
7 november 2019 - Arnhem

https://www.onderwijscon-
ferentiedrones.nl/
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Wat is uw uitdaging 
voor het onderwĳ s?

ICT laten werken voor het onderwĳ s?

Bezoek stand A073 waar onze adviseurs met je in gespek gaan over 

uw uitdagingen. Drop your challenge op onze stand en verlaat de 

IPON met een advies voor uw school. Wanneer je een uitdaging of 

vraag inbrengt, ontvang je van ons een kleine verrassing (op=op). 

Voor meer informatie kunt u kĳ ken op www.switch.nl/ipon-2020.

SWITCH IT SOLUTIONS

Veel schoolorganisaties zijn gestart met de IBP-aanpak en documenten van Kennisnet. 
Inmiddels is er een groeiende behoefte aan een volledig geautomatiseerde omgeving 
die structuur en inzicht biedt. YourSafetynet heeft na overleg met Kennisnet een spe-
ciale IBP-tooling ontwikkeld die in deze grote behoefte voorziet: YourSafetynet IBP. In 
deze specifieke versie is de IBP-aanpak met het 5-stappenplan van Kennisnet volledig 
opgenomen.

De IBP-tooling van YourSafetynet begeleidt ICT-coördinatoren, FG’ers en privacy-
verantwoordelijken via de handige workflow stap-voor-stap door alle verplichte 
IBP-maatregelen. De tooling geeft via overzichtelijke dashboards inzicht in de voortgang 
en status van het traject. Dat voorkomt onnodige vertragingen. Dankzij automatische 
updates blijven scholen bovendien altijd compliant, ook bij nieuwe ontwikkelingen.

Meer weten over de mogelijkheden? 
Kijk op www.yoursafetynet.com/ibp

Al sinds jaar en dag is Kennisnet het kennisinstituut 
rondom actuele onderwerpen in het onderwijs. 
Honderden schoolorganisaties leunen op hun inzichten 

en informatiemateriaal. Ook voor alles rondom IBP 

(Informatiebeveiliging & privacy) biedt Kennisnet de 

scholen de nodige ondersteuning.

IBP-tooling van YourSafetynet 
borduurt verder op Kennisnet

47Advertorial
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Laat onderwijs spreken

Stap over naar Prowise GO
De complete én veilige online leeromgeving zonder IT-zorgen

Voor de leerkracht en leerling

Veilige online leeromgeving

Onderwijssoftware Prowise Presenter 10

 Rekentuin, Taalzee en Words&Birds

 Mobile device management

 Uitgebreide online portal (koppeling Basispoort)

Voor de ICT’er en bestuurder

Complete IT-ontzorging

 Inclusief volledige installatie en ICT-beheer

 Gratis support op locatie en via Customer Service

 Kickoff -programma en welkomstbox

 Privacy en kwaliteit gegarandeerd

Veiligheid leerlingdata

Binnen Prowise GO zijn leerlingdata en persoonsgegevens 100% veilig. Prowise werkt met eigen servers, 

werd recent opnieuw Privacy Verifi ed-gecertifi ceerd en beloond met de ISO 27001- en 9001-certifi ceringen.

Boek een vrijblijvende demonstratie via   www.prowise.com/prowise-go

*exclusief btw

Slechts 6 euro*per leerling per jaar,inclusief beheer.
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