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Welkom terug.
Remote of in de klas, LessonUp staat voor je klaar.

Met LessonUp maak je in een handomdraai de beste interactieve lessen.
Maak gebruik van meer dan 300.000 lessen van anderen,

verras je leerlingen elke dag opnieuw!

www.lessonup.com
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10  AI in het onderwijs 
Artificial intelligence (AI) is het vermogen van 

computers om taken uit te voeren waarvoor mensen 
hun intelligentie inzetten. Denk aan waarnemen, 
herkennen, analyseren, redeneren, problemen oplossen, 
voorspellen en interacteren met de omgeving. Maar wat 
heeft AI het onderwijs te bieden? Hoe kunnen docenten 
en leerlingen profiteren van toepassingen als learning 
analytics, personalisatie en augmented reality? Welke 
ontwikkelingen komen er nog aan?

14  iCoaches
De zeven basisscholen van Best Onderwijs in 

Best zijn digitale geletterdheid stevig op de eigen
kaart aan het zetten. Acht iCoaches – allen leerkracht 
aan een van de scholen – zijn daarbij aanjager, inspirator, 
vraagbaak en coach tegelijk. Ze doorlopen een uniek 
traject van twee jaar om die rol goed te kunnen oppakken. 
Eind dit schooljaar ronden ze het traject af. Klaar zijn ze 
dan nog lang niet: “Dit is een verandertraject dat acht jaar 
duurt.” 

38  IPON Award winnaars
Dinsdagochtend, kwart over 11. Op basisschool 

Bijlmerhorst in Amsterdam Bijlmer begint het wekelijkse 
groepsdoorbroken keuze-uur. Tien kinderen uit de 
groepen 4 – 8 kiezen vandaag voor poëzie. In de 
deuropening verwelkomt Debbie Dussel ieder van hen 
bij naam: “Leuk dat je er bent!” Een glimlach terug, een 
hand, een knuffel. Een meisje komt vrolijk binnen: “Hoi juf 
Debbie, ik vond het vorige keer zó leuk, ik kom deze week 
weer dichten.” Debbie is onze onderwijsambassadeur: 
“Werken in de Bijlmer maakt me een betere vakvrouw.”

42 Tips & Tricks voor thuiswerken  
Ik stelde op 19 maart een padlet bord open, 

waarop iedereen zijn of haar tips, links en meer kon 
plaatsen. De weken erna ontstonden er heel erg veel 
initiatieven zowel op websites als door aanbieders van 
software en webtools. Ook nu de scholen mondjesmaat 
open gaan, zijn deze tips nog erg handig.

mei/juni

waar&wat

Van de hoofdredactie

42

De Vives lag al klaar om naar de drukker te gaan. 
Alle artikelen waren geredigeerd en opgemaakt.
Het wachten was op de laatste advertenties en dan 
zou eind maart Vives 169 op jouw deurmat vallen.

Het liep even anders. Ik zet als hoofdredacteur 
ruim voor de verschijningsdatum de redacteuren 
en gastredacteuren aan het werk. Bijna een maand 
voor het verschijnen zijn de artikelen dus al binnen, 
want de opmaak en de drukker moeten er ook mee 
aan de slag. Maar het zou een heel gekke Vives 
Magazine geweest zijn met een frisse lentecover 
en mooie artikelen over activiteiten die je in de klas 
met leerlingen zou kunnen doen. Dat was niet echt 
handig geweest.

We hebben dus besloten een aantal artikelen te laten 
vervallen en deze te vervangen voor inspiratie waar 
je nu iets aan hebt. Tegelijkertijd realiseer ik me 
dat Vives Magazine vaak in de docentenkamer ligt 
en die zijn nu niet echt overbevolkt. Het is dus een 
aangepaste versie geworden, waarvan ik hoop dat je 
er nu, maar ook straks nog iets aan hebt.

Wat een rare (en dat is nog zwak uitgedrukt) tijden 
beleven we. Wat hebben de mensen in onderwijs 
de afgelopen periode een verschrikkelijk grote 
inhaalslag gemaakt als het gaat om onderwijs en 
technologie. Van de ene dag op de andere dag 
moest het roer om. Online en thuisonderwijs. Heel 
veel creativiteit en omdenken was het gevolg. 
De eerste week was het oefenen, aftasten en 
uitproberen. Met vallen en opstaan begint er nu (ik 
schrijf dit op tweede Paasdag) een beetje in een 
ritme en regelmaat in te komen.

Ouders hebben ineens lesgevende taken gekregen, 
dat terwijl leraren moesten leren loslaten. Met vallen 
en opstaan zijn leraren hun onderwijs op een andere 
manier aan het vormgeven. Vooral in het begin was 
het zoeken naar de tools en zagen velen door de 
bomen het bos niet meer. Ook werden we een soort 
doodgegooid met gratis en vooral heel veel (met de 
beste bedoelingen) webinars die door aanbieders 
gegeven werden.

Ikzelf ben op 19 maart gestart met een Padlet bord 
waarop iedereen een initiatief kon achterlaten. In 
deze Vives licht ik er een aantal uit. Eigenlijk hoop ik 
heel stiekem dat dit artikel weer achterhaald is als 
de Vives op jouw mat ligt. Want dat zou betekenen 
dat de scholen weer open zijn. Heel erg hoopvol 
daarover ben ik op dit moment niet. Ik eindig dus (in 
de waan van 13 april) met: zorg voor jezelf, durf los te 
laten en #BLIJFTHUIS.
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actueel

Een aantal middelbare scholen heeft besloten om pas na de 

zomervakantie lessen in de klas op te starten. Het geeft rust, 

zeggen ze, om voor de laatste lesweken het afstandsonderwijs 

voort te zetten. Wel komen leerlingen naar school voor toetsen, 

mentorgesprekken en sociale activiteiten.

De waarschuwende artikelen over de toestand in het vo zullen 

je niet zijn ontgaan. Nu vo-scholen tot 1 juni gesloten waren en 

het daarna vast nog even wennen en aanpassen aan de nieuwe 

situatie was, neemt de vrees toe dat leerlingen onoverbrugbare 

achterstanden zullen oplopen. Kun je als docent de schade 

beperken? En zo ja: hoe dan?

Deze week hakt het kabinet de knoop door: krijgen scholen in het voortgezet 
onderwijs groen licht om, al dan niet gedeeltelijk, open te gaan? Overal in het 
land zijn de voorbereidingen in volle gang. Maar lang niet alle scholen starten 
de reguliere lessen in de klas meteen weer op. Een deel van de scholen heeft 
besloten om het afstandsonderwijs tot aan de zomervakantie voort te zetten.

Wel vragen ze leerlingen naar school te komen voor toetsen, 
mentorbijeenkomsten en sociale activiteiten. Het Onderwijsblad sprak met 
betrokkenen van middelbare scholen – in twee verschillende vakantieregio’s 
– die het zo zullen aanpakken. Eén van deze scholen wilde nog niet met naam 
en toenaam naar voren treden in dit artikel, omdat ze deze week eerst de 
ouders wil informeren.

Er zijn verschillen tussen middelbare scholen. Op de ene school hebben ze 
nog vier of vijf lesweken voor de boeg tot aan de zomer. Op andere scholen 

Het afstandsonderwijs was in no-time geregeld; een prestatie van formaat. 
Maar nu wacht alweer een nieuwe uitdaging, namelijk hoe te voorkomen 
dat leerlingen grote achterstanden oplopen? Om diverse redenen is het 
afstandsonderwijs voor sommige leerlingen moeilijk bij te benen.

Vrijwel alle scholen hebben leerlingen met wie ze al weken moeilijk tot geen 
contact hebben. Vaak gaat het om leerlingen wiens ouders geen Nederlands 
spreken, om leerlingen uit achterstandswijken of om nieuwkomers. Dat 
leidt bij deze groepen vanzelfsprekend tot leerachterstanden. Ook zijn 

Middelbare scholen gaan door met online lessen

Leerachterstand door afstand?

er leerlingen die zich wel dagelijks digitaal melden, maar moeite hebben 
om bij te blijven. Bijvoorbeeld omdat ze zich thuis minder goed kunnen 
concentreren, of omdat ze de nodige structuur en begeleiding missen. 
Daarnaast kampt een deel van hen met onzekerheid en stress. Vanwege een 
moeilijke thuissituatie die ze nu niet kunnen ontvluchten bijvoorbeeld, maar 
ook omdat ze bang zijn hun schoolwerk niet goed te doen.

Door Milou Dekkers, lees het volledige artikel op Onderwijs van Morgen

zijn het er nog maar een paar. Dat hangt onder meer af van de vakantieregio 
(noord gaat 4 juli met vakantie, gevolgd door zuid en midden steeds een 
week later). Maar ook van de eigen schoolplanning, waarbij de laatste 
weken voor de zomer vaak gevuld zijn met een toetsperiode, afsluitende 
activiteiten, overgangsvergaderingen, en ga zo maar door.

“Bij ons resteerden er eigenlijk maar twee reguliere lesweken vanaf 2 juni”, 
vertelt rector Dorine Pepping van het Nijmeegse Dominicus College (900 
leerlingen). “Om voor die twee weken alles om te gooien, dat zagen we niet 
zitten. Het afstandsonderwijs loopt goed, dat krijgen we ook van ouders en 
leerlingen terug. Het geeft rust om dat nog even voort te zetten. We hadden 
het afstandsonderwijs na de schoolsluiting snel opgestart. We hebben het 
idee dat we het lesprogramma een heel eind hebben afgewerkt.”

Ook op de Amsterdamse Mavo hebben ze de balans opgemaakt. Ze vallen 
in vakantieregio noord, die als eerste met vakantie gaat. “We hebben net 
iets meer dan vier weken over tot aan de zomer. Dat is inclusief toetsen, 
studiedagen, overgangsvergaderingen en rapportuitreikingen. Ga je voor die 
paar weken het onderwijs nu weer helemaal op de schop nemen? Voor ons is 
het antwoord: nee”, vertelt Lars Hoogmoed, één van de twee schoolleiders.

Door Arno Kersten, lees het volledig artikel op Onderwijs van Morgen



Fotocollage

Vivaan Salomé maakt een fotocollage als dagboek.
Herkenbare situaties?

Lief dagboek,

Een paar dagen geleden was ik bij vrienden op bezoek. We hoorden dat 
er een persconferentie door het Coronavirus werd gehouden. We gingen 
meteen kijken! Toen hoorden we dat de scholen DRIE WEKEN dicht 
gingen. Hoe erg is dat? Ik was eigenlijk op dat moment super blij! Helaas 
kregen we een dag later te horen dat we thuis les kregen. Echt stom, 
dacht ik. Maar ik vind het tot nu toe nog best meevallen. Er is nu al een 
week voorbij en ik verveel me soms wel een beetje. Je zou denken: wat? 
Verveel je je? Je kan doen wat je wilt! Maar, nee hoor! Alle restaurants, 
eetkraampjes, pretparken, zwembaden en nog veel meer zijn geslo-
ten. Je moet zelfs in je eentje boodschappen doen. Kort samengevat: 
je mag NIET meer naar buiten! Dat betekent ook dat je niet meer mag 
afspreken. Ik vind het best moeilijk om niet zomaar naar buiten te gaan. 
Daarom springen mijn zusje (Noor) en ik vaak op de trampoline in de 
achtertuin. 

Er overlijden steeds meer mensen aan het Coronavirus. Echt zielig! 
Je wilt toch niet op zo’n vreselijke manier overlijden? Ik had nog niet 
gezegd dat je ook niet meer naar oudere mensen mag, die groep is 
namelijk het kwetsbaarst! Iedereen mag dus niet meer naar opa’s en 
oma’s. Ik vind het echt sneu. Want juist die mensen zijn het bangst. Moet 
je je voorstellen, zij zitten alleen maar op hun stoel naar buiten te kijken 
en te hopen dat ze geen virus krijgen of hebben. Je wilt ze juist knuffelen 
en omarmen! Maar je mag niets doen. Ik heb het er maar moeilijk mee. 
Gelukkig hebben we wel contact. Want dat is nu de enige optie. Heel 
vaak is er ‘s avonds een persconferentie, en het enige wat je hoort zijn 
eigenlijk meer maatregelen. Ik vind de mensen die in de zorg werken 
echt HELDEN. Ze hebben het maar druk! Dag in dag uit, alleen maar 
nieuwe patiënten die zich melden bij het ziekenhuis. 

Ik daarentegen zit hier maar een beetje suf te hopen dat het Corona 
virus snel over gaat. Onze vakantie naar Kroatië gaat waarschijnlijk 
ook niet meer door. Echt jammer! Dit waren de dagen tot nu toe. Tot 
volgende week.

Liefs, Vera Meertens
Thorbecke Voortgezet Onderwijs Nieuwerkerk

De leerlingen van Inge Spaander 
houden een Corona dagboek bij
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tekst: Susan Spekschoor, 
Vera Meertens & Vivaan Salomé 5

Susan Spekschoor over 
haar thuiswerkplek

Dit is mijn werkplek. Hier werk ik wel vaker, maar sinds de 
scholen dicht zijn, blijft de MacBook hier staan en zit ik hier heel 
wat uurtjes. Vanaf deze plek zorg ik voor thuisonderwijs voor 
mijn leerlingen en houd ik meerdere keren per week contact met 
hen via videobellen, bellen en mailen. De tekst op de achter-
grond mag blijven staan als reminder. Onderwijs is nooit af, zeker 
niet in deze periode. Daarom ben ik heel bewust soms ook even 
niet bezig zijn met (thuis)onderwijs. Op die momenten wandel ik 
met onze hond, bak ik samen met de kinderen thuis wat lekkers 
of geniet ik van een boek. Houd afstand, blijf gezond en zorg 
goed voor jezelf en elkaar!

En ik denk dat zij verwoord wat we allemaal ervaren.



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

Tools

Pedagogiek centraal
In december vorig jaar startte het Nederlands Instituut voor Onder-
wijs en Opvoedingszaken, (Stichting NIVOZ) met een eigen podcast 
als aanvulling op haar brede aanbod van activiteiten als lezingen, 
publicaties en onderzoek. Bij al die activiteiten staat de dialoog en 
het denken over pedagogiek centraal. Zo ook bij de podcast. In de 
eerste aflevering komt wetenschappelijk directeur Rob Martens aan 
het woord, mede naar aanleiding van zijn boek over het belang van 
spel en spelen. Maar de podcast kijkt verder dan de eigen gelederen. 
Op dit moment vind je ook interviews met onder andere Jan Fasen 
en een leerling van het Agora-onderwijs en pedagoog Joop Berding. 
De afleveringen duren zo’n dertig tot veertig minuten, die worden 
ingeleid door een stemmig pianomuziekje. Zie het als een voorzetje 
voor de rust en aandacht in de gesprekken. Via de website kun je de 
podcasts ook downloaden als mp3-bestand.
nivoz.nl/podcast

2500 jaar onderwijs in 25 minuten
Een kijktip uit de iets oudere doos. En in het Engels. Maar haak 
niet af... Donald Clark hield in 2015 een wervelende keynote op de 
OEB - een jaarlijkse internationale conferentie in Berlijn over door 
technologie ondersteund leren en trainen - waarin hij 2500 jaar 
onderwijsgeschiedenis de revue liet passeren in 25 minuten. Het 
duizelt je al snel als je na het verhaal over de eerste didactische 
aanpakken, zoals van Socrates, wordt ondergedompeld in de talloze 
stromingen, ideologieën en theorieën die het onderwijs zouden of 
willen gaan veranderen. Clark fileert wat volgens hem onzin is (of 
zonder blad voor de mond: ‘stupid’) en waarschuwt voor het over-
boord gooien van wat waardevol is (‘don’t write that stu�  o� ’). Let op: 
je moet wel tegen een stootje kunnen als je idealen en overtuigingen 
hebt, die Clark niet met je deelt.
tinyurl.com/clark2500

Vriendelijke leesbevordering 
De alarmbellen over de ontlezing bij de Nederlandse jeugd maken 
een podcast als de Grote Vriendelijke Podcast (GVP) helemaal 
actueel. Informatie over goede boeken is een van de wapens in de 
strijd tegen het afnemen van leesplezier bij kinderen. De podcast 
startte in 2018 als initiatief van kinderboekrecensenten Jaap Friso 
(JaapLeest.nl) en Bas Maliepaard (Trouw). Sindsdien maken ze 
maandelijks een programma met aandacht voor nieuwe kinderboe-
ken, nieuws uit de wereld van het kinderboek en interviews met 
schrijvers, illustratoren, vertalers enzovoort. Leuk om te luisteren is 
bijvoorbeeld de recente editie met Tonke Dragt. Friso en Maliepaard 
maken de GVP met steun van partijen als het Nederlands Letteren-
fonds en Stichting Lezen.
degrotevriendelijkepodcast.nl

Kennisclips maakonderwijs
Steeds meer scholen in het primair onderwijs zien maakonderwijs 
als een zeer geschikte vorm om invulling te geven aan het thema 
Wetenschap & Technologie (W&T). Leerlingen leren veel door 
te maken: het hanteren van gereedschappen, het werken met 
verschillende materialen, maar ook samenwerken, ontwerpen en 
onderzoeken. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) facili-
teerde een project waarin onder andere leerarrangementen werden 
ontwikkeld voor maakonderwijs. In het kader van het project 
werden een aantal korte kennisclips gemaakt, waarin betrokkenen 
bij het project ingaan op vragen als ‘Wat zijn ingrediënten voor 
een goed maakproject?’ of ‘Hoe laat je als leerkracht je leerlingen 
reflecteren op hun eigen werk?’
tinyurl.com/nromaak

Pictio Onderwijspodcast
“We zetten het liefst twee gasten aan tafel die het niet met elkaar 
eens zijn, of die beiden vanuit een ander perspectief kijken naar het 
onderwerp”, zegt Wytze Niezen over de Pictio Onderwijspodcast, die 
hij sinds kort samen met Wim Pelgrim maakt. Beiden zijn werkzaam 
in en om het onderwijs. In de tot nu toe maandelijkse podcast staan 
actuele, inhoudelijke onderwerpen in de onderwijswereld centraal, 
zoals formatief evalueren, de discussie rond Curriculum.nu of de 
impact van digitalisering op onze aandacht. Luister voor dat laatste 
bijvoorbeeld naar de interessant aflevering met Mark Tigchelaar. 
Uitgeverij Pictio (ofwel Praktijkprojecten ICT in het Onderwijs) is de 
sponsor van de podcast.
anchor.fm/pictio-onderwijspodcast

Even wachten? Volg een perroncollege!
Kun je samen innoveren zonder de juiste leider? Is uit het hoofd leren 
nog van deze tijd? Twee van de vragen in de reeks Perroncolleges 
van de Open Universiteit. Het idee: terwijl je wacht op je trein volg 
je een minicollege van een minuut in de vorm van een animatie-
video in herkenbare stijl (rood, zwart, wit). Je kunt dat doen als zo’n 
filmpje toevallig net wordt vertoond op een digitaal scherm op het 
perron. Handiger is de filmpjes op je eigen device te bekijken via het 
YouTube-kanaal van de OU of via onderstaande link. Als je die laatste 
gebruikt, kun je aanvullende informatie vinden en links naar gerela-
teerde studies. Is het business model meteen ook duidelijk.
www.ou.nl/perroncollege 

Erno kijkt en luistert
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tekst: Erno Mijland6
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Recensies 

Tot voor kort gaven geschiedenisboeken aan dat 
de historie vooral door mannen is geschreven 
als het gaat om politiek, veldslagen, kunst en 
ontwikkeling. De dames kwamen er bekaaid vanaf. 
Toch hebben belangrijke meisjes en vrouwen 
belangrijke bijdragen geleverd in de opbouw 
van onze samenleving. Noodzakelijke verhalen 
die in de geschiedenisboeken thuis horen. Met 
‘Wereldvrouwen’ is daartoe een goede aanzet 
gegeven. De ordening is niet chronologisch, zoals 
je dat zou verwachten, maar thematisch: sterke 
leiders, creatieve geesten, wereldverbeteraars, 
slimme denkers, en dappere helden. Daarbij 
worden reuze tijdsprongen gemaakt van de 
Egyptische tijd (Hatsjepsoet) tot nu (Malala 
Yousafzai) en komen dames of meisjes uit alle 
werelddelen aan bod. 

CREATIVITEIT IN VERRASSEND 
PERSPECTIEF

TITEL: WERELDVROUWEN
50 VROUWEN EN MEISJES DIE HET 
VERSCHIL MAAKTEN
UITGEVERIJ: GOTTMER
AUTEUR: KATHERINE HALLIGAN 
ILLUSTRATOR: SARAH WALSH 
AANTAL PAGINA’S: 112 
PRIJS: €19,-

TITEL: GRIP OP CREATIVITEIT
ONTWIKKEL JOUW EIGEN STIJL ALS NATUURFOTOGRAAF
UITGEVERIJ: PIXFACTORY
AUTEUR: BART SIEBELINK 
AANTAL PAGINA’S: 191 
PRIJS: €30,-

Hoewel het boek ‘Grip op creativiteit’ de focus heeft op natuurfotografie, is het veel meer dan dat. Eigenlijk is de 
natuurfoto slechts een bestemming, het boek gaat over de reis ernaartoe! Dus manieren van kijken, een mindset, 
een creatieve blik en nadenken over het proces. Op zeer gera� ineerde wijze met oog voor detail weet Bart 
Siebelink het creatieve proces in beeld te brengen; letterlijk en figuurlijk. De vormgeving is strak, geordend en toch 
aantrekkelijk en afwisselend. Veel verrassende exemplarische foto’s, maar ook schema’s, flowcharts, een kompas en 
een heuse roadmap waarmee de lezer zelf koers kan zetten in een eigen creatief proces. De opbouw is logisch en 
de hoofdstukindeling zorgt ervoor dat je dit boek bij herhaling zult kunnen gebruiken om het creatieve proces van 
de lezer te ondersteunen. De auteur gebruikt mooie schema’s om uit te leggen hoe je op verschillende manieren 
het proces kunt aansturen. Zo komt onder meer een schema-vertaling van Kolb voorbij en een eigen vondst rond 
de ‘drankfases’ met als titel: ‘fotografie van de smaak’. De lay-out is fraai en ondersteunend. De kleuren in de kantlijn 
geven de fases aan en maken onderdeel uit van het kompas: water is oriëntatie, vuur is idee-ontwikkeling, aarde is 
vormgeving, lucht is reflectie. De inhoud is niet gemakkelijk en heeft flinke diepgang, maar door de heldere opbouw, 
duidelijke uitleg en beeldondersteuning zullen jongeren zich uitgedaagd voelen om ermee aan de slag te gaan. Als 
bijvoeging bevat het boek een dubbelzijdige roadmap. Die kan de lezer ook downloaden op mentornatuurfotografie.
nl. Zo kun je op een prachtige inzichtelijke manier je eigen proces in kaart brengen. Een echte aanrader voor iedereen 
die zich creatief wil ontwikkelen; (natuur)fotograaf of niet!

HISTORISCHE VERHALEN DIE WE NOG TE WEINIG 
IN DE GESCHIEDENIS-BOEKEN TERUGVINDEN

Elke historische dame krijgt twee bladzijden met 
zowel verhelderende illustraties als (zo mogelijk) 
foto’s. De bladzijden zijn vol en druk en gelardeerd 
met prikkelende uitspraken. Dit boek zal je niet zo 
snel van voor tot achter lezen, maar nodigt uit om 
kriskras op zoek te gaan naar de personen die je 
aanspreken. Op de laatste bladzijden vind je naast 
een register ook een overzicht van alle dames met 
geboorte- en sterftejaar. 

Deze 50 hoofdpersonen uit de wereldgeschiedenis 
horen wat mij betreft in de geschiedeniscanon. 
Moet boeiend zijn om leerlingen uit te dagen 
om op zoek te gaan naar meer belangrijke 
informatie over een uitgekozen persoon. Ook 
zouden ze extra personen kunnen aandragen. 
Welke hedendaagse meisjes of dames kunnen 
we toevoegen? Gretha Thunberg, Maxima, Oprah 
Winfrey; er zijn er genoeg die ook tegenwoordig 
belangrijke geschiedenis schrijven. Een boek dat 
thuis hoort in de schoolbibliotheek!

tekst: Peter te Riele8
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TITEL: VAN EMOIJI’S TOT SEXTING
OVER OPVOEDEN IN EEN MEDIANEST
UITGEVERIJ: BORGERHOFF & LAMBERIGTS
AUTEURS: TEAM MEDIAWIJS
AANTAL PAGINA’S: 174
PRIJS: €25,-

Mediagebruik door kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar vraagt om begeleiding. Maar als opvoeder, 
ouder of docent, weet jij veel wat allemaal op hen afkomt! Pasklare antwoorden zijn er niet (altijd). 
Het Vlaamse Medianest bundelt advies aan de hand van belangrijke mediathema’s. De prettige 
vormgeving en toegankelijke structuur helpen goed op weg:
 Belangrijk woord vooraf
 13 veelgebruikte apps of programma’s
  15 vragen of dilemma’s voor ouders: respecteren van privacy/eigen keuzes en zorg dragen voor 

bescherming en mediawijsheid/mediawijsgedrag
 In gesprek gaan en ondersteuning vinden
  Handige index van belangrijke termen, interessante websites, hulpdiensten en organisaties.

Ofschoon het boek geschreven is voor ouders, kunnen docenten ook hun voordeel doen met dit 
boek. De digitale media heeft een enorme aantrekkingskracht en daardoor ook invloed op de 
ontwikkeling en het gedrag van de jongere. De digitale media bieden enorme mogelijkheden voor 
een optimale ontwikkeling. Maar de gevaren die op de loer liggen, zorgen ook voor de noodzaak 
van goede begeleiding. 

Aansprekende thema’s zijn:
 Schermtijd: maak afspraken
  Een eigen smartphone: op welke leeftijd en wel of geen contract?
 In gesprek online: wat wel en niet; hoe te reageren?
 Nieuws: fact of fake
 Privacy en controle, waar vind ik als ouder de balans?
 Een stappenplan als er sprake is van cyberpesten
 Gamen: in debat?!
 Sexting aan banden?

Wacht niet tot het te laat is, zorg dat je goed op de hoogte bent! Dit boek is een krachtig middel 
om antwoord te vinden op de meeste hulpvragen rond mediawijs gedrag van jongeren. Als je als 
volwassene samenleeft of samenwerkt met jongeren, dan is de inhoud van dit boek verplichte kost! 
Dus thuis én op school.

MEDIAWIJS OPVOEDEN 
THUIS EN OP SCHOOL

HOE POËZIE EEN HART 
ONDER DE RIEM KAN 
STEKEN!
TITEL: ZO HEEL JIJ MIJ 
TROOSTGEDICHTEN SAMENGESTELD
UITGEVERIJ: PROMETHEUS
AUTEUR: ISA HOES 
AANTAL PAGINA’S: 111 
PRIJS: €15,-

Krachtige korte teksten die troost kunnen bieden, 
wie wil dat nou niet? Isa Hoes heeft genoeg verdriet 
gekend. Ze schreef met ‘Toen ik je zag’ in 2013 een 
bestseller over haar leven met Anthonie Kamerling. 
Deze keer zet ze haar gevoel om in een bloemlezing 
met zo’n 100 gedichten over troost bij groot en/of 
klein verdriet. De gedichten zijn over het algemeen 
goed te begrijpen en duidelijk. De afwisseling is 
verrassend en veelzijdig. ‘Zo heel jij mij’ brengt je 
bij het verdriet van gerenommeerde dichters als 
Gerrit Achterberg, J.C. Bloem, Hans Andreus, Maria 
Vasalis en Ida Gerhard, maar ook naar het lichtere 
werk (maar zeker niet minder de moeite waard) van 
dichters als Willem Wilmink, Claudia de Breij, Ivo 
de Wijs, Lévi Weemoedt, Drs. P, Bram Vermeulen en 
ach, nog zoveel anderen. Lezen dus! Maak je eigen 
top 10 en deel die met anderen! Mooie opdracht om 
het leesplezier te verhogen.

9
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W
at is er waar van de droom- en doemscenario’s die 
ons worden voorgeschoteld? En wat kunnen we onze 
leerlingen over artificial intelligence meegeven, zodat 
we ze goed voorbereiden op een toekomst waarin 

technologie een steeds belangrijkere rol speelt? Hoogleraar Artificial 
Intelligence Eric Postma buigt zich regelmatig over dit soort vragen. Zo 
ook medio januari tijdens het congres OnderwijsInzicht. Vives was erbij.

Deep learning
Postma neemt ons allereerst mee naar het prille begin van AI, of in 
goed Nederlands: kunstmatige intelligentie. Hij beschrijft hoe de witte 
jassen, een metafoor voor de statistici, aankeken tegen de ‘AI-piraten’. 
Deze pioniers wisten dat de AI-methoden die ze verkenden eigenlijk niet 
waren toegestaan, maar ze kwamen er al snel achter dat AI adequaat 
werkt en je er belangwekkende dingen mee kon doen. En al bestaat AI al 

Artificial intelligence (AI) is het vermogen van computers om taken uit te voeren waarvoor 
mensen hun intelligentie inzetten. Denk aan waarnemen, herkennen, analyseren, redeneren, 

problemen oplossen, voorspellen en interacteren met de omgeving. Maar wat heeft AI het onderwijs 

te bieden? Hoe kunnen docenten en leerlingen profiteren van toepassingen als learning analytics, 

personalisatie en augmented reality? Welke ontwikkelingen komen er nog aan? 

Nut en noodzaak van 
artificial intelligence
in het onderwijs

sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw, vandaag de dag is er meer dan 
ooit aandacht voor de privacy-risico’s en de ethische vraagstukken die 
bij het gebruik van AI komen kijken.

AI-godfather Alan Turing, die de Enigma-code van de nazi’s kraakte, 
legde de nadruk op redeneren en probleemoplossen (ALS…DAN…). In 
de vroege AI-periode was de opvatting dat er een scheiding was tussen 
lichaam (hardware) en geest (software). De nadruk lag op de geest, 
omdat daar het denken en de intelligentie zetelt. In de huidige AI is er 
sprake van juist een samenspel van hard- en software. Data vormen de 
basis voor het trainen van AI-algoritmes. Door een computersysteem 
omvangrijke hoeveelheden gevarieerde gegevens te laten verwerken 
en analyseren wordt AI steeds beter. Geef een computer veel data en hij 
‘leert’ aan de hand van heel veel verschillende voorbeelden verbanden 
te leggen. Je ‘traint’ als het ware het systeem, zodat het ‘zelfstandig’
dingen kan herkennen. We noemen dat ‘machine learning’. Inmiddels 
spreken de AI-experts al over deep learning. Door de beschikbaarheid 
van enorme hoeveelheden data met ontelbare hoeveelheden 
parameters én de rekenkracht van de huidige computernetwerken zijn 
nieuwe functionaliteiten mogelijk geworden.

Patroonherkenning
Tien jaar geleden was het nog ondenkbaar dat een computer 
automatisch plaatjes kon herkennen en beschrijven. Maar de krachtige 
deep learning netwerken van vandaag zijn steeds beter in staat tot 
patroonherkenning. Toepassingen van AI hebben volgens Postma 
zo’n hoge vlucht genomen, omdat je er veel geld mee kunt verdienen. 
De snelle ontwikkeling wordt gevoed door grote bedrijven en grote 
successen. Waar we bij deep learning aan moeten denken? Postma geeft 

Gratis lesmateriaal: Nationale AI cursus Junior

Ook de Nederlandse overheid heeft AI hoog op de agenda staan met haar Strategisch 
Actieplan voor AI. Najaar 2019 werd door de platforms AI for Good The Netherlands, Elephant 
Road en Innovation Center for Artificial Intellegence de nationale AI-cursus gelanceerd, mét 
een junior variant. Deze gratis lesmodule, inclusief docentenhandleidingen, lesbrieven voor 
vijf lessen en slides voor het digibord is geschikt voor leerlingen van 10 t/m 14 jaar. Gekop-
peld aan kernvakken, aan de leerlijn digitale geletterdheid en 21st century skills. Maximaal 15 
minuten voorbereidingstijd. futurenl.org/nationale-ai-cursus-junior/ 

tekst: Brigitte Bloem
foto: Okko Huising, Kennisnet10
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verschillende voorbeelden waar we al gebruik van maken. De computer 
die vage foto’s veel scherper kan maken, door het systeem te trainen 
op heel veel paren van vage en scherpe versies. Met een zoektekst die 
bepaalde uiterlijke kenmerken van een vogel beschrijft, vind je direct 
een foto van de soort. Ook kun je via een foto de werkelijke locatie van 
een schilderij zoeken en vinden. Deep learning wordt ook gebruikt voor 
drones die, zonder plattegrond of GPS, hun route door het bos weten te 
vinden. Denk ook aan ontwikkelingen als digitale gezichtsherkenning en 
zelfrijdende auto’s. Spraakcomputers worden door AI eveneens steeds 
beter en nauwkeuriger. Een dialoog gaande houden is echter nog een 
brug te ver. Het is nu vooral vraag-antwoord-vraag-antwoord. Heb je een 
digitale foto van iemand, dan kun je deze persoon van alles laten doen 
wat hij of zij nooit heeft gedaan. Daarvan zie je nu vooral commerciële 
toepassingen. De potentiële klant kan online bekijken hoe die kleding, 
dat kapsel of die bril hem of haar staat.

AI in het onderwijs
Maar wat kan het onderwijs met AI? Kan AI van betekenis zijn bij het 
voorspellen van gedrag of prestaties? Of moeten we dat helemaal 
niet willen? Steeds meer scholen zetten adaptieve leermiddelen in. 
Adaptieve leermiddelen maken gebruik van AI en passen zich aan de 
behoefte van de leerling aan op basis van de antwoorden die hij of zij 
geeft. Hierdoor krijgt de leerling lesstof en opdrachten aangeboden die 
passen bij zijn of haar tempo en niveau. Er worden op dit moment twee 
soorten kunstmatige intelligentie in adaptieve leermiddelen toegepast. 
Verreweg de meeste adaptieve leermiddelen zijn regelgebaseerde 
systemen. Deze vertonen intelligent gedrag dat van tevoren door een 
mens is bedacht en geprogrammeerd als expliciete ALS-DAN regels. Dit 
type wordt al een aantal jaren gebruikt op scholen, en hiervan weten 
we al redelijk goed wat wel en niet werkt. Het andere type adaptieve 
leermiddel maakt gebruik van zelflerende AI. Het intelligente gedrag 
komt voort uit het destilleren van patronen door AI op basis van 
gegevens. Dit type, al dan niet gecombineerd met een regelgebaseerd 
systeem, komt nog niet veel voor in de onderwijspraktijk.

Analyseren en diagnoses stellen
De verwachting is dat adaptieve leermiddelen een verdere ontwikkeling 
doormaken en hun mogelijkheden en effectiviteit via de inzet van 
verschillende technologieën worden vergroot. Door de inzet van AI in 
adaptieve leermiddelen kan het onderwijs naar verwachting analyseren 
en diagnoses stellen en zo nog beter inspelen op de behoefte van een 
leerling. Volgens Postma onderschatten we de patroon herkennende 
krachten van computersystemen. Ze zijn op sommige gebieden al 
krachtiger dan wat de mens herkent, met name door de omvang van de 
data die met een enorme snelheid verwerkt kunnen worden. Alleen kun 
je er niet altijd op vertrouwen, waarschuwt de hoogleraar, omdat het 
systeem zaken niet in context kan plaatsen, zoals de mens dat wel kan. 
Correlaties suggereren nog geen causale verbanden. We moeten vooral 
gebruik maken van een combinatie van experts en machines. Dat geldt 
ook voor het generaliseren van patronen in kenmerken van leerlingen. 
AI kan patronen ontdekken die voor mensen moeilijk zijn te herkennen, 
maar enkel de mens kan beoordelen of ze echt iets betekenen of 
gerelateerd kunnen worden aan een contextueel aspect. 

Baas over eigen data
Naast het adaptief leermateriaal op maat, zien we nog twee andere 
concrete toepassingen in het onderwijs die gebruik maken van AI, 
namelijk de inzet van spraak- en tekstherkenning en het gebruik van 
chatbots. Een voorbeeld van de spraak- en tekstherkenning op basis 
van AI zijn tools die leerlingen ondersteunen in hun spraakontwikkeling, 
doordat ze gesproken tekst analyseren. Chatbots worden gebruikt zodat 
leerlingen vragen kunnen stellen over de lesstof. Maar ook omgekeerd, 
dat de chatbots proberen via het stellen van vragen aan leerlingen te 
achterhalen in hoeverre leerlingen bepaalde lesstof begrijpen.

En hoe zit het met big data? We beschikken over veel gratis faciliteiten, 
maar daardoor zijn we geen eigenaar meer van onze eigen data, schetst 
Postma. In feite betekent de toepassing van ‘learning analytics’ (AI en 
machine learning in het onderwijs) dat de gegevens van leerlingen en 
studenten worden gebruikt om het onderwijsproduct te verbeteren 
en onderwijs op maat aan te kunnen bieden. Dit is hetzelfde argument 
dat Google, Facebook, en Amazon gebruiken. Scholen zouden de 
verzamelde data van leerlingen kunnen verkopen aan derden. Het ligt 
voor de hand dat dit verboden wordt en dat leerlingen en studenten de 
baas blijven over hun eigen data.

Maak leerlingen bekend met AI
Belangrijk is verder dat leerlingen bekend raken met (de werking 
van) AI en machine learning, vindt Postma. De maatschappelijke 

impact van deze voortschrijdende technologie is immers enorm. De 
hoogleraar geeft voorbeelden van beeldclassificatie, spraakherkenning 
en handschrifttranscriptie van computersystemen op bijna menselijk 
niveau, vertalingen, conversie van tekst naar spraak, zelfrijdende auto’s, 
drones die zelf hun weg vinden en medische diagnose op menselijk 
niveau. 

Waarschuwingen voor AI en de angst dat zelfdenkende computers 
de mensheid overnemen vindt Postma totaal misplaatst. Hij verwijst 
hiervoor naar Roy Amara, de Amerikaanse onderzoeker, wetenschapper, 
futurist en president van het Institute for the Future, en vooral 
bekend van zijn ‘Wet van Amara’ over het effect van technologie. ‘We 
tend to overestimate the effect of a technology in the short run and 
underestimate the effect in the long run.’

Postma roept onderwijsprofessionals op om leerlingen al op jonge 
leeftijd kennis te laten maken met AI en machine learning. Online zijn 
er tal van modellen te vinden om ermee aan de slag te gaan. “Laat 
kinderen exploreren en uitproberen, zo leren ze spelenderwijs de 
principes die ten grondslag liggen aan AI en machine learning”, aldus de 
hoogleraar. 

Eric Postma is hoogleraar Artificial Intelligence aan het Cognitive 
Science & AI department van de Tilburg University en de Jheroni-
mus Academy of Data Science in ‘s-Hertogenbosch, een gezamenlijk 
initiatief van de Technische Universiteit Eindhoven en de Tilburg 
University. Het congres OnderwijsInzicht, waar Postma sprak over 
AI, werd georganiseerd door Kennisnet, de PO-Raad en VO-raad, in 
samenwerking met SIVON. Voor dit artikel is ook gebruik gemaakt 
van informatie over AI op de website van Kennisnet.

Teachable Machine

Google ontwikkelde Teachable Machine, een online tool die 
machine learning voor iedereen toegankelijk maakt, zonder exper-
tise in coderen. Deze tool kun je gebruiken om een computer te 
trainen in het herkennen van afbeeldingen, geluiden of poses. De 
modellen zijn vervolgens weer te exporteren en onder meer toe 
te passen in apps of op websites. Teachable Machine is gratis te 
gebruiken en werkt volledig online.
teachablemachine.withgoogle.com/ 
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Verder lezen?
https://www.kennisnet.nl/publicaties/kunstmatige-intelli-
gentie-in-het-onderwijs/ 



tekst: Karianne Hoekstra12
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Het Alfa-college is een regionaal opleidingencentrum 
(ROC) met vier locaties in Noord- en Oost-Nederland. 
Het college biedt mbo-opleidingen en educatieve trajecten 

aan 14 duizend studenten. De school heeft als doel 

studenten op te leiden met kennis die perfect aansluit bij 

wat de arbeidsmarkt van hen vraagt. “Daarvoor zijn niet 

alleen betrokken en enthousiaste docenten nodig, maar 

ontvangen we ook graag de waardevolle inbreng vanuit het 

bedrijfsleven,” vertelt Sander de Groot, docent ICT bij het 

Alfa-college.

Kennis van securitybedrijf Fortinet 
wordt ingezet om IT-onderwijs 
Alfa-college te verbreden

T
wee keer per jaar organiseert de ICT-opleiding van het Alfa-
college in Groningen een ontmoetingsmoment met bedrijven. 
Op deze middagen vertellen managers van lokale bedrijven en 
overheidsinstellingen, welke expertises en ervaringen zij graag 

zien bij hun aankomend personeel. Dat is belangrijk, want het Alfa-col-
lege wil voorkomen dat er een lacune bestaat tussen de theorie van de 
onderwijsinstelling en de praktijk in het bedrijfsleven. De Groot legt uit: 
“Ons doel is dat onze afgestudeerde studenten direct kunnen instromen 
bij bedrijven, zonder dat zij veel begeleiding of extra cursussen nodig 
hebben. Daarom luisteren we naar wat de zakelijke wereld nodig heeft. 
Wat zijn de huidige ontwikkelingen, wat willen bedrijven nu én over en 
paar jaar van hun personeel? Daar passen we ons lesaanbod zo goed 
mogelijk op aan.”

Optimaliseren
Een van de punten die begin 2019 naar voren kwamen, is dat het ICT-les-
aanbod verder geoptimaliseerd kan worden. “Bedrijven zijn te spreken 
over hoe wij onze leerlingen instrueren over het bouwen en onder-
houden van IT-infrastructuren,” vertelt De Groot. “Zij vroegen echter 
om meer aandacht voor het beveiligen van het netwerk. IT-beheerders 
moeten tegenwoordig volledig op de hoogte zijn van de nieuwste 
cyberdreigingen én van maatregelen waarmee zij het bedrijfsnetwerk 
hiertegen kunnen beschermen. Dit was voor ons waardevolle en valide 
input. We gingen daarom op zoek naar een security-expert die ons 
kon helpen bij het verbreden van het lesmateriaal. Fortinet heeft in het 
onderwijs een goede naam als leverancier van cybersecurity-oplossin-
gen. Bovendien bleek bij navraag dat Fortinet juist op het punt stond om 
in Nederland het trainingsprogramma Fortinet Academy te introduce-
ren. Dat was een mooie toevalstre� er.”

De Fortinet Academy is gratis beschikbaar voor onderwijsinstellin-
gen en bestaat uit online cursussen die de studenten leren hoe zij de 
verschillende beveiligingsoplossingen van Fortinet kunnen inzetten 
en onderhouden. De student kan de lesstof zelf bekijken en de docent 
krijgt extra theoretische informatie over hoe de producten zijn opge-
bouwd. De Groot: “Ik ben enthousiast over het feit dat de Academy ook 
voorbeeldopdrachten aanbiedt die we kunnen integreren in ons lespro-
gramma. Dat scheelt veel tijd.” Omdat het Alfa-College het belangrijk 
vindt dat studenten zoveel mogelijk leren op echte apparatuur, hebben 
ze bij Fortinet, 20 Fortigate Next Generation Firewalls kunnen kopen 
tegen een gereduceerd tarief.” 

“Onze studenten zijn zeer geïnteresseerd in de firewalls en kunnen niet 
wachten om er mee aan de slag te gaan. Door fysieke apparaten te 
gebruiken, leren we onze studenten waar ze een firewall in een netwerk 
moeten plaatsen en hoe netwerkkabels worden verbonden, de hele 
beleving draagt bij aan een beter begrip van de materie,” aldus De 
Groot. 

Cyber security
Vanaf september worden er ongeveer 75 studenten per jaar getraind 
om netwerk security te implementeren met behulp van FortiGate 
Firewalls. Dat zorgt voor een flinke aanwas van security-experts en het 
bedrijfsleven en stagebedrijven kijken daar enthousiast naar uit. De 
aanpassing van de lessen wordt echter niet alleen gestimuleerd door de 
vraag vanuit de markt. Ook in het nieuwe kwalificatiedossier waaraan 
het ICT-onderwijs moet voldoen wordt specifiek aandacht besteed aan 
cyber security.

Dit nieuwe kwalificatiedossier vereist onder meer 
dat IT-studenten securityprocedures moeten 
kunnen toepassen op datanetwerken. Zij moeten 
onder andere kennis hebben van firewalls en 
intrusion prevention oplossingen. Ook wordt 
verwacht dat de student specialistische kennis 
heeft van denial of services, logging en 
monitoring. “Het nieuwe kwalificatiedossier 
vraagt om een aanvulling van het lesmateri-
aal,” vertelt De Groot. “Gelukkig zien we dat 
de Fortinet Academy zo goed als naadloos 
aansluit op ons huidige lesprogramma. Alle 
vereiste technieken worden grondig behan-
deld. Het Alfa-college is erg trots dat ze 
studenten opleiden die actuele kennis in 
huis hebben, en straks direct aan de slag 
kunnen in het bedrijfsleven. Want het is 
niet de vraag óf onze studenten te maken 
krijgen met bedreigingen zoals virussen, 
ransomware en DDoS-aanvallen, maar 
wanneer.”

Nieuw kwalificatiedossier vereist ervaring met securityprocedures en technieken
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De zeven basisscholen van Best Onderwijs in Best zijn digitale geletterdheid stevig op de eigen 
kaart aan het zetten. Acht iCoaches – allen leerkracht aan een van de scholen – zijn daarbij aanjager, 

inspirator, vraagbaak en coach tegelijk. Ze doorlopen een uniek traject van twee jaar om die rol goed te 

kunnen oppakken. Eind dit schooljaar ronden ze het traject af. Klaar zijn ze dan nog lang niet: “Dit is een 

verandertraject dat acht jaar duurt.”

iCoaches in gesprek met 

Erno Mijland (links) en 

Pierre Pas (tweede van 

rechts).

Langjarig verandertraject digitale geletterdheid en digitale didactiek bij Best Onderwijs

‘Eigen, goed opgeleide 
iCoaches maken het verschil’

H
et is een bijzondere morgen in het Best Tech Lab op de 
Heydonck, een van de zeven scholen van Best Onderwijs. 
Deze woensdag komt er voor het eerst een klas van een van 
de scholen luisteren, kijken en ervaren wat het Best Tech Lab 

in petto heeft. “In het Best Tech Lab zwaaien veertien leerlingen uit 
groep 8 de scepter, twee van iedere school”, legt iCoach Marie-Josée 
Couwenbergh uit. “Hun ondernemerschap staat centraal. Ze hebben een 
logo gemaakt, werken aan een website, hebben huisregels opgesteld 
en gaan het lokaal naar eigen inzicht inrichten. Ook zijn ze een 
3D-printer aan het bouwen. Deze morgen presenteren ze hun plannen 
aan de bezoekende groep. Daarna mogen de gasten, begeleid door 

V.l.n.r. Marie-Josée Couwenbergh, Willem Kock en Koen de Lau. 

de leerlingen van het lab, aan de slag gaan met digitale middelen als 
Ozobot, Dash & Dot, Blue Bot en Minecraft Education Edition.”

Mes snijdt aan vele kanten
Collega-iCoach Koen de Lau: “De leerlingen zijn hier vrijwel iedere woens-
dagmorgen, begeleid door enkele iCoaches. Ze hebben zelf op deze ‘baan’ 
gesolliciteerd. Ik vind het schitterend om te zien hoe sommige kinderen 
die in de klas ietwat verlegen kunnen overkomen, in deze omgeving 
opbloeien en zich durven te presenteren.” Het Best Tech Lab is volgens de 
iCoaches ideaal om kinderen én leerkrachten kennis te laten maken met 
digitale middelen. Marie-Josée: “Dit gaat absoluut helpen om het gebruik 
van digitale middelen in de lessen te stimuleren. Straks komen hier ook 
leerkrachten op bezoek. Zij doen lesideeën op en kunnen materialen lenen 
om in de klas te gebruiken. De leerlingen van het Best Tech Lab kunnen 
het gebruik daarvan in de klas uitleggen: de leerling als leerkracht! Wij 
helpen om het betekenisvol te maken: hoe kun je werken met technologie 
koppelen aan concrete leerdoelen… of andersom?”

Verandertraject nodig
Het lab is er sinds augustus 2019. Een jaar daarvoor begonnen de acht 
iCoaches aan hun traject. Iedere woensdag, twee jaar lang, worden zij 
begeleid door adviseurs van BCO Onderwijsadvies. Een unieke en inten-
sieve aanpak. Maar ook een aanpak die noodzakelijk is, aldus bestuurder 
Willem Kock. “Of je het fijn vindt of niet: de digitale revolutie is inmiddels 
in vrijwel alle sectoren doorgedrongen. We leven in een gedigitaliseerde 
wereld. Als onderwijs moeten we mee. Onze taak is om kinderen zo op 
te leiden dat ze goed in de maatschappij mee kunnen doen. Dus moeten 
ze digitaal geletterd zijn.” Dat lukt niet door leerkrachten een paar lessen 

tekst: Marc van de Ven
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of workshops over ICT te laten volgen, stelt hij. “De volgende dag pakt de 
leerkracht dan gewoon weer zijn dagelijkse draad op. Voor een echte ver-
andering, om écht te leren, is meer nodig. De iCoaches maken zich kennis 
eigen over digitale technieken, maar leren vooral ook om collega’s te over-
tuigen, te stimuleren en te coachen. Wil je ervoor zorgen dat leerkrachten 
en leerlingen digitaal geletterd zijn, dan is een stevig verandertraject 
nodig.”

Trots
Willem heeft een half jaar nodig gehad om alle betrokkenen te overtuigen 
van zijn plan. “Het is nogal wat om acht leerkrachten een volle dag per 
week vrij te roosteren.” Maar het lukte hem. Best Onderwijs investeerde 
fors in faciliteiten: iedere leerkracht en onderwijsassistent heeft een eigen 
laptop, op de scholen is de best mogelijke wifi en ook het ICT-beheer is 
goed geregeld. BCO Onderwijsadvies pakte de handschoen op van de 
scholing van de iCoaches: Erno Mijland begeleidt de iCoaches vooral 
inhoudelijk, Pierre Pas leert hun hoe ze collega’s kunnen coachen en mee 
krijgen. Het traject loopt nu anderhalf jaar. Willem is trots op wat bereikt 
is. “De iCoaches doen goed werk. Maar ik zie ze ook worstelen met hun 
tijd. Ze zijn op woensdag vrij geroosterd, maar je hebt ook oudergesprek-
ken die doorgaan. Ook vinden ze het lastig werken zonder strakke kaders, 
merk ik. Maar het gaat steeds beter; ze stimuleren leerkrachten en leerlin-
gen om mee te gaan in de ontwikkeling. Het Best Tech Lab is een van de 
vormen waarin we dat organiseren. De veertien ondernemers daar zijn 
enthousiast over de digitale wereld. Zij kunnen hun leerkrachten met het 
digitale virus besmetten.”

Vliegwiel
Marie-Josée Couwenbergh onderschrijft dat. “Het Best Tech Lab is een 
goede manier om de digitale revolutie op de scholen aanjagen.” De  
iCoaches zijn daarnaast met allerlei interventies aan de slag. Ze bereiden 
met collega’s lessen voor, geven workshops en organiseren gastlessen. 
“Voor collega’s en leerlingen hebben we een vlog gemaakt waarin we 
vertellen wat we doen en van plan zijn. En op ons intranet hebben we een 
overzicht geplaatst met links naar ondersteunende digitale tools voor 
leerkrachten. Er zijn zoveel goede hulpmiddelen om bijvoorbeeld lessen te 
maken of om lesstof uit te leggen.” “Of om je werk slimmer te organiseren”, 
vult Koen de Lau aan. “We laten bijvoorbeeld zien hoe je met Forms in 
Office365 snel een enquête kunt houden of een vragenlijst kunt uitzetten. 
Als onze collega’s zien hoe de resultaten direct in duidelijke overzichten 
en grafieken verwerkt worden, zien ze direct de meerwaarde. Bijna iedere 
leerkracht hier op school gebruikt het nu al.” Zelf gebruikt Koen bijvoor-
beeld Mentimeter of Onze Les om feedback aan leerlingen te vragen.  
“En een tool als Samentypen.nl is handig in spellingonderwijs. Je kunt 
gemakkelijk alle antwoorden van de kinderen op een vraag verzamelen 
en dan direct je uitleg aanpassen bij wat er goed of fout gaat. Dat voegt 
echt iets toe aan je didactiek. Door ons palet aan gereedschappen steeds 
verder uit te breiden, kunnen we nog veel winst behalen.”

iCoaches gaan door als team
De iCoaches groeien dus in hun rol. Koen: “Ik vind de begeleiding vanuit 
BCO erg goed passen. Pierre en Erno hebben geen standaard programma, 
maar helpen ons bij onze eigen vraagstukken. Ik vind het knap hoe ze 
steeds opnieuw tools vinden om ons verder te helpen. Daarbij gaat het 
zeker ook om tools om collega’s in de positieve stand te krijgen. Als onze 
opleiders straks weg zijn, moeten we het zelf doen. We zijn daarom actief 
aan het borgen en aan het nadenken hoe we na dit schooljaar verder 
kunnen. Daar zullen we zeker nog wel begeleiding bij kunnen gebruiken.” 
Bestuurder Willem Kock denkt daar hetzelfde over. “De acht iCoaches 
hebben al aangegeven als groep door te willen gaan na dit schooljaar. 
Om elkaar te stimuleren, casussen te bespreken en nieuwe initiatieven te 
ontplooien.” Hoeveel uur ze daarvoor krijgen, daarover moet de bestuur-
der nog met de directies in de slag. Ook de begeleiding door BCO is nog 
onderwerp van gesprek, aldus Willem. “Die zal duidelijk minder intensief 
worden, omdat het vooral vanuit de iCoaches zelf moet komen straks. Zij 
gaan de klassen in, stimuleren en coachen collega’s, bereiden samen met 
hen lessen voor, reiken handvatten aan, zij maken het digitale verschil. 
Grote voordeel is dat je deze coaches structureel in huis hebt.”

Proces van acht jaar
Het enthousiasme van de iCoaches en van de ondernemers in het Best 
Tech Lab werkt in ieder geval aanstekelijk om het traject een vervolg 
te geven. Willem: “We hebben nog een lange weg te gaan. Maar dat is 
normaal bij veranderingen. Ik denk dat we pas over een jaar of zes echt 
kunnen zeggen dat we er zijn: dat leerkrachten en leerlingen ICT-vaardig 
en informatievaardig zijn, dat ze mediawijs zijn en dus bewust, veilig, 
kritisch en actief omgaan met digitale media en dat ze digitale hulpmidde-
len als vanzelfsprekend gebruiken om problemen op te lossen en vragen 
te beantwoorden. Ik ga me er intern keihard voor maken om dat traject te 
kunnen volbrengen.” 

Het is de eerste keer dat adviseurs Erno Mijland 

en Pierre Pas van BCO Onderwijsadvies in Venlo 

zo’n intensief verandertraject op basisscholen 

begeleiden. “Dit getuigt van visie en lef.”

Voor deze aanpak bestaat geen handboek of methode, het 
traject is echt gaandeweg ontwikkeld. “We hebben de opleiding 
heel open opgezet”, begint Erno. “Met een duidelijke focus op 
kennisoverdracht naar een praktijk waarin de iCoaches steeds 
zelf keuzes maken en dingen doen die leiden tot meer digitale 
geletterdheid en innovatie bij leerkrachten en leerlingen.” 

Vlog maken
De adviseurs leggen in de opleiding het verband tussen oplei-
dingsactiviteiten en wat je met groepen leerlingen kunt doen. 
“Zo lieten we de iCoaches een vlog maken”, aldus Erno. “Na die 
ervaring van het zelf doen, bespraken we wat dit met kinde-
ren zou kunnen doen. Het lijkt in eerste instantie gewoon een 
leuke activiteit, maar het is veel meer: je overlegt, bedenkt een 
verhaal, maakt een taakverdeling. Je gebruikt digitale tech-
nieken, denkt na over de impact en hoe je je publiek het beste 
bereikt. En bovenal ben je de hele tijd met taal bezig.”

Plan van aanpak
Bij de kennisoverdracht gaat het behalve om digitale kennis ook 
om coachende en didactische vaardigheden. Hier ligt het accent 
in de bijdrage van Pierre Pas. “iCoaches zijn interne adviseurs. 
Zij moeten hun collega’s begeleiden en mee krijgen in de digitale 
veranderingen. We leren ze om te gaan met weerstanden en 
om gerichte en effectieve feedback te geven. Ook hebben alle 
acht een plan van aanpak geschreven hoe ze digitale geletterd-
heid op hun school ingevuld willen krijgen. Dat plan hebben ze 
besproken met hun directeur en ze gaan het uitvoeren.”

Duurzame ontwikkeling
De BCO-adviseurs zien dat de iCoaches hun rol steeds beter 
oppakken. “Ze zitten vol energie, ze willen hier een succes van 
maken. Ze krijgen steeds meer grip en voelen zich steeds com-
petenter in hun rol.” Volgens hen maken bestuurder, directeuren 
en iCoaches de ontwikkeling naar digitale geletterdheid echt 
belangrijk binnen Best Onderwijs. “Dit komt niet vanuit urgentie, 
maar vanuit ambitie. Daar is lef en visie op eigentijds onderwijs 

‘Verandering nodig voor duur-
zame digitale ontwikkeling’

Meer informatie

Erno Mijland, senior adviseur BCO Onderwijsadvies en 
-ondersteuning, ernomijland@bco-onderwijsadvies.nl of
 (06) 24 23 22 09. 

Marie-Josée en Koen begeleiden de leerlingen van het Best Tech Lab.
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Checklist: 

Leren op afstand 
in het PO
Deze checklist helpt schoolteams om in dialoog te gaan over 

hoe ze leren op afstand willen en kunnen organiseren binnen 

hun specifieke context (technische mogelijkheden, wensen).

VIVES 169
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Organisatorisch
√  Hoe zorgen we ervoor dat alle leerlingen/ouders toegang hebben tot 

de digitale leeromgeving(en)?

√  Hoe zorgen we ervoor dat alle leerlingen/ouders beschikking 

hebben over een computer met internettoegang die kan werken  

met onze softwaretoepassingen?

√  Willen we ook fysieke leermiddelen (boeken, spellen, speelmateria-

len) distribueren en hoe doen we dat?

√  Wat kunnen we betekenen – in het kader ook van kansengelijk- 

heid – voor situaties waarin leerlingen thuis in een omgeving zijn, 

waar het leren lastig is/ onvoldoende begeleid en gestimuleerd kan 

worden (NT2, laag opgeleid, ouders te weinig beschikbaar/te weinig 

begeleidend)?

√  Hoe kunnen we samenwerken met andere scholen (bijvoorbeeld 

binnen ons bestuur) bij het maken van leerbronnen en opdrachten?

√  Wat zijn tijdelijk nieuwe of andere taken in dit kader en hoe verdelen 

we die op een slimme manier? En wat betekent het voor de rollen 

(zoals directeur, IB’er)?

√  Kunnen we microklasjes (helpen) organiseren, deels in het school-

gebouw voor leerlingen van wie de ouders in vitale beroepen 

actief zijn? Denk aan groepen van maximaal zo’n 3-4 leerlingen die 

bij elkaar komen om samen te leren, onder begeleiding van een 

leerkracht, vrijwilliger of professional die noodgedwongen niet kan 

werken.

Software/methodes
√  Welke software/digitale methodes zijn er in huis en kunnen ook 

vanuit thuis gebruikt worden?

√  Welke aanvullende software/digitale methodes waarvoor een  

licentie nodig is, zijn nuttig om aan te schaffen?

√  Welke gratis aanvullende software/digitale methodes kunnen en 

willen we gebruiken?

√  Waar moeten we aandacht besteden aan AVG?

Communicatie en samenwerken
√  Hoe en hoe vaak communiceren we met leerlingen/ouders? Denk 

aan: (beeld)belafspraken, chat/mail voor vragen gedurende de dag.

√  Hoe werken we samen als team? Denk aan: tussentijdse afstemming 

over het beleid, elkaar helpen, samenwerken aan inhouden  

(bijvoorbeeld instructiefilmpjes of opdrachten).

√  Hoe ontsluiten we werkwijzen en handleidingen zodat alle betrokke-

nen zoveel mogelijk zelf de informatie kunnen vinden?

Inhoudelijk
√  Wat zijn realistische leerdoelen als het gaat om: aanleren van nieuwe 

stof/ onderhouden van kennis en vaardigheden? 

√  Maken we onderscheid tussen wat we verwachten van leerlingen in 

verschillende groepen (bijvoorbeeld kleuters, groep 8)?

√  Wat zijn kansrijke leeractiviteiten in de thuiscontext voor de verschil-

lende leeftijdsgroepen?

√  Hoeveel werktijd verwachten we van de leerlingen per schooldag?

√  Hoe weten de leerlingen wat ze wanneer moeten doen (dagtaken, 

weektaken)?

√  Hoe doseren we, zodat de leerlingen enigszins in hetzelfde tempo 

blijven werken?

√  Hoe controleren we of de leerlingen doen wat verwacht wordt  

(en toetsen we de leeropbrengsten)?

√  Hoe bieden we ook goede, niet-digitale leeractiviteiten aan?

√  Hoe kunnen we ouders betrekken als partners en ze instrueren/ 

informeren/ begeleiden bij het op een goede manier begeleiden van 

het leerproces?

Professionalisering
√  Hoe stemmen we de aanpak af op de kennis en vaardigheden van 

onze teamleden? De balans tussen ‘niet te moeilijk’ en ‘zoveel  

mogelijk mogelijkheden gebruiken’.

√  In hoeverre bieden we ruimte voor verschillen in aanpak, afhankelijk 

van de kennis en vaardigheden van onze teamleden?

√  Hoe organiseren we coaching en scholing om onze medewerkers te 

ondersteunen bij de uitvoering van deze andere manier van werken?

√  Hoe borgen we werkwijzen en de nieuwe kennis die we opdoen met 

afstandsleren?

Samengesteld door Erno Mijland, senior adviseur digitale geletterdheid 
bij BCO Onderwijsadvies en -Ondersteuning.



we filmen een boek
we filmen een boek we filmen

men een boek

men een boek

filmen een boek
we filmen een boek

we filmen een b
we filmen e

we filmen een boek
we filmen een b

we filmen een boek we fil
filmen een boek

we filmen een boek
filmen een boek we filmen een
een boek

filmen een boek
we filmen een boek

we filmen een bo
we filmen ee

we filmen een boek
een boek
men een boek

we filmen een boek
we filmen een boe

we filmen een boek
we filmen een b

we filmen een boek we fil
filmen een boek

we filmen een boek
we filmen een boek we filmen
en een boek

een boek
men een boek

we filmen een boek
we filmen een boe

we filmen een boeken een boek
filmen een boek

we filmen een boek
we filmen een bo

we filmen een boek

lmen
en ee
filme
een b

n boe
n een
oek
men e
ekeke w

we filmen een b
fifif lili mlml emem nene eeeee nene bobob eoeo keke we fil
en boek

boek
een k

we filmen een boe
we filmen een

w men een boeken bwbwowow
en ee ek

wmwmememeeefnfnininlelememeemeeeeenennnnn ebeboeoeoeoeeeneneknkbo
we filmen ee

we filmen een boek

men een
n boeknennnnn ebeboeoeoeoeeeneneknkb

we filmen een boek
e filmen een boek we filmen e
n een boek

we
we filmen een

we filmen een boekn boek
filmen een boek

we filmen een boek
we filmen een boek we filmen
en een boek

e

me

lm
w

enene eeeee nene bobob eoeo keke we fi
n een boek
lmen een boek

we filme
we

we filmen e
boek
een boek

we filmen een
we filmen

we f n een bo
we film

wewew fifif lili mlml eeeee nene bobob eoeo
en een b

we filmen een boek

ek we
filmen

memem nene e
boek

e
w

me
f
e

me
ekekeekeke
bo

we filmen een bo
lmlml emem nene eeeee nene b k we film
n boek

wewew fifif lili mlml
we fil n een bek

en een boek
we filmen ee

fifif lili mlml emem nene eeeee nene bobob eoeo keke we
en boek

e f
nn

we filmen
fifif lili mlml emem nene eeeee nene bobob eoeo keke w
een boek

een boek

en een boek
filmen een boek

we film
we

we filmen
we film

wewew fifif lili mlml emem nene eeeee nene bobob eoeo
en een boek
wewew fifif lili mlml emem nene eeeee nene bobob eoeo

we filmen eenoek

bo
film
ee
m

e
ww
ek

men

n eeee
ek

bo
lme

een
e f

en e
film
een
en e
k wk w
oe

film

memem nene
boe

en b
e fil

i
e

fff
oe

e f
n

fil
oen

ff
eoo

e f
n b

film
boe

filme
bobob eoeo keke
lmen

k
boek
we

e filmoeoeeeee kfkf
en bo

wlwlmwm

we f

Wat staat er in onze winkel?

n b
n e
oe
n b
fi

n ee
en b
en e
boek
ek

boe

een b
e fil

boek
men
k
boe

oek
en bo

n
e
e
b
e

e

een
men

bo
een
we f
k

w
k

e
me

il

wwew
n

e
m
n

w
me

m
we

e
e

l

w

memem
b

men

ww
bo

w
e

me

fil
w

fil

fifif lili
een

fil

fifif lili
bo
lm

wewew f
n ee

wewew f
n e

en

lme
we

lm

ilili
n

lm

lmlml
e
e

fifif
e

f
e

e

m

lili mlml
n

m
m
b

m

1. Doeboekdoos We filmen een Boek (€ 99.00 euro)

Spelenmetboeken; Van leesvoer naar leesvuur
Wil je het leesplezier van kinderen vergroten en ondertussen werken aan de digitale geletterdheid
van leerlingen?
Al spelend met een thema of een boek en de technologie brengen we het verhaal tot leven.
Meer lezen en digitaal knapper! Twee vliegen in een klap.
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3.Leessnacks (gratis)

Meer weten?

Ga dan naar www.spelenmetboeken.nl
Spelen met boeken is een product van v.o.f. learningROCKS

2. We filmen een boek Thuisversie. (€ 12,50)

Met jouw klas aan het werk om aan de hand
van het boek Maurits Muis & Rembrandt een
verhaal af te maken en door middel van een
aantal beschreven activiteiten toewerken naar
een Stop-motion filmpje.
In de doos zitten een prentenboek, een muis,
een (docenten)handleiding en 10 werkboeken
voor leerlingen.

Wil je creatief aan de slag met een
prentenboek? Zoek een prentenboek uit je
boekenkast,
bouw een set op om te spelen en maak een
Stop-motion filmpje van een aantal scenes uit
het boek. Het thuiswerkboekje is voorzien van
stappenplannen, werkbladen en QR codes
naar voorbeelden en instructiefilmpjes.

Speelse woord- en leespelletjes als
tussendoortje.

Spelen met boeken.indd   2Spelen met boeken.indd   2 28-05-2020   11:0428-05-2020   11:04



Brieven over digitale 
geletterdheid

Rhea en Marieke, 2 enthousiaste 

experts op het gebied van digitale 

geletterdheid, schrijven over hun 

zoektocht naar lesmateriaal, goede 

voorbeelden, wetenschappelijk 

onderzoek, handige tips of gewoon 

losse flodders.

He Marieke,

Wat een rare tijd he zo? We maken de geschiedenis mee! Van het ene op het 
andere moment is het onderwijs ‘anders’ geworden. De inzet van technologie is 
een stuk groter geworden. Mijn manier van werken is ook niet meer te vergelijken 
met dat van een paar weken geleden. Ik leef niet meer van zoemer naar zoemer, 
ik sta niet meer in de deuropening om mijn klas op te vangen, niet 86 keer 
goedemorgen of goedemiddag. Het is even wennen. 

In plaats van in het lokaal geef ik nu thuis achter mijn computer mijn lessen. In 
mijn lessen was de inzet van technologie al erg groot, maar toch is het nu anders. 
Ik kon mijn lessen ontwerpen op basis van dat wat ik zeker wist: al mijn leerlingen 
hebben een iPad in gebruik op school. De iPads zijn van school en op school, maar 
de kans bestaat dat deze devices nu toch mee naar huis gaan. Op het moment van 
schrijven is daar helaas nog geen sprake van. Ik bereid mijn lessen dus voor vanuit 
een andere context.

In de klas weet ik precies wanneer ik welke leerlingen moet ondersteunen op 
technisch gebied. Vraag ik om een afbeelding toe te voegen aan OneNote, dan 
weet ik precies bij welke leerling ik moet langslopen om even over de schouder 
mee te kijken en een kleine aanwijzing te geven. Aardrijkskunde is mijn vak, maar 
de technologie maakt het mogelijk om verschillende leeractiviteiten in te zetten. 
Nu is de praktijk anders.

Zelf ben ik dus een beetje zoekende om mijn lessen vorm te geven en ook mijn 
leerlingen zijn zoekende hoe ze dit nu eigenlijk aan moeten pakken thuis. Er is niet 
altijd ondersteuning en dat maakt het lastig. Het kijkt op afstand net iets moeilijker 
mee over de schouder van een leerling. Om de grootste drempels weg te nemen 
heb ik voor de leerlingen een vlogje gemaakt met daarin instructies over hoe ze bij 
al het materiaal moeten komen. De views gaan goed op YouTube! 

Er is toch nog wel een aantal opvallende zaken dat ik graag met je deel: hoe vaak 
komt het nog voor dat iemand je belt en jij opneemt met: hoi met Marieke? Ik 
heb het zelden, want ik zie altijd wie er belt. Dat is met een mailtje natuurlijk niet 
anders, je ziet wie de afzender is. Ik kreeg van leerling Hanneke (ik noem haar even 
Hanneke) een mail met de volgende aanhef: Hoi met Hanneke. Vind ik grappig.

Of wat dacht je hiervan (iets zorgelijker misschien!) als antwoord op de vraag: hoe 
lang ben je bezig geweest met dit werk en hoe heb je het gemaakt? Kreeg ik terug: 
er zullen wat slordigheidsfoutjes in zitten, maar het is nu ook 3.36, ik kon niet 
slapen.

Net als deze leerling vind ik het ook lastig om mijn werktijden goed te regelen, dat 
is wel een uitdaging. Maar gelukkig zijn er ook wel wat tips te delen! Door schade 
en schande wordt men wijs! Mijn tips: aan het einde van de dag maak ik een 
lijstje voor de volgende dag en daar werk ik de volgende dag aan in shifts van 25 
minuten. Het helpt me om focus te houden op mijn werk en zo krijg ik meer dingen 
gedaan! Hoe vergaat het jou?

Groetjes, Rhea 
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Rhea en Marieke hebben een website gemaakt waar zij 
achtergrondinformatie delen bij deze column. Je vindt er elke 
editie een nieuwe vlog, achtergrondinformatie bij de column en 
tips. 

De link naar de website is korter gemaakt door middel van 
de URL-verkorter bit.ly. Via deze website kan je een lange link 
aanpassen naar iets dat voor anderen gemakkelijker over te 
typen is. 
Zo hebben wij gekozen om sites.google.com/mariekesimonis.
nl/digibits te verkorten naar bit.ly/vives-digibits. 

Met een verkort linkje kan je niet meer direct zien naar welke 
website je wordt gestuurd. Om te voorkomen dat je via zo’n 
verkorte link op een gevaarlijke website uit komt, raden we je 
aan om Check Je Linkje te gebruiken. Op de website van Check 
Je Linkje vul je de bit.ly (of andere verkorte link) in, waarna je 
informatie krijgt over waar je uit komt als je op de link klinkt. 
Daarbij staat ook een inschatting van hoe veilig de website 
is waar je uit komt. Wil je een nog meer weten, dan biedt de 
website urlscan.io een uitgebreider inzicht.

Ha Rhea, 

Nou, wat is er veel gebeurd hè! En wij maar denken dat we de tijd en ruimte 
hadden om onszelf hier netjes voor te stellen… Dat doen we dan maar gewoon 
op de bijbehorende website! 

Mijn dagen vinden ook voor een groot deel achter een scherm plaats, nu nog 
meer dan normaal. Training geven op een school is in deze situatie natuurlijk 
niet aan de orde, dus in de plaats daarvan help ik veel docenten op afstand. 
Binnenkort ga ik weer een webinar verzorgen, en ik heb tegenwoordig een 
digitaal inloopspreekuur. Zo krijgt de manier waarop ik mijn werk kan doen een 
andere dimensie. 

Ik mis het, het live contact. Er gaat toch nog best wat verloren wanneer je 
niet echt bij elkaar zit. In veel van de gesprekken die ik online voer staan we 
daarom wat langer stil bij de vraag hoe het gaat. Ik hoor dat docenten hier 
ook met hun leerlingen langer de tijd voor nemen, super waardevol! Ik weet 
dat op een Christelijke school de docenten Godsdienst een rol gepakt hebben 
als geestelijk begeleider, voor collega’s en leerlingen die daar in deze tijd 
behoefte aan hebben. En soms komt er tijdens het inloopspreekuur gewoon 
even iemand digitaal om de hoek kijken voor een praatje. Uiteindelijk zijn wij 
mensen niet gemaakt op social distancing, maar ik ben blij dat we het toch 
maar doen allemaal.

Wat mij is opgevallen, is dat er zo veel gebeurt. Jij en ik zijn nu al een aantal 
jaar betrokken bij het zinvol inzetten van ICT in het onderwijs. En hoe goed 
ieders bedoelingen altijd zijn, de waan van de dag blijft toch ook aan mensen 
trekken. Nu ís onderwijs en ICT ineens de waan van de dag geworden. De 
noodzaak om digitaal aan de slag te gaan is hoog. En wat is er dan gelijk veel 
te vinden: (tijdelijk gratis) materiaal, toepassingen, meningen, tips, adviezen, 
nieuws. 

Ik heb de afgelopen tijd veel docenten aangeraden om vooral eerst aan de slag 
te gaan met de toepassingen die door de school aangeboden en ondersteund 
worden. Om voor de leerlingen één digitale startplek te creëren, van waar ze 
naar de inhoud voor de vakken worden geleid. Om niet al hun tijd en moeite te 
steken in de toepassingen die nu gratis zijn, maar waar volgend jaar misschien 
geen geld meer voor is. Om niet gelijk hun leerlingen zomaar met allerlei 
nieuwe toepassingen te confronteren. Er is zo veel mogelijk, maar doe het 
vooral niet allemaal tegelijk. 

Digitale geletterdheid is ook nu erg belangrijk: de kennis en vaardigheid om 
met digitale middelen het gewenste resultaat te bereiken. Wat dat betreft ben 
ik veel aan het verzamelen voor lessen en trainingen op dit gebied. Hoe ga jij 
bijvoorbeeld in deze stroom van online berichten om met al die prikkels? Heb 
jij al nepnieuws berichten over Corona ontmaskerd? Of nieuws dat misleidend 
is? Heb je al een rijtje met omgangsvormen en afspraken over videobellen? 
Denk je aan de AVG wanneer je met collega’s informatie deelt op Whatsapp? 
Kan je andere oplossingen bedenken wanneer jouw ELO moeite heeft 
vanwege de belasting op de servers? Hoe krijg je de video van de wiskunde 
uitwerkingen die je met je telefoon maakte gedeeld met de leerlingen? 

Ik denk dat ik deze crisis nog vaak als casus kan gebruiken. 

Groetjes, Marieke
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Ideeën voor professionalisering van collega’s
Ook kun je een belevingscircuit school breed inzetten op bijvoorbeeld 
een studiedag voor collega’s. Vraag collega’s alles uit de kast te halen 
wat er in en om de school aanwezig is op het gebied van ICT en inter-
actief materiaal. Breng dit samen en ga met collega’s ontdekken wat dit 
allemaal is en wissel ervaringen en ideeën uit.

Samenwerking met studenten
Door samen te werken met leerlingen, studenten van verschillende 
mbo- en hbo-opleidingen en professionals met verschillende ach-
tergronden, ontstaan verrassende ideeën rondom het betekenisvol 
inzetten van ICT voor kinderen en jongeren met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte. Zo hebben bijvoorbeeld mbo-studenten 
applicatieontwikkeling, tijdens hun stage een interactief schimmendoek 
ontwikkeld. Deze is te zien via https://youtu.be/WmeA5SqCPa4.

Diverse studenten ergotherapie zijn voor een praktijkopdracht op zoek 
gegaan naar interactief speelgoed ter stimulatie van de motoriek en 
cognitie. De uitkomst van hun zoektocht laten ze zien op een website: 
verantwoordspelen.jouwweb.nl en in een vlog: 
https://youtu.be/8T4hDQa0Cfk.

Lesidee ‘Chrome Music Lab in de Kring’: https://maken.wikiwijs.
nl/134710/Chrome_Music_Lab_in_de_Kring  

M
et name in het speciaal onderwijs zijn vaak digitale 
leermiddelen in en om de klassen aanwezig. Leerkrachten 
en ondersteuners zijn niet altijd op de hoogte van de 
aanwezige materialen en de mogelijkheden hiervan.

Door op de gang uit verschillende klassen interactief materiaal te 
verzamelen en hiervan een ICT-belevingscircuit te maken, worden de 
leerlingen uitgedaagd om in een andere omgeving dan de eigen klas 
kennis te maken met materialen die ze nog niet kennen.
Daarnaast kunnen de leerkrachten en ondersteuners met elkaar ideeën 
uitwisselen rondom de inzet van de verschillende materialen.

Benodigdheden
Verzamel samen met collega’s al het beschikbare interactieve materiaal 
in de school. Je gaat merken dat er vaak meer in school is dan je denkt.

Op Het Prisma in Arnhem hebben we binnen 15 minuten we de volgende 
materialen verzameld:
• 2 Powerlinks.
•  Apparaten met stekkers: radio, lamp, mixer, windmolen.
• Verschillende knoppen.
•  Touchscreen met daarop geopend: Chrome Music Lab. Meer info zie: 

les idee ‘Chrome Music Lab in de kring’ op EMB Wikiwijs.

Hoe?
Maak met de beschikbare materialen een interactief circuit op de gang. 
Betrek studenten of leerlingen van andere leerroutes om te helpen bij 
het bedenken en opbouwen van het circuit. Ook kunnen zij assisteren 
als de leerlingen het circuit gaan ervaren.

Als het circuit klaar is, kunnen de leerlingen samen met de leerkrachten 
en ondersteuners het circuit op de gang beleven. Kijk als leerkracht 
mee, observeer waar de leerlingen enthousiast van worden en doe met 
collega’s ideeën op voor een vervolg.

Interactief materiaal kan leerlingen 
in Leerroute 1 en 2 van het Landelijk 
Doelgroepenmodel van LECSO bij uitstek 
uitdagen in hun ontwikkeling. Echter, 

als de leerling steeds hetzelfde materiaal 

aangeboden krijgt, bestaat er kans op 

verveling, waardoor dit materiaal niet 

meer uitdagend is voor deze leerling.

ICT-belevingscircuit op de gang

Chrome Music Lab

tekst: Dennis Arnold20
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Tip voor de professionals: 
Schaf nieuw interactief ontwikkelingsmateriaal aan en voeg dit toe 
aan het belevingscircuit.

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 ondersteunings-
behoeften.

Kijk voor meer informatie over de netwerkbijeenkomsten 
van Gewoon Speciaal ICT, het Gewoon Speciaal Lab en 
studiereizen van Gewoon Speciaal ICT op onze website 
gewoonspeciaalict.nl.

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

 Gewoon Speciaal ICT  
 @gewoonspeciaalict 
 @GSICT

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

Over de auteur
Dennis Arnold is ergotherapeut bij De Onderwijsspecialisten. Hij 
houdt zich in het bijzonder bezig met de betekenis en mogelijkhe-
den van de digitale wereld voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. Hij werkt hiervoor intensief samen met leerlingen, 
studenten en collega’s in en om het onderwijs met verschillende 
achtergronden. Via een open netwerk DusDigitaler (dus-digitaler.
weebly.com) probeert hij vragen vanuit leerlingen, opgedane 
kennis, ervaringen en ideeën samen te brengen en te delen.
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Fantastisch om leerlingen 

zelfstandig aan het werk te 

zien. Eindelijk ook eens een 

mixer kunnen bedienen of 

de radio aan - en uit doen in 

plaats van dat een ander dat 

voor je doet!

Jessica Röhring, 

leerkracht Het Prisma

Leerlingen van Het Prisma ervaren samen met een ondersteuner 
uit de groep het belevingscircuit.

Interactief schimmendoek ontwikkeld door mbo-studenten 
applicatieontwikkeling.
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Schoolvandaag.nl  

Schoolvandaag.nl is speciaal 
ontwikkeld om leerlingen bij 
elkaar te brengen door middel 
van een eigen schooljournaal. 
Het werkt eenvoudig: de 
leerlingen maken thuis video’s 
en foto’s en sturen dat via de 
app door naar de leerkracht. 
Leerkrachten kunnen leerlin-
gen ook uitnodigen om een 
video over een bepaald onderwerp te maken. De leerkracht ontvangt alles, en zet 
het met Schoolvandaag in de goede volgorde achter elkaar. Zelf kan de leerkracht 
ook (instructie)video’s en bijlagen toevoegen. Als het journaal gereed is stuurt de 
leerkracht het terug naar de leerlingen en kan iedereen de aflevering bekijken.

video’s delen   schoolnieuws   
schoolvandaag.nl 

KomenskyPost 

KomenskyPost publiceert 
artikelen over actuele onder-
wijsonderwerpen. Ze delen 
graag onderwijsnieuws uit 
binnen- en buitenland. De bij-
dragen worden geleverd door 
experts op hun terrein. Daar-
naast is er in KomenskyPost 
ook ruimte voor artikelen over 
onderwijs- en jeugdbeleid in 
ruimere zin. KomenskyPost biedt een platform aan docenten, beleidsmakers, weten-
schappers en andere direct betrokkenen die een idee of mening online met anderen 
willen delen. De humanistische vrijdenkersgeest van Komensky (Comenius) speelt 
daarbij een rol. De redactie is volledig onafhankelijk. KomenskyPost kent geen 
adverteerders. Er is geen commerciële invloed op de redactionele inhoud.

nieuws   blog

komenskypost.nl

MediaDiamant

Kinderen groeien op met 
allerlei soorten media; van 
voorleesboekjes en filmpjes 
tot online muziek en spelletjes. 
Media zijn leuk en je kind kan 
er veel van leren. Tegelijkertijd 
zijn er ook risico’s en is het 
belangrijk dat kinderen veilig 
met media kunnen omgaan. 
Veel opvoedvragen gaan dan 
ook over het mediagebruik van kinderen. De MediaDiamant is een handige weg-
wijzer met tips voor ouders om kinderen van 0 tot en met 18 jaar mediawijs op te 
laten groeien. Op deze pagina vind je algemene informatie over de MediaDiamant. 
Je kunt ook direct naar de tips per leeftijdsgroep. Goede link om op te nemen in de 
schoolkrant of schoolgids.

mediawijsheid   ouders   
mediawijsheid.nl/mediadiamant

Security.nl 

Sinds 1999 brengt Secu-
rity.nl dagelijks het laatste 
nieuws en achtergron-
den op het gebied van 
informatiebeveiliging, privacy 
en gegevensbescherming. 
De dagelijkse nieuwsverga-
ring wordt verzorgd door de 
redactie, daarbij ondersteund 
door de beveiligingsgemeen-
schap. Deze actieve community deelt informatie met elkaar op het forum. Het gaat 
vaak om handige tips en weetjes over onderwerpen die met beveiliging te maken 
hebben. Denk aan praktische tips als ‘hoe wis je een harde schijf voordat je je com-
puter verkoopt’, maar ook achtergrondinformatie als ‘is Chrome of Edge beter om 
de privacy te waarborgen?’. De website is met name interessant voor systeembe-
heerders en (bovenschoolse) ICT-coördinatoren.

systeembeheer   beveiliging   privacy

security.nl

ECP 

ECP, afkorting voor Platform 
voor de InformatieSamen-
leving is een onafhankelijk 
en neutraal platform waar 
overheid, wetenschap, bedrijfs-
leven, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties 
publiek-privaat samenwerken 
aan en kennis uitwisselen over 
een verantwoorde vormge-
ving van onze digitaliserende samenleving. Het ECP houdt zich bezig met thema’s 
als digitalisering in de zorg, digitaal opgroeien en artificial intelligence. Per thema 
ondersteunt het ECP diverse projecten waarover je op de website meer kunt lezen. 
Ook kun je lid worden van de nieuwsbrief. Deze website is met name interessant 
voor beleidsmakers en bestuurders.

bestuur     ICT-beleid 

ecp.nl

4 en 5 mei 

Het Nationaal Comité 4 en 5 
mei heeft als taak richting, 
inhoud en vorm te geven 
aan herdenken en vieren en 
het levend houden van de 
herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog. Met behulp 
van diverse lesprogramma’s 
worden leerling bewust 
gemaakt van de waarde van 
vrijheid. Zo is er de indrukwek-
kende serie ‘Jong in de oorlog’ of de podcast ‘Op houten banden’. Ook is er veel 
lesmateriaal beschikbaar, worden er kinderlezingen georganiseerd en is het zelfs 
mogelijk om een monument te adopteren met de klas. Op deze website lees je alles 
over de programma’s die Nationaal Comité 4 en 5 mei aanbiedt.

burgerschap   maatschappijleer

4en5mei.nl
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De Derde Kamer

Wat is Prinsjesdag eigenlijk? Waar komt 
de Gouden Koets vandaan? Hoe werken 
verkiezingen? En wat doet de Staten-
Generaal? Antwoord op deze vragen krijgen 
leerlingen bij het lespakket De Derde Kamer. 
De Derde Kamer der Staten-Generaal is 
een gratis interactief lesprogramma over 
de Nederlandse parlementaire democratie 
voor kinderen van groep 7 en 8 van de 
basisschool. Op een speelse manier leren 
leerlingen hoe de politiek werkt in Nederland. Het lesprogramma bestaat uit twee 
delen: deel 1 voor beginners en deel 2 voor gevorderden. Ieder lespakket heeft 
dezelfde opbouw en bestaat uit een debatspel, 32 handboekjes, poster en een 
docentenhandleiding. Deze website dient ter ondersteuning van het lesprogramma.

maatschappijleer   politiek   bovenbouw po

derdekamer.nl

De Internethelden 

De Internethelden is een online lespakket 
van Google. Ze helpen jongeren om veilig en 
zelfverzekerd de online wereld te ontdekken. 
Het lespakket is bedoeld voor scholieren in 
de onderbouw van het voortgezet onder-
wijs. De toolkit voor ouders is geschikt voor 
het hele gezin (alle leeftijden). Al het materi-
aal is gratis beschikbaar en er hoeft nergens 
ingelogd te worden. Het volledige curricu-
lum is beschikbaar als download op de pagina’s ‘Over’ en ‘Voor docenten’. Verder zijn 
er op de pagina ‘Voor gezinnen’ meer downloads te vinden voor gebruik thuis, 

lesprogramma   digibord    social media   mediawijsheid

beinternetawesome.withgoogle.com/nl_nl/

Handvaardigheid

Hier vind je allerlei onderwer-
pen die een basis vormen voor 
creatief onderwijs. De meeste 
kinderen zijn enorm creatief en 
zullen zonder al te veel moeite 
eindeloos kunnen knutselen en 
tekenen. Creatieve Opdrach-
ten zijn thematisch opgezette 
opdrachten om deze leerlingen 
extra uit te dagen en te laten 
knutselen in de klas. Basistechnieken geeft basisinformatie over verschillende tech-
nieken. Steeds vaker gelinkt aan een filmpje. Handig voor de leerkracht die weer 
even moet weten hoe een bepaalde techniek ook alweer gaat en ideaal voor de 
zelfstandig werkende leerling. Informatie biedt naast bovenstaande mogelijkheid 
ook informatie over excursies en lesopzet voor Handvaardigheid.

handvaardigheid    tekenen   basisonderwijs

adlj.nl/laed

Whereby 

Met Whereby organiseer je eenvoudig een 
online bijeenkomst. De organisator deelt een 
inloglink met de deelnemers die vervolgens 
makkelijk kunnen aansluiten. Het is mogelijk 
om een webcam te gebruiken, een scherm 
te delen en met elkaar aantekeningen de 
maken. Met de gratis versie is het mogelijk 
om met vier personen af te spreken. Doordat 
gebruikers geen software hoeven te instal-
leren, is het programma makkelijk in gebruik 
en werkt het op alle apparaten. Gebruikers met een betaalde licentie kunnen ook 
opnames maken en de tool integreren op hun eigen website.

online samenwerken   
whereby.com

Kazematten 
museum 

Enkele kilometers uit de Friese 
kust liggen de beroemde 
kazematten van Kornwerder-
zand op de Afsluitdijk. Het is de 
enige plek in Europa waar in de 
meidagen van 1940 de Duitse 
Blitzkrieg vastliep. Slechts 225 
Nederlandse soldaten wisten 
zo’n 17.000 Duitsers tegen te houden. Een verhaal om trots op te zijn. Beleef, ontdek, 
ervaar en leer met uw klas alles over het leven van de soldaten in de Kazematten, 
de meidagen van 1940, de stille harde werkers van het verzet en de bevrijding. Dit 
kan door een bezoek aan dit interessante museum, of door het online lespakket dat 
op deze website wordt aangeboden.

museum    oorlog   lesmateriaal

kazemattenmuseum.nl

Scholieren 
verkiezingen 

In 1963 werden, op kleine 
schaal, in Nederland door de 
redactie van Keesings Onder-
wijsbladen voor het eerst 
Scholierenverkiezingen geor-
ganiseerd. Inmiddels wordt de 
Scholenverkiezing georga-
niseerd door Prodemos. Die 
deze website heeft opgericht. 
Samen met de leerlingen kun je eigen verkiezingen organiseren of de statistieken 
van voorgaande verkiezingen bekijken. Naast meedoen aan de ScholierenVer-
kiezingen kun je natuurlijk nog veel meer doen om democratie uitgebreider te 
behandelen op school. ProDemos verzorgt hiervoor ook buiten Den Haag allerlei 
activiteiten. Denk hierbij aan activiteiten op het gemeentehuis of het provinciehuis, 
bezoeken aan de rechtbank of gastlessen op school. Kijk op deze website voor alle 
mogelijkheden.

maatschappijleer    politiek

scholierenverkiezingen.nl
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Timon Bos in zijn 

natuurlijke habitat 

omringd door compu-

terschermen met sinds 

kort op de grond een 

speelkleed voor baby’s 

die hem af en toe 

komen vergezellen.



Terug naar het oude normaal of onderweg naar transformatie?

tekst: Henk van de Hoef24
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Niemand zal betwisten dat digitale geletterdheid door de coronacrisis een 
boost heeft gekregen. Ook kennen we allemaal voorbeelden van slimme digitale 

oplossingen en van vraagstukken die ons bezig houden, zoals privacy en groeiende 

kansenongelijkheid. Deze tijd geeft vele inzichten in de rol die technologie kan spelen 

in ons onderwijs. Wat kunnen we hier voor de toekomst van leren? Juist met alle 

ervaringen op zak is dit een goed moment om je visie op onderwijs met digitalisering 

te herzien. Niet als ‘losse flodder’, maar in samenhang met het geheel.

Coronacrisis als katalysator 
voor visie op onderwijs

Leerdoelen

Visie

Leerinhoud

Leeractiviteiten

Docentrollen

Bronnen en materialenGroeperingsvormen

Leeromgeving

Tijd

Toetsing

Waarheen leren zij?

Waartoe
leren zij?

Wat leren zij?

Hoe leren zij?

Wat is de rol van de leraar bij hun leren?

Waarmee leren zij?Met wie leren zij?

Waar leren zij?

Wanneer leren zij?

Hoe wordt hun leren getoetst?

H
et curriculair spinnenweb (Van den Akker, 2003) helpt om de 
samenhang te laten zien tussen visie (de centrale, verbin-
dende schakel) en de overige aspecten die invloed hebben 
op het leerproces van leerlingen. Wat valt op als we vanuit dit 

spinnenweb kijken naar digitalisering? Wat betekent dit voor het leren? 
Laten we een aantal onderdelen onder de loep nemen. 

Visie op onderwijs
Het doel van ons onderwijs in algemene zin - ‘waartoe leren zij’ in het 
web - is dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doormaken. Voor een deel van de leerlingen is dat proces door de crisis 
letterlijk doorbroken. Voor een ander deel heeft deze tijd juist tot extra 
groei geleid. Het is interessant om te kijken naar de schooleigen visie 
op leren. Tijdens de crisis gaven diverse leraren aan dat ze wél anders 

zijn gaan kijken naar technologie en de manier van lesgeven, maar dat 
hun visie op onderwijs níet veranderd is. Daar zet ik mijn vraagtekens 
bij. Alle draden van het spinnenweb hebben namelijk impact op de kern, 
op je visie op onderwijs (en vice versa). Als ik artikelen op sociale media 
en nieuwsberichten lees, dan concludeer ik dat de coronacrisis ervoor 
gezorgd heeft dat we anders zijn gaan kijken naar de rol van digitalise-
ring in het onderwijs. Laten we daarop doorpakken en de inzichten van 
nu gebruiken om te reflecteren en bij te stellen. 

Leerdoelen en leerinhoud
De afgelopen jaren is het besef gegroeid dat digitale vaardigheden 
onmisbaar zijn, zowel bij onze leerlingen als bij leraren. We kunnen 
zonder twijfel vaststellen dat de coronacrisis hier een boost aan 
gegeven heeft. Veel leraren hebben in deze periode meer digitale 
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vaardigheden opgedaan dan in de vier jaar daarvoor. Digitale adap-
tieve leermiddelen als Snappet en Gynzy zijn door duizenden scholen 
intensief ingezet. Via Teams, Google Meet en Classroom werden digitale 
lessen gegeven en gevolgd. Honderden leraren zetten het flipping-the-
classroom-principe in. De crisis zorgt ervoor dat er meer draagvlak voor 
digitalisering en technologie in het onderwijs ontstaat. 

De rol van de leraar én de ICT-coördinator
Tijdens de crisis hebben we gezien dat sommige leraren hun specialis-
men verder hebben uitgebouwd: zij maakten instructiefilmpjes, trainden 
hun collega’s in het gebruik van digitale middelen, voerden gesprekken 
met ouders en leerlingen waarbij juist het welbevinden centraal stond. 
En meer dan voorheen werd het belang van de ICT-coördinator en de 
privacy-officer op school gevoeld en ervaren. Juist een periode als deze 
laat zien hoe waardevol het is om kwaliteiten binnen de school zo goed 
mogelijk te benutten én geeft de mogelijkheid om de verschillende 
rollen binnen de school te herwaarderen. Het lijkt me niet meer dan 
terecht om de iCoach of ICT-coördinator op waarde te schatten en hen 
meer ambulante tijd en scholing te geven die nodig is om de noodzake-
lijke innovaties aan te blijven jagen en door te voeren. Ook, of juist zelfs 
als alles weer ‘normaal’ is. 

Digitale bronnen en materialen 
Voor de coronacrisis maakten al ruim 3.000 scholen in het primair 
onderwijs dagelijks gebruik van digitale adaptieve leermiddelen. Tijdens 
de crisis is dit aantal fors toegenomen. Scholen konden gratis gebruik 
maken van deze leeromgevingen en andere educatieve software. 
Ervaring opdoen met tools als YouTube, Padlet, Teams, Meet en andere 
online platforms heeft ertoe geleid dat digitale leermiddelen en online 
applicaties ten opzichte van de papieren methoden (folio) hun positie 
hebben versterkt. 

Deze ervaringen vragen om een vervolg en een vertaling naar het 
moment dat de scholen weer ‘normaal draaien’. Hoe kunnen en willen 
we die verworven kennis en vaardigheden inbouwen in onze manier van 
lesgeven? En hoe voorkomen we dat die opgedane kennis straks weer 
verdwijnt? Het zijn vragen waar schoolleiders en teams nu al over na 
zouden moeten denken. Gebruik de inzichten van nu om (opnieuw) na 
te denken over het leermiddelenbeleid, het stellen van kritische vragen 
aan uitgevers, het meer durven loslaten van methodes en het leren 
sturen op leerlijnen en lesdoelen. 

Differentiëren en personaliseren?
Op veruit de meeste scholen in Nederland is het leerstofjaarklassensys-
teem nog leidend. 
De afgelopen jaren buitelen voor- en tegenstanders op sociale media 
over elkaar heen. Wat wél steeds duidelijker wordt, is de roep om meer 
gepersonaliseerd en gedifferentieerd onderwijs. Vaak wordt hierbij 
hoopvol naar technologie gekeken. 

Technologie kan inderdaad ondersteunend en faciliterend zijn. Instruc-
tie kan gedifferentieerd (al dan niet gedigitaliseerd) aangeboden 
worden. Digitale leermiddelen volgen leerlingen constant op de leerlijn 
en ontwikkelen steeds verfijnder feedback. Het zou mijns inziens 
interessant zijn om te onderzoeken wat de verschillen in opbrengsten 
zijn tussen scholen die tijdens de corona-periode wél of geen gebruik 
maakten van digitale leermiddelen. 

Tegelijkertijd hebben we meer dan ooit gezien dat bij het geven van 
onderwijs en het leren van kinderen heel veel aspecten van invloed 
zijn. Zo heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat de kansenongelijk-
heid toeneemt als kinderen niet meer fysiek naar school kunnen en 
afhankelijk zijn van de thuissituatie. Het laat des te meer zien hoe de 
verschillende onderdelen van het spinnenweb aandacht behoeven en 
met elkaar in verbinding staan.  

De schoolleider als hitteschild én visionair
In de afgelopen weken heb ik van dichtbij gezien hoe besturen en 
scholen worstelden met de crisis. Ik was getuige van creativiteit en een 
enorme gedrevenheid. Tegelijk zag ik ook dat de energie van scholen in 
de loop van de crisis meer en meer naar binnen werd gericht. Alles wat 
afleidde van het ‘doen en handelen’ werd buiten de deur gehouden, ter 
bescherming van leerkrachten en schoolleiders. Begrijpelijk: een leider 
wil op dat moment een hitteschild voor zijn team zijn. 

Tegelijkertijd is het de nadrukkelijke opdracht van een leider om visie en 
beleid te ontwikkelen voor de weg die voor ons ligt. De noodzaak om de 
geleerde lessen door te vertalen naar de werkelijkheid van straks. 
Voor welke uitdagingen staat jouw school of bestuur de komende tijd? 

Zelf aan de slag: tien vragen over jouw visie op onderwijs 
Vanuit het curriculair spinnenweb bezien is het haast 
onmogelijk dat de inzichten die de afgelopen periode je 
gegeven hebben, nauwelijks impact hebben op je visie op 
onderwijs. Hoe is dat voor jou en voor jouw school? Neem de 
inzichten van nu mee voor de toekomst, door een antwoord te 
formuleren op de onderstaande tien vragen:
-  In hoeverre veranderde de kennismaking met digitale 

adaptieve leermiddelen jouw denken over papieren methodes, 
toetsen en rapporten? 

-  Ben je anders gaan denken over het belang van digitale 
geletterdheid en de plek die het in ons curriculum dient te 
krijgen? 

-  Kan technologie een belangrijker rol spelen in het leren van 
kinderen dan je voorheen dacht? 

-  Ben je de ICT-coördinator of de netwerkbeheerder meer gaan 
waarderen en waar zit hem dat in? 

-  Hoe kun je als leraar onderling én met de ouders beter 
samenwerken, waarbij je gebruikmaakt van elkaars rol en 
specifieke expertise?

-  Staat het leerstofjaarklassensysteem ter discussie? Wat zou een 
alternatief zijn? 

-  En ben je anders gaan denken over differentiëren en 
gepersonaliseerd leren? 

-  Is er voor jou een andere verhouding denkbaar tussen fysieke 
leeromgevingen (de klas) en digitale leeromgevingen?  

-  Zouden andere lestijden of een schoolweek waarbij leerlingen 
een dag per week thuis leren een optie zijn? 

-  Hoe zou je je leertijd effectiever kunnen vormgeven en het 
lesrooster daarop aanpassen? 

-  Zouden we met bepaalde aanpassingen het lerarentekort 
kunnen oplossen? 

Henk van de Hoef al 25 jaar actief op het snijvlak van onderwijs 
en ICT en directeur van O21. Deze organisatie heeft zich ten doel 
gesteld bij te dragen aan het verhogen van de onderwijskwaliteit. 
De focus ligt op thema’s als toekomstgericht onderwijs en de rol 
die ICT daarbij speelt, digitale geletterdheid en digitale adaptieve 
leermiddelen. O21 verzorgt visie- en ontwikkeltrajecten en heeft 
een breed aanbod aan opleidingen en trainingen. Naast O21 is 
Henk ook mede-eigenaar van Privacy op School.

Noot

De bronnen die geraadpleegd zijn voor dit artikel, 
worden gedeeld via een bericht op www.o21.nu. 

Wat is er nodig om duurzame oplossingen te vinden voor die uitda-
gingen en hoe vind je daarbij draagvlak? Het is tijd om met het team 
speerpunten te benoemen en een gezamenlijk ontwikkelplan voor het 
nieuwe schooljaar te maken (tip: gebruik daar de vragen uit het kader 
bij). Het curriculair spinnenweb kan bij die planvorming een goede rug-
gengraat zijn. Ik vermoed dat ‘terug naar het oude normaal’ dan geen 
optie meer blijkt te zijn. 
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Hoe en wanneer ontstond jouw plan om te gaan 
promoveren? 
“Ik was al langer van plan om óóit promotieonderzoek te doen, wanneer 
mijn kinderen ouder waren en ik meer tijd zou hebben. Een paar jaar 
geleden wist Sharon Calor – die ik ken via het vaknetwerk wiskunde 
– mij te overtuigen om dat al meteen te gaan doen. Zo ben ik aan de 
voorbereidingen begonnen.”

Welke stappen heb je ondernomen voor je echt aan de 
slag kon? 
“Ik heb ruim een jaar gewerkt aan het onderzoeksvoorstel, samen 
met mijn copromotoren Derk Pik, Rijkje Dekker en promotor Carla van 
Boxtel. Toen het voorstel door het NWO werd geaccepteerd – en ik dus 
een promotiebeurs voor leraren toegekend kreeg – ben ik in september 
2017 gestart met mijn onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.”

Vertel eens iets over je onderwerp?
“Ik doe onderzoek naar wiskundig modelleren en de rol van taalvaardig-
heid. Als docent wiskunde valt het me vaak op dat leerlingen wiskunde 
als een lastig vak ervaren. Daarbij speelt taalvaardigheid een belang-
rijke rol. De leerlingen begrijpen de vraagstelling of context niet altijd 
even goed, waardoor ze de vraag niet kunnen oplossen. Zo stond een 
paar jaar geleden in het eindexamen van havo een vraag over akkerran-
den. De meeste van mijn leerlingen wisten niet wat dat woord betekent. 
En probeer dan maar de vraag te beantwoorden... Taalvaardigheid en 
wiskunde zijn dus nauw vervlochten. Eerder deed ik ook al onderzoek 
naar verschillende leesstrategieën voor wiskunde. Nu wil ik me verder 
verdiepen in de taalvaardigheid.”

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 wiskundedocente Sevinç Göksen-Zayim.

9 vragen aan een 
promoverende leraar 

Als de meester (m/v) doctor wil worden
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Taalvaardigheid 
en wiskunde 
zijn nauw 
vervlochten

Als de meester (m/v) doctor wil worden

“Wiskundig modelleren maakt sinds kort onderdeel uit van de examen-
programma’s voor havo en vwo. Heel kort samengevat: modelleren 
omvat verschillende wiskundige denkactiviteiten die opeenvolgend 
worden doorlopen als leerlingen een contextrijke wiskunde-opgave 
krijgen voorgeschoteld. Ze moeten daarbij zelf bedenken welke wiskun-
dige kennis ze nodig hebben en welke aannames of veronderstellingen 
ze moeten maken om het probleem op te lossen. Bijvoorbeeld: ‘Jullie 
organiseren een dansfeest in het klaslokaal; bereken de benodigde 
dansruimte’. Hierbij moeten leerlingen de wiskundige kennis over 
oppervlakte, omtrek, rekenen en schatten hebben, en aannames maken 
over de ruimte die iemand nodig heeft om te dansen. Het is dus een con-
textrijke wiskunde-opdracht die de leerlingen eerst moeten begrijpen, 
vervolgens vertalen naar de wiskunde, oplossen en weer terugvertalen 
naar de werkelijke situatie van het probleem.” 

“Wiskundig modelleren is nauwelijks aanwezig in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs. Vanwege het belang van een doorlopende leerlijn 
richt ik me in dit onderzoek op het bevorderen van het modelleren in 
de onderbouw van havo en vwo. Daarbij kijk ik vooral naar de rol van 
taal bij het oplossen van wiskundige modelleeropdrachten in een rijke 
context.” 

Hoe pak(te) je je onderzoek aan? 
“In de eerste deelstudie hebben we 248 leerlingen uit groep 8, de 2e klas 
en de 4e klas (van 4 basisscholen en 4 middelbare scholen) individueel 
2 modelleertaken laten maken. Daarna zijn 14 leerlingen geïnterviewd 
over de gemaakte taken. Later hebben twee leerlingen uit elke klas 
hardop denkend 2 modelleertaken uitgevoerd. In de tweede deelstudie 
zullen we leerlingen door middel van samenwerkend leren modelleerop-
drachten laten maken.”

Waar kwam je achter? 
“Uit de analyses van de taakgebaseerde interviews blijkt het lezen en 
interpreteren van de tekst een obstakel voor leerlingen. De leerlingen 
lezen herhaaldelijk de tekst van de modelleeropdrachten. Daarbij blijken 
enkelen een hele andere interpretatie te hebben van de gegeven situa-
tie, waardoor ze niet tot de goede berekeningswijze of oplossing komen. 
Zo blijkt een leerling die (in de modelleertaak die ik net noemde) de 
dansruimte moet berekenen van een klassenfeest, dit te associëren met 
een kerstdiner. Zij richt daarom het lokaal in met de tafels in groepjes en 
houdt nauwelijks dansruimte over. Dus de herkenning van de gegeven 
context en de aansluiting van de context op de belevingswereld van de 
leerlingen is van essentieel belang voor het wiskundig modelleren.”

Hoe gaan de uitkomsten uit jouw onderzoek het 
onderwijs vooruithelpen?
“Ten eerste is er in Nederland nog weinig onderzoek naar taalvaardig-
heid bij het leren van wiskunde. Bestaand onderzoek naar modelleren 
richt zich met name op leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet 
onderwijs, terwijl in de onderbouw een belangrijke basis wordt gelegd 
voor deze vaardigheid. Mijn onderzoek kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan de theorieën over het leren en onderwijzen van wiskundig 
modelleren, de rol van taalvaardigheid bij het leren van wiskunde en 
samenwerkend leren. Ten tweede komen in de huidige wiskundemetho-
den geen modelleeropdrachten voor. Mijn onderzoek moet resulteren in 
een leerlijn voor wiskundig modelleren en uitgeteste groepsopdrachten 
die het modelleren bevorderen. Het is de bedoeling dat alle wiskundedo-
centen deze modelleeropdrachten kunnen inzetten in hun lessen.”

Promoveren en leraar wiskunde, zijn dat twee aparte 
banen of ‘voeden’ ze elkaar?
“Ik vind de combinatie van lesgeven en onderzoek doen erg leerzaam, 
leuk en afwisselend. Ik haal er veel energie uit. Ze voeden elkaar ook: ik 

kan de expertise die ik heb als docent goed gebruiken bij het doen van 
onderzoek. En de ervaring die ik opdoe met mijn promotieonderzoek 
kan ik weer goed inzetten in mijn eigen onderwijspraktijk. Bijvoorbeeld 
bij de opzet van mijn dataverzameling denk ik vanuit mijn rol als docent. 
En in de wiskundeles kan ik bij het onderwerp statistiek veel voorbeel-
den van mijn eigen onderzoek meenemen.” 

Hoe ziet je werkweek eruit?
“Met mijn promotiebeurs voor leraren word ik vijf jaar voor 0,4 fte vrij-
gesteld om onderzoek te doen. In theorie doe ik twee dagen per week 
onderzoek en geef drie dagen les. In de praktijk vergt het onderzoek 
doen meer tijd dan die twee dagen. In de avonden of in het weekend 
ben ik vaak nog bezig en dan heb ik daarnaast ook nog mijn gezin, 
familie en vrienden. Zo heb ik afgelopen zomer mijn eerste resulta-
ten gepresenteerd tijdens twee internationale conferenties, een aan 
de University of Hong Kong (HKU) en de ander aan de RWTH Aachen 
University. Beide conferenties vielen in de zomervakantie, dus onze 
gezinsvakantie hebben we daaromheen gepland in Hong Kong en Aken. 
Soms vergt het een strakke planning en veel inspanning, maar gelukkig 
valt het allemaal te combineren. En ik weet waar ik het voor doe: voor 
goed onderwijs!”

Voor welke leraren is promoveren een aanrader?
“Het is niet makkelijk om te promoveren naast een lerarenbaan. Toch 
raad ik het zeker aan aan leraren die zich verder willen ontwikkelen, zich 
willen verdiepen in een specifiek onderwerp, maar vooral een bijdrage 
willen leveren aan de wetenschap, maatschappij en de onderwijsprak-
tijk. Zo heb ik mijn zusje Sultan Göksen geïnspireerd, zij zal komende 
september ook starten met een promotiebeurs voor leraren.” 

Sevinç Göksen-Zayim werkt al ruim 15 jaar met veel plezier als wis-
kundedocent op het Marcanti College in Amsterdam. Zij gaf het hele 
nieuwe wiskundeprogramma voor de havo vorm; en organiseerde 
verschillende wiskundewedstrijden en buitenlandreizen. “Ik denk 
dat ik zeker een rolmodel ben voor leerlingen, zo zijn er meerdere 
leerlingen de lerarenopleiding gaan doen na het behalen van hun 
havodiploma.” 

Sevinç nam in 2017 op uitnodiging van het ministerie OCW deel aan 
het uitwisselingsprogramma ‘Outstanding-Educator-In-Residence 
Programme’ in Singapore. “Ik heb 2,5 week meegewerkt aan het 
wiskunde-onderwijsprogramma daar. Ook sprak ik leerlingen, 
docenten, directieleden, curriculumontwikkelaars, lerarenopleiders 
en het ministerie van onderwijs van Singapore. Een heel bijzondere 
ervaring!” 
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Even voorstellen

Mijn naam is Susan Spekschoor en ik werk als leerkracht op De Ziep. Deze VSO-school geeft onderwijs aan leerlingen (12-20 jaar) met een verstandelijke of meervoudige 
beperking. Daarnaast verzorg ik onder andere presentaties en workshops rondom inzet van iPad en apps in het onderwijs en geef trainingen. Via mijn site houd ik jullie graag 

op de hoogte van de (tijdelijk) gratis en nieuwste apps voor kinderen en onderwijs. Regelmatig schrijf ik recensies en blog over diverse onderwijsmaterialen. Ben je nieuwsgierig 
geworden? Neem dan een kijkje op susanspekschoor.nl. Volg mij op Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn en/of Instagram om op de hoogte te blijven. Dit schooljaar zal ik in deze 

rubriek diverse apptips met jullie delen.

Math skills Addition – PO 
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 4,49
Voordat je kunt starten met de game, moet je eerst een keuze maken in het menu. Welke optelsommen wil je maken? Van makkelijk naar moeilijk. Heb je 
een keuze gemaakt, dan kom je direct in het spel. Op een schoolbord staan twee rijtjes van vijf sommen, de optelsommen die je in het menu gekozen hebt. 
Op de achtergrond zie je jouw omgeving, daarvoor een laag met antwoorden. De som verschijnt in beeld, zoek al bewegend het juiste antwoord, richt erop 
en kijk of het antwoord juist is. Na tien sommen krijg je de kans om het spel te herhalen of terug te gaan naar het menu. Een leuke app waarbij je bewegend 
aan het leren bent. 

GO VMBO – PO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis
Een mooie app voor kinderen in groep 7 en 8 die graag willen weten hoe het gaat op het vmbo. Met deze game gaan kinderen op onderzoek uit en leren 
ze spelenderwijs hoe het vmbo in elkaar zit. Wanneer het spel gestart wordt, dan kunnen zij een avatar maken (huid, haar, broek, schoenen, etc.). Je begint 
de dag in jouw slaapkamer. Daar valt al van alles te ontdekken. Zou er straks genoeg ruimte zijn in jouw boekenkast? Zonder smartphone kun je de deur 
niet uit, dus vergeet niet deze in de rugzak te stoppen. Van huis ga je langzaam naar school. Je kunt het spel zelf bepalen door keuzes te maken tijdens de 
gesprekken die plaats vinden. Ook kun je verschillende voorwerpen aanraken en zelf de route bepalen. Op school ontdek je zowel binnen als buiten de 
omgeving en verschillende profielen. Een leuke manier voor kinderen om kennis te maken met het vmbo. Lees meer op govmbo.nl.  

Sketches School – PO & VO
Geschikt voor iPad – Gratis
Een app voor kinderen die graag creatief bezig zijn. Aan de linkerkant vind je diverse gereedschappen. Van pennen en kwasten tot gum, roller en mesje. Aan 
de rechterkant de dikte van de lijnen en onderaan het menu met alle kleuren. Je kunt foto’s en bestanden importeren en het gemaakte werk kan gedeeld 
worden. Wil je laten zien hoe je een tekening maakt, neem dan jouw stappen op. Dit kan alleen met beeld of gecombineerd met geluid. Zo kun je ook 
opnames maken die je weer kunt gebruiken bij een instructie in jouw les. Op deze manier is de app voor jou als leerkracht en door kinderen te gebruiken. 

Multiplication table– PO & VO
Geschikt voor iPad en iPhone – € 4,49 (gratis lite versie)

Deze app lijkt op bovenstaande game. Het is van dezelfde makers, alleen nu staat de rekenvaardigheid vermenigvuldigen centraal. Het 
gebruik werkt op dezelfde manier. In het menu vind je de tafels van 1 tot en met 10. Ook kun je kiezen uit matrixborden, oplopend van 

3x3 tot 10x10, waarbij je bij de laatste oefent met alle tafels tot en met 10 door elkaar. Lukt het jou om de antwoorden in jouw ruimte te 
vinden? Loop rond, zoek en richt de camera op het juiste antwoord. 

Earz – VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis

Deze muzikale app is geschikt voor het voortgezet onderwijs. Als docent kun je het een en ander klaarzetten voor jouw klas. Hier heb je wel een 
betaald abonnement voor nodig. Als leerling kun je verschillende muzikale oefeningen maken. Denk hierbij aan kort en lang herkennen, hoog en laag 
herkennen, hoog en laag met echte noten en intervallen. De oefeningen zijn op niveau ingedeeld. Je kiest dus eerst het niveau en daarna de oefening 

wanneer je gebruikmaakt van de oefeningen in de app. Heeft jouw docent een les klaargezet, dan klik je als leerling daar op. Zie voor meer info: earz.eu.

Susan Tipt AppsSusan Tipt Apps

Onderwijsapp

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

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps

4 opgaven die je eenvoudig zelf in Presenter maakt en bij ieder vak toepast!
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Lesidee
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OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps

Meerkeuzevraag

De leerling klikt op het antwoord waarvan 

hij/zij denkt dat het juist is en ziet direct of 

dit goed of fout is.

Spelling

Zet juist en onjuist gespelde woorden in 

een zin en laat leerlingen checken welke 

woorden fout zijn.

4 opgaven die je eenvoudig zelf in Presenter maakt en bij ieder vak toepast!

Goed/fout antwoord
Zodra de leerling op een object drukt,

weet de leerling direct of het juist of onjuist is.

Verberg antwoord
Laat de leerling eerst zelf nadenken. 

Daarna kan het antwoord worden nagekeken.

Rekenen

Zet het juiste antwoord achter de som met 

een afdekvlak erover.

Engels

Verberg het juist gespelde woord achter een 

afdekvlak. Ook handig bij een dictee!

Bouwstenen vind je 

onder de paperclip 

boven je object.

Tip
Kijk op MyProwise.com voor meer Presenter-tips, 

zoals kant-en-klaar lesmateriaal, handleidingen, 

uitlegvideo’s en nieuws.

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.
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Voor beginners als 
gevorderden.

Extra uitleg met 
handige video’s.

Geschikt voor Offi  ce 
2016, 2019 en Offi  ce 365. 

Bestel op techacademy.id.nl

Met het cursusboek én de online cursus leer je 
stap voor stap alle belangrijke functies te gebruiken.

€ 34,95

€ 69,90
voor

code: ct

50%
korting

Cursusbundel: Word, Excel & Powerpoint

Leer alles over Word, Excel 
en PowerPoint!

APT werf Word Excel PP.indd   5APT werf Word Excel PP.indd   5 27-05-2020   10:4427-05-2020   10:44



ToolsToolsTools

Greenscreenbox
De greenscreentechniek zorgt ervoor dat 
je objecten of personen voor een andere 
achtergrond kunt plaatsen. Alles wat in 
beeld groen is, kun je vervangen voor een 
andere afbeelding of video. Dat kun je voor 
een groene muur doen. Bij het maken van 
een stop motion met greenscreen kan het 
natuurlijk ook met groen papier. Maar als 
je de Greenscreenbox hebt gezien denk je 
er toch anders over. Het materiaal is lekker 
stevig en over de vormgeving is heel goed 
nagedacht. Hierdoor kun je de Greenscreen-
box keer op keer in jouw klas inzetten. 
greenscreenbox.nl

Luqo Tabletversie
Eerder was er al de Luqo, een soort projector met vier grote gekleurde 
knoppen waarmee leerlingen coöperatief konden leren via een aantal 
educatieve games. Mooi materiaal, maar best prijzig om aan te schaf-
fen en je moest er natuurlijk even een speciale plaats in de school voor 
creëren. Nu is er de tabletversie. De content is via de tablet beschikbaar 
gemaakt en je herkent nog steeds de vier grote gekleurde knoppen. Het 
is echter wat compacter opgezet en daarom vaak wat handiger voor 
scholen. De tabletversie van Luqo werd niet genomineerd voor de IPON 
Awards, maar kreeg wel een eervolle vermelding van de jury vanwege 
de positieve wijze waarop zij zich door ontwikkelen.
luqo.nl

Peta scharen
Steeds vaker merk je op school dat kinderen niet zo goed 
kunnen knippen. Doordat ze het niet vaak doen, missen 
ze wat motorische vaardigheden. Er is echter ook een 
groep kinderen die bijvoorbeeld bepaalde spierspanning 
of kracht mist om goed te kunnen knippen. Deze scharen 
van Peta komen dan erg van pas. Je hebt bijvoorbeeld 
scharen die je alleen in hoeft te knijpen en die vanzelf 
weer terugveren. Dat scheelt kracht en is daarom voor 
sommige leerlingen echt een uitkomst. 
peta-uk.com

Timeqube
Het bewaken van tijd tijdens leeractiviteiten of vergaderingen kan 
nog wel eens lastig zijn. Natuurlijk kun je een timer zetten die via 
een luid signaal dat laat weten dat de tijd voorbij is. Het kan voor 
sommige mensen erg afleiden om steeds de resterende tijd in beeld 
te hebben. Timeqube werkt een beetje anders. Hier geen klok in 
beeld of tikkend geluid, maar enkel een kleine kubus die langzaam 
van kleur verandert. Als de Timeqube groen is, betekent dat dat je 
nog tijd genoeg hebt, oranje licht geeft aan dat je op de helft van de 
beschikbare tijd bent. Wordt het licht rood, dan wordt het tijd om 
te gaan samenvatten. Knippert de kubus rood dan is de tijd om. Je 
kunt een tijdsspanne van 2, 5, 15, 30, 45 of 60 minuten instellen. 
uitgeverijpica.nl/titels/hulpmiddelen/timeqube-pica

Meowbit
Meowbit of Kittenbot is een kleine spelcomputer. Je maakt 
je eigen Arcadegame via arcade.makecode.com. Op de site 
codekinderen.nl vind je de complete lesbrief. Is je game klaar, 
dan kun je hem uploaden naar je Meowbit. Deze werkt als een 
echte mini spelcomputer. Supertof om hier je eigen game op 
te kunnen spelen. Kittenbot verkoopt ook siliconen hoesjes in 
diverse kleuren om je micro:bit te beschermen. 
bol.com/nl/p/kittenbot-nl-meowbit/9200000124022650/

Bobbeebot
Op Twitter viel ik deze week in een 
draadje over de Bobbeebot. De Bob-
beebot is er nog niet, maar staat 
momenteel op Kickstarter. De discussie 
ging erover of de Bobbeebot inderdaad 
een bijdrage zou kunnen leveren aan 
e� ectiever klassenmanagement zoals 
de bedenker claimt. De Bobbeebot ziet 
er redelijk eenvoudig uit. De Bobbeebot 
spreekt Engels of Frans. Zijn belang-
rijkste feature lijkt het monitoren van 
het geluidsniveau. Bobbeebot geeft 
aan wanneer hij het te luidruchtig in de 
klas. Dat doet hij middels ledjes in een 
stoplichtvorm en auditieve feedback. 
Zijn oren lijken nogal gevoelig te zijn. 
Persoonlijk denk ik dat het voor korte 
tijd een leuke gadget in de klas is, maar 
dat Bobbee na een paar dagen wel eens 
genegeerd zou kunnen worden. 
tinyurl.com/s7enmvh

tekst: Tessa van Zadelho� 3131
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Hoe ging die overstap van bedrijfsleven naar 
onderwijs?
“Ik had ik het jarenlang prima naar mijn zin in de sales en ik was echt 
goed in mijn werk. Ik vond het leuk om me bezig te houden met 
nieuwe producten of een nieuwe markt aan te boren. Ik werkte veel 
met startups. De eigenaars daarvan zijn veelal enthousiaste pioniers; 
maar ze zijn ook vaak enorm eigenwijs, ze willen alles zelf bedenken 
en beslissen. Soms stopten ze veel energie in een strategie die ik bij 
andere bedrijven al meerdere keren fout had zien gaan. Ik stelde dan 
dus voor om het anders te doen. Geregeld drukten ze toch door, wat 
verkeerd uitpakte (zoals ik al voorspeld had). Ik kwam steeds vaker 

Jeroen van Driel werkte al 17 jaar in het bedrijfsleven, toen het begon te kriebelen: “Na jarenlang 
salesresultaten behalen en geld verdienen, wilde ik weer écht iets betekenen in de maatschappij.
Ik ontdekte dat ik veel energie krijg van voor een groep leerlingen staan. Dus gooide ik het roer om en 

werd zij-instromer.”

Zodra ik voor de klas 
stond, wist ik: ‘dit is het!’

teleurgesteld en gefrustreerd thuis. Daarbij kwam dat ik het – naarmate 
ik ouder werd – steeds belangrijker begon te vinden om iets zinnigs te 
kunnen betekenen in de maatschappij. Ik had niet meer genoeg aan 
salesresultaten behalen en geld verdienen. Dus maakte ik plannen voor 
een omslag: zelf een salesbureau beginnen, of werving- en selectie, of 
een eigen camping… Iemand opperde: ‘Waarom niet het onderwijs?’ Dat 
leek me wel wat. Ik ben een paar dagen gaan meelopen en vond het 
geweldig. Toen was de beslissing niet moeilijk meer: ik wilde meester 
worden. Ik nam ontslag en schreef me in op de pabo.” 

Hoe verloopt je opleiding?
“Er waren aanvankelijk nogal wat hobbels: ik had niet de goede 
vooropleiding, dus moest ik eerst extra toetsen doen (aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur en techniek, rekenen, taal en Engels). En mijn 
stageplek was ver van huis, dat kostte me veel reistijd. Bovendien 
werkte ik nog een deel van de week – het geld moest ergens vandaan 
komen… Dat ging helemaal mis en na een half jaar ben ik gestopt met 
de opleiding. Maar elke keer als ik voor de klas stond, wist ik wel: ‘Dit is 
het!’ Het jaar daarna maakte ik een doorstart op de Flexibele Pabo bij 
Hogeschool Inholland. Hier zit ik goed. In plaats van de gebruikelijke 
twee avonden per week, ga ik er eens in de twee weken een hele dag 
heen. Zo kan ik meer eigen ervaringen van mijn stageschool meenemen 
naar de opleiding. We leren met onze groep heel interactief van elkaar. 
Mijn opleidingscoach komt eens in de zoveel tijd op school mijn lessen 
observeren; zij en spreekt dan ook mijn duo-collega’s van m’n twee 
groepen 5. Maar eerlijk gezegd leer ik toch het allermeest van de praktijk.”

Vertel eens meer over dat leren in de praktijk?
“Op de pabo leer je vooral theorie, niet onbelangrijk. Maar hier in 
de groep, en van mijn collega’s, leer ik het vak pas echt goed. Hoe 
meer ervaring ik krijg in lesgeven, hoe beter het gaat, hoe meer mijn 
vakmanschap groeit en hoe minder druk ik me maak. Dit is nu mijn 
vierde jaar; ik heb nu voor het eerst echt het gevoel dat ik daar écht sta 

De onderwijsambassadeur: Jeroen van Driel, zij-instromer

tekst en foto’s: Carla Desain32

VIVES 169



Ik voel me 
steeds 
lekkerder 
in mijn rol 
als leraar 
en straal dat 
ook uit, wat 
weer effect 
heeft op de 
kinderen

33

voor zo’n groep. Ik voel me heel zelfverzekerd; ik heb het overzicht, de 
flexibiliteit en de rust om naast de lesinhoud ook in te gaan op wat er 
op dit moment gebeurt tussen de kinderen. Als er ruzie is in de groep, 
voel ik geen stress over de les die afgehandeld moet worden. Maar 
ik zorg ervoor dat de kibbelaars het eerst uitpraten en bedenken hoe 
zo’n conflict een volgende keer anders opgelost kan worden. Ik kan 
nu veel sneller schakelen: ik moest van de week plotseling invallen 
voor een zieke collega in groep 4. Voorheen dacht ik dan: ‘Shit, ik heb 
me niet voorbereid’. Nu doe ik het gewoon en vraag de kinderen me 
even te helpen met waar ze zijn gebleven. Dat gaat gewoon goed, daar 
vertrouw ik op.”

“Ik voel me zelfverzekerd genoeg om een grapje te maken als een kind 
storend gedrag vertoont; dan keert de rust in de groep vaak sneller 
terug dan als ik boos word. Dat moet je aanvoelen, dat gaat steeds 
makkelijker. Ik voel me steeds lekkerder in mijn rol als leraar en straal 
dat ook uit, dat weer effect heeft op de kinderen. Heel fijn is dat ook 
collega’s me steeds meer op waarde schatten; ze komen bijvoorbeeld 
geregeld even met me brainstormen over hoe ze een situatie het beste 
kunnen aanpakken, het wordt steeds gelijkwaardiger.”

Je bent nu bijna klaar met je opleiding; wat gaat er dan 
veranderen?
“Ik sta te popelen om vijf dagen per week mijn eigen groep te hebben, 
zelf de beste aanpak te kunnen bepalen, zonder me af te vragen hoe 
mijn collega de dag ervoor iets heeft uitgelegd. Een voorbeeld: we 
kwamen er in de laatste rekentoets achter dat de kinderen omtrek en 
oppervlakte door elkaar haalden. Dus ik ben daar vanmorgen uitgebreid 
en duidelijk mee bezig geweest en herhaalde telkens: ‘OMtrek is er 
OMheen’. Later op de dag vroeg ik een paar keer opeens, tijdens heel 
andere lessen: ‘Hé, wat is ook alweer de omtrek?’ Ze moesten lachen, 
maar nu blijft het wel hangen, bij allemaal. Eigenlijk zou ik dat dagenlang 
willen volhouden om het echt in te laten slijpen. Maar ik ben pas over 
een week weer in deze groep. Dat is straks anders, dat lijkt me heerlijk.”

Startende leraren hebben het best zwaar. Hoe kunnen 
collega’s helpen?
“Bijvoorbeeld door een open sfeer in het team te creëren, met 
onderlinge steun en ruimte om van elkaar te leren. Dat collega’s elkaar 
vragen: ‘Kan ik je helpen?’ Of als je ergens tegenaan loopt dat niet 
lukt, dat je je dan vrij voelt om te vragen: ‘Hoe doe jij dat?’ Zo’n open, 
lerende sfeer in het team is voor alle leraren belangrijk, maar zeker voor 
starters. Ik vond het bijvoorbeeld in het begin lastig om met de groep 
Nieuwsbegrip te doen. Dat gaat om begrijpend lezen. Ik kreeg er niet 
goed vat op waar ik op moest letten en hoe ik dat kon aanpakken. Ik 
ben toen gewoon een paar keer bij verschillende collega’s in de les gaan 
kijken. Tot op gegeven moment het kwartje viel en ik een stijgende lijn 
te pakken kreeg. Nu zijn Nieuwsbegrip-lessen mijn beste lessen. Ik maak 
het levendig en de kinderen zitten er helemaal in. Maar als mijn collega’s 
me niet gesteund hadden, was ik er misschien wel op afgeknapt. Het 
lerarentekort maakt het – zeker bij ziekte van collega’s – wel lastiger om 
leraren in opleiding zorgvuldig te blijven begeleiden. De neiging bestaat 
dan om zo iemand zelfstandig voor de klas zetten. Dat is wel begrijpelijk, 
maar echt heel pittig – en niet wenselijk.”

Hoe kijk jij – vanuit jouw expertise – aan tegen het 
aanpakken van het lerarentekort?
“Ik zou wel af willen van het geroep: ‘Kom maar met meer geld, dan is 
alles opgelost’. Zo simpel ligt het niet. Laten we eerlijk kijken naar hoe 
we zelf kunnen voorkomen dat mensen afhaken. En bij het aantrekken 
van nieuwe collega’s moet een schooldirecteur z’n eigen plan durven 
trekken. Zo heb ik van de directeur van mijn stageschool een betaalde 
baan gekregen, terwijl ik nog op de pabo zit. Ik krijg de kans om onder 
begeleiding het vak te leren, zonder dat ik ernaast een andere – betalende 
– baan moet zoeken. Daar heeft uiteindelijk iedereen profijt van.”

“Er is veel kritiek op recruitment- en selectiebureaus ‘die mensen 
wegkapen en te veel geld kosten’. Maar waarom kijken we niet hoe het 
die bureaus wél lukt om vacatures te vervullen? Dat gaat volgens mij 
over moeite doen, breder kijken en zorgen dat mensen zich welkom 
voelen. Zo staan in mijn regio 45 mensen als werkzoekende leerkracht 
ingeschreven bij werk.nl van het UWV. Een recruiter van bijvoorbeeld 
Maandag zal ervoor gaan zitten en al die mensen bellen. Dat zou een 
schoolbestuur ook kunnen doen, daar valt nog veel te verbeteren. En als 
iemand belt voor een vacature die net is ingevuld, moet je die persoon 
niet afwimpelen – wat ik nu vaak zie gebeuren. Je kunt beter zeggen: ‘Je 
bent welkom, we willen je graag spreken’. Misschien heb je die persoon 
bij het begin van het nieuwe schooljaar wél nodig. En in de rest van je 
bestuur zijn vast nog meer vacatures waar iemand misschien meteen 
aan de slag kan.”
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Hoe zit het met de werkdruk?
“Die werkdruk is een gegeven, daar kun je over klagen, maar je 
kan ook bedenken hoe daarmee om te gaan. Ik probeer zelf de 
timemanagement-trucs uit mijn bedrijfsleventijd in te zetten. Ik 
hergebruik lesplannen, materialen en ervaringen van vorig jaar, zodat 
ik niet elke keer het wiel opnieuw hoef uit te vinden. En ik overdenk 
en plan een lesdag vooraf heel goed. Een voorbeeld: in mijn groepen 5 
zitten veel nieuwkomers. Die kinderen spreken de taal nog niet goed, 
hebben vaak een hele nare geschiedenis achter de rug en hebben veel 
aandacht nodig. Interessant en fijn om te doen, maar ook best lastig 
om voor elkaar te krijgen dat zo’n kind zich veilig voelt, blij is en zich 
goed ontwikkelt. Dat is soms moeilijk te combineren met tegelijkertijd 
doen wat nodig is voor de rest van de groep. Dus dat plan ik van tevoren 
in: als de anderen zelfstandig aan het werk zijn, ga ik even met die 
nieuwe kinderen apart zitten: even kijken wat ze aan het doen zijn, of 
ik ze nog ergens mee kan helpen. Een paar minuten is vaak al genoeg, 
dan kunnen ze weer verder. Zo voorkom ik vragen tussendoor, op 
momenten dat het slecht uitkomt.”

“Administratieve zaken als het invullen van het leerlingvolgsysteem doe 
ik op vrije ogenblikken. Ik spaar zo min mogelijk op voor als de kinderen 
weg zijn, en ik neem zelden iets mee naar huis. Ook nakijken doe ik 
vooral op het moment zelf. Een voorbeeld: we beginnen elke lesdag met 
een vijfwoordendictee vanuit de methode. Dat bespreek ik, waarbij ze 
het zelf controleren en zelf verbeteren. Terwijl ze daarna zelfstandig 
aan het werk zijn, loop ik rond en kijk de dicteeschriften ter plekke na. 
Als ze het niet goed verbeterd hebben, moet dat alsnog. Dat scheelt mij 
tijd; en de kinderen krijgen meteen feedback, waardoor ze ook beter 
kunnen leren. Voor rekenen werken wij met Snappet; dat kijk je na op de 
pc. Dat gaat sneller, en ook hier is het voordeel dat je het meteen met 
individuele leerlingen kunt nabespreken en er extra op inhaken: ‘Dat 
ging goed, dat iets minder. Heb je de lesdoelen behaald? Waar vind je 
het nog moeilijk?’ Natuurlijk blijven er dingen over als het nakijken van 
geschiedenistoetsen en werkstukken; dat doe ik vaak wel na schooltijd.”

Hoe kijk jij naar de lerarenopleiding?
“Die opleiding moet compleet anders; de pabo in z’n huidige vorm is 
echt achterhaald. Waar ik de afgelopen 3,5 jaar het meest van geleerd 
heb, is in de groep staan en continu met mijn duo-collega evalueren. 
Dan kun je wat je besproken hebt, meteen serieus verwerken in de 
volgende les. Het opleidingsinstituut zou beter kunnen zeggen: ‘Ga maar 
voor de groep staan; dit zijn handreikingen waar je op moet letten. En 
dan moet je de rest bespreken met een praktijkbegeleider.’ Dat heeft 
veel meer effect dan wanneer je – zoals nu gebruikelijk is – vanuit een 
boek opdrachten meekrijgt, opdrachten die vaak niet aansluiten bij 
waarmee je op dat moment op je school bezig bent. Bijvoorbeeld de 
opdracht vanuit mijn opleiding: ‘Geef een les met een levend dier’. Geen 
slechte opdracht, want zoiets vraagt bepaalde competenties, zowel op 
didactisch als op pedagogisch vlak. Maar niet handig om te doen als het 
niet aansluit op de planning of het thema waar je op dat moment met je 
groep mee bezig bent.”

De pabo in z’n huidige 
vorm is achterhaald

“Verder ben ik van mening dat het strikte: ‘Als je geen hbo-vooropleiding 
hebt, moet je vier jaar studeren, anders mag het in twee’, losgelaten 
moet worden. Kijk liever naar de benodigde competenties en vink die af 
of toets ze even kort, zeker bij mensen die al een werkverleden hebben. 
Veel meer zoals de Flexibele Pabo dat al doet. Zo kun je sommige 
mensen sneller laten afstuderen, dus er sneller leerkrachten bij krijgen.”

Jij komt uit het bedrijfsleven, dat is best een overgang 
op financieel gebied?
“Ik heb nog geluk, ik krijg salaris, geen stagevergoeding zoals veel 
leraren in opleiding. Zolang ik mijn diploma nog niet heb, word ik 
betaald als onderwijsondersteunend personeel. Ik kan net rondkomen, 
maar ik spaar niets; als er morgen iets met mijn auto gebeurt, of 
mijn verwarming gaat stuk, dan heb ik daar geen potje voor. Zodra ik 
bevoegd leerkracht ben, gaat mijn salaris aanzienlijk omhoog. Daar kijk 
ik wel naar uit, om iets meer armslag te hebben.”

Waar ben je het meest trots op?
“Op dat ik nu zelfbewust en vol energie voor de klas sta, ook dansend 
of verkleed door de school ga als dat zo uitkomt. Laatst kwam ik als kok 
binnen voor een rekenles met inhoudsmaten. Bij een woordenschatles 
over levensfasen verkleedde ik me als opa. En circusdirecteur ben ik ook 
geweest, toen de hele school met het thema circus bezig was. Collega’s 
vertellen me dat ze er zelf weer blij en energiek van worden als ze me zo 
zien. Daar ben ik echt wel trots op, dat ik er zo positief in sta. En ik word 
er warm van om te zien hoeveel invloed ik als leraar kan hebben. Door 
kinderen het gevoel te geven ‘ik zit er voor jou’, kan ik ze echt helpen 
groeien. Op Valentijnsdag kreeg ik van een van mijn leerlingen een 
hartje met een handgeschreven bedankje; en van een ander een roos. 
Geweldig, toch?” 

Jeroen van Driel is derdejaarsstudent aan de Flexibele Pabo van 
Hogeschool Inholland. Hij staat enkele dagen per week voor de twee 
groepen 5 van basisschool Jeroen in het Haagse Laakkwartier. De 
overige dagen geeft hij zorg en pre-teaching aan kleine groepjes 
leerlingen, vooral van diezelfde groepen 5. 

Jeroen is actief op Twitter als @Jeroen_vanDriel.
basisschooljeroen.nl
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“Moeilijke klassen zijn een fenomeen op school. Elke medewerker, tot en met de conciërge 
toe, weet ze precies aan te wijzen. Moeilijke klassen worden in de regel ook steeds 
moeilijker. Was er in groep 4 van de basisschool nog redelijk mee te werken, in groep 6 is 
het een probleemklas en in groep 8 ziet iedereen verlangend uit naar het moment dat de 
dwarsliggers afzwaaien, aldus het boekje “De moeilijke klas”, dat recent bij de Apeldoornse 
uitgever Garant verscheen.” (1)

A
ls je dat al jaren hoort of merkt, ga je het zelf geloven. Ze 
hebben ook geen vergelijkingsmateriaal. De klas waar ze in 
zitten, is de enige klas die ze echt goed kennen. 
Ik heb ze maar uit de droom geholpen. Het was geen rotklas, 

ze waren niet makkelijk; ze waren MOEILEUK. We hebben samen 
gelachen om dit woordgrapje en zijn lekker aan het werk gegaan. Een 
jaar met ups en downs volgde. En ik herinner me vooral de ups. Ik kijk 
tevreden terug.

Stop even met lezen en neem een moeilijke klas in gedachten.
……
Als we het over moeilijke klassen hebben, bedoelen we meestal een 
klas waar gedrag als lastig wordt ervaren. Een klas met veel uitval in de 
cognitieve vakken wordt doorgaans als intensief, maar niet als moeilijk 
ervaren. Had jij ook zo’n klas in je hoofd?

Moeilijke klassen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken: er 
is sprake van verbale agressiviteit, de aandacht wordt op een negatieve 
manier getrokken, de motivatie is laag, men is brutaal, er wordt vrijwel 
altijd gepest. (1)

Het is trouwens een beetje not done om klassen moeilijk te noemen. Als 
iemand op internet zegt dat hij een moeilijke klas heeft en hulp vraagt, 
krijgt hij in plaats van tips vaak het verwijt van de positivo’s dat hij 

onprettig labelt. Vaak is er binnen school ook nog een collega die zegt 
dat hij eerder kon lezen en schrijven met die groep. Dat werkt niet. Je 
laat het daarna wel om als leerkracht toe te geven dat het even niet lukt.

Een gevaar van het benoemen van een klas als moeilijk is echter dat je 
de oorzaak dus bij de kinderen legt en niet bij de leerkracht. Gedrags-
specialist Anton Horeweg stelt: “Op het moment dat je denkt: ‘Wat 
een vervelende klas!’ Dan komt het niet goed. Want dan zeg je: wat er 
gebeurt, heeft niets met mij te maken.” (2)

Er zijn nu eenmaal klassen die je cadeau krijgt en klassen die je moet 
veroveren. Benoem dat gewoon zo. Kinderen weten, is mijn ervaring, 
zelf ook veel. Je diskwalificeert de groep niet. Dat doe je juist als je doet 
alsof ze niet bestaan. Vaak zijn het namelijk de klassen waar je later 
de leukste herinneringen aan hebt. Je hebt samen veel meegemaakt. 
Samen ben je geregeld gevallen en ook weer steeds opgestaan. Ze zijn 
moeilijk en ook leuk. Ik noem zo’n klas MOEILEUK. En we hebben alle-
maal moeileuke groepen gehad. 

Als je aan leerlingen (ook de lastige leerlingen) vraagt wat ze graag 
zouden zien, komen er verrassend eenduidige antwoorden:
• Het moet rustig en stil zijn tijdens de les, 
• De leraar moet goed uitleggen, 
• Hij moet grapjes maken, 
• Hij mag streng zijn, maar niet te streng,
• De leraar moet het gezellig maken in de klas.

Het moge duidelijk zijn dat de kinderen de leraar een centrale rol geven 
in deze. En terecht. Het is niet redelijk om te verwachten dat de leer-
lingen zelf een negatieve spiraal kunnen doorbreken. Zeker niet daar 
waar het ons al veel moeite kost. De kinderen zeggen eigenlijk: “Geef mij 
duidelijkheid en grenzen en soms ook wat speling, want we zijn aan het 
puberen. Als je die signalen niet opvangt, loopt het uit de rails.”(2). Ook 
hier komen duidelijkheid en de centrale rol van de leerkracht weer terug.

Enige jaren terug had ik een groep 8. Na een week of twee gingen we eens kijken 
hoe de vlag erbij hing. Je hoort dan soms verrassende dingen. “We waren bang dat u 

heel streng zou zijn. Iedereen zei dat. Maar u bent niet streng …. U bent duidelijk. Heel 

duidelijk.” Maar ze zeiden helaas ook: “Wij zijn een rotklas. Dat zegt iedereen.”

Moeileuke klassen
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Uit video-opnamen in moeilijke klassen bleek dat leerkrachten met 
e� ectief gedrag gemeenschappelijke gedragingen vertonen:
• Ze geven leiding,
• Zijn vriendelijk en ontspannen,
• Staan letterlijk dicht bij de leerlingen,
• Spreken duidelijk,
• En hebben oogcontact met hun leerlingen. (1)

Eind 2019 kwam het boek: Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep 
van Kees van Overveld uit. In zijn boek staat de leerkracht en de rol die 
deze speelt centraal. (3) Hij pleit voor een preventieve aanpak waarin de 
verwachtingen van de leerkracht centraal staan. Maak deze zo duide-
lijk en eenduidig als maar kan. Als je deze verwachtingen deelt op een 
moment waarop de zaken nog niet misgegaan zijn, heb je later altijd iets 
om op terug te vallen.

De kinderen voelen die duidelijkheid ook en ervaren deze als prettig. 
Duidelijkheid geeft een veilig gevoel. In een moeileuke groep ligt een 
gevoel van onveiligheid voor iedere betrokkene op de loer. Kinderthe-
rapeut Ida Stamhuis praat derhalve ook over een onveilige groep (4). En 
het is aan de leerkracht om die veiligheid terug te brengen. 

Wat zijn sleutels tot deze veiligheid? “Sterke school” geeft er een aantal:
• Je geeft altijd het goede voorbeeld. In houding én gedrag.
•  Je vertelt welk (zichtbaar) gedrag je van leerlingen verwacht (en je 

vertelt ook altijd waarom).
•  Je grijpt onmiddellijk in als iemand ongewenst gedrag vertoont. 

Meteen!
•  Je bouwt een goede relatie op met alle leerlingen. Je blijft zoeken 

naar verbinding bij leerlingen die jou minder liggen.
•  Je zorgt voor procedures, rituelen en routines. Als alles steeds op 

dezelfde wijze verloopt, zorgt dat voor zekerheid bij leerlingen. En 
zekerheid zorgt voor een veilig gevoel.

• Je bent en doet dus heel voorspelbaar. Saai eigenlijk. (5)

En weer moge duidelijk zijn dat de leraar centraal staat. Hij of zij dient 
deze voorwaarden te creëren. Jij leeft voor, jij doet voor, jij grijpt in, 
jij zorgt voor procedures en routines ….. jij bent voorspelbaar. Je trekt 
grenzen en daar is lef voor nodig. 

Dat klinkt zeker saai. Maar in het laatstgenoemde artikel wordt duidelijk 
gesteld:
“Houd je niet van saai? Ik verzeker je… ook als jij voorspelbaar bent is 
een les of een dag nooit saai. Er gebeuren immers altijd onverwachte 
dingen. Maar als jij daar steeds vanuit een veilige basis op reageert, geef 
je jouw leerlingen automatisch een veilige basis mee. En die verdienen 
ze. Hebben ze nodig. Om te leren, te leren en te leren. Voor de toe-
komst.” (4)

Er is mij in al die jaren al van alles toegedicht. Positief en negatief. Maar 
saai heb ik nog nooit gehoord. Soms werd een les als saai ervaren, maar 
dat lijkt me niet onoverkomelijk. Wel hoorde ik geregeld dat het veilig en 
voorspelbaar was. Groter compliment kun je mij niet geven. Een veilige 
plek …… waar het soms elders niet is. En onderaan de streep leren de 
kinderen er ook nog veel. 

Literatuur:
1.  https://www.digibron.nl/search/

detail/012dc9b1bfd3f11dc99d0f6c/succesvolle-leraar-
zet-de-toon-in-de-klas

2. http://tekstproducties.nl/wordpress/?p=833
3.  https://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/gedrags-

oplossingen-voor-de-moeilijke-groep-pica
4.  https://www.jmouders.nl/een-vervelende-klas-wat-

doe-je-eraan/
5. https://www.sterkeschool.nl/veiligheid-in-de-klas/

Verder lezen:
-  Mijn recensie van “Gedragsoplossingen voor de 

moeilijke groep”. 
https://www.facebook.com/onderwijsenzo/posts/
enige-tijd-geleden-tipte-ik-het-boek-gedragsoplossin-
gen-voor-de-moeilijke-groep-/1381145815387973/

-  Heb het lef grenzen te trekken. https://www.nieuws-
blad.be/cnt/g9r1sj1gp

-  Over de rol van de leerkracht en tien tips die 
meteen te gebruiken zijn. http://tekstproducties.nl/
wordpress/?p=833

-  Consequent zijn. http://tekstproducties.nl/
wordpress/?p=471#more-471

-  Wees nooit een vriend van je leerlingen. https://karak-
tereducatie.nl/blog/zes-tips-voor-orde-in-de-klas/

One of the best ways you can show 
that you’re in charge is to show that 
you’re in charge of yourself     
(Bennett, 2010)
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Asgaard Saga (Hulan)
Hulan, expert op het gebied van gamification, 
komt met Asgaard Saga, een mooi uitgevoerde 
role-playing-game als onderdeel van een serieus 
behandelprogramma voor kinderen met dyslexie. 
De leerling kiest een avatar uit de ruime selectie en 
gaat op onderzoek uit in een wereld waarin gevari-
eerde opdrachten (huiswerktaken) gemaakt moeten 
worden om materialen te verzamelen waarmee 
de dorpsbewoners geholpen kunnen worden. Uit 
Pisa onderzoeken bleek dat de leesvaardigheid 
van Nederlandse kinderen en met name die van de 
zwakste lezers gedaald is, deze game kan een goede 
impuls zijn voor de verbetering daarvan.

Innovatie van het leren VO 
Rhea Flohr

Winnaar: Geencijfer.nl 
Geencijfer ondersteunt het leerproces van de leer-
ling en geeft inzicht in de vorderingen van leerlingen 
bij alle vaardigheden. De eenvoud is aantrekkelijk, 
het heeft potentie vooral door het gebruik van een 
360graden feedback. Dit initiatief zet je in de richting 
dat niet alles een cijfer beoordeling hoeft te krijgen. 
Op deze manier is er minder selectie en meer ruimte 
voor reflectie. Het digitaal portfolio ziet er goed uit 
en is makkelijk in gebruik. Het is fijn dat je verschil-
lende soorten media kunt toevoegen. Op de website 
worden al ervaringen gedeeld en als het aan ons ligt 
komen daar snel meer ervaringen bij. 

Beeldkraken 
Jongeren worden dagelijks geconfronteerd met 
beelden, zoveel dat het voor hen bijna ondoenlijk 
is om een mening te vormen op basis van deze 
beelden. Met behulp van Beeldkraken gaan leer-
lingen nader bekijken naar verschillende beelden 
en door vragen te beantwoorden hier kritisch naar 
kijken. Je maakt een account aan en je kunt aan de 
slag. Doe dit vooral! Er zijn lessen die aansluiten bij 
de verschillende tijdvakken, maar ook specifieke 
onderwerpen kun je vinden. 
 
NUMO 
De website ziet er aantrekkelijk uit, deze manier van 
gamificerend leren kan leerlingen goed helpen met 
de basisvaardigheden. Als docent krijg je goed zicht 
op de leerlingen die vooruitgang boeken of wat meer 
ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen 
van de basisvaardigheden Nederlands en rekenen. 
NUMO kun je goed gebruiken naast een bestaande 
methode waardoor er in de lessen meer tijd is voor 
andere zaken die bij Nederlands, Engels of rekenen 
een rol spelen.

H
ier volgt het juryverslag met de beschrijving 
van de nominaties en de winnaars. Namens 
de jury een felicitatie aan de genomineerden 
en een applaus voor de winnaars. Dank aan 

de Juryleden Rhea Flor, Liesbeth Mol, Karin Winters, 
Thierry Koningstein, Gerard Dummer en Laura 
Westerveld voor hun inspanningen en natuurlijk een 
extra bedankje voor de wijsheid van de juryvoorzitter 
Tessa van Zadelhoff.

De jury van de IPON Awards had een zware klus. 

Door de maanden heen ontvingen zij in de mail 

de aanmeldingen (77 stuks) en hebben accounts 

aangemaakt, apps geïnstalleerd en websites bezocht. 

Per award levereden zij een shortlist aan en vervolgens 

hebben zij een avond (onder het genot van een hapje en 

een drankje) fors gediscussieerd over de genomineerden 

en de uiteindelijke winnaars.

Innovatie van het leren PO 
Liesbeth Mol

Winnaar: Podcase (Radiorakkers)
Wat een gaaf initiatief, daar wordt de jury blij van! 
Juist in een tijd waarin de onderwijsinspectie conclu-
deert dat het een stuk beter kan met betrekking tot 
het aanbod van spreken en luisteren en het voeren 
van gesprekken, komt Radiorakkers met de Podcast 
in de klas. Het is vernieuwend en past helemaal 
in deze tijd waarin de podcast een steeds grotere 
plaats inneemt in de informatievoorziening. De site 
is toegankelijk, er is lesmateriaal om de leerkracht 
en de kinderen te begeleiden en het product is zeer 
breed inzetbaar. 

Hollywood in de klas
Hollywood in de klas timmert al even aan de weg, 
maar het maken van een eindfilm als alternatief voor 
een musical begint steeds populairder te worden. 
Er is veel materiaal beschikbaar, er worden goede 
tips gegeven om het maken van de film tot een 
goed einde te brengen en de tijdsinvestering wordt 
niet rooskleuriger neergezet dan de realiteit is. Er 
kan, afhankelijk van beschikbaar budget, gekozen 

worden voor een zelfstandige eindfilmproductie of 
een productie met filmcoach. Daarnaast was de jury 
gecharmeerd van de educatieve filmfestivals, waarbij 
kinderen zelf verhalen bedenken en films maken. 
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Innovatie van het leren MBO 
Karin Winters

Winnaar: Refurbishing Project – ICT opleiding 
niveau 2 Nova College - René van den Broek 
Bedrijven schenken afgeschreven laptops aan het 
Nova College en niveau 2 studenten van de ICT-
opleidingen knappen deze weer op (refurbishing). 
Hybride onderwijs omdat de studenten daarmee 
werknemersvaardigheden aanleren en gemotiveerd 
blijven om de opleiding af te ronden en uiteindelijk 
een plaats op de arbeidsmarkt krijgen. De bijvangst 
is groot, want de opgeknapte laptops worden in 
bruikleen gegeven aan studenten die onvoldoende 
middelen hebben om een laptop te kopen. 

DigiLin MVT - Boom Uitgeverij 
In DigiLin MVT (moderne vreemde talen) worden 
online lees-, luister, en spreekvaardigheid geoefend. 
Er is veel variatie in de bronnen. Zowel beeld als 
geluidmateriaal wordt met elkaar afgewisseld. Door 
de gamificerende onderdelen zouden studenten zich 
uitgedaagd moeten voelen om telkens wat meer te 
oefenen en beter te worden. Studenten kunnen zelf 
bepalen wat zij moeten kunnen, het systeem bepaalt 
niet wat ze moeten doen. Er is dus ruimte voor de 
autonomie van de studenten. Door herhaling beklijft 
de stof beter dan wanneer er lineair gewerkt wordt. 

Virtual Skills Lab/Warehouse Game 
In de warehouse game ervaren studenten alle 
onderdelen die te maken hebben met het logistieke 
proces in een distributiecentrum. Daarbij worden 
ze uitgedaagd om ook rekening te houden met alle 
regels die in het magazijn gelden. Veiligheid en 
bijvoorbeeld afwijkingen in producten en eventuele 
schade. Studenten krijgen aan het eind van een level 
ook nog tips van een coach om het de volgende keer 
nog beter te doen. De resultaten van de examens 
aan het eind van de module zijn zichtbaar in de 
beheeromgeving. De student leert en wordt getoetst, 
maar het bespaart de docent tijd omdat het systeem 
de toetsen nakijkt. 

Gewoon Speciaal 
Thierry Koningstein

Winnaar: Robins Wereld 
Robins Wereld is een educatieve game voor kinderen 
met een matige tot ernstige verstandelijke beper-
king. In de game draait het om het trainen van 
effectief leergedrag. Als de kinderen beter kunnen 
opletten, onthouden en organiseren profiteren ze 
meer van het lesaanbod en instructies en kunnen ze 
meer op het niveau van hun potentiële mogelijkhe-
den functioneren. Via het spelen van Robins Wereld 
oefenen ze deze vaardigheden.

Start-up Award 
Gerard Dummer

Winnaar: Space Time Layers 
Space Time Layers is een handige app waarmee je 
interactieve plattegronden kunt maken. Spacetime 
Layers begon op de school van meester Patrick Tren-
telman. Het is een handige manier om de omgeving 
te verrijken met extra informatie die gebruikt kan 
worden in het kader van cultuureducatie. Door op 
zoek te gaan naar (het verhaal achter) monumenten, 
straatnamen, kunstwerken en overblijfselen uit een 
andere tijd, ontdekken leerlingen dat het verle-
den voortleeft in alles om hen heen. Het verbindt 
heden, verleden en toekomst. De toevoeging van 
augmented reality biedt extra mogelijkheden om 
de omgeving tot leven te laten komen en leerlingen 
mee te nemen in een educatief verhaal. 

Greenscreenbox 
De Greenscreenbox is een handig systeem om op 
een laagdrempelige manier met greenscreen aan 
de slag te gaan. De Greenscreenbox is ontwikkeld 
door Petra Mestrom die na jaren voor de klas te 
hebben gestaan haar eigen bedrijf MONOP startte 
en de Greenscreenbox ontwikkelde. De website 
greenscreenbox.nl biedt toegankelijke ideeën voor 
leerkrachten om praktisch aan de slag te gaan in de 
klas. De Greenscreenbox biedt leerlingen een handig 
podium om hun creativiteit verder te ontwikkelen. 

Picoo 
Picoo is een spelcomputer waarmee je buiten kunt 
spelen. De Picoo-controller kan licht geven, geluid 
maken en trillen. Het is stevig en robuust, zodat 
het tegen een stootje kan. Picoo richt zich op de 
ontspanning en op het onderwijs. Met het spel 
quizstafette kan een quiz gemaakt worden, een route 
buiten worden uitgezet en leerlingen kunnen spelen. 
Picoo is ontwikkeld door Iris Soute en Daniel Tetteroo 
in 2013. Picoo is het leukst om te spelen met een 
groep van 6 tot 10 spelers, maar technisch gezien 
zouden zelfs 50 spelers kunnen. 

Stimuleringsaward – Tessa van Zadelhoff
Bij het beoordelen van de inzendingen voor de 
IPON Awards kwamen we best wat professionali-
seringsomgevingen tegen. Fijn dat er binnen het 
onderwijs steeds meer ruimte is voor professiona-
lisering. Formeel en informeel leren, met of zonder 
lerarenregister. Met deze stimuleringsaward willen 
we iemand in het zonnetje zetten die al jaren bezig is 
met het organiseren van informeel leren. Denk aan 
The Crowd, Meetup010, Eduhackathon, EdcampNL 
en meer. We willen daarom deze bijzondere award 
uitreiken aan iemand die buiten de gebaande paden 
durft te gaan, als vertegenwoordiger van al die 
onderwijsmensen die in hun vrije tijd werken aan 
professionalisering: Frans Droog. 

Scottie Go!
Bij Scottie Go! wordt met een combinatie van een 
bordspel en een app gewerkt. Het doel is om te 
leren programmeren. Leerlingen kunnen in groepjes 
samenwerken en fysiek met kartonnen tegels code 
creëren op een spelbord. Door de combinatie fysiek 
en digitaal is het programma ook zeer geschikt voor 
kinderen binnen het speciaal onderwijs.

Verderkijkdoos
Met de Verderkijkdoos wordt de kracht van digi-
tale vaardigheden gecombineerd met traditionele 
tastbare knutsel creativiteit. Samen met je tablet 
en je mobiele telefoon breng je in deze kijkdoos 2.0 
taferelen tot leven.

Organisatie van het leren
Laura Westerveld

Winnaar: Sportfolio app
De app ondersteunt het formatief evalueren, stimu-
leert het opstellen van eigen leerdoelen en geeft 
de ontwikkeling en groei weer van elke leerling. 
Daarnaast maakt het de ontwikkeling visueel door 
het toevoegen van zelfgemaakte filmpjes en laat 
leerlingen daarmee trots zijn op zichzelf. Ook helpt 
het de docent om het leren te organiseren en goed 
zicht te houden op de ontwikkeling van elke leerling. 
Dit gun je toch elke docent en elke leerling! 

Kracht in Controle 
Het programma Kracht in Controle is ontwikkeld 
door het Tabor College om sociale veiligheid een 
plek te geven in de klas. Als jury vinden wij het 
fantastisch om te zien dat er speciale aandacht is 
voor dit thema en dat er zo’n compleet programma 
voor is ontwikkeld. De webapplicatie geeft een mooi 
overzicht van alle resultaten en de ontwikkelingen. 
Daarnaast geeft het dashboard in één oogopslag het 
welbevinden van de leerlingen en de groepsdyna-
miek weer. 

Edualdo 
Edualdo is een fantastisch voorbeeld van een online 
platform waar leraren van en met elkaar kunnen 
leren door kennis en ervaringen uit te wisselen. Op 
het platform kunnen leraren eigen vragen stellen en 
antwoorden krijgen van hun collega’s. Iedereen kan 
met elkaar meedenken en daarmee kan heel veel 
kennis en ervaring worden verspreid. Ook kun je op 
het platform een persoonlijke tijdlijn aanmaken en 
bepaalde vakken en thema’s volgen die jouw interes-
seren. Met dit platform wordt de leerkracht in zijn of 
haar kracht gezet en wordt het leren van leraren op 
een informele manier georganiseerd. 
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Vakantieplannen durven we nu even niet te maken.
Maar gelukkig is er internet en kunnen we aan digitale en informatievaardigheden werken.

Vakantie, een weekje weg….
maar dan virtueel

Nog even voor je begint…

Voor docenten: in de voorbeeld opdrachten serie staat in blauw 
gearceerd soms wat uitleg of een hulpvraag.

Over afstandsonderwijs en didactiek
• Begin met het ontwerpen van het grote geheel.                                         
•  Formuleer wat het einddoel en eindproduct is, maar wees daarin niet 

te specifiek.
• Les- en leerdoelen zijn helder, ook de leerlingen kennen die.
•  Opdrachten zijn behapbaar en in kleine leeractiviteiten opgeknipt.
•  Formuleer opdrachten helder, laat desnoods een leek eerst 

meekijken.
•  Bedenk opdrachten die gevarieerd zijn en ruimte laten voor 

leerlingen om zelf keuzes te maken.
•  Geef suggesties voor de te gebruiken tools, maar geef ook hier 

ruimte voor eigen keuzes.
•  Opdrachten kunnen ook analoge werkvormen bevatten, niet alles 

hoeft digitaal.
•  Denk aan jouw eigen workload, je hoeft niet overal iets van te vinden 

en er een oordeel over te vellen.
•  Zorg ervoor dat leerlingen vragen kunnen stellen, maar doe dat in 

een online omgeving, zodat vragen maar één keer gesteld hoeven 
worden en antwoorden zichtbaar zijn.  
(tip: https://linoit.com).

•  Maak een planning bijvoorbeeld in een Trello board, Of Teams 
planner, waar leerlingen kunnen zien wanneer wat klaar moet zijn. 
Maak alleen de actieve opdrachten zichtbaar, niet alles in één keer.

•  Koppel leerlingen aan elkaar als vraagbaak en om elkaar te helpen.

Het (voorbeeld) project
Ontwerp een virtuele tour door een stad/gebied in Europa (Nederland 
mag ook gewoon). 
Eindproduct: een (online) reisgids naar een bestemming met daarin de 
beschrijving van de stad/het gebied inclusief achtergronden en weetjes. 
Een tour- of routebeschrijving met bezienswaardigheden die virtueel te 
bekijken zijn.

Inleiding
Waar zou jij naartoe gaan in de meivakantie? Waarschijnlijk gaat dat 
even niet door. Laten we dan maar gewoon online op vakantie gaan. Een 
voordeel is dat je geen rekening hoeft te houden met de kosten, want 
dat zou de pret bederven.

Wat ga je doen?
Je gaat aan de hand van korte opdrachten een stad, gebied of eiland in 
Europa (en ja, Nederland mag ook) leren kennen. Je leert iets over de 
taal (of het dialect). Je leert iets over de eetgewoonten, je leert iets over 
de geschiedenis en je leert iets over de bezienswaardigheden. Je gaat 
met alles wat je gevonden hebt een reisgids maken. Hoe die eruit gaat 
zien, mag je zelf bedenken, we geven je natuurlijk wel tips en helpen je 
met de verschillende onderdelen.

We maken eerst een paar afspraken
1.  Zorg ervoor dat alles wat je gaat opzoeken en opslaan, op een plaats 

staat zodat je erbij kunt.
2.  Werk gestructureerd (maak mapjes).
3.  Wanneer je plaatjes gebruikt, let dan op of ze vrij te gebruiken zijn. 

Dus die plaatjes met watermerken erin (stockfoto’s) niet gebruiken.
4.  Zorg ervoor dat je alle links naar bronnen (websites waar je informatie 

gevonden hebt) bewaart.
5.  Informatie mag je heel even kopiëren en plakken, maar alle teksten 

die je schrijft moeten zelf geschreven zijn! Dus in jouw eigen woorden.
6.  Kijk regelmatig op het planbord Trello, daar staan telkens opdrachten 

klaar.
7.  Vraag af en toe (per mail bijvoorbeeld) of een klasgenootje mee wil 

kijken.
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Opdracht 1: Waar zou je heen willen gaan en waarom?
Deel jouw keuze.

Voor docenten: zoek een plaats waar leerlingen dit kunnen delen en 
andere leerlingen mee kunnen kijken.

Opdracht 2: Wat weet je al over deze plek?
•  Maak een mindmap waarin je alles wat er bij je opkomt opschrijft. 

Dat mag ook op papier, maak er dan een foto van. 
 of
•  Maak een Woordwolk (woordwolk.nl of wordle.net) met alle 

woorden die je te binnen schieten over deze plek.

Opdracht 3: Zoek een mooie (rechtenvrije) afbeelding van deze plek
Vergeet niet de bron te bewaren!

Voor docenten: ik ga ervanuit dat je al eens aan leerlingen hebt 
uitgelegd hoe het zit met rechtenvrije afbeeldingen.

Opdracht 4: Maak het eerste deel van je Virtuele ReisGids
Begin met een plaatje en waarheen de reis gaat. Je kunt hier natuurlijk 
ook Google Maps gebruiken met een linkje of een afbeelding. Beschrijf 
in je eigen woorden waarom je deze plek gekozen hebt.
Schrijf de tekst en sla dit op in een document.

Opdracht 5: Welke taal spreken ze? 
Als je een plaats in Nederland gekozen hebt, welk dialect spreken ze 
(of welke taal)? In een echte reisgids staan altijd een aantal woorden en 
zinnen die je helpen.

Voor docenten: Geef een aantal woorden en zinnen op die leerlingen 
moeten opzoeken.
Extra vraag: is er ook een app die je kunt gebruiken?

Opdracht 6: Wat kun je vinden over de historie van deze plek? 
Ga op zoek naar minstens vijf betrouwbare bronnen Sla de bronnen op, 
zoek er vast plaatjes bij en maak er in je eigen woorden een overzicht 
van. Kijk eens naar de wikipedia van Amsterdam https://nl.wikipedia.
org/wiki/Amsterdam#Geschiedenis om je inspiratie te geven.

Voor docenten: Je zou hier voor bronnenonderzoek een extra docu-
ment of een link kunnen plaatsen naar bijvoorbeeld deze infographic; 
https://www.mediawijsheid.nl/nepnieuws/
of eens kijken of je zelf een mooie kunt maken (Canva.com is daar een 
prima tool voor).

Opdracht 7: Tussendoortje
Wat eten de mensen op jouw virtuele vakantieplek? Kun jij vijf dingen 
vinden? Kun je van een van die gerechten een recept vinden? Maak er 
een eigen recept van en nog mooier: misschien kunnen jullie het thuis 
wel uitproberen. Je moet dus wel even opletten of de dingen die je 
nodig hebt ook hier te koop zijn. 
Tip: Kijk eens op YouTube of iemand dat recept ook voordoet.
Bewaar het overzicht en het recept. Schrijf er alvast een introductie-
stukje bij.

Opdracht 8: Uitwisseling met je klasgenoten
Stuur jouw document naar je maatje(s), wat vinden zij van dat wat je nu 
al gevonden hebt?
Hebben ze nog tips voor je? Verwerk de tips gelijk in je document.

Opdracht 9: Een museum of bezienswaardigheid zoeken die een 
online tour heeft
Kijk eens hoe Het Rijksmuseum in Amsterdam dat gedaan heeft
rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio. 
Kun jij een museum of een andere virtuele tour vinden op jouw reisbe-
stemming?

Voor docenten: wanneer je je leerlingen nog meer wilt uitdagen, kun je 
hen natuurlijk zelf een virtuele tour laten maken. Maar dat is best pittig. 
Kijk eens hier: https://www.skillsdojo.nl/maak-een-virtual-reality-tour/
Of iets eenvoudiger (dus minder stappen) https://poly.google.com/
creator/tours/

Opdracht 10: Ga op zoek naar een tool waarmee je de reisgids in 
elkaar gaat zetten
Dat kan natuurlijk in Word (met een mooie opmaak) of in Powerpoint. 
Maar misschien heb je een ander idee of een andere tool waarmee dat 
kan. Let even op de afspraken over privacy die gelden bij jou op school. 
Je krijgt van ons een paar tips, Canva.com bijvoorbeeld. 

Voor docenten: mogen leerlingen zelf ergens een account aanmaken? 
Als dat niet zo is, dan wordt het een Word document of een Powerpoint 
presentatie, of een tool die jullie al gebruiken.

Opdracht 11: Maak nu de gids helemaal klaar
Zorg er wel voor dat je later nog wat dingen kunt verbeteren. 

In de gids zitten:
1. De reisbestemming en waarom jij daarvoor gekozen hebt.
2. De historie van de plek. Met links en plaatjes. 
3.  Wat eten ze daar? Een beschrijving en 1 recept (met plaatje) en als 

die er is de link naar een video.
4. Welke taal spreken ze? Vertaling van zinnen en woorden. 
5.  Welke bezienswaardigheden zijn er? Een bezienswaardigheid met 

een virtuele tour.
 (Of als je docent dat gevraagd heeft, heb je zelf een tour gemaakt)
6. Tot slot een pagina met alle door jou gebruikte bronnen.
7.  Slotwoord waarin je beschrijft hoe je dit allemaal vond en of je het 

leuk vond. 

Voor docenten: als je wilt dat er ook paginanummering, voorblad bij 
zitten, vul dan aan.

Opdracht 12: Stuur de gids naar jouw maatje en vraag of er nog op 
en aanmerkingen zijn

Voor docenten, misschien kun je ook vragen of leerlingen jou in de cc/
bcc zetten.

Opdracht 13: Verwerk de tips en opmerkingen van jouw klasgenoot 
en kijk nog eens goed of je tevreden bent

Opdracht 14: Stuur het eindproduct op naar de leraar

Een voorbeeld-
project waarin 
aardrijkskunde, taal, 
geschiedenis, 
informatievaardigheden 
digitale vaardigheden 
en samenwerken 
voorbijkomen.



Ik stelde op 19 maart een padlet bord open, waarop iedereen zijn of haar tips, 
links en meer kon plaatsen. De weken erna ontstonden er heel erg veel initiatieven 

zowel op websites als door aanbieders van software en webtools.

S
oms stellen leveranciers hun producten gratis ter beschikking 
oor een bepaalde tijd. Let hier dus wel even op als je heel veel 
tijd gaat investeren om er te gaan ontwikkelen of te arrangeren.

Hier volgt een aantal links en beschrijvingen van deze initiatieven. Voor 
het gemak (want Vives Magazine blijft natuurlijk op papier) heb ik er 
QR-codes bij gezet. 

Padlet 
We starten met de Padlet (draag vooral zelf 
nieuwe bronnen bij!), een digitaal pikbord voor 
in de klas. 

Klascement
Klascement is een initiatief van onze 
zuiderburen. Het bestaat al erg lang, sinds 
1998, en daarom hadden ze eigenlijk direct 
al een voorsprong. Ze hebben ruim 200.000 
actieve gebruikers. Dat halen we in Nederland 
niet in. Zij hebben een apart thema in het leven 
geroepen waar een grote verzameling aan 
bronnen en inspiratie te vinden is.

Lerarencollectief Beter thuis in 
afstandsonderwijs
Het lerarencollectief (ben je al lid?) heeft een 
aantal tutorials gemaakt in samenwerking 
met experts. Beter thuis in afstandsonderwijs. 
Het zijn gevarieerde filmpjes die een aantal 
verschillende thema’s behandelen. Zeker de 
moeite waard om naar te kijken.

Handige tips en links

Videoclips over het gebruik van 
Teams
Microsoft Teams is hot. Ineens 
ontdekken leraren Teams om met hun 
leerlingen te gebruiken. Natuurlijk zijn 
er heel veel Leerlingvolgsystemen en 
Leermanagementsystemen, maar Teams is 
in de meeste scholen beschikbaar. Toch is 

het niet echt heel eenvoudig en heeft het zoveel mogelijkheden,dat er 
bergen met webinars en instructiefilmpjes loskwamen. Ashwin Brouwer 
en Annet Smith zijn al heel lang bezig met Microsoft-toepassingen in 
onderwijs. Bekijk de website van social media in het mbo maar eens. 

Vooral het YouTube kanaal van Annet Smith 
met daarop korte uitleg filmpjes is een bron die 
je echt helpt meer te doen met teams.

Kennsinet: lesopafstand
In de wikiwijs heeft Kennisnet een aantal 
doelgroeppagina’s gemaakt die te maken 
hebben met les op afstand. Voor alle 
schoolsoorten, maar ook voor ouders is er 
veel informatie te vinden en staan er links naar 
bronnen.

tekst: Karin Winters42
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Wijslijst
Wijslijst is een initiatief van een aantal leraren 
en onderwijsondersteuners. Ze geven aan dat 
het dé lijst is voor leraren die thuiswerken. 
Er staat ook een hele grote verzameling (op 
thema) met links en uitleg. Ook staat er een 
aantal documenten die je kunt gebruiken en 
downloaden.

Voor en met elkaar
Aan de hand van een aantal vragen nemen 
zij ervaringen met onderwijs op afstand mee 
in een database. Dit wordt verwerkt en is dan 
vindbaar in de zoekresultaten. Hier kun je zelf 
jouw voorbeelden toevoegen of kijken naar 
de eerder ingeleverde voorbeelden. Ook hier 
staan links naar andere websites die weer vol 
staan met inspiratie.

10 praktische tips door Jan Lepeltak
Komenskypost is een website (magazine) 
waarop veel mensen inmiddels een 
bijdrage geleverd hebben. Jan Lepeltak is 
Hoofdredacteur en al sinds 1984 actief met ICT 
in het onderwijs. Hij weet dus als geen ander 
wat en hoe.

LessonUp Lesgeven op afstand
Veel van jullie zullen LessonUp wel kennen. 
Anders zeer de moeite waard om er nu eens 
naar te kijken. Er is heel veel materiaal hierop 
beschikbaar!

Prowise
In Prowsie Presenter heeft Prowise een 
aantal voorbeelden voor je verzameld en 
werkvormen beschreven.

Noten van de redactie
Waarschijnlijk moet je af en toe wel even bijkomen van de 
massa tools die de revue passeren. Je ziet door de bomen 
het bos niet meer.

•  Tools die je het meest tegenkomt, zijn vast het meest 
getest ook en dus zijn er heel veel stappenplannen 
van beschikbaar. Want alleen met een tool kom je er 
niet en pas er vooral op dat wanneer je er tijd insteekt, 
het ook herbruikbaar moet zijn (en niet ineens moet 
gaan betalen).

•  Kijk dus voor je aan de slag gaat even of er 
instructiefilmpjes of stappenplannen bijstaan. Dat 
scheelt je veel frustratie.

•  Mijn favoriet om op een andere manier materiaal 
beschikbaar te stellen is toch wel Nearpod. Je kunt er 
je presentaties (PPT of Google) uploaden en voorzien 
van interactiviteit.

    Ook is Nearpod in te voegen in Microsoft teams en dus 
maak je het leerlingen zo niet al te ingewikkeld door 
op veel plaatsen materiaal te moeten zoeken.

  nearpod.com

•  Werk je met tablets en apps? Dat mag je eduapp niet 
missen 
https://eduapp.nl/

•  Oh,  en als je leerlingen werkbladen op papier geeft, 
dan is een QR-code in plaats van een geschreven link 
misschien wel handig?

  https://nl.qr-code-generator.com/

•  Let echt ook even op de privacyregels. Waar staan de 
gegevens? Wat wordt er met de data gedaan? Is er 
een verwerkersovereenkomst af te sluiten? Het leed is 
anders niet te overzien. Tijdens thuisleren is de AVG en 
vooral privacy nog belangrijker dan voorheen! Let ook 
even op of ouders toestemming gegeven hebben om 
inlogs te maken en wees voorzichtig met het vragen 
om uploaden van foto’s en filmpjes. 
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Online in contact
In mijn real-life lessen zijn de leerlingen veel zelf aan het werk. Bij een nieuwe 

opdracht kan wat uitleg horen, maar vaak doen ze benodigde kennis gaandeweg op tijdens 

het ‘doen’. Tijdens dat doen wordt er veel contact gemaakt. Ik spreek alle leerlingen wel 

eventjes, en hier en daar wordt een korte uitwisseling een gesprek. 

H
et gebeurt wel eens dat er een mini-klassengesprek 
ontstaat over iets uit de actualiteit of een relevante 
pubervraag, maar ook dan is een deel van de leerlingen 
altijd verdiept in de opdracht. De combinatie van werken 

en in contact zijn met elkaar is een prettige. Leerlingen durven 
vragen te stellen, hulp te vragen en feedback te geven. Soms ook 
over dingen die niets met de les te maken hebben: “Mevrouw u 
moet echt uw haar verven. U moet ook een keer mentor worden. U 
moet niet door de regen naar huis fietsen, hoor.” 

“Mevrouw, kunnen we de volgende keer iets sneller beginnen aan 
de opdracht, ik bedoel, deze uitleg duurde wel heel lang…”  Het 
is maart en we beginnen aan een nieuwe opdracht. De leerlingen 
gaan in kleine groepjes een game ontwikkelen. Dat mag op de 
computer, in bijvoorbeeld Scratch of Unity3d, maar het mag ook 
analoog. Het leerdoel is vooral dat ze de denkstappen voor het 
ontwerpen van een game doorlopen. Mijn uitleg was dus wat lang. 
Ik had het zelf ook wel gemerkt. De zon scheen fel naar binnen, 
we zaten allemaal te zweten. Er waren veel flauwe grappen en 
onderbrekingen, het was me niet gelukt het anders te doen, ik had 
dus doorgeworsteld naar het einde. “We hadden het ook wel zelf 
kunnen lezen, toch?” Tja, dat had misschien wel gedifferentieerder 
gekund, inderdaad. 

Gelukkig. Nu alles is uitgelegd, kunnen ze wel snel aan de slag. De 
twee lessen erna starten we niet eens gezamenlijk op. Leerlingen 
komen binnen, pakken hun spullen, schrijven op wat ze willen doen 
en gaan aan de bak. Ik voel me meer floormanager dan docent. Ik 
loop tussen de groepjes door, stel helpende vragen, kijk mee en 
praat ook over andere dingen dan de opdracht. Het voelt goed: 
leren van en met elkaar, in contact. 

“Mogen we de volgende les weer meteen beginnen?” Ik zeg ja, 
maar het loopt anders. Dat weekend horen we dat scholen dicht 
moeten. Ik bereid mijn eerste lessen in Teams voor en help andere 
collega’s met ontdekken wat kan en wat moet. “Een kolfje naar 
jouw hand, toch?” zegt een collega tegen me. Ja, technisch gezien 
is het inderdaad een eitje. Ik vind het ook niet spannend. Maar wel 
ongelooflijk stom. Want hoe blijf je in contact in een online wereld?

De hand bij binnenkomst heb ik vervangen door het door de 
microfoon groeten van iedere leerling die ons digitale klaslokaal 
binnenrolt. Mijn ‘hoe gaat het’ landt in een niks. Gelukkig komt 
er soms een vraag of reactie terug. Mijn uitleg wordt nog korter, 
dat vindt iedereen fijn, behalve ik. Binnen vijf minuten zijn alle 
leerlingen aan de slag. Sommigen verlaten de les dan tijdelijk, en 
komen alleen terug voor vragen. In mijn digitale klaslokaal zijn op 
een bepaald moment nog maar drie leerlingen over. Doe ik er nog 
wel toe?

Ik vraag of het goed gaat. Eéntje antwoordt ‘ja’ in de chat. Per mail 
en in de chat komen gelukkig de foto’s van de mindmaps die ze 
moeten maken binnen. Er worden ook twee vragen gesteld. Een 
groepje leerlingen heeft een FaceTime-gesprek gestart om samen 
te kunnen werken. Er wordt gewerkt. 

Twee minuten eerder dan afgesproken is iedereen weer terug 
in de les. Ik beantwoord een paar vragen. Een leerling vraagt 
of mijn hoestje Corona is. Ik vertel dat ik iets te lang buiten heb 
gezeten in mijn verjaardagsweekend. Vijfendertig keer komt er een 
gefeliciteerd in beeld. We ronden af. Vlak voor ik de les echt uitga, 
schrijft een leerling dat ik nog moet blijven wachten. Ze neemt me 
per laptop mee naar haar vensterbank. “Kijk, de kat ligt lekker in 
het zonnetje, mevrouw, moet u straks ook doen!” 

Gelukkig, toch nog, mijn dagelijkse dosis feedback! 

In mijn digitale klaslokaal 
zijn op een bepaald 
moment nog maar drie 
leerlingen over 

tekst: Inge Spaander44
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1-De batterijduur kan variëren, afhankelijk van model en configuratie.

11.6” HD Multi-Touch IPS scherm

Militaire standaard (MIL-STD 810G) getest

Tot 10 uur1 batterijduur

Mechanisch verankerde 360 graden scharnieren

Acer Chromebook 311
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Karin Winter

Hoofdredacteur Vives Magazine

Heb jij dat ook? Dat als je thuiswerkt je alles heerlijk bij de hand hebt...goeie ko� ie, lekkere 

lunch een tuin? Omdat ik het gewend ben om veel alleen te werken en vanuit huis, heb ik 

maar 1 ding veranderd...ik heb veel meer planten op mijn werkplek gezet.

Ook werk ik met tijdsloten omdat ik anders veel te lang achter het scherm zit. Oh en de 

mail....die staat dicht tussen 17.00 uur ‘s middags en 9 uur ‘s morgens

Ook geen mail app op mijn telefoon...het moet wel eens klaar zijn dat gecommuniceer.

Stijn van de Blankevoort 

Vives (Magazine) Content & Community 

Manager 

Met mijn werkruimte denk je misschien 

dat ik (stiekem) de hele dag aan het 

gamen ben. Maar nee, dat zit er helaas 

niet in, want zoals iedereen doorheeft 

staat het onderwijs op zijn kop. Daarom 

kunnen wij bij Vives (Magazine) natuurlijk 

niet stilzitten! Over de rommel... Google is 

er ook nog niet helemaal uit of een rom-

melig bureau nou goed of slecht is voor 

de productiviteit.. dus ik laat het nog even 

voor wat het is :-) 
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Laat onderwijs spreken

Jan-Thijs Koppen,  overkoepelend

ict’er en leerkracht, 

basisschool op de Slek

Maud van der Rijt, leerkracht en 

ict’er, basisschool De Korenbloem 

Door de ogen van...

Prowise Presenter

Prowise Learn (Rekentuin, Taalzee en Words&Birds)

Interactieve online portal (koppeling Basispoort)

Mobile device management

IT-beheer door Prowise

Laagste prijs van Nederland: 6 euro per leerling per jaar (excl. btw)

Veiligheid leerlingdata

Binnen Prowise GO zijn leerlingdata en persoonsgegevens 100% veilig. 

Prowise werkt met eigen servers, werd recent opnieuw Privacy 

Verifi ed-gecertifi ceerd en beloond met de ISO 27001- en 9001-certifi ceringen.

Roy Pellegrom, locatiedirecteur 

basisschool De Sleutelaar

Jan-Thijs Koppen,  overkoepelend

De directeur

“Gepersonaliseerd leren heeft 

heel veel positieve reacties en 

resultaten opgeleverd. We willen 

dat ieder kind zich optimaal kan 

ontwikkelen, ook op digitaal 

gebied. Omdat bij Prowise heel 

veel onderwijsmensen werken 

en het bedrijf echt op educatie 

gericht is, was GO voor ons de 

juiste match.”

De ict’er

“Een ict’er moet zich bezig kunnen 

houden met de visie van ict op 

school: hoe techniek de school, 

leerkrachten en leerlingen kan 

laten groeien en hoe ict het 

onderwijs kan versterken. Mijn 

rol is door Prowise GO veranderd 

van probleemoplossend naar 

begeleiding en aansturing.”

De leerkracht

“Na de instructie worden leerlingen 

zelfstandig aan het werk gezet 

doordat ik via Prowise GO in één 

keer een link deel met de hele klas of 

per niveau met groepjes leerlingen. 

Wanneer meer instructie nodig 

blijkt, pauzeer ik alle Chromebooks 

en is er weer aandacht. Ik geef nog 

steeds instructie, maar dat verandert 

steeds meer in begeleiden.”

Dé complete 
online leeromgeving

Boek een demo www.prowise.com/
prowise-go
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