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DE MEEST FLEXIBELE 

KLASLOKAAL  OPLOSSING!

Ontwikkeld voor elk type onderwijs

Complete educatie oplossing

Gebruiksgemak voor docent en ICT-er

Bevordert gebruik devices in de klas

Ondersteunt gepersonaliseerd leren

Compatibel met alle bestaande software

Newline touchscreens zijn speciaal ontwikkeld voor het klaslokaal. 
Dankzij de optical bonding technologie heb je geen last meer van 
hinderlijke reflectie. Zo kunnen alle leerlingen vanuit elke hoek in de 
klas de les goed volgen. De kijkhoek is groter, de kleuren zijn 
helderder en de schrijfervaring is bijna net zo natuurlijk als schrijven 
op papier. Op alle Newline touchscreens zitten standaard handige 
tools waarmee je bijvoorbeeld gemakkelijk laptops en smartphones 
kunt verbinden met het scherm en tools voor ICT-onderhoud. Ontdek 
zelf hoe gemakkelijk het Newline interactief klaslokaal werkt!

Wil je meer weten? Kijk op www.newline-interactive.com of neem 
contact met ons op +31 (0)88 344 49 66 / info@digizoo.com.
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6  Maatwerk in het voortgezet 
onderwijs  

De Delta-leerlingen van het Veluws College Mheenpark 
in Apeldoorn kunnen zelf bepalen op welk niveau ze 
een vak volgen. Mavo-, havo- en vwo-leerlingen pakken 
gezamenlijk projecten aan en gedurende de onderbouw 
worden ze vooral formatief getoetst. De groene omgeving 
maakt het af als uitgelezen locatie voor een inspirerende 
Masterkl@s over maatwerk en formatief leren. “Leren is 
een continu proces.” 

10 Dossier: De opmars  
van tienerscholen 

Steeds meer scholen willen leerlingen in hun eigen tempo 
de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs 
laten maken. De overgang zou er soepeler door verlopen. 
De niveaukeuze kan zo nodig worden uitgesteld. Vanaf 
2012 zijn de eerste scholen voor basis- en voortgezet 
onderwijs gestart met onderwijs specifiek voor leerlingen 
tussen de 10 en 14 jaar.

26 
Promoverende leraren 
Promoveren naast je drukke baan als leraar 

(b)lijkt een hele klus.Wat beweegt mensen om dit te 
doen? Bevalt het? Wat voor mooie ontdekkingen doen 
ze en welke hobbels moeten ze nemen? Vives laat 
promoverende leraren aan het woord. In dit nummer  
Bas Jongenelen, docent Nederlandse Letterkunde aan 
Fontys Lerarenopleiding Tilburg. 

40 
Wat maak je me nou?  
Een vrijdagmiddag in oktober, na schooltijd. 

In een lokaal van basisschool De Bron in Amsterdam 
druppelen de deelnemers binnen voor de derde workshop 
(in een serie van tien) Fashion & programmeren. Vijf 
meisjes en een jongen uit groep 6, 7 of 8, afkomstig 
van verschillende scholen in de buurt. Alles om de 
nieuwsgierigheid naar technologie stimuleren. 

december/januari

waar&wat

Van de hoofdredactie

40

Telkens als ik ‘van de hoofdredactie’ ga schrijven, 
bedenk ik dat ik nog steeds nieuwe profielfoto’s 
moet laten maken. Op de een of andere manier kan 
ik wel vertellen aan anderen dat je minstens elk 
jaar een nieuwe foto moet hebben, maar ik doe dat 
zelf niet. Mijn man (die zijn hele werkzame leven in 
onderwijs actief was) had daarvoor een motto: “Wat 
je van je leerlingen verwacht, moet je op zijn minst 
van jezelf verwachten.” Het klopt als een bus, maar 
er dan ook nog eens naar leven, dat is lastig.

Dat gevoel heb ik de laatste tijd ook vooral op 
Twitter, maar ook als ik met docententeams aan 
het werk ben. We weten allemaal hoe het moet. We 
weten allemaal dat we een rolmodel zouden moeten 
zijn, maar we gedragen ons er niet (altijd) naar. Een 
van de door mij meest gebruikte voorbeelden is 
eten en drinken in het klaslokaal. Bijna nergens is 
het toegestaan. Soms hangen er positieve regels: 
in de kantine mag je eten. Of negatieve regels: 
verboden te eten. Wanneer je met een aantal 
leraren na de lestijd in een lokaal samenkomt, 
zijn broodtrommels en koffiebekertjes bijna 
vanzelfsprekend. Ik heb nog geen tijd gehad om te 
eten, of ik was aan koffie toe. Net alsof het verbod 
niet geldt voor diegenen die het verbod opleggen. 
Misschien moeten wat meer naar onszelf kijken (in 
plaats van iets over anderen te vinden). Verbeter de 
wereld, begin bij jezelf.

In deze Vives magazine stelt Bertus, de nieuwe 
columnist, zich voor. Door hem kwam ik ook op de 
foto. Want hij heeft speciaal voor deze nieuwe taak 
een prachtige serie portretfoto’s laten maken. Dat is 
natuurlijk niet het belangrijkste, want zijn schrijven 
en schrijfstijl is belangrijker. Ga er vooral van 
genieten. Peter te Riele heeft in zijn recensies (zowel 
van games als van boeken) gebruik gemaakt van 
mindmaps, om zijn denkpatroon te visualiseren. Tip 
voor anderen om dat ook eens te proberen. Carla 
Desain is inmiddels een soort hoofdleverancier 
van artikelen, ook dit keer drie stuks van haar 
hand. Gelukkig was Brigitte Bloem zo lief om haar 
artikel project 10 tot 14 met ons te delen. We zitten 
bovenop de actualiteit, want onlangs besteedde het 
nieuws er ook aandacht aan. We gaan op weg naar 
de IPON en de jury (waar ik deel van uitmaak) van 
de IPON awards stelt zich voor. Je kunt je product 
nog steeds indienen trouwens.

Omdat het in plaats van een novembernummer een 
decembernummer is, kan ik jullie vanaf deze plaats 
alvast fijne feestdagen en een heel goed 2020 
toewensen. Zet 5 en 6 februari alvast in je agenda, 
wie weet gaan we elkaar daar ontmoeten. Anders 
kan het zo zijn dat we elkaar in Londen op de BETT 

gaan zien, want ook daar 
ga ik in januari weer eens 
naartoe…. met de trein. 
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Verplicht leren program-
meren binnen het primair 
onderwijs?
Op dit moment is programmeren of digitale 
geletterdheid op Nederlandse scholen geen 
verplicht vak. Echter, dit is in 15 Europese landen 
om ons heen al wel het geval. Ook al is digitale 
geletterdheid een speerpunt van het nieuwe 
curriculum, toch blijft programmeren in vele 
gevallen een ondergeschoven kindje.

De verwachting is dat als we op deze voet verder gaan, 
er een groot tekort van 800.000 goed geschoolde 
programmeurs in Europa is.

Ivo Poulissen, public policy manager Nederland 
ICT, geeft aan: “Deze situatie is onhoudbaar in een 
economie waar (digitale) technologie van groot belang 
is voor de toekomst. Het op een basale manier leren 
programmeren is een slag die nu in de EU door vijftien 
landen om ons heen is gemaakt. ‘Coding’ is daar in het 
vaste curriculum verankerd. Nederland staat voor de 
uitdaging een inhaalslag te maken”.

Echter, in de onderwijswereld is men sceptisch. Het 
belang van computers en de bijbehorende technologie 
wordt erkent, maar toch gaat verplicht leren 
programmeren te ver. De PO-raad, de sectororganisatie 
voor het primair onderwijs, geeft aan dat door deze 
sterke focus op digitale geletterdheid, het belang 
en de ontwikkeling van traditionele vaardigheden 
onderbelicht dreigt te raken.

Onderzoek heeft uitgewezen dat 30% van de 
respondenten van mening is dat programmeren 
een verplicht onderdeel dient te zijn van het 
onderwijsprogramma. 65% geeft aan een voorstander 
te zijn van programmeren binnen het onderwijs, maar 
is van mening dat de keuze hierin vrijblijvend moet zijn. 
De resterende 5% geeft aan geen voorstander te zijn 
van programmeren binnen het onderwijs.

De toepassingen hiervan in het onderwijs kunnen veel voordelen bieden voor leerlingen. Zo kan 
kunstmatige intelligentie worden ingezet om het onderwijs voor leerlingen te personaliseren, 
terwijl tegelijkertijd de werkdruk voor docenten wordt verlaagd. Om het gebruik van deze 
technologie in het onderwijs te stimuleren heeft het ministerie van OCW een strategisch 
actieplan ontwikkeld om het gebruik van kunstmatige intelligentie in het mbo te stimuleren.

Er zijn talloze toepassingsmogelijkheden die het leerproces voor zowel leerling als docent 
makkelijker kan maken. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van kunstmatige intelligentie als 
klassen-assistent, waarbij het de administratie kan bijhouden en rapporten kan maken. Ook kan 
het worden gebruikt voor learning analytics waardoor problemen eerder gesignaleerd kunnen 
worden. Zo kunnen passende oplossingen worden aangeboden.

Zoals eerder vermeldt kan kunstmatige intelligentie worden gebruikt voor personaliseren van 
het onderwijs. Door de programma’s te trainen op de voorkeuren van leerlingen en studenten 
sluit het lesprogramma beter aan op de eigenschappen en behoeften van de studenten. Al deze 
punten kunnen potentieel veel tijd besparen voor de docent en student.

Maar zijn er ook nadelen?
Eén van de risico’s van het gebruik van kunstmatige intelligentie in het onderwijs is dat het 
onderwijs hiermee te “onmenselijk” wordt. Daarnaast is er met digitalisering van processen altijd de 
mogelijkheid tot datalekken en is het de vraag hoe het met de privacy van betrokken partijen zit.

Het succesvol implementeren van kunstmatige intelligentie valt of staat ook met de 
infrastructuur die aangelegd wordt. Wanneer de internetverbinding wegvalt kan het zijn dat de 
student zijn digitale toets niet meer kan maken, of de docent vertraging oploopt met feedback 
geven op een project.

Technologische ontwikkelingen komen steeds sneller en vaker, ook in het onderwijs. Uiteindelijk 
moet de techniek zowel de docent als de student ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat 
alle betrokken partijen, de studenten, docenten, schoolbestuur, maar ook de ouders, de juiste 
afwegingen maken over hoe kunstmatige intelligentie het beste gebruikt kan worden.

Gratis toegang tot wetenschappelijke artikelen
Vanaf komend jaar krijgen leraren in het primair en voortgezet onderwijs en het 
middelbaar beroepsonderwijs het hele jaar lang gratis toegang tot meer dan een 
miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek.

Op dit moment kost het een leraar enkele tientallen euro’s om één artikel uit een 
wetenschappelijk tijdschrift te downloaden. Een flinke belemmering voor leraren die hun 
onderwijs willen vernieuwen met inzichten uit onderwijsonderzoek.

Daarom hebben verschillende instanties de handen ineen geslagen en bieden ze alle leraren en 
hun collega’s een jaar lang gratis toegang tot wetenschappelijke artikelen aan. Deze artikelen 
staan in de wetenschappelijke database EBSCO Education Source. Hier zijn meer dan een miljoen 
Engelstalige wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek te vinden.

Deelname aan de pilot is mogelijk voor alle geïnteresseerden die werkzaam zijn op een school in 
het primair of voortgezet onderwijs, of middelbaar beroepsonderwijs. Zo komt de pilot tegemoet 
aan de behoefte van vrije doorgang tot wetenschappelijke literatuur voor leraren.

De initiatiefnemers willen komend jaar de behoefte aan de artikelen en het gebruik hiervan in 
kaart brengen. Daarom worden deelnemers aan de pilot gevraagd om hun ervaringen enkele 
malen via een enquête te delen. Zo ontstaat er een beeld wat nodig is om te toegang tot deze 
wetenschappelijke publicaties te delen en wellicht structureel aan te bieden.

Kunstmatige intelligentie in het onderwijs
Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence of AI in het Engels) is een technologie 
waarmee computers worden ingezet om complexe problemen op te lossen of taken uit 
te voeren die voorheen alleen door mensen gedaan kon worden. De technologie kan 
waarnemen, leren en redeneren om zichzelf zo te verbeteren.

04 actueel_v167.indd   404 actueel_v167.indd   4 26-11-19   15:4026-11-19   15:40



SWITCH IT SOLUTIONS

Speciaal voor
studenten en 
hun leraren

Ontworpen voor het onderwĳ s
Op zoek naar een betaalbare laptop die speciaal ontworpen is voor studenten 

en hun leraren? Dan zit u goed bĳ  ons onderwĳ saanbod in samenwerking met 

Lenovo. Dankzĳ  de robuuste, krachtige constructie is het portfolio bestand tegen 

uitdagingen in de klas; van de fi ets naar school en verder. De accu gaat de gehele 

schooldag mee en de aansluitmogelĳ kheden maken de samenwerking soepeler 

dan ooit; aan en gaan!

Meer weten? Kom langs op onze stand A045 waar onze adviseurs graag met je in 

gesprek gaan of neem een kĳ kje op www.switch.nl/ipon-2020.

Windows 10 Pro means business

Switch IT Solutions is a proud partner of:
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Kicko� -kit BYOR
Build Your Own Robot, of BYOR, 
kennen we al wat langer. Met behulp 
van de input- en outputsensoren, 
verbonden met het easybord, kun 
je van kosteloos materiaal je eigen 
robot maken. Laat je creativiteit de 
vrije loop. Sinds de Eindhoven Maker 
Faire is er nu ook een kleine kit op de 
markt. De kick-o�  kit bevat een input- 
en een outputsensor plus een mini 
Easyboard en heeft een leuk prijsje 
om te starten met het maken van 
jouw eigen creaties. 
byor.nl/winkel/kicko� -kit/

Robotstofzuiger
Vooral als je huisdieren hebt, is het bijna nodig om dagelijks te stofzuigen. 
Een karweitje dat best wat tijd van je vraagt en waar ik persoonlijk niet echt 
blij van word. Gelukkig heb ik nu Herman. Herman is mijn robotstofzuiger. 
Elke ochtend rond half 6 stofzuigt hij een rondje door de benedenverdieping. 
In het opvangbakje zie ik terug dat hij zijn werk goed doet. We leren elkaar al 
aardig kennen. Wij zorgen dat er geen schoenen met veters of laptopsnoeren 
in zijn baan liggen. Hij zorgt dat we om zeven uur ’s morgens op een schone 
vloer beneden komen. Herman werkt via een app. Robotstofzuigers zijn er in 
vele merken. De bekendste is de Roomba, wij hebben er een van Blaupunkt. 

Zoekboeken met AR
Met augmented reality kun je een extra 
laagje toevoegen aan de werkelijkheid. 
Door de camera van je telefoon of tablet 
kijk je naar een boek of plaat en deze komt 
vervolgens tot leven. Op deze manier 
werken ook de nieuwe zoekboeken van 
uitgeverij Zwijsen. De boeken zijn bedoeld 
voor beginnende lezers, niveau AVI start. 
In de verhalen zitten woorden verstopt. 
Je moet heel nauwkeurig lezen om ze 
te vinden. Soms staan ze op hun kop 
of zijn ze schuingedrukt. Bij ieder leren 
lezen zoekboek is de gratis, bijpassende 
Augmented Reality-app te downloaden. In de 
app is het voorleesverhaal bij de illustraties 
te vinden. Wanneer je de prenten scant met 
de app, komen er extra woordjes naar voren 
die net iets moeilijker zijn. Zo is het boek 
langer te gebruiken en komt het verhaal nóg 
meer tot leven door de app.  
zwijsen.nl/in/leren-lezen-zoekboeken-
augmented-reality#serie

ToolsToolsTools

Roli
Roli bestaat uit een verzameling producten waarmee je op een innovatieve manier 
muziek kunt maken. Door te swipen, te tikken of te vegen maak je je eigen composities. 
De verschillende producten zijn aan elkaar te koppelen door een kliksysteem. Zo heb je 
een Seaboard dat je het best zou kunnen vergelijken met een vernieuwd toetsenbord 
van een piano. Daaraan koppel je dan bijvoorbeeld een Beatmaker kit. Je kunt werken 
met e� ecten, noten spelen of een hele track maken. Roli koppelt met software zoals 
Garageband of je kunt de Roli software gebruiken om je eigen composities te maken en te 
delen. roli.com/

Sphero Bolt
De Sphero Robobal kennen we al 
wat langer. De bal is echter weer 
helemaal vernieuwd. In de bal zit nu 
een programmeerbaar ledpaneel. 
Hierop kun je aangeven in welke 
richting de bal gaat of je kunt er een 
emoticon op zichtbaar maken. De 
Sphero Bolt heeft een ingebouwd 
kompas, infraroodsensoren en een 
sensor voor omgevingslicht. Twee 
Sphero’s kunnen hierdoor met 
elkaar communiceren en zullen niet 
botsen. Voor de besturing gebruik 
je de speciale app die verschillende 
niveaus bevat. Als je wat meer 
uitdaging wenst, kun je de bal 
bijvoorbeeld programmeren met 
Javascript.  
sphero.com/sphero-bolt

Robotstofzuiger
Vooral als je huisdieren hebt, is het bijna nodig om dagelijks te stofzuigen. 
Een karweitje dat best wat tijd van je vraagt en waar ik persoonlijk niet echt 
blij van word. Gelukkig heb ik nu Herman. Herman is mijn robotstofzuiger. 
Elke ochtend rond half 6 stofzuigt hij een rondje door de benedenverdieping. 
In het opvangbakje zie ik terug dat hij zijn werk goed doet. We leren elkaar al 
aardig kennen. Wij zorgen dat er geen schoenen met veters of laptopsnoeren 
in zijn baan liggen. Hij zorgt dat we om zeven uur ’s morgens op een schone 
vloer beneden komen. Herman werkt via een app. Robotstofzuigers zijn er in 
vele merken. De bekendste is de Roomba, wij hebben er een van Blaupunkt. 

zwijsen.nl/in/leren-lezen-zoekboeken-
augmented-reality#serie
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Earhoox
Oortjes passen mij eigenlijk nooit, gewoon te kleine oren. Aan de Apple 
AirPods begin ik dus niet eens. Veel te bang dat ik ze kwijtraak. In mijn 
zoektocht naar geschikte oortjes kwam ik de Earhoox tegen. Het is eigenlijk 
een haakje van siliconen dat je aan de Apple EarPods of Airpods bevestigt. 
Het is zo ontworpen dat het de sensoren niet hindert en je stopt het in je 
oorschelp waardoor je AirPods een stuk steviger zitten. Gezien de hoge prijs 
van dit soort oortjes geeft het een veilig gevoel. Je hebt Earhoox in blauw, 
zwart en wit. earhoox.com
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“A
ls school staan wij voor vaardig, verbonden en op 
maat”, vertelt Ilja Terwel, adjunct-directeur van de 
Delta-stroom van het Veluws College Mheenpark in 
Apeldoorn. “We zijn verbonden met elkaar en met de 

wereld om ons heen. ‘Op maat’, dat staat voor di� erentiatie. Maar, een 
aantal jaar geleden liepen we tegen de grenzen daarvan aan. We zagen 
havoleerlingen worstelen met het ene vak, terwijl ze een ander vak op 
een hoger niveau aan zouden kunnen. We begonnen met een clubje na 
te denken over wat voor ons de ideale school zou zijn. Uiteindelijk is dat 
Delta geworden.”

Delta bestaat naast de stroom Regulier. “De ene onderwijssoort is niet 
beter dan de andere”, benadrukt Terwel, “maar ik vind het goed dat 
er diversiteit is in het onderwijs.” De leerlingen die voor Delta kiezen, 
kiezen voor een systeem met meer aandacht voor vaardigheden, de 
mogelijkheid om elk vak op een ander niveau te volgen, en voor forma-
tieve evaluatie en persoonlijke begeleiding. 

Gedurende de onderbouw zitten mavo-, havo- en vwo-leerlingen in 
een stamgroep bij elkaar. Een groot deel van hun rooster is gere-
serveerd voor projectonderwijs, zo’n zes uur in de week. Tijdens 
instructiemomenten van steeds een halfuur, kunnen de leerlingen op 
hun eigen niveau uitleg krijgen. Daarnaast zijn er uren ingeroosterd 
voor keuzevakken als Ondernemerschap, Frans, Spaans, Sport en 
Expressie. Huiswerk wordt zoveel mogelijk op school gemaakt. 

De Delta-leerlingen van het Veluws College Mheenpark in Apeldoorn kunnen zelf 
bepalen op welk niveau ze een vak volgen. Mavo-, havo- en vwo-leerlingen pakken 

gezamenlijk projecten aan en gedurende de onderbouw worden ze vooral formatief 

getoetst. De groene omgeving maakt het af als uitgelezen locatie voor een inspirerende 

Masterkl@s over maatwerk en formatief leren. “Leren is een continu proces.”

Aandacht voor diversiteit 
in het onderwijs

Maatwerk en formatief leren 
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Ruimte in het programma
De ruimte in het rooster die voor deze indeling nodig is, ontstaat 
doordat de docenten zelf hun lessen arrangeren op basis van de SLO-
doelen. Op die manier kan onder meer de instructietijd flink worden 
verkort. “Voor Nederlands krijgen de leerlingen bijvoorbeeld maar drie 
keer 30 minuten per week instructie”, vertelt Terwel. 

“Maar in die tijd staan ze wel compleet aan”, valt M&M-docente Inge 
Brekelmans haar bij. “Ik heb hier nu geen ordeproblematiek.” Om de 
leerdoelen van Mens & Maatschappij te behalen, zet Brekelmans onder 
andere het materiaal van VO-content in. “Ik doe dat op verschillende 
manieren. Bij het onderdeel aardbevingen gebruiken we de vragen 
en begrippenlijsten uit de Stercollecties. Ook bij het project ‘Weer en 
klimaat’ maken we veel gebruik van het materiaal.”

De docenten van de domeinen Nederlands en Natuur en Techniek 
zetten eveneens de Stercollecties in. “Als directie stimuleren wij dat de 
Delta-docenten het lesmateriaal bij de leerdoelen zoeken, in plaats van 
andersom. Hierbij is het handig als ze beschikken over verschillende 
leermiddelen. Mede daarom zijn wij als school lid van VO-content. 
Secties hebben de vrijheid om zelf te bepalen of en in welke mate ze 
gebruikmaken van het materiaal van VO-content; de ene doet dat meer 
dan de andere.” 

Leerplan
De kern van Delta is het leerplan, daarin legt een leerling zijn individuele 
doelen vast. Bijvoorbeeld op welk niveau hij een vak wil volgen, welke 
taken hij in de school wil oppakken, of wat zijn doelen zijn op sociaal-
emotioneel vlak. Terwel: “Dat begint al voordat ze op school komen en 
gaat door tot en met klas 3.”

Geschreven waarderingen van de vakdocenten leveren de input voor 
het leerplangesprek dat de leerling iedere periode met zijn of haar 
persoonlijk mentor voert. De leerling neemt daarin het initiatief. De 
‘feedback en feedforward’ uit dat gesprek leveren weer inspiratie voor 
nieuwe leerdoelen.  

Proces
Formatieve evaluatie is een belangrijk uitgangspunt van het Delta-
concept. Brekelmans heeft zich dat onderwerp helemaal eigen gemaakt. 
Samen met haar wiskunde collega Karin Haarman onderhoudt ze 
de blog formatiefleren.nl. Ze begonnen de blog omdat er wel veel 
theoretische kennis, en toch maar weinig praktische informatie over 
het onderwerp te vinden was. De blog werd een onverwacht succes. “Ik 
denk omdat deze ons enthousiasme weerspiegelt. De grote meerwaarde 
van formatief leren, is dat je leerlingen niet langer ‘afstraft’ met een 
cijfer, maar bepaalt wat er nodig is om een leerdoel alsnog te behalen. 
Dat motiveert. Leren wordt meer een proces dan voorheen.”

Dat de nadruk ligt op ontwikkeling en geschreven waardering, wil niet 
zeggen dat er op Delta niet meer summatief getoetst wordt. De score 
wordt dan weergegeven in ‘nog niet voldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’. 
Brekelmans: “De uitslag kan zijn dat we aan een onderwerp nog moeten 
werken.” Vanaf de tweede helft van leerjaar 3 krijgen de leerlingen 
cijfers voor de overgang naar de bovenbouw. Terwel: “Je moet ze ten-
slotte ook voorbereiden op het examen, en dat is summatief.”

Over VO-content

VO-content is een stichting zonder winstbejag opgericht door het 
onderwijs. VO-content gelooft dat door leren en onderwijzen op 
maat, de kwaliteit van het onderwijs beter wordt. Om dit te bereiken 
ontwikkelt VO-content naast open leermateriaal zoals 
de Stercollecties en de extra programma’s Eindexamensite.nl, 
OefenprogrammaEngels.nl, Rekensite.nl en Portfoliosite.nl
diverse trainingen en Masterkl@ssen in samenwerking met scholen.

Ik hoop dat docenten 
gaan inzien dat het 
geven van cijfers 
uiteindelijk henzelf 
en de leerlingen 
belemmert

Masterkl@s
Tijdens de Masterkl@s kunnen de deelnemers in carrouselvorm in 
gesprek met directie en docenten over het concept Delta en over for-
matief leren. Een gesprek met de leerlingen is dan ook zeker de moeite 
waard. Brekelmans: “Ze zijn heel trots op Delta en zien zichzelf echt als 
uitdrager van het onderwijsconcept. Terwel: “Dat ze in presentaties aan 
scholen die bij ons door het jaar heen op bezoek komen, aan direc-
teuren kunnen vertellen hoe ze hun doelen hebben bereikt en welke 
investering ze daarvoor hebben gedaan, dat is zeker de opbrengst van 
die leerplangesprekken.”

Aansluitend aan de carrousel delen Karin Haarman en Inge Brekelmans 
van de blog formatiefleren.nl hun expertise. Brekelmans: “Ik hoop dat 
docenten gaan inzien dat het geven van cijfers uiteindelijk henzelf en de 
leerlingen belemmert. Je moet loslaten dat alleen getoetste kennis blijft 
hangen. Als je van begin af aan zorgt dat leerlingen leren omdat ze iets 
willen snappen, dan krijg je daar als docent heel veel energie van. Ik zou 
nooit meer in een cijfersysteem kunnen werken.”

Terwel: “Ik wil aan de deelnemers van deze Masterkl@s laten zien dat 
als je iets wil, er echt veel mogelijk is. Scholen hebben heel veel vrijheid, 
maar benutten de helft niet door gewenning en angst. Op een gegeven 
moment moet je erin geloven en het gaan doen. Ik vind het niet erg dat 
we niet over ieder detail hebben nagedacht, wij groeien met de kinderen 
mee.”
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Recensies 

TITEL: DIGITALE INTELLIGENTIE
WAT JE MOET WETEN, LEREN EN DOEN IN EEN DIGITAAL VERBONDEN 
SAMENLEVING
AUTEUR: HANS HOORNSTRA & WIJNAND VAN LIESHOUT
UITGEVER: BUSINESS CONTACT
AANTAL PAGINA’S: 192
PRIJS: € 25,-

Met ‘Digitale intelligentie’ (be)schrijven 
Hans Hoornstra & Wijnand van Lieshout 
een prachtig model voor het opdoen 
van (digitale) 21e-eeuwse vaardigheden. 
Het Columbus-model is een krachtig 
instrument om aan de slag te gaan 
met de digitale intelligentie. Het boek 
in pocketformaat is vlot geschreven, 
voorzien van verhelderende grafieken 
en bruikbare verwijzingen en linkjes. 
De opbouw is logisch:
• Wat je moet weten?
• Wat je moet leren?
• Wat je moet doen?
•  Digitale intelligentie in de praktijk

Omdat de term 21e-eeuwse vaardigheden nogal ter discussie 
staat, is het Columbusmodel erg welkom, bruikbaar en een krachtige 
verbetering. Bovendien spreekt het tot de verbeelding en sluit beter aan 
bij de doelgroep (zowel docenten als leerlingen). 

Kindercorrespondent Tako Rietveld wil 
kinderen een stem geven bij alles wat er in 
hun leven gebeurt: thuis, op school, in hun 
leefwereld en in de politiek. Die stem wordt nog 
te weinig gehoord en beluisterd. Daarom schrijft 
hij een handboek voor (meer) jeugdparticipatie. 
We moeten jongeren niet alleen een goede stem 
geven maar vooral ook beter (be)luisteren. Ze 
zijn medeburgers en moeten serieus genomen 
worden. Dat is beter voor hen én voor de 
volwassenen. Dus laat dat kinderen weten, 
voelen en ervaren. Hoe? De richtlijnen vind je 
in dit handboek en haal je uit de interviews met 
jonge en oude ervaringsdeskundigen. Journalist 
Tako Rietveld werkte als verslaggever en 
presentator bij het NOS Jeugdjournaal en schreef 
het boek ‘Kinderen hebben Nieuws’. Een man met 
een missie. Daar kunnen we in de opvoeding en 
het onderwijs wel wat mee. Na bestudering van 
het boek zette ik de inhoud om in onderstaande 
mindmap.

Als Columbus de digitale 
oceaan bevaren! 
Hijs de zeilen!

EEN SLEUTEL VOOR LERAREN EN 
OUDERS ALS DE MONDEN VAN KINDEREN 
OP SLOT LIJKEN TE ZITTEN

Hans Hoornstra & Wijnand van Lieshout 

van (digitale) 21e-eeuwse vaardigheden. 

Omdat de term 21e-eeuwse vaardigheden nogal ter discussie het boek ‘Kinderen hebben Nieuws’. Een man met 

TITEL: HANDBOEK JEUGDPARTICIPATIE
KINDEREN WORDEN GEEN MENSEN, ZE ZIJN HET AL
AUTEUR: TAKO RIETVELD
UITGEVER: DE KINDERCORRESPONDENT
AANTAL PAGINA’S: 160
PRIJS: € 25,-

TITEL: BREEK DE STILTE
OVER SELECTIEF MUTISME EN EXTREME VERLEGENHEID BIJ KINDEREN  
AUTEUR: EUSTACHE SOLLMAN  
UITGEVER: PICA
AANTAL PAGINA’S: 149 
PRIJS: €25,-

Sommige kinderen zijn op school extreem verlegen of gesloten, soms is er zelfs sprake van selectief mutisme. Hoe 
ga daarmee om, op school en thuis? Eustache Sollman beschrijft in heldere taal wat selectief mutisme inhoudt, hoe 
(spreek)angst kinderen in de greep kan houden. Dankzij veel praktijkvoorbeelden en concrete handreikingen krijgen 
leerkracht en de ouders handreikingen en inzicht om kinderen weer durf en een stem te geven. Het boek kent een 
heldere opbouw:
1. Wat is selectief mutisme? 3. In de klas
2. Behandeling 4. Thuis

Het boek opent met een passende liedtekst van Stef Bos: Breek de stilte. Zie ook YouTube: https://youtu.be/
yeKhSYVv4rU. Fijne overzichtelijke lay-out met een levendige afwisseling van voorbeelden maken het boek zeer 
leesbaar ook voor niet-professionals. Goed ook om af te sluiten met instanties die leraren en ouders verder kunnen 
helpen, evenals de lijst met aanbevolen vakliteratuur.

Voor alle volwassenen
die kinderen een 
betere stem gunnen!

tekst: Peter te Riele8
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TITEL: IK WIL SPELEN!
HET JONGE KIND BINNEN HET JENAPLANCONCEPT
AUTEUR: ANITE VAN OIJEN & INGRID NAGTZAAM
UITGEVER: NEDERLANDSE JENAPLAN VERENIGING
AANTAL PAGINA’S: 288
PRIJS: €35,-

Eindelijk een boek over jenaplanonderwijs aan jonge kinderen.  Het jenaplanconcept is een 
interpreteerbaar streefmodel maar hoe geef je dat vorm voor het kleuteronderwijs, het onderwijs aan 
jonge kinderen? Jenaplanspecialisten Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam zijn door de Nederlandse 
Jenaplan Vereniging Nederland gevraagd om daar antwoord op te geven. Dat resulteerde in een lijvig 
boek van bijna 300 bladzijden: groot formaat (23x23 cm), fullcolour, veel foto’s en een strakke vormgeving. 
De auteurs vertellen niet hoe het moet, maar hoe het kan. Ze duiden de grondvesten vanuit de 20 
basisprincipes, de 10 jenaplanessenties, de kwaliteitskenmerken, de basisactiviteiten en de geschiedenis. 
Veel praktische voorbeelden in woord en vooral ook in beeld. Prachtige, exemplarische foto’s die – of je 
nu beginnende stamgroepleider bent of een ervaren rot in het vak bent – zullen aanzetten tot reflecteren 
en inspireren. Gedurfd om in hoofdstuk 3 meer dan 60 bladzijden uitsluitend in fotobeelden te vertellen! 
Dat maakt het boek zeer geschikt voor scholing en verdieping van het jenaplanconcept. Temeer omdat 
er aan het einde van sommige hoofdstukken afgesloten wordt met vragen  ‘Om over na te denken’, maar 
ook schema’s en observatiewijzers. Ook erg raadzaam om te lezen als je in de midden- of bovenbouw aan 
het werk bent. Maar zelfs als jouw school geen jenaplanschool is, zul je veel waardevolle inzichten voor 
de onderbouw vinden. Misstaat in geen enkele basisschool en is voor elke jenaplanschool een ‘must’! In 
onderstaande mindmap is de inhoud van het boek terug te vinden.

leren en uitgeven kan écht revolutionair

Spelen in

hoekenUITDAGENDE
Jonge kinderen stimuleren tot rijk spel

Bianca Antonissen

Spelen in

hoekenUITDAGENDE
Jonge kinderen stimuleren tot rijk spel

EEN PRACHTIGE UITDAGING 
VOOR KIND ÉN LEERKRACHT!

TITEL: SPELEN IN UITDAGENDE HOEKEN
JONGE KINDEREN STIMULEREN TOT RIJKSPEL
AUTEUR: BIANCA ANTONISSEN
UITGEVER: MAAK JE EIGEN ONDERWIJSBOEK 
AANTAL PAGINA’S: 150
PRIJS: €35,-

Wie eenmaal aan het lezen slaat, merkt al gauw dat Bianca Antonissen 
weer een juweeltje heeft afgeleverd. De ingerichte leeromgeving komt 
praktisch en doelgericht aan de orde. Onderbouwd vanuit verschillende 
concepten en startend vanuit inzicht en overzicht komen in drie delen acht 
hoofdstukken aan bod: Theorieën over spel en het inrichten van hoeken, 
De hoeken inrichten, Regels en routines, Spelbegeleiding, De hoeken 
inrichten, Hoeken aanpassen, In elke hoek en Veel gestelde vragen (FAQ). 
Een hoge informatiedichtheid voor de gewenste onderwijspraktijk 
aangevuld met aansprekende foto’s doen recht aan onderwijs waarbij 
leerlingen weer kinderen kunnen zijn: veel ruimte voor eigen initiatief, 
fantasie, prikkeling van alle zintuigen, interactie met andere kinderen. 
Kortom dit boek is een ode aan het kleuteronderwijs en een cadeau voor 
kind en leerkracht!

VOOR WIE MET WISKUNDE 
GRAAG WIL AANMODDEREN 
OF ZWIJNEN!

HET ONDERWIJS IN 
VORM OF NIET IN VORM? 
DAT IS DE VRAAG!
TITEL: GEVORMD OF VERVORMD?
EEN PLEIDOOI VOOR ANDER ONDERWIJS
AUTEUR: JAN BRANSEN
UITGEVER: ISVW UITGEVERS
AANTAL PAGINA’S: 211
PRIJS: € 25,-

Jan Bransen neemt stelling tegen het huidige 
onderwijs: het roer moet om! Ons onderwijs is 
gebaseerd op achterhaalde en incoherente ideeën, 
zo stelt hij. In het boek schept hij eerst de kaders 
met een inleiding: Onderwijs is mensenwerk. 
In deel 1 beschrijft hij hoe de vervorming
plaatsvindt. Hij behandelt hoofdstukken als: 
toetsen maken of kennis opdoen? Of: gaat het 
om het resultaat of om de weg? In deel 2 komt hij 
met nieuwe perspectieven: vorming. Hier gaat 
het om een nieuwe mentaliteit, je zelfvertrouwen 
automatiseren, je eigen rol leren spelen en 
professioneel samen leren. 

Fijn dat het mopperen in deel 1 wordt gevolgd door 
het opperen in deel 2. Een richtinggevend boek dat 
in tijden van onderwijscrisis een welkom geluid is. 
Laten we de uitdaging aangaan in de vorm van een 
dialoog met iedereen die uit dit boek conclusie kan 
trekken. Het boek blijft in eerste instantie weg bij 
het wat en hoe en begint bij het waarom. Daarmee 
zet het de deur open voor nieuwe verstandige 
initiatieven. Voor professionals en ouders die werk 
willen maken van vernieuwde inzichten.

Het onderwijs vormt niet: het vervormt. Dat komt 
doordat het uitgaat van verkeerde aannames. Neem 
de aanname dat je eerst jarenlang moet leren voor 
je kunt meedoen aan het maatschappelijk leven, 
of de aanname dat kennisverwerving het best in 
kleine brokjes gebeurt, waarbij je voortdurend 
toetst. Dit alles leidt tot een cultuur waarin alles 
meetbaar moet zijn en waarin diploma’s je gevoel 
van eigenwaarde kunnen maken of breken. Dit zijn 
ideeën die meer kwaad doen dan goed.

Het onderwijs kan zoveel beter. Het kan vormen, 
en om dat te bereiken moet het roer om. Primair 
onderwijs hoort te draaien om de ontwikkeling van 
het zelfvertrouwen, zodat kinderen hun stemmen 
durven te verhe� en. Het voortgezet onderwijs 
hoort ervoor te zorgen dat jongeren een positie 
verwerven waarin ze ertoe doen, op school en op 
straat. En al het zogenaamde ‘hogere onderwijs’ – 
wat een term! – organiseren we voortaan in duale 
trajecten, waarin leren en werken samengaan.

9
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tekst: Brigitte Bloem10
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Steeds meer scholen willen leerlingen in hun eigen tempo de overstap van basisschool naar 
voortgezet onderwijs laten maken. De overgang zou er soepeler door verlopen. De niveaukeuze kan 

zo nodig worden uitgesteld. Vanaf 2012 zijn de eerste scholen voor basis- en voortgezet onderwijs 

gestart met onderwijs specifiek voor leerlingen tussen de 10 en 14 jaar. Inmiddels is een netwerk van 

initiatieven ontstaan en heeft 10-14-onderwijs een plekje in het regeerakkoord gekregen. In dit dossier 

belichten we de stand van zaken van 10-14-onderwijs in Nederland.

W
e spreken met projectleider Lenie van Lieverloo van het 
Netwerk 10-14-onderwijs en met Jelle Jolles, emeritus 
hoogleraar Neuropsychologie en autoriteit op het gebied 
van leren en het brein. Bovendien laten we drie 10-14 

initiatieven de revue passeren. Tot slot geeft SLO tips om zelf een 
10-14-curriculum te ontwikkelen.

De overgang van basisschool naar middelbare school is voor veel 
leerlingen een major life event. De overstap heeft grote impact op hun 
hele functioneren, op wat ze kunnen en niet kunnen, op hun interacties 
met leeftijdgenoten en volwassenen. Ze worden geconfronteerd met 

De opmars van 
tienerscholen

Dossier 10-14-onderwijs

een nieuw en veel groter gebouw, nieuwe leraren, nieuwe klasgenoten, 
nieuwe vakken, huiswerk, toetsen. Voor een deel van de leerlingen komt 
dit schakelmoment te vroeg. Ze zitten niet lekker in hun vel, moeten 
vaak op hun tenen lopen, lopen vast en vallen na verloop van tijd 
tussen wal en schip. “Scholen waren al langer op zoek naar manieren 
om de overgang soepeler te laten verlopen. Men was niet uit op een 
stelselwijziging, maar ‘enkel’ op zoek naar een doorlopende route voor 
leerlingen”, vertelt onderwijsadviseur Lenie van Lieverloo. Zij houdt zich 
al jaren bezig met 10-14-onderwijs en is projectleider van het netwerk 
van scholen die dit specifieke onderwijs aanbieden. De eerste pilots 
zijn kleinschalig en daar is Van Lieverloo blij mee. “Bij grote projecten 

3 initiatieven 

De LeerOnderneming
In 2016 nam Onderwijsgroep Zuid-Hollandse 
Waarden het initiatief voor 10-14-onderwijs in 
Ridderkerk. Resultaat was de LeerOnderneming. 
Leerlingen van de LeerOnderneming leren vooral 
door te doen. In plaats van in vakken, wordt er in 
zes domeinen gewerkt: math, science, creation, 
culture, communication en care&choice. Elk 
domein omvat een aantal vakgebieden en de 
daarbij behorende kerndoelen. 

Binnen de domeinen werkt de school met 
modules, deze worden door de leerlingen 
uitdagingen genoemd. Het werken aan deze 
uitdagingen heeft sterk ‘het leren door doen’ 
in zich. De LeerOnderneming geeft leerlingen 
langer de tijd om zich te ontwikkelen op het 
niveau dat bij ze past. In vier jaar tijd worden de 
leerlingen voorbereid op een zo realistisch en 
kansrijk mogelijke doorstroom naar klas 3 vmbo, 
havo of vwo.

Spring High
Spring High in Amsterdam Nieuw-West is een 
initiatief van de Esprit Scholengroep en Stichting 
Westelijke Tuinsteden en startte drie jaar geleden. 
Spring High werkt niet met vaste groepen, huis-
werk of roosters. Zowel leraren uit het basis- als het 
voortgezet onderwijs geven er les. Vanaf groep 7 
van het basisonderwijs zitten de leerlingen samen 
met leerlingen van de middelbare school in één 
gebouw. In plaats van een ‘harde’ overgang van de 
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  tips om een 10-14-curriculum te ontwikkelen

Niet alleen 10-14-scholen, maar ook reguliere scholen in het primair 
en voortgezet onderwijs hebben baat bij een doordacht 10-14-cur-
riculum. SLO begeleidt enkele scholen in de 10-14-pilots die mogelijk 
gemaakt zijn door het ministerie van OCW. De eerste ervaringen 
leveren de volgende tips op voor scholen die met 10-14-onderwijs 
aan de slag willen gaan.

1.  Neem tijd voor het ontwikkelen van een visie
  Een visie is de verbindende schakel tussen alle onderdelen van het 

curriculum. Neem tijd om als ontwikkelteam een visie te ontwikke-
len die richting geeft aan wat je wilt bereiken met 10-14-onderwijs.

2. Ontwikkel duidelijke leerlijnen en leerdoelen
  SLO heeft samen met een aantal 10-14-scholen leerdoelkaarten 

ontwikkeld. Een leerdoelkaart bevat per vak en vakonderdeel 
concrete inhoudelijke en vaardigheidsleerdoelen voor leerlingen 
en geeft bijbehorende beheersingsniveaus aan. Leraar en leerling 
kunnen op basis van een leerdoelkaart per vakgebied en onder-
werp bepalen op welk niveau de leerling zit en welke stappen 
nodig zijn om op een volgend niveau te komen. 

 http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/10-14-leerdoelenkaarten 

3. Maak keuzes in leerdoelen
  Leerdoelen geven inzicht in hetgeen geleerd wordt. Maak daarin 

duidelijke keuzes. Kies een kern van doelen voor alle leerlingen en 
geef mogelijkheden tot verbreding en verdieping, het liefst door 
leerlingen zelf gekozen.

4. Neem voldoende tijd voor evaluatie
  Evaluatie is nodig in alle fasen (analyse, ontwerp, ontwikkeling en 

implementatie) van curriculumontwikkeling. Durf te experimente-
ren en met de geleerde lessen ruimte te nemen om het curriculum 
te verbeteren.

5. Leer van andere 10-14-scholen
  Elke 10-14-school ontwikkelt een eigen curriculum met schoolei-

gen accenten vanuit de eigen visie. Maar in dat ontwikkelproces 
zitten vaak gedeelde leerpunten. Stel je open voor andere 
10-14-scholen en bevraag partners die willen meedenken in het 
10-14-curriculum.
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raken leerlingen gemakkelijker uit het vizier. Bovendien voorziet deze 
vorm van onderwijs aan de behoeften van een deel van de leerlingen.” 
Inmiddels gebeurt er al veel. Voorbeelden zijn Spring High in Amster-
dam, de Onderwijsroute 10-14 in Zwolle, het Tienercollege in Gorinchem 
en de LeerOnderneming in Ridderkerk die nu al een aantal jaren lopen. 
Van recentere datum zijn initiatieven als Agora 10-15 in Groesbeek, de 
Tienerschool in Sneek en SOOOOL 10-14 in Horst. “Ook tal van nieuwe 
initiatieven staan op stapel”, weet Van Lieverloo.

Geen ‘knip’ na groep 8
Het principe van 10-14-onderwijs is dat leerlingen grofweg in de laatste 
twee groepen van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het 
voortgezet onderwijs de doelgroep vormen. Er is geen ‘knip’ na groep 
8. De initiatieven voor dit specifieke onderwijs zijn allemaal ontstaan 
vanuit een nauwe samenwerking tussen basisscholen en middelbare 
scholen en krijgen in een aantal gevallen steun van de lokale overheid. 
Ook de rijksoverheid is enthousiast. In het regeerakkoord is afgespro-
ken dat het 10-14-onderwijs meer ruimte krijgt. Op het congres van het 
Netwerk 10-14 Onderwijs in april van dit jaar verwoordde onderwijs-
minister Arie Slob het als volgt: “10-14-onderwijs draagt eraan bij dat 
kinderen minder snel in een selectiemoment terechtkomen. Dat is beter 
voor de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs. Het kan ook 
kansengelijkheid bevorderen, omdat nogal eens kinderen juist in de 
overgang in de problemen komen. Het kan ook helpen om doorlopende 
leerlijnen verder te stimuleren.”

De kern van 10-14-onderwijs volgens Van Lieverloo is oog hebben voor 
doorlopende talentontwikkeling en keuzes just in time maken, passend 
bij de ontwikkeling die een kind doormaakt. “Bij alle initiatieven staat 
de doorlopende ontwikkeling van de leerling centraal. Er wordt goed 
gekeken naar de individuele leerling. De keuzemomenten zijn dan ook 
op maat. Je verlengt het proces waarin de leerling zich oriënteert, zich 
steeds meer bewust wordt van wat hij of zij kan en wil en waar hij of zij 
gemotiveerd van raakt. Het is niet alleen een uitstelmoment.”

Veel interesse
De lokale 10-14-initiatieven zochten elkaar al gauw op. Van Lieverloo: 
“We begonnen met een aantal kwartiermakers, bestuurders die hun 
schouders onder 10-14-onderwijs willen zetten. We vormen niet alleen 
een netwerk om opgedane kennis en ervaring te delen, maar trekken 
ook samen op om de belangen te behartigen richting overheid en 

Jelle Jolles: 
“Forse verschillen in 
ontwikkeling pleiten 
voor 10-14-onderwijs

wetgever. Er is veel interesse bij collegascholen. De behoefte van leer-
lingen wordt herkend en erkend door veel mensen in het onderwijs.” In 
opdracht van het ministerie van OCW zet onderzoeks- en adviesbureau 
Oberon op dit moment de eerste ervaringen op de pilotscholen op een 
rij. Hoe ervaren leerlingen het 10-14-onderwijs, zijn er knelpunten, wat is 
de onderliggende visie van de verschillende initiatieven? De resultaten 
komen volgens planning najaar 2020 naar buiten.

Individueel traject
De 10-14-initiatieven richten zich niet alleen op leerlingen die meer 
rijping nodig hebben, maar ook op leerlingen die al veel eerder met 

basisschool naar de middelbare school ontstaat 
er pedagogisch-didactisch en vakinhoudelijk een 
doorlopende leerlijn. In hun eigen tempo werken 
de leerlingen aan opdrachten en projecten. Twee 
keer per jaar hebben leerling, ouders en school 
een ontwikkelgesprek, waarbij de leerlingen hun 
voortgang op de leerdoelkaarten laten zien en 
vertellen waar ze trots op zijn en wat ze geleerd 
hebben over zichzelf en over de leerstof. Pas op 
hun veertiende komt er een schooladvies over 

wat een passend examenprogramma zou zijn en 
stromen de leerlingen door naar het derde jaar van 
vmbo, havo of vwo.

ACADEMIE TIEN
Dit schooljaar is een groep van 19 leerlingen 
uit groep 7 en 8 in het gebouw van middelbare 
school ACADEMIE TIEN in Leidsche Rijn gestart. 
In de ochtend krijgen ze ‘gewoon’ les zoals op de 
basisschool, ‘s middags proeven ze aan het voort-

gezet onderwijs. Ze krijgen dan bijvoorbeeld van 
een leraar Mens en Maatschappij van ACADEMIE 
TIEN les in de werking van vulkanen. Vervolgens 
gaan ze in groepjes met dit thema aan de slag. 
Iedere leerling op zijn of haar eigen niveau. Het 
concept is een initiatief van schoolbesturen 
NUOVO en SPO Utrecht, maar leerlingen van alle 
Utrechtse scholen zijn welkom.
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Tienercollege in Gorinchem https://tienercollege.nl  

LeerOnderneming 
in Ridderkerk

www.deleeronderneming.nl

Spring High in Amsterdam www.springhigh.nl

Onderwijsroute 10-14 
in Zwolle 

https://ooz.nl/onderwijsroute-10-14/ 

De Overstap in Zetten www.lvbueren.nl/onze-school/de-overstap

TienerschoolO2G2 
in Groningen 

www.simonvanhasselt.nl

Onderwijslab010 
in Rotterdam 

https://onderwijs010.nl/onderwijslab010

Nova Tienercollege
in Dordrecht 

www.nova-tienercollege.nl  

Agora 10-15 
in Groesbeek  

https://montessoricollege.nl/onze-school-
2/agora-onderwijs/agora-10-15-groesbeek/

Tienerschool in Sneek www.tienerschoolsneek.nl  

Tienercollege Noordoost-
polder in Emmeloord

www.tienercollegenop.nl/ 

SOOOOL 10-14 in Horst https://sooool10-14.nl  

ACADEMIE TIEN in Utrecht www.academietien.nl

Academie 1014 in Almere http://academie1014.nl/

het basisonderwijs klaar zijn en op maat vooruit willen. Van Lieverloo: 
“Beide typen leerlingen werken vooral vanuit hun eigen interesse en 
mogelijkheden.

Juist omdat elke leerling een individueel traject aflegt”, benadrukt ze, 
“verandert de rol van de leraar. Dit type onderwijs vraagt een andere 
vorm van begeleiding. Dat is een ingewikkelde zoektocht naar wat het 
beste werkt om aan de behoeften van de leerlingen te voldoen. Maar 
er is veel animo bij scholen en leraren om dat te onderzoeken. We doen 
deze zoektocht ook samen, als netwerk. Zo leren we iedere dag van 
elkaar.” Omdat leerlingen een individueel traject afleggen, wordt bij de 
meeste initiatieven intensief gebruik gemaakt van ICT. “ICT is een eigen-
tijds en niet weg te denken middel om onderwijs op maat te leveren, 
maar dat is in het reguliere onderwijs inmiddels niet anders”, zegt Van 
Lieverloo. Voor geïnteresseerde scholen heeft ze een advies. “Ga niet 
over één nacht ijs, onderschat het niet. 10-14-onderwijs is niet iets waar 
je de blits mee moet willen maken. Overdenk goed waar je leerlingen 
behoefte aan hebben, onderzoek dat en ontwikkel dit type onderwijs 
heel zorgvuldig vanuit een visie. Geen enkel 10-14-initiatief is een experi-
ment met leerlingen.”

Verschuiving van het vervolgonderwijs
Neuropsycholoog Jelle Jolles heeft veel expertise over de ontwikkeling 
van tieners. Volgens de emeritus-hoogleraar is er veel voor te zeggen 
om voor leerlingen het keuzemoment voor vervolgonderwijs naar een 
hogere leeftijd te verschuiven. “Over de hele periode van de pre-adoles-
centie, die rond het achtste jaar start, en de midden-adolescentie, rond 
14-15 jaar, zijn er forse verschillen in ontwikkeling. De variatie in fysieke 
ontwikkeling is zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan de lengte van kinde-
ren en de verschillen tussen jongens en meisjes.” Nog veel belangrijker 
vindt Jolles de verschillen die voor het oog niet zichtbaar zijn. Hij doelt 
dan op individuele verschillen in cognitieve, emotionele en sociale 
ontwikkeling.

“Kinderen die opgroeien in een gezin waarin ze cognitief, emotioneel en 
sociaal gestimuleerd of in elk geval gefaciliteerd worden, hebben een 
voorsprong op kinderen die in een wat ’schraler’ milieu opgroeien”, legt 
hij uit. “Schraal kan dan betekenen dat je weliswaar fijne en liefheb-
bende ouders hebt, maar dat er weinig speelgoed, nauwelijks boeken 
en weinig intellectuele prikkels zijn. Deze kinderen kunnen een normale 
potentie hebben, maar die komt nog niet tot expressie. De ontwikke-
ling van talenten is vertraagd in vergelijking tot ‘kansen-rijke’ kinderen. 
De ontwikkeling die je in je sociale leven doormaakt, houdt bovendien 
direct verband met de ontwikkeling van je leervermogen, het vermogen 
om prikkels te kiezen die relevant zijn en je daarop te concentreren.”

Traaggroeiende boom
Volgens Jolles is het punt nou net dat we eigenlijk goed weten dat 
jaargroepen met homogene leeftijd, de indeling waarop ons huidige 
onderwijssysteem al anderhalve eeuw gebaseerd is, juist heel hetero-
geen kunnen zijn in de mate van ontwikkeling. “Dat zou mijns inziens 
een kernpunt moeten zijn in het hele denken over 10-14-onderwijs”, 
betoogt Jolles. “Het geeft helder aan waarom een harde knip op te jonge 
leeftijd voor veel kinderen niet goed is. Kinderen die door biologische 
en psychosociale factoren nog wat achterlopen, worden voorgesorteerd 
in een route waar ze niet meer uit kunnen. Terwijl ze als traaggroeiende 
boom wel degelijk erg ver zouden kunnen komen, als ze maar de tijd 
krijgen om zich in de fase tot de midden- en late adolescentie verder te 
ontwikkelen.”

Jolles is er bovendien van overtuigd dat 10-14-onderwijs positief kan 
bijdragen aan het bevorderen van gelijke kansen. “Het is belangrijk 
kinderen met een ‘kansen-arme achtergrond’ in het bijzonder in de 
gaten te houden en hen zo nodig extra te faciliteren en stimuleren. Ze 
kunnen over een paar jaar een sprintje trekken en zowel in leermotivatie 
als studieprestaties de achterstand hebben ingehaald. Het feit dat hun 
ouders vaak niet het geld hebben voor bijles maakt het nog belangrijker 
dat school en samenleving inspringen om ook hún mogelijke ontwikke-
ling verder te stimuleren.”

Rijp voor het voortgezet onderwijs?
Daar tegenover staan de kinderen die rond 11 jaar wel degelijk min of 
meer ‘klaar’ zijn voor het voortgezet onderwijs. Door een goede combi-
natie van biologische en psychosociale factoren hebben zij voldoende 
bruikbare kennis en ervaring opgedaan, die hen in staat stelt te preste-
ren op hun potentiële niveau. “Voor deze groep kan het wel een nadeel 
zijn om nog langer te moeten wachten tot de keuze wordt gemaakt”, 
waarschuwt Jolles. “Let wel, dit is alleen het geval als deze kinderen zich 
niet alleen cognitief maar ook emotioneel, fysiek en psychosociaal – dus 
vrij breed –  hebben kunnen ontwikkelen. Een kind dat op zijn tiende 
hoog presteert in cognitieve zin, maar wel achter is in al die andere 
factoren, heeft ook baat bij 10-14-onderwijs, omdat het ‘als persoon’ 
nog niet rijp is om naar het vervolgonderwijs te gaan. Dat geldt temeer 
omdat de ontwikkeling van het sociale brein van de tiener van groot 
belang is voor diens executieve vaardigheden die essentieel zijn voor 
het leren leren en voor de inpassing in de sociale omgeving.“

Functiegroepen
Al eerder opperde Jolles om in het onderwijs met zogeheten ‘func-
tiegroepen’ te werken, net zoals dat bij teamsporten gebeurt. In dat 
geval wordt bij de groepsindeling de biologische leeftijd als criterium 
losgelaten en wordt gekeken naar het functioneren van de leerling 
en dan niet alleen op het cognitieve vlak, maar breder. “Het lijkt mij 
essentieel dat we in het 10-14-onderwijs nadrukkelijk de brede ontplooi-
ing meenemen”, stelt Jolles. Als aanvulling op de vijf SLO-tips (zie kader) 
heeft hij dan ook het dringende advies aan scholen om zich te verdie-
pen in de lerende leerling en de verschillen in ontwikkeling op fysiek, 
cognitief, sociaal en emotioneel gebied. “We willen immers voorkomen 
dat leerlingen die op relatief jonge leeftijd geselecteerd worden voor 
vervolgonderwijs enkel in cognitieve zin worden gestimuleerd. Impuls-
regulatie, zelfinzicht en zelfregulatie alsmede het vermogen om om 
te gaan met afleidende prikkels, én vaardigheden op het domein van 
kiezen en beslissen en van plannen en prioriteren zijn juist sterk afhan-
kelijk van ervaringen op die andere domeinen.” 

Meer informatie: slo.nl/thema/meer/10-14-onderwijs
(Bron: SLO Context PO, september 2019)

Meer informatie over het Netwerk 10-14 Onderwijs: 
https://1014onderwijs.nl/ 

10-14-initiatieven in Nederland
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Kicko� -kit BYOR
Build Your Own Robot, of BYOR, 
kennen we al wat langer. Met behulp 
van de input- en outputsensoren, 
verbonden met het easybord, kun 
je van kosteloos materiaal je eigen 
robot maken. Laat je creativiteit de 
vrije loop. Sinds de Eindhoven Maker 
Faire is er nu ook een kleine kit op 
de markt. De kick-o�  kit bevat een 
input- en een outputsensor plus een 
mini Easyboard en heeft een leuk 
prijsje om te starten met het maken 
van jouw eigen creaties. 
byor.nl/winkel/kicko� -kit/

Robotstofzuiger
Vooral als je huisdieren hebt, is het bijna nodig om dagelijks te stofzuigen. 
Een karweitje dat best wat tijd van je vraagt en waar ik persoonlijk niet echt 
blij van word. Gelukkig heb ik nu Herman. Herman is mijn robotstofzuiger. 
Elke ochtend rond half 6 stofzuigt hij een rondje door de benedenverdie-
ping. In het opvangbakje zie ik terug dat hij zijn werk goed doet. We leren 
elkaar al aardig kennen. Wij zorgen dat er geen schoenen met veters of 
laptopsnoeren in zijn baan liggen. Hij zorgt dat we om zeven uur ’s morgens 
op een schone vloer beneden komen. Herman werkt via een app. Robotstof-
zuigers zijn er in vele merken. De bekendste is de Roomba, wij hebben er 
een van Blaupunkt. 

Zoekboeken met AR
Met augmented reality kun je een extra 
laagje toevoegen aan de werkelijkheid. 
Door de camera van je telefoon of tablet 
kijk je naar een boek of plaat en deze komt 
vervolgens tot leven. Op deze manier 
werken ook de nieuwe zoekboeken van 
uitgeverij Zwijsen. De boeken zijn bedoeld 
voor beginnende lezers, niveau AVI start. 
In de verhalen zitten woorden verstopt. 
Je moet heel nauwkeurig lezen om ze te 
vinden. Soms staan ze op hun kop of zijn ze 
schuingedrukt. Bij ieder leren lezen zoek-
boek is de gratis, bijpassende Augmented 
Reality-app te downloaden. In de app is het 
voorleesverhaal bij de illustraties te vinden. 
Wanneer je de prenten scant met de app, 
komen er extra woordjes naar voren die net 
iets moeilijker zijn. Zo is het boek langer te 
gebruiken en komt het verhaal nóg meer 
tot leven door de app.  
zwijsen.nl/in/leren-lezen-zoekboeken-
augmented-reality#serie

ToolsToolsTools

Roli
Roli bestaat uit een verzameling producten waarmee je op een innovatieve manier 
muziek kunt maken. Door te swipen, te tikken of te vegen maak je je eigen composities. 
De verschillende producten zijn aan elkaar te koppelen door een kliksysteem. Zo heb je 
een Seaboard dat je het best zou kunnen vergelijken met een vernieuwd toetsenbord 
van een piano. Daaraan koppel je dan bijvoorbeeld een Beatmaker kit. Je kunt werken 
met e� ecten, noten spelen of een hele track maken. Roli koppelt met software zoals 
Garageband of je kunt de Roli software gebruiken om je eigen composities te maken en 
te delen. roli.com/

Sphero Bolt
De Sphero Robobal kennen we al wat 
langer. De bal is echter weer hele-
maal vernieuwd. In de bal zit nu een 
programmeerbaar ledpaneel. Hierop 
kun je aangeven in welke richting de 
bal gaat of je kunt er een emoticon 
op zichtbaar maken. De Sphero 
Bolt heeft een ingebouwd kompas, 
infraroodsensoren en een sensor 
voor omgevingslicht. Twee Sphero’s 
kunnen hierdoor met elkaar commu-
niceren en zullen niet botsen. Voor 
de besturing gebruik je de speciale 
app die verschillende niveaus bevat. 
Als je wat meer uitdaging wenst, kun 
je de bal bijvoorbeeld programme-
ren met Javascript.  
sphero.com/sphero-bolt

Robotstofzuiger
Vooral als je huisdieren hebt, is het bijna nodig om dagelijks te stofzuigen. 
Een karweitje dat best wat tijd van je vraagt en waar ik persoonlijk niet echt 
blij van word. Gelukkig heb ik nu Herman. Herman is mijn robotstofzuiger. 
Elke ochtend rond half 6 stofzuigt hij een rondje door de benedenverdie-
ping. In het opvangbakje zie ik terug dat hij zijn werk goed doet. We leren 
elkaar al aardig kennen. Wij zorgen dat er geen schoenen met veters of 
laptopsnoeren in zijn baan liggen. Hij zorgt dat we om zeven uur ’s morgens 
op een schone vloer beneden komen. Herman werkt via een app. Robotstof-
zuigers zijn er in vele merken. De bekendste is de Roomba, wij hebben er 
een van Blaupunkt. 

zwijsen.nl/in/leren-lezen-zoekboeken-
augmented-reality#serie

langer. De bal is echter weer hele-
maal vernieuwd. In de bal zit nu een 
programmeerbaar ledpaneel. Hierop 
kun je aangeven in welke richting de 
bal gaat of je kunt er een emoticon 
op zichtbaar maken. De Sphero 
Bolt heeft een ingebouwd kompas, 
infraroodsensoren en een sensor 
voor omgevingslicht. Twee Sphero’s 
kunnen hierdoor met elkaar commu-
niceren en zullen niet botsen. Voor 
de besturing gebruik je de speciale 
app die verschillende niveaus bevat. 
Als je wat meer uitdaging wenst, kun 
je de bal bijvoorbeeld programme-

Earhoox
Oortjes passen mij eigenlijk nooit, gewoon te kleine oren. Aan de Apple 
AirPods begin ik dus niet eens. Veel te bang dat ik ze kwijtraak. In mijn 
zoektocht naar geschikte oortjes kwam ik de Earhoox tegen. Het is eigenlijk 
een haakje van siliconen dat je aan de Apple EarPods of Airpods bevestigt. 
Het is zo ontworpen dat het de sensoren niet hindert en je stopt het in je 
oorschelp waardoor je AirPods een stuk steviger zitten. Gezien de hoge prijs 
van dit soort oortjes geeft het een veilig gevoel. Je hebt Earhoox in blauw, 
zwart en wit. earhoox.com

13

VIVES 167

10 - 11 - 12 - 13 Onderwijs dossier_v167.indd   1310 - 11 - 12 - 13 Onderwijs dossier_v167.indd   13 27-11-19   15:0527-11-19   15:05



Windows 10 Pro means business.

TravelMate Spin B1 series

De beste 
keuze voor 
het onderwijs

INNOVATE. ENGAGE. EMPOWER.

Naamloos-1   1 29-11-2019   10:26:36



These are the 
results of the 
IPON jury

tekst: Redactie14

VIVES 167

Karin Winters

Karin is nu ruim vijf jaar hoofdredacteur van Vives 
magazine en dit is de derde keer dat zij zitting neemt 
in de jury. Karins hart ligt bij het MBO-onderwijs, 
dus daar zal zij haar jurystem ook wel harder laten 
klinken. Als onderwijsondernemer ziet ze heel veel 
verschillende ontwikkelingen in onderwijs die met 
technologie te maken hebben. Aan de andere kant 
vraagt ze zich soms ook af “Whats new”?

Karin: “Het is echt heel jammer dat ik nu ik jurylid 
ben, mezelf en learningROCKS bijna levenslang 
uitsluit van meedoen aan de IPON Awards. Zo streng 
zijn we dus. Ik hoop op veel nieuwe en verrassende 
inzendingen en ook (stiekem) dat dingen ‘klaar’ zijn 
en niet ‘nog in ontwikkeling.”

Karin Winters

Uitgevers, ontwikkelaars, leveranciers van soft- en hardware delen op 5 en 6 
februari weer hun nieuwste ontwikkelingen voor het onderwijs op de IPON. 
De beurs voor onderwijsinnovatie en ICT vindt weer plaats in de Jaarbeurs in 

Utrecht. Vast onderdeel in het programma zijn de IPON Awards. Dit zijn prijzen 

vanuit het onderwijs voor innovatieve producten en initiatieven vanuit het 

bedrijfsleven. Vanaf het begin was Louis Hilgers de trekker van de IPON Awards 

en ook voorzitter van de jury. In 2018 kondigde hij aan dat het zijn laatste keer 

was. Toch hebben we voor de editie 2020 ook weer een onafhankelijke jury 

samen kunnen stellen. In dit artikel stellen we ze graag aan je voor.

Laura Westerveld

Laura heeft al van jongs af aan een passie voor 
het onderwijs. Na haar vwo-diploma was het een 
logische keus om de academische lerarenopleiding 
primair onderwijs in Utrecht te gaan volgen. Na twee 
jaar voor de klas te hebben gestaan en een master 
Onderwijs en Innovatie op de VU in Amsterdam te 
hebben gevolgd, werkt Laura nu als beleidsadviseur 
bij Kennisnet. Zij houdt zich daarbij bezig met een 
doordachte inzet van ICT en de ICT-bekwaamheid 
van leraren. 

“Ik kijk er erg naar uit om deze editie in de jury te 
mogen zitten, vooral omdat er dit jaar een speciale 
award is voor de toekomstige leraren. Ik hoop op veel 
inzendingen die ICT op een doordachte manier inzet-
ten in het onderwijs en zo het onderwijs nu en in de 
toekomst kunnen ondersteunen.”

Karin Winters

Karin is nu ruim vijf jaar hoofdredacteur van Vives 
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Tessa van Zadelho�  (voorzitter)

Tessa werkt al meer dan 25 jaar in en voor het 
onderwijs. Als leerkracht, ICT-coördinator, 
beleidsmedewerker en zelfstandig ondernemer. 
Zij houdt zich bezig met innovatie van onderwijs 
met en zonder technologie. Tessa publiceert voor 
diverse media, waaronder Vives. Zij is daarnaast 
bekend van initiatieven zoals BoekTweePuntNul en 
Codeklas. Voor stichting Prodas en STOOOM zette 
zij ontdeklabs op. Onderzoeken, ontdekken en 
ondernemen zijn sleutelwoorden. 

“Na in de eerste vier edities als jurylid te hebben 
deelgenomen kijk ik er naar uit om dat deze editie 
als juryvoorzitter te doen. Ik hoop op veel praktische, 
kwalitatieve en ook betaalbare inzendingen waar het 
onderwijs direct iets aan heeft”.

Thierry Koningstein

Thierry Koningstein is beleidsmedewerker ICT, AVG- 
en GSA-coördinator bij Onderwijscentrum Leijpark, 
een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs in 
Tilburg. Daarnaast is hij medeoprichter en coördina-
tor van het landelijke netwerk Gewoon Speciaal ICT, 
dit is het netwerk van en voor professionals binnen 
het onderwijs met een passie voor leerlingen met 
speciale onderwijsbehoeften & ICT. Hierbij worden 
door de deelnemers kennis en vaardigheden ‘good 
practice’ uitgewisseld met betrekking tot gebruik van 
ICT als middel bij het onderwijs aan leerlingen met 
speciale onderwijsbehoefte. 

Thierry: “Ik heb een ruime ervaring als leerkracht in 
het regulier en speciaal onderwijs, SO en VSO en heb 
daarnaast gewerkt als ambulant begeleider. Ook heb 
ik gewerkt als ICT-coördinator en bovenschoolse ICT-
coördinator. Binnen en buiten mijn werk houd ik me 
daarnaast bezig met het bevorderen van zichtbaar-
heid en acceptatie en het organiseren van activiteiten 
voor lhbt-jongeren.”  

Rhea Flohr

Rhea Flohr is docent aardrijkskunde en mediawijs-
heid op het Antoon Schellenscollege te Eindhoven. Zij 
geeft drie dagen les en ondersteunt daarnaast haar 
collega’s bij het inzetten van technologie in de klas. 

Rhea: “In de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat tech-
nologie inzetten in mijn lessen een positief gevolg 
heeft: gemotiveerde leerlingen en soms ook nog tijd 
over! Ik gun dat mijn collega’s ook en ondersteun 
hen daar waar helpend is. Goed onderwijs voorop 
en technologie inzetten waar het een meerwaarde 
heeft!”

Op de andere twee dagen gaat Rhea als zelfstandig 
trainer het land door om ook collega’s van andere 
scholen te begeleiden bij het inzetten van ICT in hun 
dagelijkse lespraktijk. 

Liesbeth Mol

Liesbeth Mol, sinds 2001 leerkracht in de bovenbouw 
van basisschool de Meent in Waalre. Voorheen biolo-
gisch analist en daarna technisch onderwijsassistent 
op een middelbare school. “Interesse voor maken 
heeft er bij mij altijd ingezeten en sinds ik op Twitter 
zit is daar het gebruik van ICT bijgekomen. Ik probeer 
steeds de nieuwe tools uit die ik daar tegenkom en 
die me wat lijken voor mijn groep of voor mijzelf. 
Daarnaast vind ik het belangrijk kinderen te leren 
verstandig om te gaan met de verschillende nieuwe 
media.”

Sinds 2018 is Liesbeth begonnen met haar eigen 
bedrijf. Liesbeth: ”Ik maak onder meer lessen op 
het gebied van ICT-vaardigheden, computational 
thinking, mediawijsheid en informatievaardigheden 
voor FutureNL, de zogenaamde digidoeners. Voor mij 
zijn zij de ideale combinatie tussen ICT en maken!”

Gerard Dummer

Gerard Dummer is opleidingsdocent ICT en 
Onderwijs aan de Pabo van Hogeschool Utrecht. 
Daarnaast is hij bezig met een promotietraject 
over programmeren in het basisonderwijs. Gerard 
is de oprichter van WikiKids en voorzitter van de 
stichting. In 2011 schreef hij het boek ICT voor de 
klas over de achtergronden en toepassingen van 
ICT in het basisonderwijs. 

Gerard Dummer

De IPON Awards

De jury beoordeelt dit jaar inzendingen in 
8 categorieën. 

•  We hebben innovatie van het leren voor PO, 
VO en MBO. Deze award is voor die hardware, 
software of dienst die het leren binnen een 
van de sectoren bevordert.

•  De gewoon speciaal award wordt uitgereikt 
aan een bedrijf dat een innovatie biedt voor 
het speciaal onderwijs.

•  De organisatie van het leren award kan in een 
van de onderwijssectoren uitgereikt worden 
aan dat bedrijf of die dienst die de organisatie 
van het leren beter of gemakkelijker maakt.

•  De start-up award is bedoeld voor de meest 
veelbelovende startende ondernemer. We zien 
je als starter wanneer je bedrijf drie jaar of 
minder bestaat.

•  De stimuleringsaward is bedoeld voor een 
persoon, vereniging of instantie die veel voor 
het onderwijs heeft betekend op het gebied van 
innovatie of implementatie van technologie.

•  De laatste award die er te verdienen is, is een 
nieuwe. De YEP-award (Young Education Profes-
sional) is voor die student van de pabo of een 
lerarenopleiding met de meest innovatieve oplos-
sing voor een uitdaging binnen het onderwijs. 
Denk bijvoorbeeld aan het lerarentekort of de 
hoge werkdruk. Naast een award krijgt de winnaar 
van de YEP-award ook een prijzenpakket. 

De jury bepaalt tijdens de juryvergadering eind 
januari per categorie een aantal genomineerden 
en een winnaar. De genomineerden kunnen tijdens 
de beurs op hun stand kenbaar maken dat zij 
genomineerd zijn voor een IPON Award. Tijdens de 
IPON Award uitreiking, na sluiting van de beurs-
vloer op 5 februari, maken we feestelijk bekend 
wie de winnaars zijn van deze felbegeerde IPON 
Awards. 

Naast een award krijgt de winnaar ook aandacht 
in een publicatie in Vives. Je kunt je inzending 
insturen tot 25 januari 2020 17.00 uur via het 
formulier op www.ipon.nl. Wij kijken er naar uit!
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De waterbouw is een kleine, maar 
belangrijke sector in Nederland. 
Dynamisch, innovatief en over de hele 

wereld actief. Maar wat houdt waterbouw 

precies in? Wat komt er allemaal bij kijken? 

En welke beroepsperspectieven heeft deze 

sector? Dat leren jongeren in het voorgezet 

onderwijs havo/vwo met Land Boven Water.

Land boven 
water: digitale 
lesmodule over 
de waterbouw

Meer informatie 
Landbovenwater.nl

Wat: digitale lesmodule over waterbouw op landbovenwater.nl  
Voor wie: leerlingen onderbouw en bovenbouw voortgezet 
onderwijs havo/vwo 
Vakken: aardrijkskunde, natuurkunde, economie, biologie 
Lesduur: ca. 60 minuten 
Voorbereidingstijd: 5 minuten 
Kosten: gratis

Ouderapp
voor opvang & onderwijs

®

De leerlingen:
• Leren wat waterbouwen inhoudt;
•  Leren over aardrijkskundige, natuurkundige en economische 

principes die een rol spelen in de waterbouw;
•  Leren over de beroepen in de waterbouw.

Onderbouw: Introductie - Wat is waterbouw?
De onderbouw ontdekt en ervaart middels een simulatie van de 
Marker Wadden wat waterbouwers doen en hoe ze aardrijkskunde, 
natuurkunde en economie toepassen. Ontdek ook hoe het zit met de 
wisselwerking tussen waterbouw en ecologie en hoe bij grote projecten 
gebouwd wordt met de natuur.

Bovenbouw: Onderzoek & ontwerp
De bovenbouw gaat met ‘Land boven water’ aan de hand van een 
onderzoek- en ontwerpopdracht over Schiphol op Zee zelf ervaren wat 
de waterbouw allemaal doet. Land Boven Water is een vakoverstijgend 
project, maar ook los in te zetten bij de vakken aardrijkskunde, 
natuurkunde, economie en biologie. De digitale lesmodule doet onder 
meer een beroep op de 21e-eeuwse vaardigheden. 

ADVERTENTIE
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Talentprojecten 
vergemakkelijken 
differentiëren

A
ls voormalig VO-docent en schoolleider vond Lineke van Tricht 
11 jaar geleden dat er weinig interessant verrijkingsmateriaal 
was. “Als schoolleider kwam ik steeds vaker hoogbegaafde 
leerlingen tegen. Ik zag dat onze school, maar ook andere 

scholen, niet wisten wat zij daarmee aan moesten.” Lineke start Bureau 
Talent en schrijft in één zomervakantie haar eerste vijf Talentprojecten.

Lineke laat zich daarbij inspireren door het Renzulli Learning System 
(zie kader). Inhoudelijk baseert zij zich op het Schoolwide Enrichment 
Model van Renzulli en Reis (2014), de taxonomie van Bloom en de 
toepassing van metacognitieve vaardigheden. “Het doel van verrijking is 
vooral dat leerlingen zelf kennis construeren en kritisch leren nadenken 
over hoe dingen in elkaar zitten”, vertelt Lineke.
“Talentprojecten kunnen ervoor zorgen dat leerlingen hun eigen 
interesse volgen, plezier hebben in leren en tegelijkertijd meer diepgang 
krijgen.”

Digitaal leermiddel
De Talentprojecten waren gelijk al digitaal, vertelt Lineke. “Maar de 
verrijkingsopdrachten waren eenvoudigweg pdf’s die online stonden. 
Samen met WebEdu, ontwikkelaar van digitale leermiddelen, combi-
neert Bureau Talent software en content tot een prijswinnend, digitaal 
leermiddel. Het Duitse Genootschap voor Pedagogiek en Informatie 
(GPI) beloont de samenwerking op 27 juni 2019 met een Comenius 
EduMedia Zegel, een prijs voor de meest innovatieve en educatieve pro-
ducten in Europa. De digitale leeromgeving Educourse bevat inmiddels 
zo’n 30 verschillende Talentprojecten (zie kader). 

Niveau
Een digitaal systeem moet intuïtief goed werken, vindt Petra: “Het 
gemak van docent en leerling is het uitgangspunt. Bij de Talentprojecten 
werken docent en leerling samen in één systeem. De leerling heeft de 
voordelen van internet, met gemakkelijke doorklikmogelijkheden naar 
verdiepende informatie. De docent, op zijn beurt, kan de voortgang van 
al zijn leerlingen monitoren via het systeem.” Lineke vindt dat een hele 
mooie feature: “Uit ervaring weten we dat sommige leerlingen heel erg 
kunnen opzien tegen het starten van een opdracht. Een docent kan in 
één oogopslag zien of de leerling moeite had met starten of buitenge-
woon veel tijd heeft besteed aan de opdracht. Waar nodig kan de docent 
feedback geven.”

De groep leerlingen die met de projecten werkt is ontzettend divers, 
merkt Lineke. “De open vragen zijn op eigen niveau in te vullen, 
waardoor de projecten niet alleen voor de slimme kinderen of voor de 
onderbouw inzetbaar zijn.” Wat betreft tijd hangt het ervan af of de leer-
ling het hele project maakt of ervoor kiest om delen over te slaan, zegt 
Lineke. Een tipje van de sluier wil ze wel oplichten: “In principe kun je, 
als je er 2 à 3 uur aan besteedt, een project in een kwartaal afronden.”

Toekomst
Bureau Talent evalueert jaarlijks, zowel met de scholen, als met 
WebEdu. Als het aan Lineke ligt, krijgen leerlingen in de toekomst op 
basis van een zelf aangemaakt profiel suggesties voor onderwerpen 
die aansluiten bij hun interesses en manier van informatieverwerking. 
“Wat ik ook heel graag wil is dat er een mogelijkheid komt om van een 
onderdeel van een project door te klikken naar een ander project. Zodat 
als een onderwerp linkt aan psychologie, en een leerling daar meer van 
wil weten, hij of zij ook kan doorklikken naar het project Psychologie.” 
Petra is al op de hoogte: “We maken het elk jaar een beetje mooier.” 

Lineke van Tricht van Bureau Talent ontwikkelde samen 
met WebEdu een interactief platform voor verrijkings-
opdrachten in de onderbouw (VO) en ontving hiervoor 
het Comenius EduMedia Zegel 2019. “Docent en leerling 

werken samen in één systeem.”

Bureau Talent ontvangt Comenius EduMedia Zegel 
voor digitaal leermiddel

Het Schoolwide Enrichment Model

De Amerikaanse psycholoog Joseph S. Renzulli ontwikkelde het 
Schoolwide Enrichment Model (SEM). Uitgangspunt van SEM is 
dat het talenten ontwikkelt in alle kinderen. Door te focussen op 
de interesses van leerlingen ontstaat betrokkenheid, waardoor 
leerlingen optimaal profiteren van verrijkende en uitdagende 
opdrachten. Renzulli heeft zijn theorie toegepast in het Renzulli 
Learning System. Dit is een interactieve online leeromgeving voor 
leerlingen.

Voor meer informatie: 
https://gifted.uconn.edu/schoolwide-enrichment-model/
Kijk ook op: renzullilearning.com.

De vijf populairste Talentprojecten

In het digitale systeem van Bureau Talent kunnen leerlingen 
kiezen uit zo’n 30 verschillende uitdagende onderwerpen.  
De categorieën lopen uiteen van Taal, Kunst & Cultuur, Natuur, 
Techniek & Evolutie en Mens & Maatschappij. 
De meest gekozen onderwerpen in 2019 waren:
• Ontwerp je Eigen Woonwijk
• Escher & Optische Illusies
• Ondernemingsplan
• Sterrenkunde
• Hersenen
Kijk voor meer informatie over de Talentprojecten op 
talentprojecten.nl en bureautalent.nl.

VIVES 167
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Slimme speel- 
en leermiddelen

Titel: Communicatiekaarten 
TOS - Ondersteunen bij het verwoorden 
van gedachten en behoeften
Ontwikkelaar: Bernadette Sanders 
(orthopedagoog)
Uitgeverij: Lannoo
Prijs: €35,- 
Materialen: 28 vaardigheidskaarten, 28 
hinderniskaarten, 1 uitwisbare schalingskaart 
zonder stelling, 4 doorvraagkaarten, 1 blanco 
stellingenkaart, handleiding (12 blz.).
Doelgroep: Iedereen die TOS-leerlingen 
willen ondersteunen, zoals ambulant bege-
leiders, onderwijsprofessionals, coaches, 
logopedisten.

Met de Communicatiekaarten heeft 
Bernadette Sanders een handig instrument 
ontwikkeld om jongeren met TOS 
(taalontwikkelingsstoornis) te helpen. Ze 
omschrijft het doel van de kaarten zo:
•  Leidraad voor gesprek en verheldering 

van de hulpvraag.
•  Zicht voor de leerling op de 

belemmering of problematiek als 
gevolg van TOS.

• Zelfbeeld en zelfinzicht voor de leerling.
• Handvatten voor ondersteuning.

In een stevige doos (maat half A4) zitten 
beschrijfbare schaalvraagkaarten en 
een compacte duidelijke handleiding 
voor een doelgericht gebruik. Heel 
praktisch en duurzaam uitgevoerd. De 
vormgeving is krachtig en aansprekend 
voor de doelgroep. De schaalvragen zijn 
gemakkelijk te beantwoorden: helder 
kleurgebruik, inschaling en emoticons 
helpen erbij. Behalve gebruiksaanwijzing 
vind je in de handleiding ook belangrijke 
aanwijzingen in de begeleiding van 
TOS-leerlingen. Dat maakt het materiaal 
laagdrempelig.

En erg functioneel zijn de praktische 
downloads, extra materiaal op het internet: 
een afsprakenkaart, een planner gericht op 
doelen, een overzicht van stellingen, een 
blanco stellingkaart en een prikkelarme 
stellingkaart. 

Voor wie taalproblemen 
wil aanpakken: een handvat!

Titel: The Game Extreme
Uitgever: White Goblin Games
Prijs: €10,-
Materialen: 100 genummerde kaarten, 
handleiding in kartonnen doos.
Doelgroep: vanaf 7 jaar (ook een uitdaging 
voor volwassenen).

Een kaartspel dat je met 2-4 spelers kunt 
spelen waarbij het aankomt op goed 
samenwerken en handig (kans)berekenen. 
De handleiding is gemakkelijk te begrijpen. 
Iedereen krijgt 6 tot 8 kaarten. Je probeert 
steeds ten minste 2 kaarten handig weg 
te leggen op 1 van de 4 stapels. Met de 
extreme kaarten maak je het jezelf extra 
moeilijk. Een mooie uitdaging waarbij je 
vooral veel van elkaar leert: of je het nu 
sportief speelt of valsspeelt. De uitdaging 
is natuurlijk om het samen volgens de 
regels helemaal uit te spelen. Dat betekent: 
goed luisteren, overleggen, samenwerken, 
begrijpen en begrepen worden en (kans) 
berekenen. Kortom: een extreem goed en 
educatief spel dat al gespeeld kan worden 
als je de getallenrij kent van 0 tot 100 en 
terug!

Uitgedaagd! 
Hoe ver ga jij, hoe 
ver komen jullie?

Titel: Raindropchess
Uitgever: Raindrop chess
Prijs: €20,- tot €35,- (diverse varianten) 
Materialen: schaakspel met extra stukken, 
handleiding en 40 kartonnen kaartjes. 
Doelgroep: 6 tot 99 jaar

Een eeuwenoud spel zo verfrissend in een 
nieuw jasje stoppen! Een vernieuwend 
wijze van spelen waardoor het schaakspel 
in essentie niet verandert en zowel voor 
kenner als beginner interessant blijft 
of wordt. Je begint met een leeg bord. 
Afbeeldingen met stukken van jouw kleur 
op kaartjes zorgen dat ‘druppelsgewijs’ 
jouw stukken op het bord komen. Pas 
als jouw koning op het bord staat, mag 
je slaan. Maar pas op, vanaf dan kan je 
tegenstander je ook schaakzetten! Extra 
stukken maken het interessant om met 
pionnen de achterlijn te halen. Mooi 
strategisch spel om in de klas te laten 
spelen, zelfs al kun je zelf als docent niet 
schaken. Op de prachtige website kom 
je veel meer te weten en vind je ook een 
heldere uitleg: 

Link: raindropchessgame.com/nl

Een klassiek 
schaakspel in een 
vernieuwde stijl
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Titel: Numberloor
Auteur: Sergey Parkhomenko
Uitgever: The Brainy Band
Prijs: € 11,50 
Materialen: 60 etalage-kaarten, 
34 ballonkaarten, 14 sterkaartjes. 
Doelgroep: 6 tot 12 jaar

Een ander rekenspel in de vorm van een 
kaartspel is Numberloor. Eenvoudig te 
spelen door beginnende rekenaars waarbij 
je de getallenrij oefent over het tiental 
heen. Naarmate je beter kunt rekenen, 
kun je het spel moeilijker maken. Het is 
mogelijk om verschillende spelvarianten te 
spelen. Eenvoudig van opzet en toch veel 
uitdaging tot rekenen. Leuk voor in de klas 
of thuis voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Als 
volwassene kun je het spel gemakkelijk 
onder de knie krijgen met een duidelijke 
handleiding in het Nederlands. Wederom 
ook een uitleg in het Engels op YouTube: 
https://youtu.be/kmvqJWwf_qI. 

Link: olafontdekt.org/spellen/numberloor

Heb jij de getallen 
een beetje op een 
rijtje?

Titel: Schatgravers
Ontwikkelaars: Greetje Welten & Matty 
van de Rijzen
Prijs: €35,-
Materialen: 120 karweikaarten, 
107 schatkaarten, handleiding.
Doelgroep: 6 tot 14 jaar

Een mooi coöperatief kaartspel. Geen 
moeilijke handleiding en een eenvoudige 
speelwijze, maar wel een spel waarbij je 
jezelf en de ander goed leert kennen. Je 
mensenkennis en zelfkennis worden op 
een prettige manier op de proef gesteld. 
Qua woordenschat vergt het wel het een 
en ander van de deelnemers, daarom 
zou ik het vanaf 8 jaar wel met kinderen, 
jongeren aandurven. En waarom zou je het 
niet thuis met je ouders spelen?

De handleiding is duidelijk. Al die 
verkleinwoorden hoeven van mij niet. 
Het zijn voor mij geen schatkaartjes maar 
echte schatkaarten. Ze kunnen tenslotte 
grote impact hebben.
De vormgeving is eenvoudig en 
aantrekkelijk. Dit spel geeft mooie 
mogelijkheden in de bovenbouw van de 
basisschool.

De karweikaarten geven zelfinzicht, plezier 
en luchtigheid. Ze zijn onderverdeeld in 
levensomhelzende thema’s:

•  Liefs: Liefs voor jezelf en anderen 
ervaren

•  Schatten: Jouw schatten en die van 
anderen opgraven

•  Wensen & dromen: Wensen en mooie 
dromen de wereld in sturen

• Hier & nu: Stilstaan en bezinnen
•  Fantasie: De kracht van de verbeelding 

voelen
•  Genieten: Aandacht geven aan kleine 

bijzondere dingen

De spelmakers zorgen voor een mooi 
vervolg, diepgang en uitbreiding door 
middel van een nieuwsbrief en downloads 
op de website. Zo blijft het spel in 
ontwikkeling en vergoedt dat de prijs die 
met 35 euro wat aan de hoge kant lijkt.

Link: schatgravers.com 

Een avontuurlijk 
spel dat verbindt, 
inspireert en raakt!

Titel: Multimany
Auteur: Sergey Parkhomenko
Uitgever: The Brainy Band
Prijs: € 11,50 
Materialen: 24 kartonnen kaartjes, 30 trans-
parante plastic kaartje, houten speelschijf, 
in compacte kartonnen doos. 
Doelgroep: 6 tot 12 jaar

Een rekenleermiddel in de vorm van 
een spel kan niet alleen het plezier in 
rekenen verhogen, maar ook het inzicht 
vergroten. Multimany, een prachtig 
kaartspel dat uit het Engels is vertaald 
en zonder problemen in het Nederlands 
gespeeld kan worden door de fraaie, 
eenvoudige, doordachte vormgeving. Door 
transparante afbeeldingen van gebouwen 
over elkaar heen te leggen kun je slimme 
constructies (keersommen) maken om op 
een aantal ramen te komen. Wie handig 
vermenigvuldigt of rekent en het principe 
doorziet, komt het verste in het spel. Mijn 
speldoos was Engelstalig maar bevatte een 
goed geschreven Nederlandse vertaling in 
woord en beeld. Ook online is een heldere 
(Engelstalige) uitleg van Multimany te 
vinden: https://youtu.be/dMIibEQ3EGE. 

Dit is een doordacht rekenspel voor 
kinderen vanaf 6 jaar. Het spel kan in een 
eenvoudige(re) variant worden gespeeld 
en je kunt het jezelf moeilijker maken. 
Bovendien kun je de vrijheid nemen om 
de regels te veranderen door niet tegen 
elkaar maar met elkaar te spelen. Zou 
ik doen, dan wordt het spel nog leuker. 
Ik denk dat de slogan ‘A picture worth 
thousand hours of drills!’ niet overdreven 
is. Wie dit spel doorziet, heeft een 
belangrijk rekeninzicht te pakken! Dit 
speldoosje is goud waard!

Links: olafontdekt.nl/spellen/multimany

Een rekenspel 
waar je niet 
genoeg van kunt 
krijgen! 

olafontdekt.nl/spellen/multimany
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Digitale geletterdheid 
in het (V)SO

Veel scholen ervaren binnen het 
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs 
dat de leerlingen kwetsbaar zijn als 
het gaat om het gebruik en begrip 
van media en het overzien van de 
omgangsvormen en ongeschreven 
regels die bij het internet horen. Wat 

betreft sociale media bijvoorbeeld, is 

het lastig voor hen om in te schatten 

wat voor enorme reikwijdte berichten 

hebben. Een voorbeeld is dat er wel 

eens conflicten in de thuissituatie 

via Whatsapp of Snapchat tussen 

leerlingen ontstaan en die op school 

escaleren, omdat de leerlingen elkaar 

dan fysiek ontmoeten. Dit heeft op 

school ook weer impact.

Hoe is de Wikiwijs Digitale Geletterdheid opgezet?
Je kunt het leermateriaal op drie manieren opzoeken: per vaardigheid, 
per uitstroombestemming of per onderwerp.

Vaardigheden
Digitale geletterdheid is onderverdeeld in vier deelvaardigheden: 
ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en 
computational thinking. Bij het tot stand komen van deze wikiwijs 
hebben we met name gebruik gemaakt van de 10 mediawijsheid 
competenties van Mediawijzer.net. Verder zijn de leerdoelen 
ingedeeld in de herkenbare niveaus die in het speciaal onderwijs 
worden gehanteerd. Deze zijn te downloaden via Wikiwijs Digitale 
Geletterdheid (V)SO. 

Per uitstroombestemming
De uitstroombestemmingen Dagbesteding, Arbeid en 
Vervolgonderwijs zijn gekoppeld aan het landelijke 
Doelgroepenmodel van LECSO. Per uitstroombestemming zijn criteria 
opgesteld waaraan het leermateriaal zou moeten voldoen:

Dagbesteding 
•  Beeldondersteuning (pictogrammen, afbeeldingen, letterlijke 

illustraties)
• Spraakondersteuning
• Niet te veel informatie op een pagina
• Tekst: korte/eenvoudige zinnen
• Concrete uitleg/ instructie
• Korte lessen (aandacht) 
• Actieve werkvormen: spellen
• Aantrekkelijk en uitdagend
•  Logische opbouw (onderwerpen, stappenplan, opbouw lessen)
• Duidelijk afgebakend thema

T
ot nu toe is er door grote uitgeverijen voor schoolbenodig-
dheden weinig tot geen leermateriaal ontwikkeld op 
gebied van mediawijsheid voor het Speciaal Onderwijs. 
Er zijn verschillende project initiatieven, die content voor 

mediawijsheid ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld Digimant, Siem en 
CED.
Nu wordt er geput uit reguliere basisschoolmethoden. Deze zijn vaak 
te talig en gaan te snel door de leerstof. Veel scholen ontwikkelen zelf 
leermateriaal, maar hebben geen platform waar zij dat leermateriaal 
kunnen delen. Nu is alles versnipperd te vinden; je vindt pas 
leermateriaal als je het goede zoekwoord invult. Er is grote behoefte 
aan visueel aantrekkelijke digitale middelen zonder al te veel tekst 
en een interactieve leeromgeving waarin geoefend kan worden. 
Naar aanleiding van een Versnellingsvraag in 2018 is er een portaal 
ontwikkeld: Wikiwijs Digitale Geletterdheid (Voortgezet) Speciaal 
Onderwijs. Meer informatie: wikiwijs.nl/startpagina/vso-dg/.
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Relevantie: Wat heeft het met jou te maken? 
Dit zijn vragen om perspectief te nemen en daarmee het onderwerp zo 
concreet mogelijk te maken; wat is mijn ervaring met betrekking tot het 
onderwerp en zou ik er net zo over denken als ik iemand anders was? 
 

Oplossing: Wat als… 
Dit zijn vragen om oplossingsgericht denken te stimuleren. Wat kan ik 
er zelf aan doen? Hoe zou het anders kunnen? En wie kan mij hierbij 
helpen? De downloads van deze gesprekskaarten staan op de website 
van Gewoon Mediawijzer.

Tot slot
De Wikiwijs Digitale Geletterdheid is met name gevuld met 
leermateriaal rondom mediawijsheid. Heb je zelf goed materiaal om 
aan digitale geletterdheid te werken? Deel deze en help mee aan de 
doorontwikkeling van deze pagina. Mail dan naar: 
wikiwijssodg@gmail.com of gebruik de link op de wikiwijspagina.  

Mooi leermateriaal uitgelicht
Voor een aantal thema’s: (cyber)pesten, seksualiteit en media, contacten 
en de hele dag verbonden, zijn gesprekskaarten ontwikkeld. Op de 
voorkant staat de vraag en op de achterkant voorbeeldvragen die je 
kunt stellen. De vragen binnen de gespreksonderwerpen helpen je bij 
de opbouw van het gesprek. Er zijn drie soorten vragen per onderwerp: 
activerend, relevantie en de oplossing. Deze stappen kunnen een 
leidraad zijn om een gesprek met leerlingen en/of hun ouders op te 
bouwen.

Activerend: Wat weet je al? 
Dit zijn vragen van algemene aard om een duidelijke aanzet tot het 
gespreksonderwerp te geven. Samen verken je wat je al weet en waar 
het onderwerp allemaal mee te maken heeft. 

Arbeid 
• Beeldondersteuning (afbeeldingen, illustraties)
• Duidelijk afgebakend thema 
• Herhalen, belang van herhalen benadrukken
• Begrijpelijke taal 
• Niet te veel informatie op een pagina
• Tekst: korte/eenvoudige zinnen
• Concrete uitleg/ instructie
• Beginnend reflecteren 

Vervolgonderwijs
• Geen aanvullende criteria

Mediawijsheid
Het leermateriaal over mediawijsheid is onderverdeeld in negen 
thema’s. Per thema is het leermateriaal gerangschikt.

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

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

Zoeken en vinden

Nep en echt

(Cyber)pesten

De hele dag verbonden

Contacten

Seksualiteit en media

Veiligheid en privacy

Sociale netwerken

Basisvaardigheden
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Ik vier mijn stem

In 2019 heeft Nederland 
honderd jaar algemeen kies-
recht voor mannen én voor 
vrouwen. De Tweede Kamer 
grijpt het parlementaire jaar 
2018-2019 aan om een serie 
van feestelijke activiteiten te 
organiseren. Want de ver-
worvenheid om in vrijheid te 
mogen stemmen, is iets om 
te vieren. De meningsverschillen kunnen groot zijn in Nederland. Tussen burgers. 
Tussen politici. Toch hebben ze één ding gemeen: ze hebben allemaal het recht om 
hun stem te laten horen. En ieders stem telt even zwaar; dat is wat iedereen met 
elkaar verbindt. Dat wil de Tweede Kamer – het hart van de democratie – vieren. Met 
een tentoonstelling en natuurlijk deze website.

burgerschap   maatschappij     
ikviermijnstem.nl

Quizlet

Met deze online app maken 
docenten eenvoudig een quiz 
die gebruikt kan worden in de 
klas. De app kent diverse quiz-
vormen en het is mogelijk om 
de quiz achteraf met de stu-
denten te delen. Op de website 
staan diverse voorbeelden van 
quizzen en materialen die door 
andere docenten gemaakt 
zijn. Voor het gebruik van de app vraagt Quizlet een vergoeding, maar het is ook 
mogelijk een gratis proefversie te gebruiken. Met Quizlet live kan via het digibord 
iedereen in de klas meedoen en is het zelfs mogelijk om teams te maken die tegen 
elkaar strijden.

online tool   leren leren

quizlet.com/nl

Brainwash

We leven in een tijd van 
extremen. Een tijd waarin 
media vooral oog hebben voor 
tegenstellingen en conflict, 
terwijl de werkelijkheid vaak 
veel genuanceerder is. Elke 
vraag heeft meerdere antwoor-
den, elk probleem meerdere 
invalshoeken en elke oplos-
sing meerdere uitkomsten. 
We kleuren onze kaders zelf in, met de ervaringen die we opdoen en de kennis die 
we om ons heen vergaren. Brainwash helpt daarbij. Door een plek te bieden waar 
de grote persoonlijk en maatschappelijke vraagstukken vanuit een verrassend 
perspectief belicht worden. Al filosoferend en improviserend proberen filosofen, 
wetenschappers, schrijvers en comedians het blik van de bezoeker te kantelen. 
Geen pasklare antwoorden, maar onverwachte inzichten, nieuwe ideeën en vooral 
veel stof tot nadenken.

nieuws   filosofie

brainwash.nl

De Kinder-
ombudsman

De Kinderombudsman helpt 
kinderen en jongeren tot 
en met 18 jaar om voor hun 
rechten op te komen. Jongeren 
kunnen op deze website meer 
informatie vinden over het 
werk van de ombudsman 
en diverse publicaties en 
casussen bekijken. De website 
bevat nieuws en informatie over kinderrechten, vreemdelingen, immigratie en een 
groot aantal onderwerpen rondom kinderrechten. Voor bezoekers uit Caribisch 
Nederland is er informatie te vinden in het Engels of Papiaments. De teksten zijn 
begrijpelijk geschreven en daarom voor kinderen goed te gebruiken in werkstukken 
of spreekbeurten. Bezoekers kunnen via de website ook contact opnemen met de 
ombudsman.

kinderrechten   media   doelgroep jeugd

dekinderombudsman.nl

De Speld

Wanneer je deze bezoekt is het 
even wennen. Is de informatie 
nu echt? Of gaat het om fake 
news? Als je goed kijkt en leest 
wordt al snel duidelijk dat het 
hier om satire gaat. Maar de 
artikelen sluiten wel aan op 
de actualiteit. Dit is direct de 
kracht van dit medium: op een 
humoristische wijze de bezoe-
kers laten nadenken over onderwerpen die in de actualiteit spelen. Veel artikelen 
zijn kort en bondig geschreven. De website is in 2011 verkozen tot de website van 
het jaar en bestaat al sinds 2007. Dagelijks worden er nieuwsberichten geplaatst.

nieuws   humor   actualiteit

speld.nl

Amnesty  

Amnesty is een wereldwijde 
beweging van meer dan 7 
miljoen mensen. In meer dan 
150 landen voeren ze actie 
voor gerechtigheid, vrijheid, 
menselijke waardigheid en 
gelijkheid. Amnesty is een 
wereldwijde organisatie die 
gesteund wordt door veel 
leden, sympathisanten en 
activisten. Met deze website vertellen zij hun verhaal over mensenrechten, afschaf-
fing van de doodstraf, meningsuiting en kunnen bezoekers meedoen aan acties als 
petities. De website roept enerzijds op tot actie en toont anderzijds de werkwijze 
van Amnesty en waarom het werk dat zij doen zo belangrijk is. De nieuwsberichten 
geven een beeld van de situatie van mensenrechten in de rest van de wereld.

maatschappij   mensenrechten   nieuws

amnesty.nl
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Bright 

Bright bestaat uit de nieuws-
site Bright.nl met tests, tips, 
trends en de koopgids Bright 
Stu� . Alle inhoud van Bright.
nl is ook beschikbaar via gratis 
apps voor iOS en Android. 
Bright heeft in totaal ruim 
110.000 volgers op social 
media: Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn en TikTok. 
Het YouTube-kanaal van Bright is het grootste techkanaal in Nederland met meer 
dan 132.000 abonnees. Wekelijks kun je luisteren naar de Bright Podcast. Berichtge-
ving bij Bright is onafhankelijk. Ze presenteren ook “branded content”, waarvoor is 
betaald door partners, maar in dat geval wordt dat bij het artikel geplaatst.

nieuwssite   tech   gadgets

bright.nl

HvanA 

HvanA is het online magazine 
voor en door studenten en 
medewerkers van de Hoge-
school van Amsterdam (HvA). 
HvanA brengt spraakma-
kende interviews, prikkelende 
reportages, nieuwsberichten 
en verhalen over succesvolle 
studenten. Op de HvanA-
redactie werken zowel ervaren 
als jonge, beginnende journalisten. HvanA fungeert dan ook als opleidingsinstituut. 
De thema’s van de artikelen zijn uiteenlopend: van het beste broodje döner tot een 
test waarbij een slechtziende persoon een app voor navigatie gaat uitproberen. 
Deze diversiteit maakt het leuk om de website te bezoeken en verrast te worden 
met de diverse nieuwsberichten. Wie echt niets wil missen kan lid worden van de 
nieuwsbrief.

nieuws   Amsterdam   studenten

hvana.nl

Duurzame student

DuurzameStudent.nl staat 
voor een duurzame toekomst, 
voor iedereen. Duurzaamheid 
gaat volgens de redactie over 
het creëren van een eerlijke 
en veilige plek op aarde voor 
mens en dier. In de artikelen op 
hun site geven ze hun kijk op 
sociale, economische én eco-
logische thema’s, en willen ze 
tegelijkertijd studenten helpen bewuste keuzes te maken op het gebied van studie, 
carrière en levensstijl. Met regelmaat worden er nieuwe artikelen op de website 
geplaatst. Soms ook door gastschrijvers. Het blog is hierdoor actueel en divers. De 
onderwerpen zijn geschikt voor VO en mbo.

milieu   blog   
duurzamestudent.nl

Ik componeer

Helaas is deze website wel wat 
verouderd en werkt daarom 
niet op de laatste browsers, 
maar het is een prachtig 
concept dat zeker genoemd 
mag worden. De website is 
ontwikkeld door Het Metropole 
Orkest en laat gebruikers zelf 
een compositie samenstellen. 
De gebruiker plaatst vooraf 
gedefinieerde blokken (geluiden) op de tijdbalk en ontwerpt hiermee een eigen 
muziekstuk. Vervolgens kan het muziekstuk beluisterd worden en gedeeld op social 
media. Er zijn een aantal sjablonen die ingeladen kunnen worden en demonstreren 
wat de mogelijkheden zijn. Gebruik wel Internet Explorer om de site te openen, 
want Chrome en Edge werkten bij ons niet.

muziek   instrumenten      
ikcomponeer.nl

Languagenut

Languagenut is ontwikkeld 
voor en door leraren en moti-
veert en betrekt leerlingen bij 
het leren van een nieuwe taal. 
Daarnaast geniet de gebruiker 
van diverse ondersteuning en 
hulpmiddelen die het systeem 
aanbiedt. Het is perfect voor 
internationale scholen en 
voor leerlingen die Engels of 
Nederlands leren, met audio en video ondersteuning in verschillende talen. Het 
aanpasbare materiaal voor het basisonderwijs is ideaal voor de eerste stappen bij 
het leren van een nieuwe taal. Languagenut beslaat meerdere jaren aan inhoud en 
heeft leerinhoud voor meer dan 17 talen, 1440 woorden en zinnen en de mogelijk-
heid om eigen inhoud te creëren.

talen   online tool   community   
languagenut.com/nl-nl/basisonderwijs

Vraag het de politie

Op deze overzichtelijke website 
beantwoordt de politie veel 
gestelde vragen van (jonge) 
bezoekers. De vragen zijn inge-
deeld in overzichtelijke thema’s 
die ieder directe raakvlakken 
hebben met het politiewerk. 
Denk bijvoorbeeld aan verkeer, 
misdaad en boetes. Toch is er 
op deze website ook een hoop 
informatie te vinden over andere thema’s als (online) pesten, privacy en school. Met 
deze website stelt de politie een laagdrempelige bron van informatie beschikbaar 
voor jongere bezoekers. Wanneer het antwoord op een vraag niet op de website te 
vinden is, kan de bezoeker een vraag opsturen of telefonisch contact opnemen.

doelgroep jeugd   blog

vraaghetdepolitie.nl
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advertorial: Rent Company
tekst: Majorie Weistra24

S
inds 2015 werkt het Carmel College Salland uit Raalte (een 
school voor voortgezet onderwijs van praktijkonderwijs tot en 
met gymnasium) met laptops. Hierdoor hebben leerlingen altijd 
en overal beschikking over (aanvullend) digitaal lesmateriaal en 

kunnen zij allerlei bronnen op internet snel vinden. Docenten kunnen 
leerlingen hierdoor meer op maat bedienen omdat niet iedereen alles 
tegelijk in hetzelfde tempo hoeft te doen. 

In 2015 is Carmel College Salland gestart met laptops in de klas. Om die 
ontwikkeling voor de lange termijn te versterken is gezocht naar een 
partner. Daarbij was het uitgangspunt dat de school zich richt op het 
onderwijs en ondersteund wordt op het gebied van laptops in de klas. 
Met als doel dat leerlingen en docenten zich focussen op lesgeven en 
leren, niet op allerlei technische problemen.

“Wij zijn een school, we willen ons bezig houden met onderwijs, 
digitaal ondersteund met software en educatief lesmateriaal. Dan is het 

nodig dat je als docent er vanuit kan gaan dat elke leerling een werkend 

device heeft. En daar zorgt The Rent Company voor.”, aldus Werner Peters, 

directeur bedrijfsvoering van het Carmel College Salland.

Samen sterk door allebei te 
doen waar je goed in bent

Gemak en keuzevrijheid voor de ouders

De ouders van leerjaar 1 hebben de keuze gekregen om via The 
Rent Company een laptop aan te scha� en via het zogenaamde 
Easy4u abonnement. “Ze zijn hiertoe niet verplicht. Bring your own 
device (BYOD) is ons uitgangspunt en het aanbod via The Rent 
Company is een service om het gemakkelijk te maken. Veel ouders 
kiezen daarvoor. Via dit abonnement is alles gedekt: de hardware, 
de software, de service en de verzekering. We hebben gekozen voor 
Windows-laptops omdat de ict-toepassingen en programmatuur 
waarmee we op school werken, daarop het best functioneren in de 
les.
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De keuze viel op The Rent Company. “Natuurlijk zijn er meer aanbieders. 
Die hebben we ook gesproken. Maar het was duidelijk dat The Rent 
Company zich specifiek richt op het onderwijs. Daardoor heb je aan de 
mensen van The Rent Company een goede gesprekspartner. Ze snappen 
waar het om gaat. Tegelijkertijd konden zij ook heel goed duidelijk 
maken hoe ze een en ander wilden vormgeven. En welke ervaringen 
ze daarmee al eerder hebben opgedaan. Dat gaf vertrouwen.” The 
Rent Company organiseert de laptops op scholen volgens vijf heldere 
stappen [zie kader]: communicatie naar ouders over mogelijkheden, 
bestellen van de laptops, configureren, uitleveren en service. “Wat goed 
werkt is dat The Rent Company een helder standaard proces heeft, maar 
dat de exacte invulling met de school wordt afgestemd. Zo is het dus 
toch maatwerk.”

Servicelocatie elke dag op school open
Stel je hebt als leerling een probleem met je laptop. Dan hoef je niet te 
bellen naar een helpdesk maar loop je gewoon naar The Rent Company 
servicelocatie in de school. Deze is elke werkdag tussen 8:00 uur en 
14:00 uur geopend. Er werkt een vaste medewerker van The Rent 
Company die van de hoed en de rand weet. “Het fijne is dat alle leerlin-
gen er terecht kunnen. De openingstijden van de servicelocatie zijn zo 
opgezet, dat je als leerling of docent tijdens lesuren nooit misgrijpt. Dit 
geeft echt rust voor zowel leerlingen als docenten.” Soms kan het pro-
bleem niet gelijk verholpen worden. Als de laptop van de leerling voor 
reparatie moet worden ingenomen, ontvangt de leerling een leenlaptop 
zodat hij/zij de lessen kan blijven volgen. De servicemedewerker voert 
de reparatie op school uit. “Dat scheelt natuurlijk enorm veel tijd, de 
laptop hoeft niet opgestuurd te worden. Doordat de servicelocatie in de 
school zit, zijn de lijntjes veel korter. De leerlingen weten waar ze terecht 
kunnen.”

Ieder zijn vak
“Zoals ik al zei, schoenmaker blijf bij je leest. The Rent Company doet 
waar zij goed in zijn: gemak en zekerheid bieden als het gaat om hard-
ware en software en wordt de school veel werk uit handen genomen 
als het gaat om afhandelen van reparaties, servicevragen en adminis-
tratie. Wat voor ons daarnaast de doorslag gaf, is het prettige contact. 
Ze denken mee, zijn pragmatisch en de lijntjes zijn kort. Daarmee zijn 
we partners geworden en kunnen we samen zorgen voor steeds beter 
onderwijs voor onze leerlingen.”  

Easy4u abonnement in een notendop

Hardware
•  Speciale educatie devices voorzien van een solide behuizing en 

rubberen stootrand
•  Juiste draadloze communicatie kaart voor snel en stabiel wifi 

gebruik
•  Batterij die voorziet in een actieve gebruiksduur van 6 uur
•  In samenspraak met school worden de technische specificaties 

vastgesteld op het gebruik binnen de onderwijsinstelling

Service
•  Uitlevering en service ondersteuning via school
•  Laptop of chromebook direct gebruiksklaar
•  Verlengde fabrieksgarantie gedurende de looptijd (exclusief 

batterij)
•  Vervangende laptop of chromebook bij hardware reparaties
•  Gratis verzending van de reparatie
•  Telefonisch ondersteuning
•  Eigen reparatiedienst en service organisatie

Software
•  Windows 10 of Google Chrome besturingssoftware
•  Direct klaar voor gebruik

Verzekering
•  Schade- en diefstaldekking met een beperkt eigen risico van 

€50,- per schade- of diefstalgebeurtenis
•  Standaard inclusief solide, vochtwerende beschermhoes

Laptops in de klas: zo organiseren we dat
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Hoe en wanneer ontstond jouw plan om te gaan 
promoveren? 
“In 2011 hoorde ik dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (NWO) beurzen beschikbaar stelde voor leraren om 
te promoveren. Er moeten meer doctores voor de klas, zo was het 
idee. Daar was ik het mee eens, dus tja, dan moest ik zelf natuurlijk 
een poging wagen. Zo’n beurs betekent: vijf jaar lang twee dagen per 
week vrijgesteld worden van je normale werk om aan het onderzoek te 
werken.”

Welke stappen heb je ondernomen voor je echt aan de 
slag kon? 
“Om de promotiebeurs voor leraren te bemachtigen, moet je een jaar 
lang een heel circus door. Het gaat om veel geld, de eisen voor zo’n 
beurs zijn streng. Ik heb twee onderzoeksvoorstellen moeten schrij-
ven en een presentatie moeten houden. Wat een energie heeft me dat 
gekost!”

Waarom liep je juist warm voor dit onderwerp?
“Ik ben historisch letterkundige en ik heb een fascinatie voor rederij-
kersliteratuur. Ik weet ook niet waarom, want veel rederijkersteksten 
zijn erg saai. Maar de teksten die wel leuk zijn, zijn ook echt heel erg 
leuk. Het was duidelijk dat mijn onderzoeksobject rederijkershumor 
moest zijn. Dat is nogal breed. Nu wil het toeval dat onze mediatheek 
een eerste druk in huis heeft van de toneelstukken die in Antwerpen 
in 1561 opgevoerd zijn. Dat is een zeldzaam boek. Het voelde daardoor 
dat het onderwerp mij koos; het onderwerp van mijn onderzoek werd: 
Humor in het jaar 1561.”

Hoe pak(te) je je onderzoek aan? 
“Aangezien ik een literair-historisch onderwerp heb, hoefde ik niet moei-
lijk te doen met laboratoria, onderzoekspopulaties of veldwerk. Het 
was lezen, lezen en lezen. Om humoristische literatuur uit de zestiende 
eeuw te duiden, moest ik ook veel weten over de serieuze literatuur uit 
die tijd. Maar ook over humor uit de vijftiende en zeventiende eeuw. En 
over humoristische tendensen in de beeldende kunst. Het waaierde dus 
enorm uit! Daar ben ik wel op stuk gelopen in het laatste deel van mijn 
onderzoek. Op een gegeven moment was mijn proefschrift 130.000 
woorden. Ik heb toen op het dringende advies van de promotiecommis-
sie 30.000 woorden geschrapt om een duidelijke rechte lijn en een rode 
draad te krijgen. Mijn onderzoeksverslag was meer een verslag van 
alles wat ik weet dan een verslag van mijn onderzoek.”

Waar kwam je achter?
“Om eerlijk te zijn vielen de resultaten tegen. Ik had gedacht dat er in 
de humoristische teksten die geschreven zijn aan de vooravond van 
de Beeldenstorm in 1566 en de Tachtigjarige Oorlog (1568) kritiek zou 
zijn geweest op de repressie en op de censuur. Maar nee, de meeste 
humoristische teksten laten niets doorschemeren over de maat-
schappelijke onvrede. Dat is te wijten aan zelfcensuur uit angst voor 
represailles van de kerk en de overheid. Bij twee teksten kan ik dat ook 
hard maken. Twee gedichten die in Rijnsburg (een stadje vlakbij Leiden) 
geschreven zijn, zijn vertalingen uit het Frans. In de Franse originele 
verhalen worden franciscaanse monniken belachelijk gemaakt, maar 
in de vertalingen wordt gesproken over ‘mannen’. Waarom zijn die 
Franciscaners er uitgehaald? Een van de auteurs van de vertalingen had 
goede contacten met de Brusselse rederijkers die in 1559 een toneel-
stuk hadden opgevoerd waarin franciscaanse monniken te kijk werden 

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

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

promoverende leraren aan het woord. In dit nummer Bas Jongenelen, docent Nederlandse Letterkunde 

aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Als de meester 
doctor wil worden

11 vragen aan een promoverende leraar
Foto: O.B. Kunst
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Een verkeerde grap kon 
uitgelegd worden als ketterij

Bas Jongenelen is sinds 2005 docent Nederlandse Letterkunde 
aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Zijn recentste boek is een 
lesmethode voor bovenbouw havo/vwo over literatuur: Open 
boek (uitgeverij Lambo). Hij schrijft ook sonnetten en – samen met 
andere dichters – complete sonnettenkransenkransen, bijvoorbeeld 
De liefde: een met gif gevulde beker (uitgeverij Korreltje Zeezout). 
Zijn proefschrift Humor in 1561 (uitgeverij Brave New Books) is te 
bestellen bij alle boekwinkels (ISBN 9789402198690).

gebedenboeken en vroegmoderne retorica, in plaats van de nieuwste 
Ilja Leonard Pfeij� er en Tommy Wieringa. Tijdens de hockeytraining van 
mijn dochter zat ik liedteksten uit 1562 te bestuderen in het clubhuis. 
Maar toen mijn proefschrift af was, ben ik meteen Grand Hotel Europa, 
La Superba en De Heilige Rita gaan lezen. Wat een verademing!”

Wat zijn voor jou de praktische ‘mogelijkmakers’ voor 
dit promotietraject? 
“Zonder mijn promotor Johan Oosterman en copromotor Katell Lavéant 
had ik het nooit gered. Fontys Lerarenopleiding Tilburg, mijn werkgever, 
heeft ook altijd fijn meegewerkt. Vooral op administratief en financieel 
gebied. Ook hebben ze daar nooit gemekkerd als ik eens niet bij een 
vergadering was. En heel belangrijk was mijn vrouw. Als er iemand echt 
nooit gezeurd heeft, dan is zij het wel.”

Op 12 november verdedig je je proefschrift. Kijk je 
ernaar uit?
“Ja, maar ik vind het ongelofelijk spannend. Ik hoop dat ik niet te vaak 
‘Dat weet ik niet’ hoef te antwoorden. Ik probeer er zo min mogelijk aan 
te denken, want als ik eraan denk, dat staat het zweet in mijn handen. 
Volgende vraag alsjeblieft.”

Kun je andere leraren aanraden om te gaan 
promoveren?
“Wie zin heeft om zich jarenlang te verdiepen in een of ander specia-
lisme, raad ik aan om promotieonderzoek te gaan doen. Aan normale 
dingen kun je in die tijd niet meer denken, waarschijnlijk lijdt je sociale 
leven er ook onder. Je moet om kunnen gaan met tegenslagen en met 
keiharde kritiek. Daarnaast moet het lesgeven geen probleem zijn 
voor je. Als je iedere avond je lessen voor de volgende dag voor zit te 
bereiden, dan kun je beter geen onderzoek doen. Verder is het een groot 
avontuur dat ik eigenlijk iedereen aan kan raden.” 

gezet. Het gevolg was dat deze rederijkers opgepakt en aangeklaagd 
werden wegens ketterij. Daarom durfden de Rijnsburgse rederijkers het 
niet aan om in hun gedichten Franciscaners de bad guys te laten spelen. 
Begrijpelijk, want een verkeerde grap kon uitgelegd worden als ketterij 
– en dan kon je zo maar op de brandstapel belanden. Dat is een grap niet 
waard. Ik heb het gevoel dat er veel meer sprake moet zijn geweest van 
zelfcensuur. Pas bij het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog zien we 
echte spotprenten en opruiende liedjes en gedichten. Daarvóór durfde 
men dat gewoonweg niet.”

Hoe gaan de uitkomsten uit jouw onderzoek het 
onderwijs vooruithelpen?
“Ik heb veel meer kennis over de literatuur uit de vijftiende, zestiende en 
zeventiende eeuw, dus mijn onderwijs daarover is beter geworden. Of in 
ieder geval minder oppervlakkig. In de meeste literatuurgeschiedenis-
sen komt de zestiende-eeuwse rederijkersliteratuur er maar bekaaid 
vanaf, bij mij niet.”

Is promoveren te combineren met je baan als leraar?
“Vanwege die NWO-beurs kon ik vijf jaar lang twee dagen per week aan 
mijn onderzoek besteden. Dat voelde als een aparte baan naast mijn 
onderwijs, echt twee gescheiden werelden. Best wel vreemd eigenlijk, 
nu ik er zo over nadenk. In het onderwijs is promoveren helaas ook 
vreemd. Een collega vroeg me eens hoe het met mijn scriptie was. Het 
onderscheid tussen een scriptie en een dissertatie is niet bij iedereen 
even scherp.”

Hoe zag je werkweek eruit? Was dit te combineren met 
je gezin? 
“Twee dagen per week onderzoek is veel te weinig. Ik heb vijf jaar lang 
al mijn vrije tijd besteed aan mijn onderzoek. Zo heb ik de afgelopen 
jaren de moderne literatuur totaal niet bijgehouden – terwijl ook dat 
een onderdeel van mijn vak is. Op vakantie ging er een stapel boeken 
mee over zestiende-eeuwse drukkers in Den Bosch, Middeleeuwse 

Met dit boek begon het promotie-avontuur van Bas Jongenelen: Antwerpse spelen 1561 

Foto: Frank van den Nieuwenhuijzen

Foto van de promotie-plechtigheid: buluitreiking

Foto: Toine Jongenelen
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Even voorstellen
Mijn naam is Susan Spekschoor en ik werk als leerkracht op De Ziep. Deze VSO-school geeft onderwijs aan leerlingen (12-20 jaar) met een verstandelijke of meervoudige 

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

Puzzelklas – PO 
Geschikt voor iPad en iPhone – € 2,29
Kleuteruniversiteit heeft weer een nieuwe app uitgebracht. Naast de andere apps, onder andere over klanken, is er nu ook een puzzel-app. Met deze app 
oefen je spelenderwijs het ruimtelijk inzicht. In het menu kun je kiezen uit vijf spellen: puzzels, zoek de verschillen, wegen, IQ-test en programmeren. Vijf 
verschillende spellen met meerdere oefeningen. Aan het einde van een spel volgt er een compliment en een keuzescherm. Als beloning mag er een extra 
spel gespeeld worden waarmee je punten kunt verdienen. Een educatieve app voor kleuters. 

Reverso vertalen en leren – VO 
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis (bevat in-app-aankopen)
Deze app is ideaal voor de talen in het voortgezet onderwijs. Ook bij Engels in de bovenbouw van het basisonderwijs kan deze ingezet worden. De app 
vertaalt voor jou het woord of de zin in een gewenste taal naar keuze. Je kunt de vertaling lezen en ook nog eens uit laten spreken, zodat je de juiste 
uitspraak erbij hoort. Bij het vertalen van een woord krijg je voorbeeldzinnen waar het woord in verwerkt zit. In het leergedeelte van de app kun je 
oefenen, leren en een quiz maken. Oefenen en leren bevatten flashcards en de quiz bestaat uit meerkeuze vragen. Als extra optie kun je de flashcards 
downloaden zodat je deze ook o� line kunt gebruiken. Voor alleen vertalen kun je prima uit de voeten met de gratis app. Wil je een groot aantal woorden 
gebruiken en in deze bewaren in de geschiedenis? Dan moet je een gratis account aanmaken. Wil je gebruik maken van alle mogelijkheden in deze app? 
Dan moet je een abonnement aanscha� en.

Waar is de kaas? – PO 
Geschikt voor Android en iPhone (compatible met iPad) – Gratis (kosten boek € 13,99)
De app Waar is de kaas? hoort bij het leren lezen zoekboek Waar is de kaas? en is geschikt voor jonge lezers. Zwijsen heeft zes titels met bijbehorende 
apps uitgebracht. Deze app is er één van. In dit boek vind je woordjes die bij AVI Start horen. Het verhaal gaat over Rik die op zoek is naar eten. De pagina’s 
zijn rijkelijk gevuld met illustraties en voorzien van AVI Start woorden die bij dit onderwerp passen. Scan met de app het boek en het verhaal wordt nu 
ook voorgelezen. Ook de AVI Start woorden komen in beeld. Een leuke, interactieve manier om kennis te maken met de eerste woorden. Geschikt voor 
beginnende lezers of jonge kinderen die interesse krijgen in letters en woorden. 

Presenter 10 – PO & VO
Geschikt voor iPad en Android – Gratis

Met behulp van een (gratis) account kun je met deze app van Prowise de mooiste lessen (op maat) maken. Ook bevat de app educatieve 
tools en 3D-modellen die je direct in kunt zetten in de les. Presenter 10 is de vervanger van Presenter 9. De app is ideaal wanneer je zelf 

een les wilt maken of een bestaande les wilt bekijken en eventueel bewerken. Je kunt de app ook inzetten bij leerlingen. 
Zet de les klaar en ze kunnen aan de slag.

Logopedie -sp – VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone - € 4,79, iPad en iPhone - € 4,49 

Deze app is gemaakt voor logopedie. Maar de app is ook goed in te zetten in de klas bij het jonge kind. De maker heeft al eerder een app 
uitgebracht waarbij het ging om de klank ‘st’. In deze app staat de klank ‘sp’ centraal. Er wordt een verhaal voorgelezen over een spook 

en een spin in het spookhuis. Woorden met de klank ‘sp’ komen zeer regelmatig aan bod. Het kind leert zo nieuwe woorden en samen 
werk je aan de uitspraak.

Susan Tipt AppsSusan Tipt Apps

Onderwijsapp

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

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
tekst: Susan Spekschoor28
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Lesidee
OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps

Leren met 3DLeren met 3D
Maak gratis gebruik van de 3D-modellen in Prowise Presenter 10

3D-modellen maken complexe materie eenvoudig inzichtelijk en geven je de kans om 

objecten en onderwerpen vanuit elke hoek aan je leerling te laten zien. De modellen 

zitten vol met kleine details waarmee jij je eigen lessen kunt verrijken.

Gratis account
Maak een gratis Prowise Presenter-account aan 

via account.prowise.com. Presenter is voor 

iedereen volledig gratis.

Direct aan de slag
Ga naar presenter10.prowise.com in de browser 

(Chrome) of download de app voor iOS, Android 

of Prowise Central.

Paard van Troje
Dit model is aan de ene kant gesloten en aan 

de andere kant een doorsnede. Zo zie je aan 

de ene kant hoe het paard eruit ziet en aan de 

andere kant wat de soldaten in het paard doen.

Hart
Draai het hart volledig rond. Zo leg je leerlingen 

beeldend uit hoe de kransslagaders om het 

hart heen lopen en waar de aorta zich bevindt.

Stoommachine
Je ziet precies uit welke onderdelen de 

stoommachine bestaat en hoe het er in zijn 

geheel uitziet. Alsof je teruggaat in de tijd!

zitten vol met kleine details waarmee jij je eigen lessen kunt verrijken.

Paard van Troje Hart Stoommachine

Tip
Kijk op MyProwise.com voor meer Presenter-tips, zoals kant-en-klaar lesmateriaal, handleidingen, uitlegvideo’s en nieuws.

Er zijn nog veel meer 

leerzame model len!

29
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WIN EEN HP MEDIA LAB 
VOOR UW SCHOOL!

MELD UW SCHOOL AAN OP WINEENHPMEDIALAB.NL

3D PRINTINGPROGRAMMERENROBOTICAVIRTUAL REALITY

Op zoek naar een partner die u volledig ontzorgt rondom Choose Your Own Device? Aarzel dan niet langer en kies voor HP. Samen met 
onze geselecteerde partners zorgen wij o.a. voor de beste producten, goede financieringsmogelijkheden en uitstekende service. Wanneer 
u voor HP kiest dan maakt uw school kans om een Media Lab te winnen ter waarde van €10.000,-. Met een Media Lab leert u uw leerlingen 

omgaan met ICT en het verbeteren van de digitale vaardigheden, rondom:

KIES VOOR HP EN MAAK KANS OP EEN HP MEDIA LAB T.W.V. €10.000,-

HET MEDIA LAB

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. *Uw school maakt alleen kans op een HP Media Lab wanneer de school voor het komende schooljaar (2020-2021) kiest voor HP als Choose your own Device partner. Afhankelijk van de behoefte kan een Media 
Lab of een gedeelte hiervan worden ingericht met 10.000 euro. Deze actie geldt alleen voor scholen in het voortgezet onderwijs. Uw school maakt alleen kans wanneer er wordt gekozen voor HP. Aanmelden kan tot 1 juni 2020.

HET CURRICULUM
Door de ervaring die wij hebben 

kunnen we een compleet curriculum 
aanbieden of ondersteunen bij het 

maken hiervan, om het medialab op 
de juiste manier te benutten.  

DE RUIMTE
Samen met de school maken wij 
een passend ontwerp voor het 

multifunctionele medialab, dat inspireert 
en uitnodigt om met de aanwezige 

materialen aan de slag te gaan.

DE DOCENTEN
Binnen ons aanbod zitten standaard 
trainingen voor docenten om ervoor 

te zorgen dat de juiste kennis 
aanwezig is om goed met het 
medialab te kunnen werken.

DE MATERIALEN
Een moderne leeromgeving 

vraagt om nieuwe materialen, 
een plek waar spliksplinternieuwe 
en  hypermoderne materialen en 

producten gebruikt worden.
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Het lerarentekort in het onderwijs loopt op. In het primair onder-
wijs is dit nu al het sterkst zichtbaar, maar ook het voortgezet 
onderwijs heeft  een tekort aan leraren voor bepaalde vakken. 
Dat zorgt voor extra werkdruk. Werkdruk die toch al hoog is. 
Door het lerarentekort, door passend onderwijs, door veel 
administrati e,  door veel contactmomenten met leerlingen en 
hun ouders, collega’s en externen. Klagen helpt niet, daarvoor 
is ons mooie vak te belangrijk. We moeten samen op zoek naar 
oplossingen. Technologie kan ons daarbij mogelijk helpen. 
We zoeken naar creati eve ideeën van jonge mensen die aan het 
begin van hun onderwijsloopbaan staan. Hoe zou technologie 
jou en je toekomsti ge collega’s kunnen ondersteunen bij jouw 
belangrijke taak? We roepen je op om jouw innovati eve idee 
met ons te delen. Betrek er gerust collega’s, mentoren, 
docenten, leerlingen of sociale media bij. Wij kijken uit naar 
jullie inzendingen!

IPON 2020
IPON is dé vakbeurs voor onderwijsinnovati e & ICT. 
Dit jaar vindt de ti ende editi e plaats op woensdag 
5 & donderdag 6 februari in de Jaarbeurs Utrecht 
en is bij voorinschrijving grati s te bezoeken.
Deze editi e staat volledig in het teken van 
Onderwijsinnovati e & Professionalisering. 

Met meer dan 7.000 bezoekers vanuit het PO, VO en MBO-
onderwijs, 114 kennissessies en 135 onderwijs-toeleveranciers 
belooft  IPON 2020 ook dit jaar weer een spektakel te worden. 
Een van pijlers ti jdens deze twee dagen is de uitreiking van de 
IPON Awards, met nieuw dit jaar de speciale IPON YOUNG 
EDUCATION PROFESSIONAL AWARD

THE IPON YOUNG EDUCATION PROFESSIONAL AWARD 
Deze Award is speciaal in het leven geroepen voor studenten 
van de Pabo en lerarenopleidingen. Wij roepen alle studenten 
op na te denken over een toepassing, dienst of product welke 
ondersteuning kan bieden bij (toekomsti ge) werk als leraar/
docent. In deze oplos sing móet een rol weggelegd zijn voor 

technologie. De beste inzending krijgt niet alleen de IPON 
YEP Award en een publicati e in het vakblad Vives, 

maar maakt ook kans op spectaculaire prijzen!

HOE DOE JE MEE ?
Dat is heel simpel. Je kunt je inschrijven via 

het formulier op htt ps://ipon.nl/awards-
aanmeldformulier/. 

Doe dat voor vrijdag 20 januari 2020. 
Goed om te weten: je kunt meedoen als 

individu, als klas of als school! 

Deze IPON Award is voor studenten van de Pabo of lerarenopleidingen die een oplossing, 
toepassing, dienst of product hebben bedacht dat ondersteuning kan bieden bij hun 

(toekomsti ge) werk als leraar/docent.

IPON - YEP AWARD 2020 
YOUNG EDUCATION PROFESSIONAL 

DOE 
MEE
en win 

spectaculaire 

prijzen!

REGISTREER GRATISvoor toegang tot IPON 2020

AWARDS2020
YOUNG EDUCATIONAL PROFESSIONAL 

IPON wordt mogelijk gemaakt door:
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N
u krijgen deze leerlingen dus zelf les in hacken, nog wel 
van de aardige Ad Buckens. Hem kennen ze als de vader 
van twee schoolgenootjes, maar hij is ook hacker van 
beroep. Zijn er dan ook goede hackers? Drie uur later 

weten ze meer, veel meer. Ad Buckens, werkzaam bij ICT-bedrijf CGI 
Nederland en vaste vrijwilliger bij stichting Hack in the Class, heeft 
hen van alles verteld, maar vooral ook veel vragen gesteld en hen 
zelf laten nadenken. 

“Wat zijn hackers?” “Hackers zijn mensen die inbreken in de computers 
van anderen, toch, meneer Ad?” “Dat klopt. Breken ze alleen in 
computers met zo’n apart scherm en in laptops? Of wat is allemaal 
nog meer een computer?” Met enig nadenken komt de klas tot tablet, 
telefoon, playstation, tv, smartwatch, micro:bit, auto, elektrische fiets, 
vliegtuig, stoplicht, OV-poortje, thermostaat, beveiligingscamera, 
geldautomaat… en nog veel meer. Wauw, daar zijn ze wel even stil 
van. “Dus bijna in alle apparaten zit een computer. En in alles waar een 
computer in zit, kunnen hackers proberen in te breken.” “Dat zou ik 
bij een vliegtuig niet proberen, dat is gevaarlijk!” “Ja, soms is hacken 
gevaarlijk, of fout. Heeft iemand van jullie weleens te maken gehad met 
een slechte hacker?” “Ja, op Facebook was een post met een schattige 
hond. Als je daarop klikte en daarna op je bankrekening keek, kon dat 
programma meekijken en je codes stelen.”

Meester Bram hackt ook
Ad vraagt verder: “Goede hackers, heb je die ook?” “Die bij de politie 
werken om misdadigers op te sporen.” “Ja, of als iemand het gevraagd 
heeft: ‘Wil jij zoeken of bij ons een gat in de beveiliging zit, waar slechte 
hackers misbruik van zouden kunnen maken?’ Dat is bijvoorbeeld 
het werk van mijn bedrijf, wij kijken of vliegtuigen, stations en sluizen 
wel goed beveiligd zijn. Als we een manier vinden de beveiliging te 
doorbreken, vertellen we dat en dan gaan ze dat snel veiliger of slimmer 
maken.”

Een verontwaardigde vinger gaat de lucht in: “Meester Bram hackt ons 
ook wel eens op school, en dan krijg je opeens een groen beeldscherm!” 
Bram van Tilburg moet er even van blozen: “Ja, dat zou je inderdaad 
hacken kunnen noemen. Wij kunnen meekijken op de notebooks wat 
alle kinderen aan het doen zijn, we kunnen de notebooks op afstand 
uitzetten, of de microfoon gebruiken en zo afluisteren en we kunnen 

Ze hebben er zin in, de 45 achtstegroepers van de basisschool Sint Bavo in Rijsbergen: ze 
krijgen hack-les vandaag, van een professionele hacker. Als je de media mag geloven, zijn alle 

hackers slechteriken die codes van je rekening stelen, je via je webcam bespioneren of je bestanden 

kwijtmaken – voor de lol, of om er zelf rijker van te worden.

Hack-les op de Bavoschool 

tekst en foto’s: Carla Desain32
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jullie besturing overnemen. Dat doen we om beter les te geven, maar 
ik snap dat het soms vervelend is voor jullie.”

Jezelf beschermen
“Hoe kun je jezelf beschermen? Hoe kun je het hackers moeilijker 
maken?” vraagt Ad. De antwoorden tuimelen door elkaar: “Niet op 
gekke linkjes klikken. Ik kreeg een berichtje ‘Snel hier klikken, dan 
krijg je een iPhone. Nou dat geloof ik niet hoor.” Ad beaamt: “Heel 
goed; als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het meestal ook niet waar. 
En alles waar staat ‘snel beslissen’, ‘speel NU dit spel’, of ‘je kunt de 
100.000e bezoeker zijn, klik snel en win!’, dat is allemaal bedoeld om 
je te verleiden om te klikken. Niet doen! Rustig even over nadenken, 
even overleggen met je ouders of meteen weggooien. Door op zo’n 
link te klikken kan een programmaatje worden geïnstalleerd waardoor 
ze mee kunnen kijken wat jij doet op je computer. Goed, dus niet op 
gekke berichtjes klikken. Wat kun je nog meer doen om het hackers 
moeilijk te maken?” “Je wachtwoord geheimhouden.” “Heel goed. 
Wat is nog meer belangrijk?” “Een moeilijk wachtwoord kiezen; dus 
niet 123456.” “Precies, toch hebben nog best veel mensen dat. En je 
eigen naam, of die van je kat, is ook niet zo handig. Zeker niet als je 
veel kattenfoto’s met onderschrift op Instagram gepost hebt. Maar 
als je iets ingewikkelds doet met allemaal gekke tekens en zo, is 
het zo moeilijk te onthouden. Hoe lossen jullie dat op?” “Ik heb een 
wachtwoordzin. Die is lekker lang en ik kan ‘m goed onthouden.”

Nu zelf aan de hack
En dan mogen de kinderen zelf hacken. “De belangrijkste eigenschap 
van een hacker is niet eens dat hij veel van computers weet; maar 
vooral dat hij nieuwsgierig is en kan doorzetten, iets gewoon steeds 
opnieuw blijft proberen tot het lukt. Met z’n tweeën of drieën kun 
je elkaar op ideeën brengen. Ga maar samen aan de slag, ga naar 
onze pagina ‘loginmistakes’ en probeer binnen te komen. Er zijn zes 
levels. Ik verklap vast dat de gebruikersnaam steeds ‘admin’ is. Het 
wachtwoord mogen jullie zelf kraken.”

Het volgende half uur wordt er nagedacht, gepiekerd, geprobeerd, 
gelezen, weer geprobeerd, hardop de hints aan elkaar voorgelezen, 
nog eens geprobeerd… Af en toe klinkt een zucht en de vertwijfelde 
vraag: “Meneer Ad, we komen er niet uit. Hoe lossen we dit level op? 
We snappen de hint niet.” Maar dan ergens een juichkreet en een big 
smile: “YES, we hebben level 4 gekraakt!”. Tegen de tijd dat het pauze 
is, heeft iedereen het hackspel uitgespeeld.

Wat is het doel van hack-les?

Ad Buckens: “De vrijwilligers van Hack in the Class willen de 
kinderen vooral leren dat je door je kennis van ICT te gebruiken, 
ook goede dingen kunt doen, als je je houdt aan de regels. Er 
zijn goede hackers en slechte hackers. Plus de andere kant: als 
het zo makkelijk is om in te breken in computers van anderen, 
kunnen anderen dat ook makkelijk bij jou. Je moet je dus goed 
beschermen, zeker op sociale media. We leren kinderen snappen 
dat informatie die ze op bijvoorbeeld Instagram zetten, niet alleen 
op hun eigen telefoon staat, maar op internet, en dat anderen 
daar dus bij kunnen. En wat dit betekent voor hoe ze veilig met 
sociale media kunnen omgaan. Zo af en toe raakt een leerling zo 
enthousiast dat die zich wil aansluiten bij een jongerenhackgroep. 
Dat vinden wij dan natuurlijk extra leuk.”

Later vertelt Ad Buckens dat hij na schooltijd in de plaatselijke 
bibliotheek een paar meiden uit de groep tegenkwam die daar achter 
de computer zaten. Ze kwamen meteen naar hem toe: “Meneer Ad, 
we zijn bezig met de aanvullende opdracht. Hoe werkte het ook 
alweer met het ontsleutelen van dat wachtwoord?” “Precies dat 
enthousiasme, dat is waar ik het voor doe”, vertelt Ad stralend.  

Link 
hackintheclass.nl 

Als het zo makkelijk 
is om in te breken in 
computers van anderen, 
kunnen anderen dat ook 
makkelijk bij jou

Hack in the Class  
Sinds 2017 is Hack in the class officieel een stichting, 
die werkt op basis van donaties. De vrijwilligers die 
lesmateriaal ontwikkelen en workshops geven, zijn ook 
allemaal actief op het vlak van hacking, waardoor ze 
kinderen een uniek inkijkje kunnen geven. Zelf deze 
hack-les doen? Ga naar lab.hackintheclass.nl en klik 
op ‘CTF Login mistakes’. 
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ontwikkelaar
Muiswerk Educatief

prijs
• Startprijs € 5,- per leerling per jaar
•  Losse vaardigheden (spelling, gramma-

tica, getallen, etc.) € 3,- of € 5,- per jaar
•  Nederlands op weg naar 1F t/m 4F alle 

vaardigheden € 25,- per leerling per jaar
•  Rekenen & Wiskunde 1F t/m 3F alle 

vaardigheden € 19,- per leerling per jaar
•  Engels A0 t/m A2 alle vaardigheden 

€ 12,- per leerling per jaar
• Demo-account: gratis

weblink
numo.nl 

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

het nieuwe leerplatform van Muiswerk 

Educatief voor het voortgezet en 

middelbaar beroepsonderwijs.

Numo

M
uiswerk Educatief ontwikkelt 
al 25 jaar software voor het 
onderwijs. Hun online platform 
Muiswerk Online biedt voor het 

PO, VO en mbo inmiddels een breed aanbod 
adaptief oefensoftware voor de vakken Taal, 
Rekenen en Engels. Muiswerk Online behoort 
tot de meest populaire oefensoftware in 
Nederland. Kortgeleden lanceerde Muiswerk 
een nieuw leerplatform voor het vo en mbo: 
Numo (afgeleide van ‘New Muiswerk Online’). 

Het Numo dashboard om 

de leerling inzicht te geven 

in eigen leerproces.

Het resultaat voor 

de leerling na een 

gemaakte sprongtoets.

Het online woordenboek 

van Numo.

Numo legt in een 

animatie het herkennen 

van werkwoorden uit. 

animaties: zo wordt de leerling in zijn leerproces 
continu begeleid door uitleg en tips. Natuurlijk 
zijn we ook de docent niet vergeten: in Numo 
kan hij de voortgang en inzet van iedere leerling 
volgen. Numo is sinds dit schooljaar voor het 
voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs 
beschikbaar.”

Automatische feedback
Ik krijg de gelegenheid om de nieuwe Numo 
omgeving te verkennen. Docenten en leerlingen 
lees ik eenvoudig in met een CSV-bestand. 
Leerlingen kunnen pas aan de slag zodra hun 
docent de vaardigheden heeft geactiveerd via 
het leerplan: dit kan per klas of per individuele 
leerling uitgevoerd worden. Numo heeft toets- 
en oefenstof beschikbaar voor Nederlands 
(niveau: op weg naar 1F t/m 4F), Rekenen & 
Wiskunde (niveau: 1F t/m 3 F) en Engels (niveau: 
A0 t/m A2). Als het leerplan gevuld is, kan de 
leerling aan het werk. In deze recensie richt 
ik me voornamelijk op het vak Nederlands. 
Bij iedere module of vaardigheid is het model 
met de zogenaamde sprongtoetsen zichtbaar. 
De leerling maakt de sprongtoets en Numo 
diagnosticeert waar de hiaten zitten om 
vervolgens gerichte oefenstof klaar te zetten. De 
leerling krijgt na iedere sprongtoets duidelijke 
feedback, verwoord in begrijpelijke doelen. 
Als de leerling de sprongtoets goed heeft 
gemaakt, dus de oefenstof voldoende begrijpt, 
maakt Numo een sprong over die oefenstof en 
biedt de volgende sprongtoets aan. Als Numo 
constateert dat de leerling nog fouten maakt 
binnen een bepaald leerdoel, dan wordt er 
een POP, een persoonlijk oefenprogramma, 
met instructie, tips en feedback automatisch 
aangeboden. In het dashboard van de leerling 
worden de vaardigheden, toetsen en oefenstof 
duidelijk gevisualiseerd. De doelen worden 
verwoord en ook houdt Numo het aantal 
gewerkte minuten en het aantal behaalde 
toetsen bij. 

In het nieuwe Numo staan de leerling en 
de gebruiksvriendelijkheid van het product 
centraal. Tijdens het ontwikkelen van Numo lag 
de focus op vier belangrijke aspecten:

•  De leerling meer inzicht geven in zijn eigen 
leerproces

•  De docent eenvoudiger zijn weg te laten 
vinden in het brede aanbod 

•  De gebruiker beter ondersteunen en 
begeleiden in de toets- en oefenomgeving

•  Het gebruiksgemak en de uitstraling van het 
product verbeteren op PC, tablet en mobiele 
telefoon

Linette Eveleens van Muiswerk Educatief licht 
verder toe: “Leerlingen zijn tegenwoordig vele 
uren per dag online. De inzet van de computer 
is niet bijzonder meer. Bij de ontwikkeling van 
Numo hebben we onze verantwoordelijkheden 
genomen om overbelasting van het 
multimediagebruik te voorkomen. Binnen Numo 
richten we ons alleen op die vaardigheden 
waarbij de computer een bewezen meerwaarde 
heeft, denk aan de technische onderdelen 
van Nederlands en Engels of de domeinen 
voor het vak Rekenen & Wiskunde. Alle 
vaardigheden en vakken waar veel menselijke 
interactie en creativiteit bij komen kijken, 
willen we niet platslaan met een algoritme 
dat zichzelf nakijkt. Numo baseert zich op een 
stevige wetenschappelijke basis en tijdens 
de ontwikkeling van het platform hebben we 
samengewerkt met drie universiteiten. In Numo 
zijn zogenaamde sprongtoetsen ingebouwd en 
we beschouwen deze toetsen als leermomenten 
voor de leerlingen en betrekken hen hier actief 
bij, zodat zij in kunnen zien hoe het toetsen 
bijdraagt aan hun leerproces. Het formatief 
toetsen heeft zo in Numo een duidelijke plaats 
ingenomen met als doel leerlingen betere 
leerresultaten te laten behalen. Alle oefeningen 
in Numo bevatten auditieve instructies en 

tekst: Leen Shames34
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Een Numo 

rekenoefening. 

De voortgang en inzet van 

leerlingen visualiseert Numo 

met een ‘bloem’ voor de docent.

De steeds terugkerende leercyclus voor de 

leerling binnen Numo: Kies een vaardigheid, start 

een sprongtoets, beantwoord de vragen, zie je 

resultaat, begin met oefenen en zie je voortgang.

Een Numo 

tekstoefening. 

Digitale schouderklopjes
Voor de leerling vind ik de opzet van het 
dashboard en de steeds terugkerende leercyclus 
helder vormgegeven: kies een vaardigheid, 
start een sprongtoets, beantwoord de vragen, 
zie je resultaat, begin met oefenen en zie je 
voortgang. Iedere oefening start voor de leerling 
met een instructie met auditieve ondersteuning. 
Naast het uitleggen van leerstrategieën worden 
denkprocessen hardop voorgedaan met 
behulp van voorbeelden en animaties. Tijdens 
het oefenen kan een leerling altijd de uitleg 
nogmaals oproepen of slimme tips opvragen. De 
instructie onderdelen vind ik binnen Numo goed 
verzorgd. Bij iedere oefening kan de leerling 
ook het online Numo woordenboek oproepen. 
Handig om deze altijd bij de hand te hebben. 

Een leerling kan tijdens het werken zogenaamde 
numo’s verdienen: muntjes waarmee hij zijn 
dashboard kan personaliseren. Zo kan de 
leerling de achtergrond van Numo naar eigen 
interesse aanpassen. De numo’s verdient de 
leerling vooral door het tonen van inzet en als 
beloning voor de gemaakte oefenminuten. 
De resultaten zijn minder van belang voor 

het verkrijgen van deze muntjes. Uit ervaring 
blijken deze digitale schouderklopjes goed te 
werken, ook bij leerlingen in het VO of studenten 
op het mbo. Voor de docent biedt Numo een 
makkelijk te gebruiken docentenomgeving. 
Bij ieder onderdeel verschijnt via een klik op 
het vraagteken een infographic die visueel en 
duidelijk de werking uitlegt. Kind kan de was 
doen en een dikke handleiding is overbodig. 

Chapeau voor de ontwikkelaars om deze 
docentenomgeving zo eenvoudig en intuïtief 
in te richten. Als docent kan ik de vorderingen 
van mijn klas en leerlingen volgen. Numo geeft 
voortgang en inzet in een kwadrant weer. 
Leerlingen met hoge inzet en goede voortgang 
verdienen een pluim. Als een leerling inzet 
toont, maar tegenvallende prestaties is hulp 
en remediëring nodig. Voor leerlingen met een 
lage inzet, maar wel met vorderingen is een 
motiverend gesprek op zijn plaats en zij die 
een lage inzet en een slechte voortgang tonen 
hebben direct interventie nodig. Zo biedt Numo 
inzicht in groei en motivatie van mijn leerlingen 
en kan ik als docent de successen en de hiaten 
monitoren. 

Tenslotte toch een punt van kritiek: het valt 
mij op dat zowel in de sprongtoetsen als 
oefeningen de teksten van de vragen zijn te 
selecteren, maar de antwoorden niet. Leerlingen 
die dyslectisch zijn en gebruikmaken van 
compenserende voorleessoftware kunnen zo 
dus alleen de vragen laten voorlezen, maar 
niet de antwoord variabelen. Ik vind dat de 
ontwikkelaars hier werk te verrichten hebben 
en Numo snel ook geschikt moeten maken voor 
leerlingen die het technisch lezen minder onder 
de knie hebben. Numo kan dan zo ook in het 
passend en speciaal onderwijs zijn waarde gaan 
bewijzen.    

Conclusie
Numo is het nieuwe leermiddel van Muiswerk 
Educatief en verrast mij door de frisse lay-out 
en het eenvoudige, intuïtieve gebruik. Als 
leerling en docent vind je gemakkelijk je weg in 
het Numo landschap en een handleiding is niet 
nodig. Ik vind dat Numo in haar opzet om de 
leerling meer inzicht te geven in zijn leerproces 
aardig geslaagd is. Het Numo dashboard 
geeft de leerling per vak begrijpelijk en helder 
inzicht in zijn voortgang, planning, prestaties, 
resultaten, werktijd, leerplan en doelen. Numo 
vind ik minder geschikt voor dyslectische 
leerlingen en voor leerlingen in het speciaal 
onderwijs omdat niet alle content kan worden 
voorgelezen met hulp van voorleessoftware. 
Dat is jammer, want de opzet van Numo en de 
aangeboden oefenstof kan juist ook voor deze 
doelgroep waardevol zijn. De docent wordt 
door het dashboard voldoende aan de hand 
genomen. Het dashboard biedt de docent 
per vak, klas en leerling voldoende inzicht in 
de voortgang en inzet. Numo heeft met een 
‘bloem’ deze factoren helder gevisualiseerd. 
Het werkwoord ‘groei’ staat in de hele Numo 
omgeving nadrukkelijk centraal en dat is 
volgens mij de kern van het onderwijs: het 
begeleidt leerlingen in hun leercurve en geef 
hen vooral inzicht, succeservaringen en eigen 
verantwoordelijkheid hierbij. Numo is volgens 
mij hierin voldoende geslaagd. Je hoeft als 
school niet het gehele Numo aanbod aan te 
scha� en, maar je kunt ook besluiten om licenties 
voor losse vaardigheden te kopen. Muiswerk 
Educatief biedt scholen een presentatie op 
locatie en een gratis demo-account aan om de 
omgeving zelf te verkennen. Doen! 
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tekst: Bertus Meijer 36

Dan ga ik denken en wikken:
•  “Nee, dat vind ik eng. Al die mensen die dan gaan lezen en dingen 

vinden.”
•  “Ja, dat vind ik leuk. Nu nog even zin maken en dan ga ik zinnen 

maken.”
•  “Nee, dan gaan mensen mij fileren en kritiek geven. Iedereen vindt 

dan van alles.”
•  “Ja, want dan kan ik mijn mening en ideeën presenteren voor een 

groot publiek.”
•  “Nee, ik kan dat helemaal niet. Ik doe maar wat. Mijn mening is niet 

belangrijk.”
•  “Ja, ik heb het nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.”
En dat laatste werd dus mijn definitieve antwoord.

Mijn columns voor Onderwijsenzo (facebook.com/onderwijsenzo) 
vallen op. Dat had ik nooit verwacht. Karel Appel zei het al tre� end; “Ik 
rotzooi maar een beetje an.” Columns schrijven vind ik wel een prettige 
bezigheid. De vorm is redelijk vrij, je mag gewoon je mening ventileren 
en de restricties zijn gering. Ook voor mijn columns in dit blad zal dat 
zo zijn. Ik wilde geen beperkingen en mag (binnen de grenzen van het 
logisch betamelijke) zeggen wat ik wil. Zo wilde ik het ook graag. Ik heb 
voor mezelf maar een enkele beperking aangebracht. Ik wil dat een 
column ongeveer 1.000 tot 2.000 woorden telt. Soms moet ik schippe-
ren om dit aantal te halen, omdat ik met 800 woorden er wel ben en niet 
in herhalerige prietpraat wil verzanden. Soms moet ik schrappen omdat 
mijn ei niet in dit aantal woorden past. Dat maakt columns schrijven een 
proces dat er makkelijker uitziet dan de werkelijkheid is. De lezer ziet 
doorgaans versie 38.5. 

Over ieder woord is nagedacht. Ik realiseer me dat ieder woord impact 
kan hebben. Dat ieder woord door de lezer wordt gewogen. Af en toe 
staat er een woord verkeerd en zoek ik, soms samen met een medelezer, 
naar een alternatief. Soms maak ik een spelfout en is er iemand die mij 

daarop wijst. Vaak op een prettige manier en soms ook vilein en kwet-
send. Ik schrijf voor het meest kritische publiek dat er is. We laten graag 
zien en horen hoe het moet. We weten het allemaal beter. 

Mijn eerste columns voor Onderwijsenzo rammelden en konden inhou-
delijk en schrijftechnisch wel enige verbetering gebruiken. En misschien 
nog wel. Ik ben op dit gebied autodidact. Maar het doel van iedere 
column is hetzelfde: in een beperkt aantal woorden mensen aan het 
denken zetten over onderwijsgerelateerde zaken en samen kijken hoe 
we weer verder kunnen. De intentie is kritisch positief.

Dit jaar is mijn 37e jaar als leerkracht. Ik ben begonnen toen de basis-
school nog niet bestond en we spraken van een kleuterschool en een 
lagere school. Lesgeven was toen nog redelijk simpel. Administratie 
minimaal. Weinig vergader- en regeldruk. Op mijn Overschiese drie-
mansschooltje vergaderden we in de pauze. We namen in groep 8 de 
eindtoets af en dat was het. Geen toeters en bellen. Het was prettig 
werken in die tijd. Die tijd waar ik soms best naar terug kan verlangen. 
Op vrijdagmiddag om 5 uur naar huis gaan en weten dat je klaar bent.

Inmiddels heb ik ongeveer duizend leerlingen onder mijn hoede gehad. 
Ik denk dat ik ze allemaal nog ken. De meesten bij naam (en die waren 
soms best ingewikkeld in mijn jaren in Amsterdam-West). Ik weet vaak 
nog wie hun ouders waren en bij de meesten weet ik ook nog een kleine 
anekdote. Hun sterke en minder sterke punten. Waarschijnlijk weten zij 
alle duizend ook nog wie ik ben. Een prettig en soms beklemmend idee. 
Ze weten nog wat mijn stopwoordjes en andere rare gewoonten zijn. 
Welke vakken ik graag geef (rekenen en zaakvakken) en welke vakken 
ik een beetje ontloop (muziek en gymnastiek). Ze kunnen zich mijn 
grapjes, die soms helemaal niet zo leuk zijn, herinneren. Ze weten nog 
dat ik een beetje verslaafd ben aan zwarte ko� ie en groene Merci. Ze 
herinneren zich mijn boze uitvallen en vrolijke momenten. Ik heb – dat 
weet ik wel zeker – duizend keer impact gemaakt.

“ Ik maak kennis 
en columns” 

Ergens in oktober kreeg ik de volgende vraag: “Bertus, zou je het leuk 

vinden om voor ons blad columnist te worden?”

Over columns schrijven en Onderwijsenzo 
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tekst: Bertus Meijer 36

Dan ga ik denken en wikken:
•  “Nee, dat vind ik eng. Al die mensen die dan gaan lezen en dingen 

vinden.”
•  “Ja, dat vind ik leuk. Nu nog even zin maken en dan ga ik zinnen 

maken.”
•  “Nee, dan gaan mensen mij fileren en kritiek geven. Iedereen vindt 

dan van alles.”
•  “Ja, want dan kan ik mijn mening en ideeën presenteren voor een 

groot publiek.”
•  “Nee, ik kan dat helemaal niet. Ik doe maar wat. Mijn mening is niet 

belangrijk.”
•  “Ja, ik heb het nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.”
En dat laatste werd dus mijn definitieve antwoord.

Mijn columns voor Onderwijsenzo (facebook.com/onderwijsenzo) 
vallen op. Dat had ik nooit verwacht. Karel Appel zei het al tre� end; “Ik 
rotzooi maar een beetje an.” Columns schrijven vind ik wel een prettige 
bezigheid. De vorm is redelijk vrij, je mag gewoon je mening ventileren 
en de restricties zijn gering. Ook voor mijn columns in dit blad zal dat 
zo zijn. Ik wilde geen beperkingen en mag (binnen de grenzen van het 
logisch betamelijke) zeggen wat ik wil. Zo wilde ik het ook graag. Ik heb 
voor mezelf maar een enkele beperking aangebracht. Ik wil dat een 
column ongeveer 1.000 tot 2.000 woorden telt. Soms moet ik schip-
peren om dit aantal te halen, omdat ik met 800 woorden er wel ben 
en niet in herhalerige prietpraat wil verzanden. Soms moet ik schrap-
pen omdat mijn ei niet in dit aantal woorden past. Dat maakt columns 
schrijven een proces dat er makkelijker uitziet dan de werkelijkheid is. 
De lezer ziet doorgaans versie 38.5. 

Over ieder woord is nagedacht. Ik realiseer me 
dat ieder woord impact kan hebben. Dat ieder 
woord door de lezer wordt gewogen. Af en toe 
staat er een woord verkeerd en zoek ik, soms 
samen met een medelezer, naar een alternatief. 
Soms maak ik een spelfout en is er iemand die 
mij daarop wijst. Vaak op een prettige manier 
en soms ook vilein en kwetsend. Ik schrijf voor 
het meest kritische publiek dat er is. We laten 
graag zien en horen hoe het moet. We weten het 
allemaal beter. 

Mijn eerste columns voor Onderwijsenzo ram-
melden en konden inhoudelijk en schrijftechnisch 
wel enige verbetering gebruiken. En misschien 
nog wel. Ik ben op dit gebied autodidact. Maar het 
doel van iedere column is hetzelfde: in een beperkt 
aantal woorden mensen aan het denken zetten 
over onderwijsgerelateerde zaken en samen kijken 
hoe we weer verder kunnen. De intentie is kritisch 
positief.

“ Ik maak kennis 
en columns” 

Ergens in oktober kreeg ik de volgende vraag: “Bertus, zou je het leuk 

vinden om voor ons blad columnist te worden?”

Over columns schrijven en Onderwijsenzo 

Dit jaar is mijn 37e jaar als leerkracht. Ik ben begonnen toen de basis-
school nog niet bestond en we spraken van een kleuterschool en een 
lagere school. Lesgeven was toen nog redelijk simpel. Administratie 
minimaal. Weinig vergader- en regeldruk. Op mijn Overschiese drie-
mansschooltje vergaderden we in de pauze. We namen in groep 8 de 
eindtoets af en dat was het. Geen toeters en bellen. Het was prettig 
werken in die tijd. Die tijd waar ik soms best naar terug kan verlangen. 
Op vrijdagmiddag om 5 uur naar huis gaan en weten dat je klaar bent.

Inmiddels heb ik ongeveer duizend leerlingen onder mijn hoede gehad. 
Ik denk dat ik ze allemaal nog ken. De meesten bij naam (en die waren 
soms best ingewikkeld in mijn jaren in Amsterdam-West). Ik weet vaak 
nog wie hun ouders waren en bij de meesten weet ik ook nog een kleine 
anekdote. Hun sterke en minder sterke punten. Waarschijnlijk weten zij 
alle duizend ook nog wie ik ben. Een prettig en soms beklemmend idee. 
Ze weten nog wat mijn stopwoordjes en andere rare gewoonten zijn. 
Welke vakken ik graag geef (rekenen en zaakvakken) en welke vakken 
ik een beetje ontloop (muziek en gymnastiek). Ze kunnen zich mijn 
grapjes, die soms helemaal niet zo leuk zijn, herinneren. Ze weten nog 
dat ik een beetje verslaafd ben aan zwarte ko� ie en groene Merci. Ze 
herinneren zich mijn boze uitvallen en vrolijke momenten. Ik heb – dat 
weet ik wel zeker – duizend keer impact gemaakt.
De overeenkomst tussen de eerdergenoemde duizend woorden en deze 
duizend kinderen is groot. Ook bij kinderen gaat er weleens een woord 
verkeerd. Ik zoek dan, samen met een ander, een alternatief zodat 
het weer loopt en we weer verder kunnen. Soms maak ik bij kinderen 
ook weleens een (spel)fout. Ouders of collega’s wijzen mij erop en ik 
corrigeer. Men weet dat de intentie klopt. Net als mijn eerste columns 
waren het mijn eerste onderwijsjaren jaren waarin ik leerde, schaafde en 
bijstelde. Ik werd steeds beter. En nog…
Maar het doel van lesgeven en columns schrijven is samen verder kijken 
en samen verder komen. Soms prikkelend, soms een beetje rammelend, 
maar altijd weer samen verder…

De lezer hoeft van mij geen revolutionair vernieuwende insteek te 
verwachten. Ik ben geen vernieuwer. Ik geloof meer in onderwijs 
verbeteren. Ik zou willen dat vernieuwers zich verbeteraars noemen en 
dat ook zijn. Behoud het goede en verbeter dat wat beter kan. Er zijn 
veel discussies rondom de thema’s vernieuwend en traditioneel. Ik pleit 
ervoor die woorden overboord te gooien en te werken met de termen 
e� ectief en niet-e� ectief. Want dat is waar het allemaal om draait. Is 
het e� ectief wat ik doe? Worden de kinderen er beter van? Wordt mijn 
onderwijs er beter van?

De grootste verandering in die bijna 40 jaar ligt in de waardering die ik 
heb gekregen. De overeenkomsten tussen de duizend woorden en de 
duizend kinderen gaan hier soms een beetje mank. De waardering van 
de kinderen is onveranderd. Een leerling uit haar schulp zien kruipen 
en aan je tafel zien staan met een vraag en een malle grap is geweldig. 
Zeker als je trots bent omdat ze eerst niet durfde. Haar blik na jouw 
compliment is onbetaalbaar. Ze vindt me inmiddels een malle, oude 
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De overeenkomst tussen de eerdergenoemde duizend woorden en deze 
duizend kinderen is groot. Ook bij kinderen gaat er weleens een woord 
verkeerd. Ik zoek dan, samen met een ander, een alternatief zodat 
het weer loopt en we weer verder kunnen. Soms maak ik bij kinderen 
ook weleens een (spel)fout. Ouders of collega’s wijzen mij erop en ik 
corrigeer. Men weet dat de intentie klopt. Net als mijn eerste columns 
waren het mijn eerste onderwijsjaren jaren waarin ik leerde, schaafde en 
bijstelde. Ik werd steeds beter. En nog…
Maar het doel van lesgeven en columns schrijven is samen verder kijken 
en samen verder komen. Soms prikkelend, soms een beetje rammelend, 
maar altijd weer samen verder…

De lezer hoeft van mij geen revolutionair vernieuwende insteek te 
verwachten. Ik ben geen vernieuwer. Ik geloof meer in onderwijs 
verbeteren. Ik zou willen dat vernieuwers zich verbeteraars noemen en 
dat ook zijn. Behoud het goede en verbeter dat wat beter kan. Er zijn 
veel discussies rondom de thema’s vernieuwend en traditioneel. Ik pleit 
ervoor die woorden overboord te gooien en te werken met de termen 
e� ectief en niet-e� ectief. Want dat is waar het allemaal om draait. Is 
het e� ectief wat ik doe? Worden de kinderen er beter van? Wordt mijn 
onderwijs er beter van?

De grootste verandering in die bijna 40 jaar ligt in de waardering die ik 
heb gekregen. De overeenkomsten tussen de duizend woorden en de 
duizend kinderen gaan hier soms een beetje mank. De waardering van 
de kinderen is onveranderd. Een leerling uit haar schulp zien kruipen 
en aan je tafel zien staan met een vraag en een malle grap is geweldig. 
Zeker als je trots bent omdat ze eerst niet durfde. Haar blik na jouw 
compliment is onbetaalbaar. Ze vindt me inmiddels een malle, oude 
oom die leuk uit de hoek komt op verjaardagen. En vraagt me de oren 
van mijn hoofd. Kinderen zijn niet veel veranderd.

Ook de waardering van ouders ervaar ik in al die jaren als nagenoeg 
onveranderd. Ze zijn wellicht kritischer en ze willen soms meer dan 
eerst. Maar als je het afpelt en benoemt dat je allemaal hetzelfde doel 
hebt, is er altijd een dialoog mogelijk. Ik heb nog nooit iets anders mee-
gemaakt. En deze anekdote mag je dus keer duizend doen.

Directies waarderen ons ook. Ze komen er soms niet aan toe en lijken 
ons weleens te vergeten. Ze worden opgeslokt door de waan van de dag 
en alle rapportjes, protocolletjes, externe contacten en dergelijke. Maar 
als we even de rust hebben om een kop ko� ie te drinken en echt even te 
praten, merk je de waardering. Maak eens tijd voor die rustmomenten 
met je leidinggevende. Zij zijn mensen en jij ook.

Maar nu de grote verandering in waardering. Die mis ik namelijk wel bij 
de mensen die mij nog nooit aan de slag hebben gezien. Die vanachter 
een bureau hun flinterdunne plannen over ons uitstrooien. Die vanuit 
een hoog Haags gebouw sigaren uitdelen. Sigaren uit eigen doos. Ik kan 
niet blij zijn met een sigaar uit eigen doos, want ik rook niet. Roken is 
slecht. Dodelijk slecht.

Oh, de woorden die ze zeggen zijn mooi en vol waardering. Uit de 
Troonrede van dit jaar: “De regering realiseert zich terdege dat niet elk 
vraagstuk met een financiële injectie meteen is opgelost. Zo is er een 

We worden weggezet 
als Rupsjes Nooit-
genoeg. Ik denk dat 
het wat goed onder-
wijs betreft ook Nooit-
genoeg kan zijn

forse extra investering gedaan om het vak van leraar aantrekkelijker 
te maken, met een lagere werkdruk en meer werkplezier als resultaat. 
Ook zien we een toenemende belangstelling voor de pabo en voor zij-
instroom in het primair onderwijs. Desondanks blijft het probleem van 
het lerarentekort nijpend. De regering blijft bevorderen dat nog meer 
mensen voor dit mooie beroep kiezen.”

Daar is hij weer. De mantra van het mooie beroep. Je moet je maar 
geroepen voelen. Ik ging wel even rechtop zitten. Zou het dan toch… 
Maar de kater kwam zoals altijd weer later bij de Miljoenennota en vlak 
voor de staking in november. De wispelturige publieke opinie was al snel 
weer anders. “Ze moeten niet zeuren, ze ‘krijgen’ al zoveel. Het is nooit 
goed.” Weer een kans voorbij. We worden weggezet als Rupsjes Nooit-
genoeg. Ik denk dat het wat goed onderwijs betreft ook Nooitgenoeg 
kan zijn.

Ik zou zo graag van die duizend leerlingen 1.500 leerlingen willen 
maken. Ik wil zo graag 1.500 keer impact maken en onthouden worden. 
1.500 keer een kind dingen leren en glunderend naar huis zien gaan. Dat 
kan ik helaas alleen in alle rust doen. En die ontbreekt momenteel. 

Ik schreef in het begin dat columns schrijven een proces is dat er mak-
kelijker uitziet dan het is. Je leest nu mijn eerste column die gedrukt 
verschijnt. Voor mij een spannend moment. 
Dat geldt ook voor ons vak. Lesgeven ziet er vaak soepeltjes uit. Maar 
ook hier wordt over alles nagedacht. En stellen we constant bij om tot 
het beste resultaat te komen. Als je veel lezers hebt, heb je een verant-
woordelijkheid. De overeenkomst met lesgeven is groot.

Mijn eerste column voor Vives is af. Het is me gelukt om in 1.566 
woorden mijn ei te leggen. Ik hoop dat het geen rot ei is geworden. En ik 
broed ondertussen alweer op nieuwe eieren. Je mag ze lekker opeten, 
weggooien of verwerken… Er komen er toch meer.  
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oom die leuk uit de hoek komt op verjaardagen. En vraagt me de oren 
van mijn hoofd. Kinderen zijn niet veel veranderd.

Ook de waardering van ouders ervaar ik in al die jaren als nagenoeg 
onveranderd. Ze zijn wellicht kritischer en ze willen soms meer dan 
eerst. Maar als je het afpelt en benoemt dat je allemaal hetzelfde doel 
hebt, is er altijd een dialoog mogelijk. Ik heb nog nooit iets anders mee-
gemaakt. En deze anekdote mag je dus keer duizend doen.

Directies waarderen ons ook. Ze komen er soms niet aan toe en lijken 
ons weleens te vergeten. Ze worden opgeslokt door de waan van de dag 
en alle rapportjes, protocolletjes, externe contacten en dergelijke. Maar 
als we even de rust hebben om een kop ko� ie te drinken en echt even te 
praten, merk je de waardering. Maak eens tijd voor die rustmomenten 
met je leidinggevende. Zij zijn mensen en jij ook.

Maar nu de grote verandering in waardering. Die mis ik namelijk wel bij 
de mensen die mij nog nooit aan de slag hebben gezien. Die vanachter 
een bureau hun flinterdunne plannen over ons uitstrooien. Die vanuit 
een hoog Haags gebouw sigaren uitdelen. Sigaren uit eigen doos. Ik kan 
niet blij zijn met een sigaar uit eigen doos, want ik rook niet. Roken is 
slecht. Dodelijk slecht.

Oh, de woorden die ze zeggen zijn mooi en vol waardering. Uit de 
Troonrede van dit jaar: “De regering realiseert zich terdege dat niet elk 
vraagstuk met een financiële injectie meteen is opgelost. Zo is er een 
forse extra investering gedaan om het vak van leraar aantrekkelijker 
te maken, met een lagere werkdruk en meer werkplezier als resultaat. 
Ook zien we een toenemende belangstelling voor de pabo en voor zij-

instroom in het primair onderwijs. Desondanks blijft het probleem van 
het lerarentekort nijpend. De regering blijft bevorderen dat nog meer 
mensen voor dit mooie beroep kiezen.”
Daar is hij weer. De mantra van het mooie beroep. Je moet je maar 
geroepen voelen. Ik ging wel even rechtop zitten. Zou het dan toch… 
Maar de kater kwam zoals altijd weer later bij de Miljoenennota en vlak 
voor de staking in november. De wispelturige publieke opinie was al 
snel weer anders. “Ze moeten niet zeuren, ze ‘krijgen’ al zoveel. Het is 
nooit goed.” Weer een kans voorbij. We worden weggezet als Rupsjes 
Nooit-genoeg. Ik denk dat het wat goed onderwijs betreft ook Nooitge-
noeg kan zijn.

Ik zou zo graag van die duizend leerlingen 1.500 leerlingen willen 
maken. Ik wil zo graag 1.500 keer impact maken en onthouden worden. 
1.500 keer een kind dingen leren en glunderend naar huis zien gaan. Dat 
kan ik helaas alleen in alle rust doen. En die ontbreekt momenteel. 

Ik schreef in het begin dat columns schrijven een proces is dat er mak-
kelijker uitziet dan het is. Je leest nu mijn eerste column die gedrukt 
verschijnt. Voor mij een spannend moment. 
Dat geldt ook voor ons vak. Lesgeven ziet er vaak soepeltjes uit. Maar 
ook hier wordt over alles nagedacht. En stellen we constant bij om tot 
het beste resultaat te komen. Als je veel lezers hebt, heb je een verant-
woordelijkheid. De overeenkomst met lesgeven is groot.

Mijn eerste column voor Vives is af. Het is me gelukt om in 1.566 
woorden mijn ei te leggen. Ik hoop dat het geen rot ei is geworden. En ik 
broed ondertussen alweer op nieuwe eieren. Je mag ze lekker opeten, 
weggooien of verwerken… Er komen er toch meer.  

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

Het eerste complete lespakket voor de ontluikende geletterdheid

Voor de kleuters 
In een digitale omgeving uiting geven aan creativiteit en leerbehoeften

Voor de leerkracht
Variëren door de combinatie van digitalisering en fysieke onderwijsmaterialen

• Memo+, een multi-inzetbare memorie
• Blocco, een letterspel met woordkaarten en letterblokjes
• Match, zelfcontrolerende combinatiespellen op vier niveaus 

Nieuwsgierig naar het complete lespakket De Lettertrein?
Vraag vrijblijvend een demo of presentatie aan of lees meer op onlineklas.nl

Voor kleuters is er een rijke digitale leeromgeving, waarin ze spelenderwijs alle letters leren. 
Van alle letters zijn digitale spelletjes ontwikkeld waarmee ze eindeloos op een spelende 
manier letters en woordjes kunnen oefenen met puzzels, memorie en letterspellen. 
Daarnaast zijn er van alle letters kleurplaten die de kleuters, zowel digitaal als in print, kunnen 
inkleuren. Alle spellen worden ondersteund met bijpassende letterklanken en liedjes.

De digitale omgeving biedt voor de leerkracht liedjes en video’s per letter, een digitale 
werkmap met lesactiviteiten per letter, woordkaartjes, kleurplaten, werkbladen, liedteksten 
en praatplaten. De rijke digitale omgeving sluit aan op alle andere onderwijsmaterialen van 
De Lettertrein, die bestaan uit: 

Ga naar onlineklas.nl/demo voor de demo aanvraag. Voor een afspraak bel 0546 55 65 05 
of stuur een e-mail naar: info@onlineklas.nl. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden!

• Prentenboek 
• Handpop Teun
• Dubbelzijdige poster 
• Werkmap + handleiding

Digitalisering binnen het kleuteronderwijs met De Lettertrein

facebook.nl/onlineklas instagram.com/onlineklas

twitter.com/onlineklas linkedin.com/company/onlineklas
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tekst: Erno Mijland38

Een rijker leven..
Hij is ‘gepassioneerd door het leven’, een zelfbenoemde ‘geluksex-
pert’ die al ruim 150 podcasts maakte onder de titel ‘100% inspiratie’ 
en een boek schreef met als titel ‘Leef intens’. Klinkt allemaal nogal 
heppiedepeppie misschien, maar Thijs Lindhout is toch wel wat meer 
dan dat. Maak zeker kennis met een van zijn recente projecten: in 
opdracht van een bank maakte Lindhout een reeks van zeven bijzon-
dere interviews onder de titel ‘Lessen voor een rijker leven’. Hij liet 
de geïnterviewden ter voorbereiding op de gesprekken vooraf een 
brief aan zichzelf sturen, aan hun huidige of jongere zelf. Die brieven 
vormen de leidraad voor mooie gesprekken, waarin de gasten echt 
tot hun recht komen. Luister bijvoorbeeld naar de wijze lessen van 
Adriaan van Dis, Hedy d’Ancona of Monique van de Ven.
insingergilissen.nl//Lessen-voor-een-rijker-leven-podcast

Radboud Reflects
Je moet er even voor gaan zitten: de lezingen van wetenschappers 
uit binnen- en buitenland bij Radboud Reflects, een initiatief van 
de Radboud Universiteit in Nijmegen. Kijk- en luistervoer voor wie 
honger heeft naar kennis over de meest uiteenlopende onderwer-
pen: authenticiteit, de digitale detox, burn-out, de lerende mens 
en de vraag of opruimen gelukkig maakt… you name it. Even zitten 
betekent in dit geval dat de video’s minimaal een half uur, maar soms 
zelfs twee uur duren. Met de inmiddels ruim 200 video’s op YouTube 
kun je dus even vooruit. Verwacht geen flitsende, tot in de puntjes 
voorbereide TED Talks. De meeste opnamen bestaan uit integraal 
gefilmde lezingen, soms met, soms zonder PowerPoint, soms wat 
traag… maar alleszins vol actuele kennis en wijsheid. 
ru.nl/radboudreflects

Met Groenteman in de kast
“Ik hoef nooit te werken, maar ik ben ook nooit vrij.” Zomaar een 
mooi zinnetje, dat ik onlangs oppikte in een gesprek van Gijs 
Groenteman met cabaretier Theo Maassen. Groenteman is zoon van 
Hanneke Groenteman. Hij heeft, mag je wel zeggen, het interviewen 
met de paplepel ingegoten gekregen en kennelijk smaakte dat naar 
meer. De uitspraak van Maassen komt uit een podcast die hij sinds 
november 2017 maakt voor de Volkskrant. Groenteman interviewt 
daarin vooral mensen uit de culturele wereld. En dat doet hij in een 
archiefruimte - ‘de kast’ - op het kantoor van zijn werkgever. Ontdek 
veel fijne gesprekken waarin Groenteman steeds écht contact maakt 
met zijn gasten. Die gesprekken zijn daardoor spontaan en open, 
vaak meer dialoog dan interview. Niet alle gasten boeien een uur 
lang. Maar ach, dan zijn er nog honderd andere gesprekken om te 
beluisteren.
volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/met-groenteman-in-
de-kast

Podcasts voor jonge oortjes
Oud-leerkracht Tjeerd van den Elsen trekt momenteel vol enthou-
siasme door onderwijsland om met (school)kinderen podcasts en 
hoorspelen te maken met zijn bedrijf Radiorakkers. Met zijn nieuwste 

project Kinderpodcasts heeft Tjeerd een platform gecreëerd waarop 
kinderen, ouders en leerkrachten snel passende podcasts kunnen 
vinden, gemaakt voor kinderen. Denk aan thematische podcasts 
over de Tweede Wereldoorlog of filosofie, maar ook aan (avontuur-
lijke) verhalen. En voor de kinderen van toen - en misschien ook van 
nu - vind je er ook opnames van volgens luisteraars van NPO Radio 
1 en NPO Radio 5 het beste radioprogramma van de eeuw: de Dik 
Voormekaar Show. Jaaaaaaa hoor… en ik ben weer even terug op het 
logeerkamertje van mijn opa en oma met mijn transistorradiootje 
aan het oor.
kinderpodcasts.nl

  
Voorlezen 2.0 met WePboek
‘Mag ik eens in je luier kijken?’ Of: ‘Sjakie de kleine Dinodrachus en 
de grote Tyrelierus Rex’. Titels van kinderboeken voor het jonge kind 
vanaf 2 jaar. Op WePboek zijn twintig van deze boeken verwerkt in 
aantrekkelijke animatiefilmpjes. De filmpjes duren elk een kleine 
vijftien minuten. Het betreft een initiatief van het Kinderopvang-
fonds. Doel van de filmpjes is om de taalontwikkeling van peuters 
te bevorderen. Dat doe je natuurlijk niet alleen door de filmpjes te 
gebruiken als digitale oppas - je kúnt natuurlijk de was gaan doen of 
je verliezen in een kwartiertje Facebooken, terwijl de kinderen zich 
laten vermaken door de verhalen - maar door als ouder of begeleider 
met de kinderen te kijken en in gesprek te gaan over de verhalen. 
Op de website vind je naast links naar de boeken onder andere 
ook voorleestips en een handleiding om educatief verantwoord te 
werken met de filmpjes.
wepboek.nl/kindersite

Klasse-ideëen!
Hoe debateer je in de klas over ‘moeilijke’ onderwerpen? Kun je kin-
deren voor wie Nederlands niet de eerste taal is, laten rappen in het 
Nederlands? Het zijn voorbeelden van vragen die aan bod komen in 
de video’s van het Vlaamse onderwijstijdschrift Klasse. Abonneer je 
op het YouTube-kanaal om niets te missen: inspiratie voor startende 
leerkrachten, gesprekken met deskundigen en praktische tips voor 
het organiseren van alles in en om de klas. De meeste onderwerpen 
zijn absoluut ook relevant voor leraren in Nederland. De filmpjes 
zijn met zorg gemaakt en voorzien van ondertiteling. Klasse, zou ik 
zeggen.
Op de website van Klasse (.be is dat) vind je overigens een link naar 
alle edities van het magazine. Die kun je volledig bekijken en lezen 
via Issuu. 
http://www.youtube.com/user/tvklasse

Erno kijkt en luistert

Erno Mijland is senior adviseur bij BCO Onderwijsadvies 
en -ondersteuning en publicist.
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Kant-en-klare lespakketten voor Wetenschap 
& Technologie van Teach2Code™!
Teach2Code™ levert kant-en-klare programmeerkits voor het gehele primaire en het voortgezet
onderwijs. Van uitgebreide pakketten, tot enkel de basisbenodigdheden voor het klassikaal
opstarten van programmeerlessen. 

Teach2Code™ programmeerkits
Teach2Code™ biedt een soepele start 
binnen het programmeeronderwijs. Alles in 
onze kits wordt met grote zorg samengesteld. 
Zo is het van belang dat de materialen gelijk 
in gebruik genomen kunnen worden, en 
moet het eenvoudig inzetbaar en te begrijpen
zijn. De kits zijn te gebruiken vanaf de 
beginselen tot het gevorderde stadium van 
programmeren.

Uitgebreid lesmateriaal
De gratis lessen en activiteiten zijn nauwkeurig 
opgezet i.s.m. scholen. Hierdoor sluiten ze 
perfect aan op de doelen van het SLO. 

De lessen beschikken over een opbouw van 
beginner tot gevorderd, en dekken de 21e 
eeuwse vaardigheden (“Computational 
Thinking”) welke een verplicht onderdeel 
worden in het onderwijs. Vaardigheden als 
creatief denken en probleemoplossend 
denken worden hierbij sterk ontwikkeld. 
Met uitzondering van de onderbouw zijn 
alle lessen zelfstandig uit te voeren. Ook 
kan ervoor gekozen worden om de lessen 
klassikaal uit te voeren. Bij elke les zijn er
een aantal optionele activiteiten of vraagstukken 
in te zetten. Op deze manier kan er nog 
meer uit de kits gehaald worden, en wordt 
het programmeren nóg uitdagender! 

De merken in de Teach2Code kits

Ozobot, de kleinste programmeerbare robot
Maak kennis met de kleinste en meest 
innovatieve programmeerbare robot, Ozobot. 
De leuke en educatieve Ozobot kan zonder
schermen geprogrammeerd worden met 

stiften, maar ook digitaal. Teken lijnen in 
verschillende kleuren en maak diverse 
kleurcodes waardoor Ozobot zijn commando’s
uitvoert. Digitaal kan je met Ozoblockly (in 
een Scratch omgeving) Ozobot programmeren 
in verschillende moeilijkheidsniveaus. 

De vele functies en sensoren die de Ozobots 
te bieden hebben zijn eenvoudig te leren, 
maar uitdagender om te beheersen. De 
Ozobot Evo heeft nog meer sensoren en 
mogelijkheden. Dit maakt de Ozobot Evo 
allesomvattend op STEAM-gebied.

Ozobot is zeer toegankelijk en uitermate
geschikt voor individueel en klassikaal gebruik.

Intelino, programmeerbare trein
De Intelino trein combineert traditioneel 
speelgoed met slimme, educatieve technologie.

De eenvoudig te gebruiken treinset leert 
jonge kinderen de basis van het programmeren, 
maar is daarnaast ook erg uitdagend voor 
kinderen vanaf 7 jaar door het gebruik van 
de app. 

Qobo, programmeerbare slak
De Qobo is een kleutervriendelijke
programmeer robot vanaf 3 jaar! Deze 
slak-robot is te programmeren door middel
van programmeer puzzels. Kinderen worden
uitgedaagd om in oplossingen te gaan denken.

Meer weten?
Informeer naar Teach2Code™ bij uw 
onderwijsleverancier of kijk op teach2code.nl

Advertorial
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tekst en foto’s: Carla Desain 40

ME
Een vrijdagmiddag in oktober, na schooltijd. In een 

lokaal van basisschool De Bron in Amsterdam 

druppelen de deelnemers binnen voor de derde 

workshop (in een serie van tien) Fashion & 

programmeren. Vijf meisjes en een jongen 

uit groep 6, 7 of 8, afkomstig van 

verschillende scholen in de buurt.

Wat NOU
JE ?MAAK

“Hoi juf, ik wil vandaag zó graag mijn eigen T-shirt maken, vol knipperende 
lampjes!” begroet een van hen Milena Spaan. “Ja, dat snap ik; maar je moet 
nog een week geduld hebben. Deze keer gaan we iets nieuws uitproberen: 
We gaan de micro:bit aansluiten op een led-lampje en dat ledje naaien op 
een los stukje stof.”

NeoPixel
Als alle kinderen een plek gevonden hebben achter een laptop, geeft 
Milena een korte instructie: “We gaan vandaag werken met superkleine 
programmeerbare led-lampjes, NeoPixels. Kijk, ik heb als voorbeeldje 
een NeoPixel op dit lapje genaaid. Niet met gewoon naaigaren, maar met 
speciaal garen dat stroom geleidt, net als de kabeltjes waar we al eerder 
mee werkten. Als ik op deze draden mijn micro:bit aansluit, kan ik dit 
lampje laten branden in verschillende kleuren, fel of juist niet, of knipperen 
van de ene kleur in de andere. Gaaf hè? Dit gaan jullie ook doen vandaag. 
Jullie hebben de stap voor stap beschrijving op papier, maar jullie kunnen 
ook elkaar of mij om hulp vragen natuurlijk. We gaan eerst op de laptop 
een programma maken om de NeoPixel aan te sturen.”

Poef!
Binnen de kortste keren is iedereen druk bezig. Elk kind werkt aan een 
eigen projectje, maar over en weer wordt goed overlegd en geholpen. 
De aansturing van de NeoPixel zit niet standaard in de blokken 
programmeertaal van de micro:bit, die uitbreiding moet eerst toegevoegd 
worden. Sommige kinderen struikelen over deze hobbel, anderen lijken 
niet eens te zien dat deze uitbreiding in het Engels is, terwijl de rest van 
de programmablokken in het Nederlands vertaald zijn. “Wat ben jij snel!” 
zegt het ene meisje bewonderend tegen het andere. “Ja, ik programmeer 
wel vaker. Ik zat al eerder op een programmeerclub én mijn vader is 
programmeur.”

Dan een programma maken, downloaden op de micro:bit en testen 
met kabeltjes met krokodillenbek-aansluiting. Poeh, wat zijn de pijltjes 
op de aansluitpunten van de NeoPixel klein! Lastig om je kabels goed 
aan te sluiten, zeker als jouw kabels andere kleuren hebben dan die 
in het voorbeeldschema! En dan… wauw, wat gaaf als dat lampje doet 
wat jij wil: het brandt, het knippert, het wisselt van kleur. Er wordt druk 
vergeleken: “Wat een mooie kleur heb jij! Hoe heet die?” Of: “Hoe komt 
het dat de jouwe zo fel brandt?” “O, ik heb ‘m gewoon op 100 gezet.” (In 
de instructie stond 5). ‘Poef!’ een lampje brandt door en doet niets meer. 
“Hoe kan dat? Ik had ‘m maar op 5 staan.” “Heb je wel eerst de aardekabel 
aangesloten?” “Huh? Moest dat dan?” “Ja, dat staat op je blaadje; anders 
kan je kortsluiting krijgen.”

Naaien
Als alle lampjes het doen, is het tijd om te gaan naaien. Nu komen bij 
andere kinderen de talenten naar boven. Waar de één tientallen pogingen 
nodig heeft voor de (ietwat dikke en pluizige) draad in het oog van de 
naald zit en zich vervolgens vertwijfeld afvraagt hoe te beginnen, heeft 
de ander de NeoPixel al bijna vastgezet: “Ik naai thuis best vaak.” Er 
heerst een vredige en bedrijvige stemming, waarin de kinderen de draad 

De nieuws-
gierigheid naar 
technologie 
stimuleren 

40
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Ik wil kinderen een 
positieve ervaring 
bieden, waardoor de 
optie ‘programmeren’ 
voor hen openstaat

dock.nl 
milenaspaan.nl

Positieve ervaring met techniek bieden
“Mijn insteek bij deze master is om uit te zoeken hoe ik de 
nieuwsgierigheid naar technologie kan stimuleren bij kinderen van de 
bovenbouw van het basisonderwijs. Uit veel onderzoeken blijkt namelijk 
dat kinderen op deze leeftijd nog niet zozeer kiezen wat ze gaan doen met 
studie of beroep, maar wel al gebieden uitsluiten. Op deze leeftijd beslissen 
kinderen: “Techniek is niks voor mij, dat is te moeilijk of te ingewikkeld.” 
Dat is meestal geen weloverwogen keuze, het gebeurt vooral op basis van 
wat waar ze tot nu toe in hun leven mee in aanraking zijn gekomen – of 
niet. Dus als kinderen op deze leeftijd een positieve ervaring hebben met 
programmeren of met techniek, kan dat helpen om daar eventueel later 
voor te kiezen. Als je daarmee wacht tot de brugklas, ben je al te laat. Dan 
zijn ze eigenlijk al geframed – of hebben dat zelf gedaan: “Programmeren 
is niks voor meisjes”. 

voor elkaar strak houden, zodat de ander de juiste lengte af kan knippen; 
of elkaar helpen met tips hoe het makkelijkst een knoop in de draad te 
leggen. Zo heeft Milena de ruimte om een poos naast een meisje te zitten 
dat wat extra aanmoediging nodig heeft. Aan het eind van de les vouwt 
iedereen z’n eigen lapje op en prikt er met de naald een naamkaartje aan 
vast. Volgende week verder… 

Milena Spaan is digitaal ontwerper en mbo-
docent programmeren. Zij volgt een brede 
masterstudie aan de HKU: ‘Crossover creativity’, 
waarin studenten vanuit verschillende 
disciplines werken aan een eigen studieplan. 

voor hen openstaat. Zodat als de situatie zich later voordoet, ze wellicht 
denken: “Bij Milena lukte het me om te programmeren, laat ik dit ook maar 
eens proberen.” Vandaag had iedereen een of meer succeservaringen. 
Voor sommige kinderen was de elektronica en het programmeren nieuw, 
voor anderen was dit de eerste ervaring met naaien. Ik had natuurlijk 
kunnen beginnen met droogoefenen van de naaivaardigheid: eerst een 
rechte lijn naaien op een stukje stof. Maar daar vinden ze – begrijpelijk 
– niets aan. Ik heb liever dat het eerst een beetje slordig is en dat ze er 
langzamerhand beter in worden.”

Lesopbouw
“De eerste les van deze serie ging over hoe elektriciteit werkt: hoe het 
stroomt, de plus- en minkant van batterijen, hoe je lampjes kunt aansluiten. 
De tweede les leerden we de micro:bit programmeren. En vandaag, tijdens 
de derde les, hebben we daar voor het eerst iets op aangesloten. 

We gaan de volgende keren alles nog eens herhalen met een T-shirt of een 
armbandje, dan gaan ze waarschijnlijk beter snappen hoe het werkt; dan 
beklijft het beter. Wie wil kan daarna z’n programmeerskills uitbouwen, of 
juist meer creatief aan de slag met textiel, verf en glitters.” 

Een ander beeld van programmeren 
“Mijn workshopreeks, die valt onder het aanbod aan naschoolse 
activiteiten van DOCK), heeft als thema ‘Fashion & programmeren’. Dit om 
te proberen om ook andere kinderen dan de echte techniekfans te trekken. 
Dat is gelukt. Een paar kinderen kozen met name voor het programmeren, 
een paar anderen deden eerder al een naaicursus en kozen vooral voor 
de fashion-kant. Door deze insteek hoop ik dat kinderen een ander beeld 
krijgen van programmeren en of dat iets voor hen is. Programmeren is niet 
alleen met een laptop, het zit ook in wearables die je hartslag meten en je 
stappen tellen en je kunt er je kleding mee personaliseren. En veel dingen 
zijn helemaal niet zo moeilijk te maken.”

Niet iedereen hoeft programmeur te worden
“Het is niet mijn doel dat elk kind voor techniek of programmeren gaat 
kiezen. Mijn doel is wel om kinderen – vooral ook meisjes – er op een 
positieve, leuke manier mee in aanraking te brengen. En om ze toch een 
keer te laten ervaren dat het wél lukt om een lampje zo te programmeren 
dat het brandt in een door henzelf gekozen kleur. Ook al begrijpen ze 
misschien nog niet waardoor dat gebeurt. Ik wil dat deze positieve 
ervaring een goed gevoel achterlaat, waardoor de optie ‘programmeren’ 
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H
oewel jongeren in een van die onderzoeken ook aangaven 
dat ze de meeste digitale en mediavaardigheden niet op 
school leren (‘leraren kunnen er niets van’), nam ik het laatste 
gegeven toch als uitgangspunt voor een les op school over 

neppe zaken op het internet. Als actieve start liet ik de leerlingen naar 
de website whichfaceisreal.com surfen. De website schotelt je iedere 
keer twee gezichten voor, je moet raden welke echt is en welke niet. 
Iedere leerling mocht tien pogingen doen om te raden welk gezicht 
echt was. Geen heel serieuze test natuurlijk, maar wel genoeg om wat 
hilariteit en verbazing te ontketenen. Een leuk begin voor een les over 
wat echt en niet echt is op internet. Aan het eind van de les probeerde 
ik de leerlingen zelf conclusies te laten trekken over wat ze geleerd en 
ontdekt hadden. In tweetallen somden ze wat zaken op. Over algorit-
mes, kunstmatige intelligentie, over het nut van fakenieuws. Ik was 
tevreden. Er was nog één tweetal over. “We hebben eigenlijk nog een 
vraag”, zeiden ze. “Waarom is zo’n gezicht eigenlijk niet echt, dan? Wat 
maakt het nou uit dat het alleen op internet bestaat?”

Dus. Ik stamel nog wat over dat het echt wel handig is om de verschillen 
te herkennen, en je te realiseren dat in de online wereld niet alles is wat 
het lijkt, en dat… maar ik voel dat ik te kort schiet. Ik praat eromheen, en 
een antwoord heb ik niet. Hoe echt is echt nog, inderdaad? En hoe nep 
is nep?

Ook in mijn wereld is het steeds minder duidelijk wat nep en wat echt is. 
De echte liefdes van mijn vrienden zijn steeds vaker de uitvloeisels van 
lange online relaties, waarbij ze zich in het begin vaak afvroegen of die 
leuke avatar of dat wel heel geposeerde fotootje niet bij een fake profiel 
hoorde. En als ik eens met ze uiteten wil, kunnen ze vaak niet omdat ze 
afgesproken hebben met online vrienden in een game. Online vrienden 
die ze nog nooit hebben gezien. Belangrijker. Met enige regelmaat word 
ik online best goed geholpen door een chatbot. Die nepperd bedank 
ik achteraf altijd netjes. De fishing sms’jes en mailtjes die ik met enige 
regelmaat ontvang open ik niet, maar doe ik af met ‘die zijn niet echt’, 
maar uiteindelijk heeft iemand er wel voor gezorgd dat ik dat berichtje 
krijg. Best wel echt, dus. En ook, best wel nep. 

Mediawijsheid begint met dingen kennen en kunnen. Wat kan er alle-
maal op de computer en online en hoe gebruik je het? Volwassenen 
vinden het echter nog veel belangrijker dat jongeren leren hoe ze al die 
mogelijkheden benutten. Kortom, wat zijn de verstandige morele en 
sociale keuzes om te maken?  Hoe gebruik je dingen handig en veilig? 
Daar sloot mijn les ook op aan: weet wat nep is, en bedenk je wat je 
ermee doet. 

De vraag van het laatste tweetal in mijn les laat nog een ander 
onderwerp zien dat bij mediawijsheid hoort. Dit is misschien wel het 
belangrijkste onderwerp: wat doet die digitale wereld nu eigenlijk met 
ons? Hoe veranderen wij, verandert de wereld, veranderen onze ideeën 
over die wereld? Is echt nog net zo echt als vroeger? En hoeveel kwaad 
kan nep? Vragen die we alleen maar tegemoet kunnen treden met een 
vleugje semantiek en een zuchtje filosofie, maar die wel degelijk rele-
vant zijn. 

Een leerling in de klas had overigens wel een antwoord paraat: “Zodra 
iets gebruikt wordt om iets te doen of te bereiken is het gewoon echt.” 
Dat is iets om over na te denken. 

Echt of nep – who cares? 
Voorbij de mediawijsheid 

Het afgelopen jaar verschenen verschillende onderzoeken waaruit bleek dat 
jongeren lang niet zo mediawijs zijn als wij als volwassenen wel zouden willen.
Ze weten nepnieuws niet te onderscheiden van echt nieuws, ze weten niet hoe ze een 

internetbron op betrouwbaarheid kunnen controleren, ze hebben niet goed door hoe 

games geld aan ze proberen te verdienen, ze zien het risico van social media niet altijd 

en ze kunnen echte gezichten op internet niet onderscheiden van fake gezichten.

De mediaklas van Inge

“Hoeveel kwaad 
kan nep?” 

tekst: Inge Spaander44
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