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en oplossingen

Een ecosysteem is van essentieel belang om in te spelen op onderwijsbehoeften. Samen 
met onze partners maken we leren effectiever en interactiever en voorzien we leerkrachten 
van een professioneel ontwikkelingspad waarbij technologie wordt geïntegreerd in hun 
lesaanbod.

Acer biedt een groot assortiment hulpmiddelen voor het onderwijs, zoals tablets, 2-in-
1 apparaten, laptops, Chromebooks, desktops, monitoren en projectoren, innovatieve 
technologieën, evenals zelf en door derden ontwikkelde softwareoplossingen en apps. 
Allemaal ontworpen om de nieuwsgierigheid te prikkelen en interactie met de klas te 
creëren

Onze gepersonaliseerde diensten en bekroonde klantenservice en -ondersteuning helpen 
scholen te voorkomen dat technische problemen het leerproces verstoren.

Acer werkt nauw samen met institutionele partners, alliantiepartners, professionele 
ontwikkelingspartners en onderwijspartners die allemaal proberen in te spelen op de 
continu veranderende behoeften van de onderwijssector met apparaten, training, diensten 
en ondersteuning.

Het Acer Innovative School programma biedt actieve ondersteuning aan scholen die 
gebruikmaken van de Acer-technologie om nieuwe onderwijs- en leeromgevingen te 
testen en implementeren. Deze geven studenten de instrumenten die ze nodig hebben 
om echte 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen.

Een van Acers voornaamste doelen is het minimaliseren 
van de milieu-impact van zijn producten. Acer is 
betrokken bij het milieu tijdens iedere productiefase, 
van het ontwerp van een nieuw product tot het 
natuurlijke einde van zijn gebruiksduur. 

Van het beperken van het gebruik van mogelijk schadelijke 
chemicaliën in de basismaterialen die voor het ontwerp 
worden gebruikt tot het heroverwegen van de verpakking: 
we streven ernaar om onze milieuvriendelijke gebruikers 
tevreden te stellen met onze producten. 

Homeschooling, een term waar we niet meer omheen kunnen. We leven in een tijd waarin technologie en innovatie in 
het onderwijs relevanter zijn dan ooit tevoren. Maar niet alleen op afstand, ook in de klas is de digitale transformatie nog 
belangrijker geworden.  Het is ons doel om scholen te voorzien van innovatieve technologieën zodat leerkrachten de ideale 
leeromgeving kunnen creëren waarbinnen studenten de vaardigheden kunnen ontwikkelen die ze nodig hebben voor de 
toekomst.

HUN TOEKOMST. ONS HEDEN.

Voor vragen of demo aanvragen  
kunt u contact opnemen met  
acereducation.benelux@acer.com of
kijk op www.acer.com
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10  Wie verre reizen doet,  
kan veel vertellen

Zowel in Canada als in Australië wordt tijd besteed aan 
het ontwikkelen van de ‘taal van het leren’. Tijdens de 
reizen en schoolbezoeken zagen we hoe een gezamenlijke 
taal een voorwaarde is om leerlingen inzicht in hun 
eigen groeiproces te laten ontwikkelen en aangereikte 
‘constructive feedback’ te leren ontvangen, discrimineren 
en verwerken. Mooi om te zien hoe diezelfde eenduidige 
taal ook door docenten gebruikt wordt. Het stellen van 
vragen geeft een impuls en is zelfs voorwaarde om te 
komen tot ‘feed forward’; dan kijkt de leerling op basis van 
behaalde resultaten vooruit als je als docent vraagt hoe 
de ‘lessons learned’ worden toegepast bij de volgende 
leertaken”.

13  Corona en het nepinformatie 
virus

Tijdens de schoolsluiting in de coronacrisis werd abrupt 
overgestapt op online leren en lesgeven. Toen werd 
ineens de inzet van technologie in het onderwijs heel 
erg belangrijk en daarmee digitale geletterdheid. Met 
wisselend succes werd online onderwijs verzorgd, maar 

de leraren zijn aan het begin van dit schooljaar blij dat 
er in het po en vo weer ‘gewoon’ face-to-faceonderwijs 
gegeven kan worden.

24  Veerkrachter door ICT
“Eerst had je de oerknal, daarna kwam corona”, 

zoals een zoon van een collega onlangs zei. Laten we het 
eens omdraaien: door corona kwam er een oerknal. Een 
oerknal op digitaal  onderwijsgebied.

38  Met Hedy stap voor stap  
leren programmeren

Universitair hoofddocent Felienne Hermans bedacht 
de ‘tussentaal’ - Fleurien, groep 8 Hedy om kinderen 
en jongeren stapsgewijs te leren programmeren. De 
naar uitvinder en filmster Hedy Lamarr vernoemde 
programmeertaal is geënt op hoe kinderen leren. “Als je 
leert schrijven, begin je bij de letters. Als je die goed kent, 
ga je over naar woorden en pas daarna volgen de zinnen 
met hoofdletters. Tot slot komt de interpunctie. Datzelfde 
principe hanteert Hedy. Kinderen leren programmeren 
aan de hand van levels. Na elk level komt er een 
programmeerregel bij”, geeft Felienne de kern weer. 

september/oktober

waar&wat

Van de hoofdredactie

40

Dat is weer even wennen, een VIVES Magazine 
samenstellen en zelf weer artikelen schrijven. De 
laatste editie kwam te vervallen, omdat het bijna niet 
mogelijk was om artikelen te vinden die ertoe doen. 
Veel artikelen zijn blijven liggen of herschreven. We 
hebben echt telkens opnieuw moeten samenstellen, 
passend bij de vreselijke tijd dat alle scholen dicht 
waren. Dat is wel een nadeel van een papieren 
magazine. Waarschijnlijk liggen de laatste twee 
VIVES Magazines ook nog ergens in lerarenkamers 
in plastic, want tijdens de coronacrisis waren er 
weinig mensen op school.

Terwijl ik dit artikel schrijf, zijn de basisscholen 
en het voortgezet onderwijs in de laatste regio 
van Nederland (midden) vandaag weer gestart. 
Ook wordt het ‘academisch’ jaar geopend. Vooral 
universiteiten en hogescholen hebben last van 
de anderhalvemetersamenleving. Daar is het 
dus schipperen tussen online les en face-to-face-
onderwijs. Heel erg lastig voor zowel studenten als 
de opleiders.

Het is allemaal nog lang niet voorbij en de cijfers 
schommelen elke dag. Ook de discussies over de 
maatregelen schieten alle kanten op. Sommige 
scholen hebben een mondkapjesbeleid, andere 
scholen geven buiten les. Vooral het risico om als 
leraar besmet te raken en de testcapaciteit zijn aan 
de orde van de dag in de online discussies. 
Over discussies gesproken, vooral op Twitter 
was het een komen en gaan van meningen over 
de maatregelen, de keuzes en de ontkenners of 
ontkrachters. Hoe doe jij dat als leraar? Ga je met 
leerlingen, die hun nieuws vooral van sociale 
media halen, in gesprek? Ik heb er toch weer 
even een artikel aan gewijd. Vooral omdat er 
nu we veel meer online zijn, tijd moet zijn voor 
informatievaardigheden. Een voorwaarde om met 
informatievaardigheden aan de slag te gaan is 
leesvaardigheid. Die is niet hoog in Nederland en 
daarom verdient ook de leesvaardigheid aandacht. 
Gelukkig worden daar heel veel initiatieven voor 
gestart, nu digitaal geletterdheid daarin integreren.

Deze VIVES Magazine bestaat uit artikelen die 
er al waren en goed houdbaar zijn, maar ook 
gewoon artikelen die vers van de pers komen. De 
redacteuren hebben in hun zomervakantie alles 
netjes ingeleverd, zodat we begin oktober (ijs en 
weder dienende) deze versie op jullie schooldeurmat 
kunnen leveren. Blijf gezond en pas op jezelf!
Speciale voetnoot voor Pim… ’Uit onderzoek is 
gebleken’ wordt echt een nieuwe rubriek. Ik heb mijn 
best gedaan om in mijn artikel veel bronnen op te 
nemen. Maar in de volgende VIVES zullen we er echt 

mee aan de slag gaan! 
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actueel

Op 16 september is het predicaat Technasium uitgereikt aan de 
middelbare scholen De Breul, CSG Prins Maurits, Huizermaat en Ir. Lely 
Lyceum. Ze voldoen aan de kwaliteitseisen die door Stichting Technasium 
gesteld worden aan het predicaat. De vier scholen zijn nu volwaardig 
partner in het landelijke technasiumnetwerk, dat de mijlpaal van honderd 
scholen heeft bereikt.  

Videobellen is een goede oplossing om op afstand met leerlingen en 
leraren te communiceren. Veel scholen gebruiken hiervoor programma’s 
zoals Microsoft Teams en Google Meet. Maar welke impact heeft het 
gebruik van de vele videostreams op de snelheid van het computernetwerk 
op school? In dit artikel van Kennisnet lees je er meer over.

Afgelopen schooljaar nam videobellen een vlucht in 
het onderwijs. De videobelprogramma’s blijken een 
ideaal communicatiemiddel te zijn op het moment dat 
niet iedereen op school is of kan zijn.

Omdat videobellen vrij nieuw is, is het logisch dat 
scholen vragen hebben. Want hoe kom je eigenlijk 
tot een goede aanpak?  En welke impact heeft vele 
videobellen op de snelheid van het computernetwerk? 
En wat kun je doen als het netwerk hierdoor trager 
wordt? Om deze vragen te beantwoorden, bespreken 
we in dit artikel hoe een computernetwerk op school 
meestal is opgebouwd, welke impact het gebruik van 
videobellen heeft op uw computernetwerk en welke 

maatregelen u kunt treffen als het netwerk trager 
wordt. Het computernetwerk op een school bestaat 
uit verschillende componenten. Samen vormen zij een 
keten. De zwakste schakel van deze keten bepaalt de 
snelheid.

Simpel gezegd ziet de keten er zo uit: Een device 
(laptop/tablet) maakt verbinding met een wifi-
netwerk. Dit wifi-netwerk is via een kabel verbonden 
met een modem of firewall. De modem of firewall 
zorgt ervoor dat het device is verbonden met internet. 
Wanneer er verbinding is gemaakt, kunnen leerlingen 
en leraren websites bezoeken, digitaal lesmateriaal 
benaderen en videobellen.

Voor een goede verbinding is het allereerst belangrijk 
dat alle schakels in het netwerk voldoende apparaten 
kunnen bedienen. Maar ook moeten de schakels 
voldoende bandbreedte hebben. Is dit niet het geval, 
dan zorgt dit voor vertraging en haperingen in de 
verbinding. Uiteindelijk ligt het aan de grootte en 
zwaarte van de programma’s die de gebruiker op het 
device gebruikt, om in te schatten of de componenten 
voldoen of dat de verbinding langzamer wordt.

Lees de rest van het artikel op https://
www.kennisnet.nl/artikel/8420/
videobellen-op-school-wat-is-de-impact-op-uw-
internetverbinding-en-computernetwerk/ 

Predicaat Technasium uitgereikt aan 
vier scholen

Wat is de impact op je internet-
verbinding en computernetwerk 
met videobellen?

Het Technasium is in 16 jaar tijd uitgegroeid tot een landelijk dekkend netwerk 
van honderd technasiumscholen. Op woensdag 16 september is deze mijlpaal 
gevierd. De Breul (Zeist), CSG Prins Maurits (Middelharnis), Huizermaat (Huizen) 
en Ir. Lely Lyceum (Amsterdam) kregen elk op hun eigen school het predicaat 
Technasium officieel uitgereikt.  

Marc Mittelmeijer, bestuursvoorzitter van Stichting Technasium, reikte aan 
Ferry Brokers, rector van De Breul het predicaat uit. Mittelmeijer is verheugd 
over het bereiken van deze mijlpaal: “Ik ben er trots op dat havo- en vwo-
leerlingen overal in Nederland kunnen kiezen voor het Technasium, omdat we 
met honderd scholen altijd in de buurt zijn”.  

Technasium bereikt mijlpaal van honderd middelbare scholen

Op het Ir. Lely Lyceum onthulden Marjolein Moorman, wethouder van onderwijs 
gemeente Amsterdam, en stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing op feestelijke 
wijze het predicaatbord. Op alle vier de technasiumscholen werd zo een ‘coronaproof’ 
feestje gevierd. De middag werd afgesloten door Ria Sluiter, directeur van Stichting 
Technasium, met een online toost waarbij de nieuwe scholen verwelkomd werden in 
de landelijke technasiumgemeenschap.

Technasiumscholen werken samen in achttien regionale netwerken. In een netwerk 
werken meerdere scholen gezamenlijk aan de ontwikkeling en kwaliteit van hun 
technasiumonderwijs. Ook zoeken ze actief verbinding met het bedrijfsleven en het 
hoger onderwijs. De vier nieuwe scholen zijn aangesloten bij het technasiumnetwerk 
in hun regio en kunnen zo direct profiteren van de kennis en ervaring van de andere 
scholen. Tijdens de predicaatuitreiking ondertekenden ze een convenant met het 
netwerk om de samenwerking te bekrachtigen.

Hoe hebben scholen en hun leerlingen de afgelopen maanden invulling 
gegeven aan onderwijs op afstand? En wat vinden alle betrokkenen waardevol 
om te behouden? De ‘Monitor hybride onderwijs’ brengt dit voor scholen in het 
primair en voortgezet onderwijs in kaart. Doe ook mee met het onderzoek en 
ontvang een rapportage van je eigen school  en bestuur.

Veel scholen zijn de afgelopen maanden in korte tijd overgeschakeld naar het 
geven van onderwijs op afstand of een combinatie hiervan. Dit heeft veel van 
scholen, ouders en leerlingen gevraagd. De ‘Monitor hybride onderwijs’ brengt 
in kaart hoe leraren, ouders en leerlingen onderwijs op afstand de afgelopen tijd 
hebben ervaren, en wat ze hiervan graag willen behouden. Dit onderzoek is een 
initiatief van de PO-Raad en Kennisnet. Onderzoeksbureau KBA Nijmegen voert 
het onderzoek uit.

Ben je benieuwd hoe jouw scholen, ouders en leerlingen onderwijs op afstand 
hebben ervaren? Doe dan mee het onderzoek en stel uw eigen monitor samen.

Aanmelden voor de monitor of meer informatie lezen? 
Ga dan naar https://www.kennisnet.nl/artikel/8259/onderzoek-naar-onderwijs-
op-afstand-wat-hebben-we-geleerd/

Onderzoek: Wat hebben we geleerd 
van lesgeven op afstand?
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Mediawijsheid 
Rhea en Marieke, twee 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,
Er is een nieuw schooljaar begonnen. Als ik dit schrijf weet ik nog niet precies welke coronamaatregelen er nog gevolgen 
zullen hebben voor de start van het nieuwe schooljaar, toch zullen we ons voor moeten bereiden op de start. Een goed 
begin is tenslotte het halve werk. 

Vorig schooljaar hebben we op mijn school een vliegende start gemaakt, dat was een fijne ervaring en ik hoop dat het ook 
dit jaar weer goed verlopen is. Wij hebben een basecamp georganiseerd op de eerste lesdag. Ik zal uitleggen waarom, hoe 
en wat. Eerst wat achtergrondinformatie: alle leerlingen bij ons op school maken gebruik van een iPad, die is eigendom 
van school en blijft dus ook op school. De leerlingen die aan het einde van het jaar zijn vertrokken, laten hun iPad achter 
en wij maken die weer klaar voor gebruik voor de nieuwe brugklasleerlingen. 

Dat klaarmaken is allemaal niet zoveel werk, dat doen we met het Mobile Device Management systeem Jamf, hiermee 
kunnen de leerlingen heel makkelijk inloggen en worden alle apps die nodig zijn voor deze leerlingen naar de iPads 
gestuurd. Tijdens de introductiedag, als de brugklasleerlingen voor het eerst op school zijn, loggen ze in op de iPad en 
maken ze een mooie afbeelding met hun naam erop, zodat duidelijk is welke iPad van welke leerling is. 

Op woensdag, wanneer de lessen starten, hebben we de eerste drie lesuren een club vrijwillige leerlingen uit de tweede 
klas die samen met een docent alle brugklassen langsgaan om de brugklasleerlingen te helpen met het stap voor stap 
inloggen bij Magister en bij de online leeromgevingen van de methodes. Binnen 15 minuten is zo een hele klas ingelogd 
en kan de vakdocent tijdens de eerste les gewoon meteen beginnen. Op dezelfde manier loggen leerlingen ook in bij 
LessonUp en vullen ze onder begeleiding alle klascodes in van de vakken waar met LessonUp gewerkt wordt. Als laatste 
zorgen we dat ook alle leerlingen de juiste Teams op hun iPad hebben staan. Als er nog wat zaken niet kloppen, kunnen 
we dit voor het einde van de lesdag nog oppakken en doorgeven aan de juiste personen. 

De eerste keer heeft altijd wat meer voorbereiding nodig: welke leerlingen willen helpen, welke docenten zijn beschik-
baar? Welke stappen moeten de leerlingen doorlopen en wat kan er gedaan worden als 15 minuten te lang blijkt te zijn? 
Het vergt wat denkwerk en overlegtijd, maar ik moet zeggen dat het dat allemaal waard was. De leerlingen die vrijwillig 
hebben geholpen (het waren er 33 van de 100!) hebben allemaal een ‘vrije-urenkaart’ gekregen. Een certificaat waar op 
staat dat ze een lesuur vrij mochten nemen op een door hun gekozen moment. De grootste opbrengst van de dag was dat 
leerlingen wel zes keer hun inlognaam en wachtwoord hebben moeten invullen en die herhaling zorgt ervoor dat ze het 
na een dag al behoorlijk onder de knie hadden!

Welke ervaringen heb jij bij het starten van het schooljaar? Ik ben er nieuwsgierig naar!

- Rhea 

na een dag al behoorlijk onder de knie hadden!
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Ha Rhea, 

We mogen weer, het schooljaar is begonnen! En de aanloop naar dit schooljaar verloopt nog weer anders dan normaal: het gaat over 1,5 meter, bezettingsgraad en ventilatie, en “Hoe pakken we de introductie aan dit jaar?”. Ik moet zeggen dat ik blij ben om weer op scholen te mogen komen, en dat het toch ook wennen is om het schooljaar in deze situatie op te starten.

Het afgelopen schooljaar is volgens mij bij uitstek een schooljaar om goed op te reflecteren, zodat je dit schooljaar doordacht verder kunt. De scholen gingen dicht, de lessen gingen online verder. Zowel bij docenten als bij leerlingen werd aanspraak gemaakt op meer en/of andere vaardigheden dan gebruikelijk. Natuurlijk hebben de digitale vaardigheden een belangrijke rol gespeeld, maar het was zo veel meer dan alleen die vaardigheden. Kun je je redden wanneer je zelfstandig moet werken en plannen, lukt het je om voldoende structuur te creëren in een (les)dag, hoe ga je door als je (steeds weer) vastloopt, hoe ga je om met een gebrek aan fysieke nabijheid van collega’s, docenten en (mede)leerlingen? 

Ik heb veel gehoord en gelezen over de toegenomen digitale vaardigheid van (met name) docenten in het onderwijs. Ik geloof dat er ook echt sprongen zijn gemaakt. En tegelijkertijd maak ik me ook een beetje zorgen over de diepgang van de aangeleerde vaardigheden: is het een trucje, een volgorde van kliks om tot een punt te komen, of gaat er ook een doordachte afweging aan deze handeling vooraf?

Jij vertelt over de startperiode met leerlingen en de basis (digitale) vaardigheden die leerlingen in deze (vaak korte) tijd inzetten bij de start op een nieuwe school waar met digitale middelen wordt gewerkt. Ook ik ben op die manier betrokken geweest bij het opstarten van een schooljaar met nieuwe leerlingen. En als ik eerlijk ben: in het begin van het schooljaar leerde ik ze de trucjes: het doorlopen van een aantal stappen of kliks zodat ze bij een (door mij) gewenst eindresultaat zouden komen. Gelukkig was er in de loop van het schooljaar tijdens het vak ‘digitale vaardigheid’ wél ruimte en tijd voor meer diepgang: niet alleen hoe je ver-binding maakt met een draadloos netwerk, maar ook of het verstandig is om met een onbeveiligd openbaar netwerk te verbinden zodat je een Tikkie kunt betalen. 

Ik hoop dat er dit schooljaar ruimte is voor deze diepgang, zowel voor de leerlingen als de docenten. Dat er ruimte wordt gemaakt om te kijken naar vorig jaar: naar wat er goed ging, wat docenten en leerlingen prettig vonden en wat niet, naar de dingen waar zij hulp bij kunnen gebruiken, wat zij beter of nog niet zo goed snappen. Dat er bewuste keuzes worden gemaakt bij de vormgeving van digitaal onderwijs en bij het gebruiken van digitale middelen. Dan wordt er namelijk écht gewerkt aan de digitale vaardigheid in het onderwijs!

- Marieke 

Rhea Flohr werkt als 
docent aardrijkskunde en 
digitale vaardigheden op 
een kleine vmbo-school 
in Eindhoven. Naast 
haar werkzaamheden 
als docent is ze ook 
zelfstandig trainer op het 
gebied van onderwijs 
en technologie. “Zet ICT 
alleen in wanneer het een 
meerwaarde heeft!” en 
“Leer leerlingen om ICT 
op een goede manier voor 
hen te laten werken!” zijn 
twee spreuken die goed bij 
haar passen. Bekijk haar 
website: rheaflohr.nl. 

Marieke Simonis werkt 
als zelfstandig trainer 
op het gebied van 
Onderwijs & ICT aan het 
vergroten van de digitale 
vaardigheid van docenten 
en leerlingen. Zij helpt 
docenten in trainingen en 
scholingstrajecten om ICT 
in te zetten waar het past 
bij de inhoud en didactiek. 
Marieke heeft het vak 21st 
century skills ontwikkeld 
en onderwezen: een vak 
gericht op het ontwikkelen 
van digitale geletterdheid 
van brugklasleerlingen. 
Lees meer op haar 
website: learnon.nl. 

Bekijk de vlog!

5tekst: Rhea Flohr en 
Marieke Simonis



We zien in Nederland een enorme toename in het aantal huisacademies: interne expertise- en 
opleidingscentra, behorend tot een school, scholengroep of bestuur, die voor de eigen medewerkers 
professionaliseringsactiviteiten organiseren. Belangrijke redenen voor die groei, blijkt uit onderzoek 

van het Kohnstamm Instituut1, zijn de wens naar meer samenwerking en verbinding binnen en buiten 

de schoolorganisatie, de wens om professionalisering beter te laten aansluiten bij de speerpunten en 

de visie van de school, de wens om scholing van medewerkers vaker zelf te organiseren in plaats van 

medewerkers deel te laten nemen aan externe scholing én de wens om kosten te delen. Door vrijwel 

elke huisacademie in Nederland wordt ‘leren van en met elkaar’ bovendien als belangrijk speerpunt in 

de visie genoemd (Schenke et al, 2019).

M
aar lang niet elke onderwijsinstelling in Nederland heeft 
de mogelijkheid om een eigen academie te beginnen. Het 
kost een schoolorganisatie veel tijd, geld en mankracht 
om het juiste aanbod op de juiste momenten bij de juiste 

leraren in de school te krijgen. Bovendien stelt slechts 40 procent van 
de bestaande huisacademies haar activiteiten open voor leraren van 
andere scholen of besturen die niet bij de betre� ende huisacademie 
zijn aangesloten. Daarom sloten Het Arentheem College, Zone.college, 
Twents Carmel College en E� ent zich in 2019 aan bij OnderwijsArena, 
een nieuw initiatief om samen een breed aanbod van professiona-
liseringsactiviteiten in de verschillende regio’s te organiseren. Zo 
laagdrempelig mogelijk, met een zeer beperkte gezamenlijke inves-
tering en met leraren als trainer, zo was het idee. Na een succesvolle 
pilot van een aantal maanden, met zes tot trainer opgeleide leraren en 
twintig themasessies over zeer uiteenlopende onderwerpen, is de pilot 
dit schooljaar flink opgeschaald. Ook Het Assink Lyceum, Gymnasium 
Apeldoorn, Regius College en Martinus College sloten zich aan, om 
samen 45 themasessies te organiseren. In dit artikel een overzicht van 
de successen en uitdagingen als je als collectief van scholen besluit om 
een deel van je professionalisering samen op te pakken.

Samenscholen 
met collega’s

Samenscholen met collega’s

Een leraar voor de klas
De kwaliteit van nascholing voor leraren in Nederland verschilt enorm. 
Een veelgehoorde klacht is dat trainers te ver af staan van de dagelijkse 
lespraktijk. Binnen OnderwijsArena is daarom besloten om alle 
themasessies te laten verzorgen door tot trainer opgeleide docenten: 
leraren die nog dagelijks voor de klas staan en enkele keren per maand 
een themasessie verzorgen. 

Er zijn veel overeenkomsten tussen het verzorgen van een les en het 
verzorgen van een training, maar er zijn ook de nodige verschillen. 
Om je kritische collega’s te onderwijzen moet je stevig in je schoenen 
staan. Maar uit de evaluaties van de themasessies blijkt dat deelnemers 
het enorm waarderen dat er een leraar voor de klas staat. En niet 
in de laatste plaats geldt voor de betre� ende trainer natuurlijk: 
wie onderwijst, die leert het meest. Dus ook voor de leraar die de 
themasessie verzorgt en voor de school waar hij of zij lesgeeft is het 
enorm waardevol.

Leren van en met elkaar
Dat ‘leren van en met elkaar’ voor leraren belangrijk is voor hun eigen 
professionalisering zien we de laatste tien jaar ook terug in de groei van 
het aantal initiatieven dat zich richt op meer informele en non-formele 

tekst: Michel van Ast6
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vormen van professionaliseren. Denk aan The Crowd, EdcampNL, 
Meetups, de verschillende Facebookgroepen enzovoorts. Niet voor niets 
werd de IPON Stimuleringsaward dit jaar gewonnen door Frans Droog. 
Frans is in Nederland ‘het gezicht van al die onderwijsmensen die in hun 
vrije tijd werken aan professionalisering’, aldus de jury.

Nu is lang niet iedere leraar bereid een groot deel van zijn vrije tijd op 
te o� eren voor zijn eigen professionalisering. En dat is begrijpelijk. Toch 
is het ook voor deze grote groep leraren erg waardevol om regelmatig 
van gedachten te wisselen met leraren van andere scholen. Om te leren 
van en met elkaar. Omdat in OnderwijsArena meerdere scholen zijn 
vertegenwoordigd, tre� en leraren van verschillende scholen elkaar 
tijdens de themasessies. Ook dat is een aspect dat in de evaluaties door 
deelnemende leraren enorm wordt gewaardeerd. Iemand schreef in de 
evaluatie: “Er is op deze manier veel te leren van collega’s.”

Professionaliseren vanaf je eigen bank
“Wat fijn dat ik een keer niet naar Utrecht hoef”, verzuchtte een 
van de deelnemers na de themasessie Formatief handelen. Als 
professionalisering laagdrempelig is, bijvoorbeeld door de reistijd 
enorm te beperken, dan wordt deelname uiteraard veel aantrekkelijker. 
In de pilot en aan het begin van het vorige schooljaar waren de 
themasessies fysieke bijeenkomsten op de verschillende deelnemende 
scholen. Vanaf april kon dat niet meer en werden de fysieke 
bijeenkomsten vervangen door online themasessies. Dat bleek een 
onverwacht succes. Het aantal deelnemers per sessie nam snel toe en 
de waardering achteraf was hoog. Anders dan bij een webinar waren het 
sessies met veel activiteit en interactie.

Misschien hadden we de thema’s van tevoren kunnen bedenken, maar 
door schoolleiders en leraren actief te bevragen konden we ook écht 
aansluiten bij professionaliseringsvragen van die leraren. 

Gericht op de praktijk
De themasessies van OnderwijsArena worden beoordeeld met een 
8. Aangezien het een nieuw initiatief is en de leraren die de sessies 
verzorgen eigenlijk nog maar net als trainer zijn gestart, is dat een 
beoordeling die zeer tevreden stemt. Uit de evaluatie blijkt dat die 
hoge waardering onder meer te maken heeft met de aansluiting bij 
de praktijk. “Lekker praktisch”, schreef iemand. De insteek is dat wat 
aangeboden wordt morgen direct in de klas toepasbaar is. 90 procent 
van alle deelnemers beantwoordt na afloop de vraag ‘kun je hier 
morgen mee aan de slag?’ met ‘ja’. Maar dat niet alleen; de themasessies 
zelf zijn een voorbeeld van ‘practice what you preach’. En dat resulteert 
volgens een van de deelnemers in ‘een mooie interactieve manier van 
werken’. 

Hoe nu verder?
Omdat de online themasessies nog succesvoller waren dan de fysieke 
bijeenkomsten zetten we die lijn voort en is het grootste deel van 
de sessies op de agenda voor dit schooljaar online. Je kunt daar als 
individuele docent aan meedoen, maar je kunt je ook aansluiten als 
school. Maar vooral om de huisacademies in Nederland een impuls te 
geven, is het ook mogelijk om je aan te sluiten met een academiepas. 
Daarnaast blijkt uit de evaluaties dat er na het volgen van een 
themasessie behoefte is aan verdieping. De themasessies zijn immers 
kennismakingsworkshops. Daarom is met de betrokken schoolleiders 
afgesproken dit jaar een aantal verdiepende themasessies te 
ontwikkelen en in te plannen, en een aantal verdiepende leergangen op 
te nemen op de agenda.

Tot slot
Wil je meer weten over OnderwijsArena, wil je in contact komen met een 
van de deelnemende scholen of wil je deelnemen aan een van de online 
themasessies? Kijk dan op onderwijsarena.nl of neem contact op met 
info@onderwijsarena.nl.

Michel van Ast is trainer/adviseur, co-auteur van Kleppen dicht!, 
Kleppen open! en E� ectief leren en mede-initiatiefnemer van 
OnderwijsArena.

1  Schenke, W., Weijers, D., Bollen, I. & Elshof, D. (2019). Huisacademies 
in kaart. Amsterdam: Kohnstamm Instituut

Tot slot

Wil je meer weten over OnderwijsArena, wil je in contact 
komen met een van de deelnemende scholen of wil je 
(gratis) deelnemen aan een van de themasessies, kijk 
dan op onderwijsarena.nl of neem contact op met 
info@onderwijsarena.nl.

Om je kritische 
collega’s te 
onderwijzen, 
moet je stevig in je 
schoenen staan

Hoe groter de vijver
De grootste belemmerende factor voor het goed functioneren van 
een huisacademie is ‘te weinig deelname van medewerkers’. Ook 
binnen OnderwijsArena blijkt het een enorme uitdaging om voldoende 
bekendheid te genereren voor de themasessies en genoeg leraren 
te enthousiasmeren om deel te nemen. In de regio’s waar meerdere 
scholen zijn aangesloten blijkt dat eenvoudiger, om de simpele reden 
dat de vijver dan groter is. Maar dat is niet de enige succesfactor. Het 
is belangrijk dat schoolleiders en kartrekkers binnen de school hun 
collega’s actief wijzen op het aanbod en op de aansluiting met de 
speerpunten van de school. En ook het belang dat een school hecht 
aan professionalisering en de mate waarin dat wordt uitgedragen, 
bijvoorbeeld door professionalisering een vast onderdeel van de 
functionerings- en beoordelingscyclus te maken, is van grote invloed. 

Actuele thema’s
Veel nascholingsactiviteiten zijn kostbaar, ver weg en worden 
verzorgd door trainers die zelf al even niet meer voor de klas staan. 
Dat zijn de uitdagingen die de genoemde scholen samen wilden 
oplossen. Maar er is nog een uitdaging: hoe zorg je ervoor dat 
professionaliseringsactiviteiten inhoudelijk aansluiten bij de visie van 
de school en bij de individuele behoeftes van de leraren? Zolang er 
maar voldoende te kiezen is, is dat probleem voor een deel opgelost. 
Maar het begint natuurlijk met de vraag: waar ligt jouw behoefte, 
wat wil je leren? De antwoorden op deze vraag bepaalden in de pilot 
en in de voortzetting ervan in het vorige en dit schooljaar welke 
themasessies er op de agenda van OnderwijsArena staan. Er is veel 
vraag naar themasessies rondom de e� ectieve inzet van ICT: interactie, 
samenwerkend leren, digitaal leermateriaal en digitaal toetsen. Maar 
ook meer algemene thema’s als formatief handelen, didactisch coachen, 
leerdoeldenken, motivatie en e� ectieve feedback zijn veelgevraagd. 
En – verrassend genoeg – zien we ook een aantal oude bekenden terug: 
activerende didactiek en di� erentiëren bijvoorbeeld. 
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Recensies 

TITEL: ZULLEN WE WEER GEWOON SCHOOLTJE GAAN SPELEN?
UITGEVERIJ: B FOR BOOKS B.V.
UIT DE SERIE LITERAIRE JUWEELTJES
AUTEUR: JACQUES VRIENS 
AANTAL PAGINA’S: 62 
PRIJS: €1,90

In de serie ‘Literaire juweeltje’ 
is Jacques Vriens gevraagd 
een editie aan te leveren. 
Klein boekje, maar grote 
zeggingskracht! Rake anekdotes 
uit het onderwijs. Krachtige 
voorbeelden van misstanden 
en slechte ontwikkelingen in 
het basisonderwijs, maar ook 
goeie, haalbare alternatieven en 
inzichten. Als onderwijsadviseur 
heb ik een heel schoolteam 
getrakteerd op dit boek. 
Kennelijk was ik niet de enige, 
want het boek was in korte 
tijd in herdruk. Ik zou het elke 
leerkracht aanbevelen. De 
strekking van dit boek: basisonderwijs moet 
zinvol zijn en ook plezierig! Dat geldt voor het kind en zeker ook voor 
de leerkracht. Met de inzichten en het onderwijshart van Jacques Vriens 
zouden we het onderwijs kunnen doen opleven. Lezen dus!

In de serie Digiwijs van Zwijsen schrijft Remco 
Pijpers zijn eerste kinderboek. Een geslaagd 
debuut van een auteur die de fictieve voorbeelden 
‘irl’ heeft waargenomen. 
Het digitale avontuur van Dimitri loopt finaal uit 
de hand als hij wordt gehackt. Kan het erger? 
Nou en of! Als hij achter de dader aan gaat met 
zijn vrienden Sid en Indy, moet een rat oplossing 
bieden. Een realistisch en actueel verhaal waarbij 
jonge lezers en volwassenen mediawijzer 
worden mede dankzij de handige kaders waarin 
specifieke termen worden uitgelegd. Denk 
daarbij aan woorden als: nickname, script, viral, 
meldknop, fakers, black & white hat hackers en 
trollen. Het boek past goed in een leesserie rond 
mediawijsheid. Het nodigt uit om met elkaar in 
gesprek te gaan en bewust te zijn van gevaren die 
op de loer kunnen liggen. Want daar waar gevaren 
liggen, kun je ook mooie avonturen beleven! Lezen 
of voorlezen dus!

Rake mokerslag als 
wake-up-call in literair 
juweeltje

DE IMPACT VAN EEN TELEFOONTJE

strekking van dit boek: basisonderwijs moet 
zinvol zijn en ook plezierig! Dat geldt voor het kind en zeker ook voor 

TITEL: GEH@CKT
UITGEVERIJ: ZWIJSEN
AUTEUR: REMCO PIJPERS 
AANTAL PAGINA’S: 130 
PRIJS: €13,50 

Spannend digitaal 
avontuur leidt naar 
mediawijsheid

TITEL: AFKICKEN VAN DE SMARTPHONE
Praktische tips en adviezen om los te komen 
van je scherm
UITGEVERIJ: DELTAS
AUTEUR: THIBAUD DUMAS
AANTAL PAGINA’S: 159 
PRIJS: €16,95 

Hoe ben ik verslaafd en hoe verslaafd ben 
ik aan mijn smartphone? Na het lezen van 
‘Afkicken van de smartphone’ word je snel 
wijzer. Best confronterend. Ik zette de inhoud 
om in een mindmap: een heldere opbouw, 
goede toelichting bij belangrijke termen en 
specifieke principes.

tekst: Peter te Riele8
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TITEL: ALFABET
UITGEVERIJ: HOOGLAND & VAN KLAVEREN
AUTEUR: CHARLOTTE DEMATONS 
AANTAL PAGINA’S: 62 
PRIJS: €24,90 

Zelfs Charlotte Dematons kan nog boven zichzelf uitstijgen. Met Alfabet levert ze een prachtig ABC boek 
af waar in 26 zoekplaten het hele alfabet wordt gerepresenteerd. Op iedere gekleurde dubbele pagina 
vind je een spannend verhaal met de letterdief waarbij iedere keer één letter centraal staat. Er gaan 
lange woordenlijsten schuil achter de platen. Vanzelfsprekend zijn ze bij de q, de x en de y aanmerkelijk 
korter. Hoewel kleuters al plezier kunnen beleven met dit boek, is het toch vooral bedoeld voor de 
leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar. Want sommige woorden zijn zelfs voor volwassenen nog moeilijk te raden. 
Je vergroot er je kennis van de wereld mee door op zoek te gaan naar de betekenis. 

Een geweldige dimensie is de augmented reality. Met behulp van de app kun je op een mobieltje (Apple 
of Android) of een iPad de woorden zien oplichten in de plaat. Je kunt ook de woordenlijst opvragen. 
Ook voor het digibord bestaat een mooie toepassing. Als je op een woord klikt, wijst een afbeelding de 
bedoelde plaat aan. Zoals altijd stopt Charlotte Dematons veel beeldgrapjes en zoekitems in haar platen. 
Dat maakt het leesplezier oneindig leuk. Er komt bovendien nog van alles aan ter promotie van het boek en 
het vergroten van het leesplezier. Zie daarvoor ook het document: 
http://www.hooglandvanklaveren.nl/sites/default/files/aanbieding_charlotte_dematons_-_alfabet.pdf

SYMPATHIEKE LETTERDIEF IN ACTIE

RAKE UITSPRAKEN 
STEMMEN TOT NADENKEN 
OVER ONDERWIJS
TITEL: 4000 YEARS OF THINKERS ON EDUCATION
UITGEVERIJ: BOOM UITGEVERS
SAMENSTELLER: HENK SISSING 
AANTAL PAGINA’S: 304 
PRIJS: €22,50

De samensteller van de Bildungscheurkalender, Henk Sissing, ontfermde zich over een monnikenwerk: 
het verzamelen van historische en internationale uitspraken over onderwijs en liet daar bekende 
Nederlandse onderwijsexperts een inleiding bij doen. Het is de opvolger van het Nederlandstalige boek 
‘3000 jaar denkers over onderwijs’. Het is deze keer een Engelstalig boek geworden ‘4000 years of 
thinkers on education’.

Geen boek om van voor tot achter te lezen. De inleidingen zijn zeer de moeite waard en passen bij één 
van de zes thema’s:
• Education (Gert Biesta & Monique Volman)
• Teachers (Femke Geijsel & Paulien Meijer)
• Students (Rob Martens & Luc Stevens)
• Leadership (Marc Vermeulen & Sietske Waslander)
• Parents (Eddie Denessen & Mariëlle Lusse)
• Learning (Manon Ruijters & Robert-Jan Simons)

De uitspraken nodigen uit tot filosoferen over onderwijs. Alleen of samen met anderen. Om te prikkelen, 
te delen, te versterken en van perspectief te wisselen. Het gaat om maar liefst 1100 uitspraken van ruim 
700 denkers en beslaat een periode van meer dan 4000 jaar onderwijs. Waarbij de wijsheden uit lang 
vervlogen tijden verrassen en inspirerend zijn. Dit boek hoef je niet alleen te lezen, maar nodigt ook uit 
tot verdiepende activiteiten. Op de website 4000years.com vind je 20 werkvormen. 

Met een Engelstalige editie nodigt het boek uit om grenzen te verleggen en het boek ook internationaal 
in te zetten. Als cadeautje, maar ook om de dialoog te zoeken en van elkaar te leren. Kortom: een 
ongewoon boek waarvan ik hoop dat het een weg zal vinden en mooie diensten gaat bewijzen voor een 
vruchtbare onderwijsdialoog.

9

VIVES 170

9



TITEL: ALFABET
UITGEVERIJ: HOOGLAND & VAN KLAVEREN
AUTEUR: CHARLOTTE DEMATONS 
AANTAL PAGINA’S: 62 
PRIJS: €24,90 

Zelfs Charlotte Dematons kan nog boven zichzelf uitstijgen. Met Alfabet levert ze een prachtig ABC boek 
af waar in 26 zoekplaten het hele alfabet wordt gerepresenteerd. Op iedere gekleurde dubbele pagina 
vind je een spannend verhaal met de letterdief waarbij iedere keer één letter centraal staat. Er gaan 
lange woordenlijsten schuil achter de platen. Vanzelfsprekend zijn ze bij de q, de x en de y aanmerkelijk 
korter. Hoewel kleuters al plezier kunnen beleven met dit boek, is het toch vooral bedoeld voor de 
leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar. Want sommige woorden zijn zelfs voor volwassenen nog moeilijk te raden. 
Je vergroot er je kennis van de wereld mee door op zoek te gaan naar de betekenis. 

Een geweldige dimensie is de augmented reality. Met behulp van de app kun je op een mobieltje (Apple 
of Android) of een iPad de woorden zien oplichten in de plaat. Je kunt ook de woordenlijst opvragen. 
Ook voor het digibord bestaat een mooie toepassing. Als je op een woord klikt, wijst een afbeelding de 
bedoelde plaat aan. Zoals altijd stopt Charlotte Dematons veel beeldgrapjes en zoekitems in haar platen. 
Dat maakt het leesplezier oneindig leuk. Er komt bovendien nog van alles aan ter promotie van het boek en 
het vergroten van het leesplezier. Zie daarvoor ook het document: 
http://www.hooglandvanklaveren.nl/sites/default/files/aanbieding_charlotte_dematons_-_alfabet.pdf

SYMPATHIEKE LETTERDIEF IN ACTIE

RAKE UITSPRAKEN 
STEMMEN TOT NADENKEN 
OVER ONDERWIJS
TITEL: 4000 YEARS OF THINKERS ON EDUCATION
UITGEVERIJ: BOOM UITGEVERS
SAMENSTELLER: HENK SISSING 
AANTAL PAGINA’S: 304 
PRIJS: €22,50

De samensteller van de Bildungscheurkalender, Henk Sissing, ontfermde zich over een monnikenwerk: 
het verzamelen van historische en internationale uitspraken over onderwijs en liet daar bekende 
Nederlandse onderwijsexperts een inleiding bij doen. Het is de opvolger van het Nederlandstalige boek 
‘3000 jaar denkers over onderwijs’. Het is deze keer een Engelstalig boek geworden ‘4000 years of 
thinkers on education’.

Geen boek om van voor tot achter te lezen. De inleidingen zijn zeer de moeite waard en passen bij één 
van de zes thema’s:
• Education (Gert Biesta & Monique Volman)
• Teachers (Femke Geijsel & Paulien Meijer)
• Students (Rob Martens & Luc Stevens)
• Leadership (Marc Vermeulen & Sietske Waslander)
• Parents (Eddie Denessen & Mariëlle Lusse)
• Learning (Manon Ruijters & Robert-Jan Simons)

De uitspraken nodigen uit tot filosoferen over onderwijs. Alleen of samen met anderen. Om te prikkelen, 
te delen, te versterken en van perspectief te wisselen. Het gaat om maar liefst 1100 uitspraken van ruim 
700 denkers en beslaat een periode van meer dan 4000 jaar onderwijs. Waarbij de wijsheden uit lang 
vervlogen tijden verrassen en inspirerend zijn. Dit boek hoef je niet alleen te lezen, maar nodigt ook uit 
tot verdiepende activiteiten. Op de website 4000years.com vind je 20 werkvormen. 

Met een Engelstalige editie nodigt het boek uit om grenzen te verleggen en het boek ook internationaal 
in te zetten. Als cadeautje, maar ook om de dialoog te zoeken en van elkaar te leren. Kortom: een 
ongewoon boek waarvan ik hoop dat het een weg zal vinden en mooie diensten gaat bewijzen voor een 
vruchtbare onderwijsdialoog.

9

VIVES 170

9



Hoe zes studiereizen naar Canada en Australië een basis vormden voor 
een formatieve ontwikkeling met docenten en scholen in Nederland.

Wie verre reizen doet, 
kan veel verhalen

tekst: Bob Hofman10
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Zowel in Canada als in Australië wordt tijd besteed aan het ontwikkelen van 
de ‘taal van het leren’. Tijdens de reizen en schoolbezoeken zagen we hoe een 

gezamenlijke taal een voorwaarde is om leerlingen inzicht in hun eigen groeiproces 

te laten ontwikkelen en aangereikte ‘constructive feedback’ te leren ontvangen, 

discrimineren en verwerken. Mooi om te zien hoe diezelfde eenduidige taal ook door 

docenten gebruikt wordt: “Welke feedback heb je nu gebruikt? Welke feedback was niet 

bruikbaar en waarom niet? En wat heb je van het afwegen van wel of niet gebruiken 

van de ontvangen feedback geleerd?” 

Het stellen van dergelijke vragen geeft een impuls en is zelfs voorwaarde om te komen 

tot ‘feed forward’; dan kijkt de leerling op basis van behaalde resultaten vooruit als je 

als docent vraagt hoe de ‘lessons learned’ worden toegepast bij de volgende leertaken”.

N
iet voor niets noemt John Hattie ‘a common language’ van 
enorm belang. Eenduidig taalgebruik door docenten en 
leerlingen helpt de leerlingen regie over het eigen leren 
te ontwikkelen. Ik zie in de praktijk alleen al verwarring 

onstaan over het verschil tussen reflecteren en evalueren. Stel je voor 
dat een leerling van de ene docent een ‘tussentijdse evaluatie’ en een 
‘eindreflectie’ moet maken. Terwijl een andere docent dezelfde leerling 
vraagt tijdens het leren te reflecteren op het leerproces (het assessment 
as learning) en aan het einde van een leertaak te evalueren op aanpak. 
Zo eenvoudig ontstaat verwarring; als docenten al geen eenduidige 
taal gebruiken, hoe kunnen we dan verwachten dat leerlingen 
sleutelvaardigheden als reflecteren en evalueren ontwikkelen? Het 
gebruik van termen als ‘Formatief toetsen en ‘Formatief evalueren’ 
dragen bij aan deze verwarring en zouden van mij dan ook in de 
‘gemeenschappelijke taal’ vervangen mogen mogen worden door 
formatief leren, werken en handelen. In dit artikel wil ik graag ingaan op 
hoe je als school afspraken maakt over een gemeenschappelijke taal, en 
hoe je dit kunt vastleggen in een schooleigen ‘Handboek formatief’. 

Het ‘Leerlab Formatief’ als aanjager
Parallel aan de genoemde buitenlandse reizen liep er tussen 2015 en 
2019 een krachtig ontwikkelproces van Leerlabs (Schoolinfo). Samen 
met vijf scholen uit het Leerlab Formatief ontwikkelden we de forma-
tieve spiraal om onderscheid te maken tussen wat er zich in een klas 
afspeelt (onder de stippellijn) en wat er zich in de school afspeelt (boven 
de stippellijn. De vier stappen zijn gebaseerd op huidige onderwijsont-
wikkelingen en gaan uit van de formatieve cyclus. 



11

VIVES 170

Daaruit is in samenwerking met Michel van Ast de ‘praatplaat formatief’ 
onstaan, met de vier stappen in de spiraal centraal. 

werk harder voor toetsen met een punt dan voor uw reflectieopdrach-
ten die niet meetellen”.

De stap van formatief leren in de klas naar formatief werken in de school 
kan alleen worden gemaakt met een team van docenten dat eenduidige 
manier ‘Leren zichtbaar maakt’. 

Stap 4. Formatieve cultuur
Op een school met een formatieve cultuur werkt en leert iedereen for-
matief: leerlingen, docenten, schoolleiders en ook ouders dragen bij aan 
groei. Samen vragen zij zich af: ‘Wat vinden we echt de moeite waard om 
te leren?’. De school als organisatie maakt tijd en ruimte om de stappen 
in het proces op weg naar een formatieve cultuur te doorlopen. Tijd om 
met elkaar doelen en succescriteria te benoemen, tussentijds te reflecte-
ren en de stappen te evalueren. Formatief leren en handelen in de klas 
en formatief werken in de school is dan vanzelfsprekend geworden.

Dus weg is mijn autonomie als docent? Toen ik in Melbourne (2017), bij 
een van de ontmoetingen met John Hattie’ de term ‘teacher autonomy’ 
liet vallen, schoten zijn ogen vuur en verhief John zijn stem: “Jullie 
zogenaamde autonomie in Nederland is jullie kracht maar tegelijk jullie 

grootste valkuil’. Heel duidelijk legde John de term ‘Teacher E� icacy’ uit. 
Op een school staan alle neuzen dezelfde kant op, zo leren en werken 
we hier en dit is de taal die we daarbij spreken, onze ‘common language’. 
Oh ja, en natuurlijk mogen er haakneuzen, puntneuzen, mopsneuzen en 
wijsneuzen zijn…. that’s where diversity becomes a richness.

Op studiereis - A change in Teaching Strategies 
Tijdens de derde studiereis in 2020 naar Australië brachten we een 
bezoek aan Alkira Secondary College, Cranbourne North, Vic. Samen 
met enkele deelnemers raakten we in gesprek met twee docenten die 
deel uitmaakten van de Professional Learning Community  van grade 9. 
We spraken over het belang van inzicht in het leren van de leerling als 
basis di� erentiatie door de docent. Na het observeren van een PLC-
overleg met alle docenten, praten de vakcollega’s Wiskunde uitvoerig 
na over hoe een ‘change in teaching strategies’ die leerlingen bij wie 
het kwartje nog niet gevallen was zou helpen. Dus niet wat die leerling 
anders moest doen, maar hoe zij als vakdocenten het leren anders, 
beter passend konden vormgeven. Een van de vele voorbeelden van 
een leersituatie op een schoolbezoek waar de Nederlandse deelnemers 
bij de dagreflecties op terug kwamen: ‘Het is echt een andere mindset… 
je kijkt niet naar wat die leerling niet goed doet of kan, maar denk als 
docententeam (PLG) samen na over wat die leerling nodig heeft om te 
kunnen groeien’. Die mindset doet een beroep op het mooiste onderdeel 
van mijn vak, namelijk leren ontwerpen.

Expert formatief & Handboek formatief
Er zat een duidelijke overlap in de evaluatie van studiereis met de 
Carmeldocenten en schoolleiders in oktober 2019 en de docenten en 
schoolleiders van de Landstede-groep die in februari 2020 naar Austra-
lië zijn geweest. Voor beide groepen was het ‘gevoel van eigenaarschap 
bij docenten in een PLC’ aanstekelijke en enthousiasmerend. De tijd 
die werd vrijgemaakt om over leren van leerlingen te kunnen praten, 
minstens 1,5 uur per PLC per week, gaf ruimte om leren op maat te ont-
werpen. Het feit dat de uitgangspunten van dat leren en het ontwerpen 
van dat leren vastlagen in een schooleigen ‘Formative Learning en Tea-
ching guide’ (een handboek formatief) gaf professionele houvast voor 
de gewenste ontwikkeling.

Stap 1. Formatief toetsen
De docent maakt individueel en in stappen kennis met een formatieve 
aanpak en stelt (op basis van zijn lesdoelen) tussentijds vast in hoeverre 
een leerling zijn leerdoelen heeft behaald. Je wil als docent zicht hebben 
op wat de leerling al kent en kan en wat de leerling (nog meer) nodig 
heeft om zijn leerdoel te behalen. Als je formatief toetst, geef je geen 
cijfer, maar ‘constructive feedback’ aan de leerling of de leerlingen aan 
elkaar door peerfeedback. 

De docent heeft hier nog de touwtjes in handen en gebruikt onderdelen 
uit de formatieve cyclus.

Stap 2. Formatief leren
Dit is een cyclisch leerproces en bestaat uit de volgende onderdelen: 
leerdoelen bepalen, succescriteria benoemen, reflecteren tijdens het 
leren en evalueren aan het einde van de opdracht. De leerling leert stap 
voor stap om, op basis van de lesdoelen, zijn eigen leerdoelen te stellen. 
Tussentijds reflecteert de leerling met behulp van succescriteria en 
(peer)feedback op wat er al goed gaat en wat hij/zij nog moet doen om 
het leerdoel te halen. Vanuit de docent die dit ontwikkelproces onder-
steunt, is er sprake van formatief handelen. 

Hier schuurt de term ‘Formatief Evalueren’ mijns inziens met het cyclisch 
proces waar evalueren een, weliswaar belangrijke, laatste stap is.

Stap 3. Formatief werken 
Dit is bijna hetzelfde als formatief leren met als verschil dat je het als 
docent niet alleen in eigen klas toepast, maar samen met je collega’s op 
een zelfde formatieve manier werkt. Bijvoorbeeld in een team docen-
ten van een jaarlaag; internationaal wordt dan de term ‘Professional 
Learning Team (PLT)’ of een ‘Professional Learning Community (PLC)’ 
gebruikt. Er kan dus heel goed in de ene klas een formatieve cultuur 
terwijl dat in een andere les achterwege wordt gelaten. Voor de leerlin-
gen werkt het heel verwarrend als er in de ene les met zorg aandacht 
besteed wordt aan reflecties, terwijl er in een andere les nog cijfers voor 
onverwachte toetsen worden gegeven. Docenten die vol energie forma-
tief leren ontwikkelen, vertellen wat ze terug krijgen van leerlingen: “Ik 



Bob Hofman (1955) werkt al 43 jaar in het onderwijs in binnen 
en buitenland. Als ‘global educator’ verbindt hij mensen en 
mogelijkheden in projecten en studiereizen om samen wereldwijd 
samenwerkend leren te ontwerpen en faciliteren. 
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bezoek bij Alkira College zagen we op ieder white board 6 magnetische 
labels hangen:

Inmiddels hebben Geert en Joke de labels tijdelijk met stift op het bord 
geschreven. Geert vertelt: “Ik werk al met leerdoelen, maar door het 
expliciet benoemen van de succescriteria kan ik nu, aan het einde van 
mijn les, veel beter evalueren. Ik sluit nu af met vragen als:
• Wie heeft de leerdoelen, op basis van de succescriteria, gehaald?
• Wat maak je daar uit op?
• Wat ga je op basis daarvan in de volgende les doen?

Het gebruik van de labels is zo’n simpel en bruikbaar idee dat we ze 
inmiddels op verzoek van docenten in drie talen hebben laten maken. 

Zo makkelijk kun je dus beginnen met die ‘Common language’, met een 
gemeenschappelijk taal, helder en begrijpelijk voor leerlingen. En, we 
zagen in de praktijk een leerling tegen een docent zeggen: “Before we 
continue, could we first write down the Success Criteria, based upon the 
Learning Intentions?” Bij een lesobservatie in een Arts Class, zagen we 
hoe een docent op basis van een gesprek met leerlingen de opdracht 
met behulp van de labels op het bord verder uitwerkte. Think big, act 
small.  

De ‘Formative Experts’ uit de PLC’s hebben tijd om met een gemeen-
schappelijke taal samen het leren verder te ontwikkelen. De onderlinge 
afstemming (alignment) oversteeg op een aanstekelijke professionele 
manier de grenzen van de vakgebieden. Aanwezige deskundigheid over 
formatief leren en werken in de eigen school wordt gezien, gevoed, 
gewaardeerd en benut: “Wat is het fijn om zo’n hele groep docenten aan 
de slag te zien, het leren is echt van hen en ze vragen elkaar ‘wat kun 
jij bijdragen vanuit jouw expertise om samen de PLC-doelen te halen’. 
Conclusie: investeren in ‘Formative Experts’ in je school zorgt voor 
enthousiasme, eigenaarschap. We doen het samen en we doen het goed!

Opleiding Expert formatief
En dat was voor Michel van Ast en Bob Hofman de prikkel; als zoveel 
scholen er enthousiast over zijn, gaan we ons richten op het opleiden 
van Nederlandse ‘Experts Formatief’. Niet om docenten individueel de 
les te lezen over formatieve tools en tricks, daar staat het internet al bol 
van. We willen een laag dieper het gevoel bereiken dat we zo duidelijk in 
Canada en Australië zagen: “We doen het samen en we doen het goed. 
Het samen ontwikkelen van een ‘Handboek formatief voor jouw school’ 
is een perfecte manier om jezelf te professionaliseren en samen met 
een team docenten dat handboek te ontwikkelen.” 

Zo werd de opleiding ‘Expert formatief’ (start eind september) geboren, 
met als opzet:
-  Verzamelen – Samen in kaart brengen wat er binnen en buiten je 

school al is, voorbeelden uit Australië en Canada gebruiken om te 
inspireren en voor jouw school in kaart brengen welke onderdelen 
van een formatieve cultuur al aanwezig zijn en hoe je daarop voort 
kunt bouwen.

-  Onderzoeken – Samen met de andere deelnemers analyseren en 
ordenen we de opbrengsten uit de eerste fase. Met die bouwstenen 
leggen we daarmee de basis voor het handboek op jouw school. In 
het handboek komen alle ‘tandwielen’ van de formatieve praatplaat 
bij elkaar.

-  Toepassen – Met het handboek als leidraad zorg je er samen met 
collega’s (PLG) op jouw school voor dat de uitgangspunten, didacti-
sche bouwstenen en instrumenten voor formatief leren en werken 
overal en eenduidig zichtbaar zijn in jouw school. Natuurlijk is het 
handboek en het implementatieproces na een jaar nog niet volledig, 
maar je hebt wel een stevige basis gelegd waarop je school verder 
kan bouwen.

Deze opleiding ‘Expert formatief’ trok ook in het buitenland belangstel-
ling, we vertelden er over tijdens onze laatste reizen: “Dit hebben we 
gezien en zo gaan we er in Nederland mee aan de slag”. We zijn dan 
ook trots op het feit dat zowel John Hattie, Steve Joordens, Michael 
Fullan en Andy Hargreaves als ‘On-line Experts’ aan de opleiding willen 
bijdragen met webinars. Professor Steve Jordens reageerde met: ‘This 
way of learning will certainly raise unexpected questions, questions 
you’re not even aware of now. Let’s schedule some on-line Q&A sessions 
where your ‘Formative Experts to be’ drive their leaning process with 
questions and trigger and challenge the expert’s minds’. (www.expert-
formatief.nl) 

Think big - Act small - Labels formatief
“Kijk zulke labels zou ik morgen wel in mijn klas willen!”
Woorden uit de mond van docenten Geert Broeren en Joke Vos (deelne-
mers studiereis  Australië 2020) van het Meander College in Zwolle. Op 
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tekst: Karin Winters

We zijn het er allemaal wel over eens: digitale geletterdheid is belangrijk.
Voor zowel leraren als leerlingen. Maar over de invulling  en vooral over de 

inhoud en definities zijn we het niet allemaal eens.

T
ijdens de schoolsluiting in de coronacrisis werd abrupt 
overgestapt op online leren en lesgeven. Toen werd ineens de 
inzet van technologie in het onderwijs heel erg belangrijk en 
daarmee digitale geletterdheid. Met wisselend succes werd 

online onderwijs verzorgd, maar de leraren zijn aan het begin van 
dit schooljaar blij dat er in het po en vo weer ‘gewoon’ face-to-face-
onderwijs gegeven kan worden.

Terug naar het oude?
Toch zijn informatievaardigheden (waaronder mediawijsheid en recla-
mewijsheid valt) in deze tijden extra belangrijk. Op de manier waarop 
nieuws ons bereikte en de groei van meningen over corona heeft digi-
tale geletterdheid een grote rol. Nu de minister voorlopig besloten heeft 
het onderdeel digitale geletterdheid niet op te nemen in de curriculum-
herziening, blijven er toch nog wel wat gaten te vullen.
Om informatie te kunnen verwerken is een goede leesvaardigheid 
een voorwaarde. Er is een sterke verbinding tussen online en o� line 
geletterdheid. Omdat lang niet alle kinderen ouders hebben die in 
staat zijn om kinderen te stimuleren in die geletterdheden, ligt die taak 
bij scholen. Dit vooral om gelijke kansen te bevorderen. De afgelopen 
periode hebben we gezien dat ook de complottheorieën rondom het 
coronavirus hoogtij vieren. Tegengeluiden, kritische geluiden maar ook 
echte nonsensverhalen. Hoe gaan we onszelf en kinderen helpen om de 
goede vragen te stellen en nepnieuws te filteren van echt nieuws? 

Informatievaardigheden
Om informatie te kunnen filteren hebben leerlingen informatievaar-
digheden nodig. Op die manier kunnen zij nepnieuws van echt nieuws 
onderscheiden. Vooral omdat we allemaal veel meer online waren, 
haalden we ook ons nieuws uit online bronnen. Dat die bronnen niet 
altijd even goed zijn, daar moeten wij leerlingen soms een handje bij 
helpen.

In de rapportage van de mediamonitor 2020 (helaas heeft het onder-
zoek plaatsgevonden voor de coronacrisis) zijn twee zorgen naar voren 
gekomen.
1.   Jongeren zijn veel minder geïnteresseerd in lokaal nieuws.
2.  Jongeren krijgen hun nieuws via sociale media, terwijl ze dat minder 

betrouwbaar vinden dan ‘de o� iciële nieuwskanalen (kranten en 
betrouwbare websites). 

Er is nog te weinig bekend over het nieuwsgebruik van jongeren op 
sociale media. Maar iedereen heeft wel eens gehoord “het stond op 
Facebook”. Niet alleen nepnieuws, maar daaraan verbonden zien we ook 
de complottheorieën welig tieren. Het is niet altijd eenvoudig om waar 
en niet waar van elkaar te onderscheiden. Vooral omdat meningen en 
werkelijke bewijzen door elkaar heen gaan lopen. In het begin van de 
coronacrisis was er ook heel erg weinig bekend en moesten alle ‘echte’ 
onderzoeken nog gestart worden. 

Is het nepnieuws of een complottheorie?
Een van de belangrijkste zaken bij nepnieuws en complottheorieën is 
met elkaar in gesprek blijven. daarnaast zijn er een aantal checks die we 
samen met leerlingen kunnen doorlopen.

Corona en het nep-
informatie virus

Natuurlijk zijn complottheorieën niet iets van de laatste tijd, echter 
rondom het coronavirus worden deze wel zichtbaarder en de tegen-
stellingen tussen ‘gelovers en niet gelovers’ worden groter. Bij een 
complottheorie worden verbanden gelegd tussen gebeurtenissen 
zonder dat daar bewijs voor is. De meeste complottheorieën richten 
zich tegen de overheid, de media of de wetenschap. Er wordt dan vooral 
geroepen dat die het verkeerd hebben of iets voor ons verzwijgen. 
Volgens de meeste complottheorieën heeft de overheid daar belang bij 
en wil zij ons onderdrukken.

Een voorbeeld is het 5G-netwerk dat tegelijkertijd met het coronavirus 
uitgerold werd. Sommige mensen denken dat dit geen toeval is, ook al is 
er geen bewijs voor een verband tussen deze twee gebeurtenissen.
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Corona en het nep-
informatie virus

Influencers
Ook is tijdens de coronacrisis de rol van influencers, die de jongeren 
aanspreken, soms twijfelachtig te noemen. Denk maar aan Doutzen 
Kroes met 6,4 miljoen volgers die ‘nagedacht’ had en veel gelezen 
had over het coronavirus. Ze stelde vragen over de rol van de media, 
waarom zouden we niet beter vitamines en goede voeding tegen het 
coronavirus moeten nemen en willen wij wel in een gecontroleerde 
en angstige samenleving leven? Haar bericht werd opgepakt door 
Gisele Bündchen, Rens Kroes (die zegt dat klei drinken goed oor de 
gezondheid is) en Sunnery James (de man van Doutzen) reageerden 
instemmend. Vervolgens werden ook op tv een aantal ‘influencers’ aan 
het woord gelaten, die twijfelden aan de coronamaatregelen. Hoe zit het 
dan met de invloed die Influencers hebben? 

Begin deze zomer verscheen de vierde editie van een onderzoek over 
mediagebruik van jongeren door onderzoeksbureau Wayne Parker 
Kent. 61% van de jongeren gebruikt sociale media als nieuwsbron. De 
overgrote meerderheid van de jongeren heeft meerdere keren (72%) of 
wel eens (17%) reclame bij een influencer gezien. Ongeveer 24% van de 
jongeren vindt het moeilijk om bij influencers in te schatten wanneer 
iets reclame is. 

Bij influencers is het verdienmodel reclame. Om te goed te kunnen filte-
ren noemen we dat reclamewijsheid. Iemand met veel volgers prijst een 
product aan, meer is het niet. Het wordt wel wat tricky als de influencer 
een mening deelt, want wat is waar? Mensen zijn geneigd uitspraken 
van BN’ers eerder te geloven.  Jongeren lezen deze berichten eerder 
dan dat zijn naar het coronadashboard van de overheid gaan, of naar de 
website van het RIVM.

Hoe doe je dit nu in de klas?
Het Big Six model is al eens in VIVES Magazine verschenen. Maar we 
hebben er even een nieuw jasje omheen gedaan. Wanneer je aan de slag 
wilt met nepnieuws en complottheorieën, kunnen leerlingen met deze 
6 stappen hun informatievaardigheden trainen. Vooral het formuleren 
van de zoekvraag en de manier waarop de zoekvraag gesteld wordt is 
belangrijk. Ook het gebruik van andere zoekmachines dan alleen Google 
is belangrijk. Er zijn een heleboel initiatieven en websites waar leerlin-
gen spelenderwijs aan de slag kunnen met informatievaardigheden. Een 
daarvan in de jaarlijkse MediaMasters van Mediawijzer.nl. 
[afb big 6 toevoegen]  

Hoe check je of iets een complottheorie is?

Links naar bronnen en infographics
https://cyberpsychology.eu/article/view/11976/10461
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/
achtergrond/2020/07/hoe-influencers-complottheori-
een-over-het-coronavirus-verspreiden-768534/

https://learningrocks.nl/ informatievaardigheden-
tijdens-corona

Nepnieuws en complottheorieën
https://www.mediawijsheid.nl/nepnieuws/
https://www.mediawijzer.net/bitefile-nepnieuws/
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-
leven/Nepnieuws-en-complottheorieen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/desinfor-
matie-nepnieuws
https://www.mediamonitor.nl/nieuws/digital-news-
report-nederland-2020/
Monitor Digitale geletterdheid
https://www.mediawijzer.net/kennisbank/leerlingmo-
nitor-digitale-geletterdheid-2020/
Onderzoek
https://www.kieskompas.nl/nl/opinie-onderzoek/
resultaten-opinie-onderzoek-kieskompas/
Ipsos/Nieuwsuur
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/
documents/2020-05/ipsos_corona_complot_v1.0.pdf

Boek Nepnieuws Han van der Horst
https://www.scriptum.nl/boeken/nepnieuws/

Andere lessuggesties:
Maak zelf een zoekmachine over een onderwerp: 
https://cse.google.com/

Doe een wiki game: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Game



Eigenaarschap in leren: 
onze school bekent kleur!

I
n verschillende lokalen zijn twee à drie zestallen gegroepeerd 
rond een bord. Een spelleider legt kort de bedoeling uit. Eerst 
beantwoordt iedereen voor zichzelf de stelling en plaatst 
vervolgens een fiche op het spelbord. Zo wordt het groepsresultaat 

zichtbaar op het spelbord. Na iedere stelling gaat de groep kort in 
dialoog om vervolgens binnen anderhalf uur alle stellingen af te werken. 
Na een korte pauze volgt een uitleg over zes type scholen en een 
indicatie waar de eigen school onder zou kunnen vallen. Daarna volgt 
de tweede ronde met dezelfde stellingen, maar nu in gesprek over een 
gewenste en haalbare situatie. Op een nieuwe bord wordt het resultaat 
zichtbaar: van huidige naar gewenste situatie. De middagsessie wordt 
afgesloten met een gezamenlijke analyse: wat betekent het resultaat 
voor de toekomst van ons onderwijs? De resultaten worden vastgelegd 
voor verdere analyse.

Ik ben onder de indruk van het proces dat zich voltrekt en besluit me 
verder te verdiepen en om mijn bevindingen in VIVES Magazine te 
delen. Ik verzamel de belangrijke gegevens in een mindmap en vat de 
belangrijkste zaken samen. Een uitgebreide versie is te vinden op de 
website studentownership.nl. 

De oorsprong
In september 2016 zijn vier Pleion-scholen vertegenwoordigd in 
een leerlab. Leerlabs zijn een initiatief van Schoolinfo. Het doel? 
Scholen op inhoudelijk niveau met elkaar verbinden en kennis en 
expertise genereren voor het gehele werkveld. De groep kiest voor 
‘eigenaarschap van leren’. Een definitie wordt geformuleerd en 

Vlak voor de zomervakantie word ik als onderwijsadviseur uitgenodigd om 
de studiedag op de St.-Jozefmavo in Vlaardingen bij te wonen. De middag 

staat in het teken van ‘eigenaarschap in leren’. Aan de hand van het spel WOTS 

bekennen docenten kleur door middel van verschillende stellingen.

Laagdrempelig spel zorgt voor waardevolle dialoog in PO en VO

een eigen taxonomie karakteriseert typen scholen. Om de praktijk 
te onderzoeken wordt een spel ontwikkeld waardoor docenten, 
leidinggevenden én leerlingen (!) met elkaar in gesprek kunnen. Dat 
blijkt zo goed aan te slaan dat al meer dan 500 scholen WOTS spelen of 
hebben gespeeld. Inmiddels is er doorontwikkeld en het spel is in zeven 
talen beschikbaar en er is nu ook een versie voor PO.

Er is gebouwd op de schouders van reuzen. Belangrijke bronnen en 
inspirators bij de ontwikkeling van het spel en onderbouwing van het 
gedachtengoed zijn:
• John MacBeath, “A matter of practice”
• John Hattie, “De impact van leren zichtbaar maken”
• Mihaly Csikszentmihalyi, “Flow and Education”
•  Carol Dweck, “A social-cognitive approach to motivation and 

personality”.
• Luc Stevens, “Zin in School”

Eigenaarschap van leren nader omschreven
Eigenaarschap van leren is een begrip met vele dimensies. Er is gekozen 
voor een gelaagde definitie die past bij het kijken naar de theoretische 
en praktische aspecten van het begrip.  Daarbij is sprake van vier lagen 
die elkaar omsluiten:
Laag 1: Persoonlijke ervaring
Laag 2: Persoonlijke context
Laag 3: Leercontext 
Laag 4: Schoolcontext
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tekst: Peter te Riele 



Taxonomie
Het taxonomie-model is ontstaan uit de ervaringen van de 
onderzoekers/ontwikkelaars met traditionele en vernieuwende 
scholen. Daarbij is gebruik gemaakt van een model dat is afgeleid 
van het werk van John MacBeath, dat hij heeft ontwikkeld tijdens een 
onderzoek naar distributed leadership op scholen. Het model beschrijft 
zes verschillende typen scholen met eigen karakteristieken: formeel, 
pragmatisch, strategisch, incrementeel, competent en cultureel. De 
rangschikking van de typen scholen kent geen oplopende kwalificering. 
Het WOTS-model schetst zes verschillende maar gelijkwaardige 
onderwijspraktijken. Een YouTube-clip legt de 6 typen helder uit. Scan 
de QR-code om naar YouTube te gaan. 

Spel
Met verschillende stellingen tijdens een bordspel worden deelnemers 
uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan. Niet om met elkaar 
te debatteren of elkaar te overtuigen, maar vooral te verduidelijken 
waarom ze in ronde 1 de school op een bepaalde manier typeren en in 
ronde 2 te dromen hoe je ‘het eigenaarschap in leren’ graag zou willen 
en wat daarbij haalbaar is. Nadrukkelijk is beoogd om in een groep 
een heterogene samenstelling te kiezen: leeftijd, ervaring, expertise, 
achtergrond, etc. Maar ook qua rol: lesgevend, ondersteunend, 
leidinggevend of lerend. Daardoor komen allerlei perspectieven tot 
hun recht. De school kan kiezen om slechts met docenten het spel te 
spelen, maar het wordt interessanter als leerlingen, directie, bestuur, 
ondersteunend personeel en zelfs ouders hun stem kunnen laten horen. 
De stellingen kunnen daar op afgestemd worden.

Eenmalig spelen van het spel levert al heel veel op: een zinvolle 
teamactiviteit waarbij we elkaar beter leren kennen, maar ook het 
gewenste toekomstperspectief op ons onderwijs. Daarom vragen de 
uitkomsten van het spel meestal om nadere analyse en een vervolg 
op maat. Daartoe zijn er allerlei mogelijkheden. De school kan dan zelf 
doen of daar begeleiding bij vragen. Er zijn verschillende opties:
•  Data-analyse (kwalitatief en kwantitatief): Vergelijking van huidige 

situatie met gewenste situatie
•  Leerling-enquête: Hoeveel ‘eigenaarschap’ beleeft de leerling op 

school?
• Keuzewijzer: Welk type is gewenst?
• Diepte-interviews: Waar staan we en willen we naar toe?
• Schoolontwikkeling: Hoe komen we waar we willen zijn?

Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden 
op de website studentownership.nl

Terugkijkend
Het was al een prettige verrassing om de docenten van de St.-Jozefmavo 
in Vlaardingen binnen 5 minuten zo bevlogen het onderwijsgesprek 
te zien voeren. Iedereen werd gehoord en kon zich laten gelden. De 
reflectie en conclusies aan het eind waren essentieel en richtinggevend. 
Dat vraagt om vervolg. 

De theoretische onderbouwing en de zorgvuldige ontwikkeling maken 
van We Own The School (VO) en Dit is mijn school (BaO) een krachtig 
ontwikkelinstrument voor allerlei vormen van onderwijs. Want het 
maakt niet uit of je als school meer traditioneel dan wel vernieuwend 
bent ingesteld. De taxonomie biedt kansen voor iedereen en schetst 
mogelijkheden voor de toekomst. De laagdrempelige insteek, de 
vereiste diepgang en de ondersteuning op maat kunnen elke school 
verder helpen. Tot nu toe is dat vooral gebeurd in het voorgezet 
onderwijs, vanaf dit schooljaar doet ook het basisonderwijs mee. 
Ik ben erg benieuwd wat dit voor het onderwijs gaat betekenen. Wat 
goed dat het resultaat van zo’n leerlab met de ontwikkeling 
van WeOwnTheSchool/DitIsMijnSchool werkelijk tot 
onderwijsversterking leidt! 

VIVES 170
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Programmeren in Python
Cursusboek + online cursus

Bestel 'm op 
techacademy.id.nl

Cursusboek + online cursus

Nu slechts

€ 39,95
Met cursusboek

€ 29,95
Zonder cursusboek

Daarnaast biedt 
Tech Academy volledig 

gratis een Scratch 
beginnerscursus aan! Ga naar 

techacademy.id.nl om 
te beginnen!

1119_1-1 TA Booklet_Python 260x360.indd   1 25-11-19   14:18Naamloos-1   1 27-11-2019   16:18:57
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Leaphy
Leaphy is een roboticaproject voor 
leerlingen van het vmbo. Bijzonder 
is dat zij de samenwerking moeten 
zoeken met leerlingen op een 
basisschool. De leerlingen bouwen de 
robot Leaphy zelf. Zij werken daarbij 
met elektronische componenten 
zoals sensoren, buzzers, ledjes 
en dubbele wielaandrijving. Net 
als de Ozobot kan de Leaphy 
robot lijnen volgen. Bij Leaphy 
hoort een werkboek met daarin 
de bouwbeschrijving, maar ook 
voorbeelden van de code die je kunt 
gebruiken bij het programmeren. In 
de webshop vind je materialen voor 
uitbreiding van je Leaphy. Leaphy is 
een initiatief van diverse stichtingen 
en is daarom ook non-profit. 
https://www.leaphy.nl/

Samen Vormen
Na Kiene Klanken en Kiene Cijfers komen Educo en Marbotic nu met het 
materiaal Samen Vormen. Net als de twee voorgangers bestaat Samen Vormen 
uit een combinatie van fysieke stempels die je gebruikt in combinatie met 
software op een tablet. In dit geval gaat het over vormen en kleuren digitaal 
ondersteund met beeld en geluid. Het mooie aan het materiaal is dat de 
kinderen samen moeten werken om de zes verschillende spellen te kunnen 
spelen. Het materiaal is bedoeld voor jonge kinderen tot ongeveer 7 jaar. 
Zij oefenen hierbij hun ruimtelijke oriëntatie en het logisch denken. De app 
ondersteunt ook een aantal andere talen zoals Duits, Spaans en Chinees. Samen 
Vormen koop je via je schoolleverancier. De app is er voor Android en iOS.

LEGO windmolen
Tijdens de lockdown vonden vele 
volwassenen het plezier in het bouwen 
met LEGO terug. Een natuurlijk hielp het 
RTL4-programma LEGO Masters daar ook 
een handje aan mee. Er zijn steeds meer 
mooie sets te krijgen voor oudere kinderen 
en volwassenen. Deze Vestas windmolen is 
daar een mooi voorbeeld van. De windmolen 
is ongeveer een meter hoog en heeft een 
werkende motor. Als de wieken van de 
windmolen draaien, kun je de buitenlamp 
van het bijbehorende huisje laten branden. 
Een prachtige set waarmee je direct ook 
weer wat technische kennis opdoet.
https://misterbricks.nl/lego-10268-vestas-
windmolen.html

ToolsToolsTools

Slimme bloempot
In scholen vind je regelmatig planten die er niet al te florissant 
uitzien. Vaak is dat omdat ze te weinig of soms te veel water krijgen. 
Dat zal je met de Float Planter niet gebeuren. Op het oog een simpele 
witte bloempot. Krijgt de plant echter te weinig water, dan wordt een 
rode rand zichtbaar. De Float Planter kan een plant voor ongeveer 
twee weken vochtig houden. In een oogopslag zie je wanneer de 
rode rand zichtbaar wordt en de plant dus dringend water nodig 
heeft. De Float Planter is nu nog een project op Kickstarter. Als het 
benodigde startbedrag bijeen is gebracht, zal hij in productie worden 
genomen. 

DJI Osmo Pocket
De Osmo Pocket van DJI is een 
compacte, maar hele stabiele camera 
die je eenvoudig overal mee naar 
toeneemt of als actioncam in kunt 
zetten. Door de gimbal is het beeld heel 
mooi stabiel. In de trackingmodus volgt 
de camera je onderwerp en dat handig 
is bij het vastleggen van bewegende 
objecten. Ook het maken van een 
timelapse (bijvoorbeeld een beeld per 
kwartier) behoort tot de mogelijkheden. 
In de bijbehorende app vind je vele 
opties om je beelden te bewerken zoals 
jij het graag wil hebben. 

CO2meter
De scholen zijn weer begonnen en helaas zijn we nog niet van het 
coronavirus af. Er wordt veel gepubliceerd over een gezond binnenklimaat 
in de klas en het nut van voldoende ventilatie. Wil je zelf in de gaten 
houden hoe vers de lucht in je lokaal is? Dan is deze CO2-meter nuttig. Deze 
meter combineert CO2-niveau, temperatuur en luchtvochtigheid om het 
binnenklimaat te monitoren. Hij werkt in combinatie met een app die de 
gegevens van de laatste 7 dagen opslaat.
https://www.derekenwinkel.nl/senseair-aranet-co2-meter.html

DJI Osmo Pocket
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Interview met Jack Vlassak

Een paar maanden voor zijn pensioen 
hebben we ons zelf uitgenodigd bij 
Jack Vlassak in zijn woning in Boxtel. 
We worden gastvrij onthaald en onder 

het genot van een kopje koffie en een 

appelflap halen we herinneringen 

op. Jack heeft namelijk bijzonder 

veel betekend binnen het speciaal 

onderwijs voor leerlingen met speciale 

onderwijsbehoeften vanaf de dag dat 

de computer zijn intrede deed in het 

onderwijs.

T
erecht zegt Jack dan ook dat hij hoopt dat hij herinnerd zal 
worden als iemand die veel gedaan heeft op ICT-gebied in 
het speciaal onderwijs.
    

Jack startte zijn loopbaan in de zorg, waar hij begon als sociaal werker 
met kinderen met uitdagingen op het gebied van gedrag. Hij kon de 
verkorte pabo volgen en is vervolgens in het regulier onderwijs als 
groepsleerkracht gestart.

Hij vond dat hij in grote klassen te weinig aandacht aan individuele leer-
lingen die het nodig hadden kon bieden. Jack ging informatica studeren 
en maakte de overstap naar het speciaal onderwijs. Uitdagingen zag hij 
in het creëren van oplossingen voor leerlingen die bijvoorbeeld niet zelf 
een pen vast kunnen houden. Hij verdiepte zich in de mogelijkheden 
op ICT-gebied en de achtergronden van deze leerlingen.

Jack heeft veel verschillende werkzaamheden verricht. Zo gaf hij 
bijvoorbeeld gastlessen en nam hij actief deel aan het ontwikkelen van 
leerlijnen.
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Kijk voor meer informatie over de netwerkbijeenkomsten 
van Gewoon Speciaal ICT, het Gewoon Speciaal Lab en 
studiereizen van Gewoon Speciaal ICT op onze website 
www.gewoonspeciaalict.nl.

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

t.koningstein@gewoonspeciaalict.nl en 
e.peters@gewoonspeciaalict.nl

Interview met Jack Vlassak

Hij vroeg zich altijd af hoe hij leerlingen individueel zou kunnen helpen. 
Hij ging hierover dan in overleg met een multidisciplinair team, waarbij 
collega’s vanuit revalidatie en onderwijs samenwerkten. Zijn focus lag 
altijd op de omgeving van de leerlingen en daardoor werden vanzelf-
sprekend de ouders en verzorgers betrokken.

Xidis
Jack was betrokken bij de oprichting van Xidis en werd het gezicht 
van de regioteams die in 2002 van start gingen. Deze organisatie ging 
ervanuit dat vrijwel iedereen kan leren de computer te gebruiken, ook 
mensen met een handicap. Daarvoor is een deskundig advies nodig. 

Jack maakte verschillende reizen en heeft zijn inspiratie en expertise 
over de hele wereld gehaald en gedeeld. 

Vol enthousiasme deelde Jack met ons enkele good practice voorbeel-
den. Zo vertelde hij over een meisje van 18 zonder armen en benen. Ze 
bediende haar toetsenbord met een pen, waardoor ze veel lichamelijke 
pijnklachten kreeg. Dankzij Dragon Natural Speaking kon ze de PC 
bedienen met haar stem en was ze in staat een universitaire studie te 
gaan volgen. 

Vervolgens gaat Jack verder op een andere talentvolle leerling die 
zo creatief was dat hij met behulp van een borduurcomputer leerde 
ontwerpen. Zo was hij in staat om borduur producten te produceren, 
waardoor hij een volwaardige bijdrage kan leveren aan de samenleving. 
Jack merkt op dat er de laatste tien jaar minder aanpassingen nodig 
zijn omdat de basis mogelijkheden van hardware en software veel 
geavanceerder zijn. Nu zit de grootste uitdaging in de onbekendheid 
van alle mogelijkheden bij de personen in de directe omgeving van 
de leerlingen.

Op Maat, Omnidu
Jack is samen met anderen betrokken bij de doorontwikkeling van het 
huidige Omnidu, software voor leerlingen met een cognitief laag niveau, 
zeer moeilijk lerende en/of motorisch beperkte leerlingen. 

Na zijn pensioen gaat Jack zeker niet achter de geraniums zitten. Mede 
dankzij Jack worden in zijn woonplaats en naburige plaatsen medi-
cijnen op de fiets rondgebracht. Verder is hij al benaderd door een 
hobbycentrum in Boxtel. Ook heeft Jack fietstochten naar Rome en 
Hansentochten naar Polen op zijn bucketlist staan.

We zullen binnen het netwerk van Gewoon Speciaal ICT nog zeker van 
hem horen. Hij zegt terecht zelf ook dat hij niet stilzit en nog heel veel 
ideeën heeft.  

Gewoon Speciaal ICT netwerkbijeenkomsten 

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

Op lesopafstand.nl vind je 
alle betrouwbare informatie 
die leerkrachten nodig hebben 
voor het verzorgen van 
onderwijs op afstand. 
Denk aan het organiseren 
van online lessen, het geven 
van instructies, toegang tot 
(digitaal) lesmateriaal en 
opdrachten, toetsen en online 
samenwerken met leerlingen. Bovendien vind je een overzicht van toepassingen, 
leermiddelen en leveranciers (inclusief de ondersteuning die zij nu bieden) en 
verwijzingen naar inspiratie en tips op andere websites. Les op afstand is een 
initiatief van Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad, 
de VO-raad, de MBO Raad en saMBO-ICT.

ICT   lesmateriaal   
po.lesopafstand.nl

Gezonde leefstijl 
op school

Gezonde leefstijl op school is 
een website die leerkrachten 
en ouders ondersteunt om 
kinderen te helpen met het 
ontwikkelen van een gezonde 
leefstijl. Thema’s die aan bod 
komen zijn bewegen, voeding, 
milieu, slaap, etc. 
Door de nieuwspagina’s, 
de evenementen die ze organiseren en het online lesprogramma probeert 
Gezonde Leefstijl op School (GLOS) dit zo makkelijk mogelijk te maken. Ook 
voor peuters is er een lesprogramma: Jong Lekker Fit! bestaat uit twee vrij 
te downloaden series, activiteiten- en woordkaarten voor peuters en kleuters 
over gezonde voeding. Daarnaast zijn er vijf filmpjes voor ouders om hen te 
inspireren hun kind al jong aan gezonde voeding te laten wennen.

beweging   biologie   opvoeden

gezondeleefstijlopschool.nl

Klasse! 

Klasse.be is een o� iciële 
website van de Vlaamse 
overheid in de vorm van 
een online magazine. 
Ze laten bezoekers binnen-
kijken in andere scholen, 
delen verhalen van leraren en 
laten specialisten aan 
het woord. Via de website zijn 
alle artikelen gratis te lezen. 
De artikelen zijn gecategoriseerd op thema’s en dossiers waardoor het zoeken erg 
makkelijk is. Op de voorpagina staan de laatste nieuwsberichten. Wanneer je wil 
bladeren kun je het beste het menu gebruiken om snel de pagina met populairste 
onderwerpen te openen. Het is ook mogelijk om lid te worden van de nieuwsbrief.

nieuws   België   
klasse.be

Stichting School 
& Veiligheid 

Stichting School & Veiligheid 
ondersteunt scholen bij het 
bevorderen van een sociaal 
veilig klimaat. Dit doen ze 
door het geven van actuele 
informatie en deskundig 
advies via de website, 
trainingen, conferenties en 
de helpdesk. Leerlingen en 
studenten hebben een veilige schoolomgeving nodig om zich optimaal te kunnen 
ontwikkelen. Stichting School & Veiligheid ondersteunt en stimuleert scholen 
daarbij, in opdracht van het ministerie van OCW. School & Veiligheid is een landelijk 
platform voor scholen om informatie en ondersteuning te halen via de website, 
helpdesk en trainingen. Ook is de organisatie een landelijke kennispartner met een 
unieke positie voor beleidsvorming.

beleid   sociaal klimaat   
schoolenveiligheid.nl

Lady Lemonade

Lady Lemonade is in 2013 
gestart door Cynthia en 
Annemieke, de ladies achter 
dit inspiratieplatform. De 
website bevat volop inspiratie 
voor knutselideeën, uittips, 
alles voor kinderverjaarda-
gen, to� e vakantie-adresjes, 
kidsproof recepten, kinder-
musthaves en persoonlijke 
verhalen. De website is gericht op ouders met kinderen op de basisschool. 
Toch zullen leerkrachten de website ook waarderen, omdat de tips en ideeën 
heel goed te gebruiken zijn in de klas. De knutseltips zijn voorzien van foto’s en 
een duidelijke omschrijving. Onder de artikelen kunnen de bezoekers van de 
website reageren. Deze reacties bevatten vaak extra tips of nuttige informatie.

lesideeën   handvaardigheid   
ladylemonade.nl 

Nederlands 
Jeugdinstituut 

Het Nederlands Jeugdinstituut 
heeft als doel het verbeteren 
van het leven van kinderen, 
jongeren en hun opvoeders. 
Veel mensen en partijen 
werken aan dit doel. Het 
gebruiken van de juiste kennis 
is daarbij belangrijk. 
Het Nederlands Jeugdinstituut 
is het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie 
van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Ook rondom het thema corona 
biedt de website veel informatie over het leven, werken en naar school gaan tijdens 
de coronaperiode. De kennisbank op de website bevat veel informatie over diverse 
thema’s als jeugdproblemen, opgroeien en opvoeden.

beleid   opvoeden   maatschappij

nji.nl 
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In mijn klas

Op deze website deelt meester 
Jasper kennis, ervaringen, 
zelf bedachte lessen en 
aangepaste lessen met de 
bezoekers van de website. Hij 
plaatst wekelijks minimaal één 
bericht. Dit kan een nieuwe les 
zijn, een ervaring in de klas, 
een opdracht van de pabo, 
een onderzoek etc. Er worden 
ook veel ideeën aangedragen door andere leerkrachten. Inmiddels is er een flinke 
verzameling lessuggesties ontstaan die met name gericht zijn op de midden- en 
bovenbouw. Op het YouTube-kanaal plaatst Jasper instructies voor onderwijs op 
afstand. Een praktische website voor leerkrachten die werken met leerlingen in 
de bovenbouw en op zoek zijn naar nuttige tips en lessuggesties.

lessuggesties   primair onderwijs   
inmijnklas.nl

StoryboardThat

Een beeld zegt meer dan 
duizend woorden. Daarom 
kan het interessant zijn om 
een les aan te kleden met 
animaties en cartoons. 
Met StoryboardThat kunnen 
gebruikers heel eenvoudige 
mooie cartoons en illustraties 
maken. Doordat het 
programma werkt met drag 
and drop zet je binnen enkele klikken een mooie illustratie klaar. Ook leerlingen 
kunnen de app gebruiken voor het maken van illustraties en stripverhalen. Deze 
kunnen gebruikt worden voor het aankleden van werkstukken en presentaties. 
Via de website is een gratis proeflicentie voor 14-dagen aan te vragen. 
Voor scholen zijn speciale onderwijslicenties beschikbaar.

online app   instructie   
storyboardthat.com

Kleuteruniversiteit 
magazine

Kleuteruniversiteit, bekend 
van de website met honderden 
thema’s en projecten voor 
kleuters brengt een nieuw 
magazine uit. Via deze website 
is het eerste exemplaar gratis 
te bestellen. Wanneer je dit 
exemplaar via de website aan-
vraagt, ontvang je het binnen 
een week thuis of op school. Het is een magazine vol inspiratie en leuke ideeën 
speciaal voor (aankomende) leerkrachten in het basisonderwijs in de onderbouw 
en pedagogisch medewerkers BSO en VSO. Het is ook mogelijk om via de website 
lid te worden van de nieuwsbrief. Aanrader voor professionals die werken met 
peuters en kleuters! 

kleuters   magazine   
kleuteruniversiteitmagazine.nl 

Natuurlijk rekenen

Op deze website van Hans 
Hensen kun je de reken-
methode ‘Natuurlijk rekenen’ 
downloaden. Deze rekenme-
thode is speciaal ontwikkeld 
voor leerlingen die naar school 
gaan in ontwikkelingslanden. 
Doordat er vaak geen kleuren-
printers zijn, is de methode 
in zwart-wit uitgewerkt en 
kunnen leerlingen de pagina’s zelf inkleuren. Alle rekendoelen 
van groep 1 tot en met groep 4 komen aan bod. De opdrachten in de methode 
kunnen gebruikt worden als extra werkbladen of als aanvulling op de bestaande 
methodes. Natuurlijk rekenen is beschikbaar in het Nederlands, maar ook in het 
Nederlands – Surinaams.

rekenen     
jghensen.nl

Loesje

Het leven op de wereld beter 
en mooier maken. Voor Loesje 
is dat geen luchtkasteel. 
Het is ook niet iets dat je 
moet overlaten aan bazen, 
deskundigen of begeleiders. 
Idealen verwezenlijken doe je 
door er dagelijks een kasteel 
van te metselen. De mensheid 
moet vooruit, vindt Loesje, en 
ze geeft haar met plezier een zetje in de rug. De teksten van Loesje zijn bij 
iedereen wel bekend. Op deze website kun je het verhaal lezen achter de 
posters. De organisatie achter Loesje biedt ook workshops, agenda’s voor 
het onderwijs en de zorg en diverse andere producten aan.

maatschappijleer     
loesje.nl 

OneWorld

OneWorld.nl is met 2 miljoen 
unieke bezoekers per jaar 
de grootste Nederlandse 
journalistieke website voor een 
eerlijke, duurzame wereld. Het 
magazine verschijnt tien keer 
per jaar. Ze noemen het zelf 
journalistiek voor rechtvaardig-
heid. En vinden dat de wereld 
eerlijker en duurzamer moet én 
kan. Daarom zetten ze journalistiek in om dichter bij deze wereld te komen. 
Ze geven ruimte aan ongehoorde perspectieven en stemmen, zonder journalistieke 
basisprincipes overboord te gooien. De pagina events staat boordevol activiteiten 
en evenementen over maatschappelijke onderwerpen.

nieuws   klimaat   magazine

oneworld.nl 
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Veerkrachtiger door ICT

T
ijdens onze visie en begeleidingstrajecten op scholen stellen 
we regelmatig de vraag: “Terwijl je ligt te slapen gebeurt er iets 
waardoor de volgende dag alles anders is. Stel je eens voor dat 
dan ineens alles mogelijk is en je het onderwijs opnieuw mag 

uitvinden. Hoe zou dat er dan uitzien?” Het blijkt lastig om groot te 
denken. En toen was die knal daar... 

Waren ICT-ontwikkelingen in het onderwijs eerder soms traag en 
stroperig en werden ze te snel op de lange baan geschoven. Nu hebben 
we gemerkt dat de urgentie, hoe wrang ook, ervoor zorgde dat er 
een toenemende behoefte kwam om digitaal vaardiger te worden en 
probleemoplossend te handelen. Immers in het onderwijs moesten we 
ineens out of the box gaan denken en bleek men veerkrachtiger dan 
ooit!

Hockeystick
Leraren die reeds goede digitale vaardigheden hadden en goed 
gebruik wisten te maken van clouddiensten, zoals Microsoft 365 en 
G-Suite, schakelden snel over op het online lesgeven en wisten nieuwe 
vaardigheden snel eigen te maken. Overal zag je creatieve oplossingen 
die voorheen praktisch onmogelijk leken. Men leerde nieuwe 
vaardigheden met de leercurve die zo steil was als een hockeystick. 

Daarnaast zagen wij ook leraren die moeite hadden om met deze acute 
situatie om te gaan. Daarom hebben wij in het kader van #coronahulp 
direct in de eerste weken een aantal zeer goed bezochte gratis webinars 
verzorgd en diverse online leermodules gratis beschikbaar gesteld. 
Tijdens de sluiting van de scholen zagen wij dat ook de vraag vanuit 
schoolbesturen naar op maat gemaakte online live trainingen flink 
toenam. Deze werkvorm is de gebruikers (en ons) zo goed bevallen dat 
het sindsdien een vast onderdeel is van ons scholingsaanbod. 

Onze formule
Ons bedrijf Schoolupdate bestaat deze zomer al 10 jaar en ondersteunt, 
met ervaren onderwijstijgers, scholen om op het gebied van leren en 
lesgeven met ICT up-to-date te blijven. We zijn begonnen in de periode 
dat scholen voorzien werden van digitale schoolborden en er behoefte 
was hoe hier goed onderwijs mee te geven. Daarna groeide de vraag 
naar adaptieve leerlingsoftware, mediawijsheid, het gebruik van 
clouddiensten, visietrajecten, projectbegeleiding en is er steeds meer 
vraag naar onze hulp als interim-ICT.

Wij volgen alle ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs 
op de voet en leren zelf continu bij. Zo is ons portfolio flink uitgebreid 
waardoor wij het volledige spectrum van ICT geletterdheid kunnen 
bedienen. Bestond onze begeleiding voorheen voornamelijk uit 
advisering en trainingen op locatie (onsite), tegenwoordig doen wij 
dit ook via ons e-learning platform, via onze webinars en live events 
(online). Een mix van diensten waarmee we echt educatief partner 

“Eerst had je de oerknal, daarna kwam corona”, zoals een zoon van 
een collega onlangs zei. Laten we het eens omdraaien: door corona 

kwam er een oerknal. Een oerknal op digitaal onderwijsgebied.

worden van scholen en besturen. We hadden de expertise al langer in 
huis, maar inmiddels met ons eigen online platform, dat rijk uitgerust is 
met allerlei to� e leermodules en interactieve elementen, kunnen we de 
leraar veel langer en op diverse wijzen ondersteunen. Daarnaast staan 
we dichtbij de organisatie en zijn we steeds vaker voor een langere 
periode een sparringpartner voor beleidsmedewerkers en het college 
van bestuur, zodat wij met elkaar de juiste koers kunnen uitzetten 
(inline). Wij geloven dat onze werkwijze zorgt voor up-to-date onderwijs 
en hanteren daarom dan ook de volgende formule: onsite+online=inline. 

Blijf up-to-date
Deze digitale oerknal is een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis 
van onderwijs met ICT en zal volgens ons een plek moeten krijgen in de 
Canon van het Nederlandse onderwijs. Het heeft ervoor gezorgd dat wij 
met elkaar nog meer overtuigd zijn van de mogelijkheden die ICT het 
onderwijs te bieden heeft. Wij blijven daarom het onderwijs uitdagen en 
ondersteunen in groot blijven denken en doen. Blijf jezelf als organisatie 
vragen stellen: “Hoe kan je beter onderwijs op maat bieden zonder dat 
het jou meer administratie kost? Moeten alle vergaderingen nog fysiek 
plaatsvinden? Kunnen er meer opdrachten online op maat gegeven, 
verwerkt, gepresenteerd en nagekeken worden?” Was het een half 
jaar geleden in de ogen van velen nog onmogelijk, toch blijkt dat veel 
vergaderingen en oudergesprekken prima online gevoerd kunnen 
worden.

De veranderingen gaan harder dan ooit. Schoolupdate staat dan ook 
met plezier klaar om haar expertise beschikbaar te stellen en mee te 
helpen zorg te dragen dat de huidige ICT-boost vastgehouden kan 
worden om zo te komen tot een structurele en duurzame inzet. Eén ding 
is slechts zeker: ICT, alles gaat automatisch maar niets gaat vanzelf! 

tekst: Frank Reinders 24
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Advertorial: Acer & Google
Auteur: Majorie weistra 25

Leerlingen laten werken met een laptop, stel hoge eisen aan de 
werking ervan. Want als je als leerling of leraar tegen teveel hobbels 
aanloopt, dan zit een laptop eerder in de weg dan dat het bijdraagt 

aan het leren. Zonde, want de digitale educatieve mogelijkheden zijn 
enorm. Maar wat staat er dan op dat wensenlijstje van een school en in 
hoeverre voldoet de Acer Chromebook 314 daaraan?

Wens 1: De lestijd is al kort, dus snel opstarten is 
belangrijk
Niets zo vervelend als laptops die lang bezig zijn om op te starten. Dat 
betekent wachttijd voor leerlingen met alle frustraties van dien. Open-
klappen en snel beginnen is wat je wilt. Zeker omdat leerlingen bij elke 
les weer opnieuw opstarten. De Acer Chromebook 314 heeft de nieuwste 
Intel®-processor die razendsnel is waardoor opstarten weinig tijd kost. En 
dankzij het extra vermogen verlopen grafische projecten soepeler zodat 
taken sneller worden uitgevoerd. Wat ook heel prettig is, zijn de twee USB 
Type-C poorten. Deze zorgen voor een ultrasnelle gegevensoverdracht 
en videostreaming. De bijbehorende USB 3.1 Type-C™-connector is 10 keer 
sneller dan de USB 2.0.  

Wens 2: Geen gedoe met lege accu’s
Opladen is lastig in een schoolsituatie omdat je leerlingen geen vaste 
plek hebben. Met de accu van de Acer Chromebook 314 kun je tot 12,5 
uur zonder opladen aan de slag. Daar red je makkelijk de schooldag mee. 
Bijkomend voordeel: de voedingsadapter kan gerust thuisblijven en dus 
ook niet kwijtraken.

Wens 3: Internetverbinding moet draadloos, 
snel en stabiel zijn
Veel van de educatieve toepassingen hebben een stabiele en snelle inter-
netverbinding nodig. De Intel® Gigabit WiFi en de strategisch geplaatste 
draadloze antenne zorgen voor een sterk, consistent draadloos signaal. 
Daarmee ben je veel minder afhankelijk van waar je leerlingen in het 
schoolgebouw werken, de antenne werkt namelijk met 2x MU-MIMO 

Zet jij in je lessen digitale leermiddelen in en laat je daarbij leerlingen op hun eigen device werken?
Dan wil je geen gedoe met trage apparaten, niet werkend internet of een zoektocht naar stroomkabels. 

Je wilt dat je leerlingen lekker aan het werk kunnen zodat jij leraar kunt zijn in plaats van ict-helpdesk. 

Goed nieuws: de Acer Chromebook 314 voldoet precies aan het wensenlijstje van leraren en leerlingen.

Moeiteloos digitaal aan de slag in de klas? 
Gebruik een Chromebook die onderwijsproof is.

(Multi-User Multiple-Input en Multiple-Output), een standaard die hogere 
draadloze snelheden biedt en meer draadloze apparaten tegelijk kan 
verwerken.

Wens 4: Tegen een stootje kunnen en niet te zwaar
Leerlingen verplaatsen zich van huis naar school en van lokaal naar 
lokaal. En nemen hun schoolspullen mee in een rugzak die ook wel eens 
op de grond belandt. De Acer Chromebook 314 is iets groter dan een 
A4-tje en weegt slechts 1,5 kg. Wel zo fijn voor de ruggen van leerlingen 
die nog in de groei zijn. Daarnaast is deze Acer Chromebook voorzien van 
een schokabsorberend bumperontwerp dat de onderdelen beschermt 
tegen stoten en vallen.

Wens 5: Prettig schermformaat
Om lekker te kunnen werken, heb je een scherm nodig dat daaraan 
bijdraagt. Het grote 14-inch scherm van de Acer Chromebook 314 is ont-
worpen voor het werken in omstandigheden met veel licht en daardoor 
ideaal voor scholen. 

Zien is geloven: probeer het uit
In theorie biedt de Acer Chromebook 314 
alles wat een leraar en leerling kan wensen. 
Maar zien is geloven, dus probeer het 
vooral zelf uit. Vraag daarom nu een 
gratis demo aan en overtuig jezelf. 
Nieuwsgierig? Vraag nu via aceredu-
cation.benelux@acer.com een demo 
model aan en test deze Acer Chrome-
book binnen uw school! 



tekst: Frederike Grootho�  en Carla Desain
Foto’s: Ivar Pel en Mike Patist26
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Hoe ontstond jouw plan om te gaan promoveren? 
“Ik stond voor de klas in de midden- en bovenbouw op Taalschool 
Utrecht, een school voor nieuwkomers. Ik wilde wel promoveren, maar 
alleen op een praktisch, nuttig promotie-onderwerp, iets waar leer-
krachten echt iets aan hebben. In samenspraak met mijn directie op de 
Taalschool koos ik het onderwerp: ‘De taalontwikkeling van nieuwko-
mers in de kleuterleeftijd’.”

Hoe pakte je je onderzoek aan? 
“Op lang niet alle taalscholen voor nieuwkomers zijn kleuterklassen. 
Onze vraag was: ‘Voegen kleuterklassen iets toe aan speciale taalscho-
len voor nieuwkomers?’ Ik maakte eerst de switch naar lesgeven in 
de onderbouw. Ook ben ik zo snel mogelijk op veel taalscholen gaan 
kijken. Dit was echt interessant, omdat je als leerkracht vaak op je eigen 
eilandje zit. Mijn traject begon in februari 2014. In september ging ik van 
start met dataverzameling. Eigenlijk had ik nog wat meer tijd nodig voor 
pilots en voor het maken van een betere planning. Maar ik wilde longitu-
dinale data verzamelen, ik wilde kinderen een aantal jaren volgen. Dus 
begon ik bij de start van het schooljaar.”

Waar kwam je achter? 
“Al snel kwam ik erachter dat er veel verschillen bestonden tussen 
taalscholen, en dat sommige reguliere scholen hun onderwijs al hadden 
aangepast aan de meertalige doelgroep. Het plan om de scholen met 
elkaar te vergelijken, viel hierdoor af. Ik ben me vooral gaan richten op 
de vraag: ‘Hoe verloopt de Nederlandse taalontwikkeling nu precies 
en wat heeft er invloed op?’ Het is wellicht een open deur, maar 

leeftijd en de tijd dat een kind in Nederland is, hebben invloed op de 
taalontwikkeling. Ik nam verschillende taaltoetsen af (een passieve 
woordenschattoets en een verteltaak). Daaruit bleek dat kinderen zich 
op verschillende taalonderdelen op een ander tempo ontwikkelin-
gen. Dit is belangrijk om je te realiseren, omdat leerlingen gewoonlijk 
meestal eenzijdig getoetst worden met voornamelijk passieve woor-
denschattoetsen. Vanwege de niet al te grote groep kinderen (42) en 
de grote variatie in achtergronden van deze kinderen is het moeilijk om 
te generaliseren. Vervolgonderzoek, waarin grote groepen kinderen 
met verschillende taalachtergronden met elkaar vergeleken worden, 
zou nuttig zijn. Hiermee zou ontdekt kunnen worden welke specifieke 
onderwijsbehoeften deze groepen leerlingen hebben. Nu is het nog 
vaak zo dat er één aanpak is voor alle nieuwkomers, terwijl er aanwijzin-
gen zijn dat je thuistaal invloed heeft op het leren van een nieuwe taal. 
Bij klankonderwijs zou je bijvoorbeeld in groepjes kunnen opsplitsen 
om met Russische kinderen te werken aan het verschil tussen o en oo, 
Met Italiaanse kinderen aan de i en de ie en met Bulgaarse kinderen 
focussen op de h en de g.”

Hoe gaat jouw onderzoek het onderwijs vooruithelpen? 
“Ik hoop dat de uitkomsten van mijn onderzoek ervoor gaan zorgen 
dat nieuwkomers in de kleuterleeftijd op elke school het juiste aanbod 
krijgen. Er is hier nog wel meer onderzoek naar nodig. Wat is precies dat 
juiste aanbod en hoe geef je dat vorm? Er zijn al wel wat aanwijzingen: 
veiligheid, veel gelegenheid tot goed taalaanbod, kansen voor taalpro-
ductie, goede feedback en ruimte voor thuistalen bijvoorbeeld. Maar 
hier kan nog meer over onderzocht worden. Daarna is het zaak dat alle 

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 en pas-gepromoveerde leraren aan 

het woord. In dit nummer ambulant taalondersteuner Frederike Groothoff.

9 vragen aan een promoverende leraar 

Promoveren, maar wel nuttig 
voor de onderwijspraktijk

Als de meester (m/v) doctor wil worden
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leerkrachten deze kennis krijgen en geschoold worden in de essentiële 
en stimulerende didactische en pedagogische vaardigheden, zodat zij 
het onderwijs vorm kunnen geven dat deze kleuters nodig hebben.”

Promoveren en leraar zijn, zijn dat twee aparte banen 
of ‘voeden’ ze elkaar?
“Ik vond het een geweldige combinatie. Ik zou geen vijf dagen leraar 
willen zijn en geen vijf dagen wetenschapper. Best grappig om de ene 
dag veters te strikken in de kleuterklas en de andere dag ingewikkelde 
statistische analyses uit te voeren, Engelse conferentiebijdragen voor 
te bereiden of hoorcollege op de universiteit te geven. Vanwege het 
onderwerp was het soms wel moeilijk om mijn verschillende petten in 
de gaten te houden. Wat voor commentaar mag je geven als je aan het 
observeren bent? Soms moest ik me echt inhouden om geen advies te 
geven vanuit mijn ervaring als leerkracht – die nog niet wetenschap-
pelijk onderbouwd was. Mijn andere expertise bleek op de universiteit 
erg nuttig. Soms gaf ik gastcollege en zei de docent na afloop: ‘We 
hebben deze theorie de afgelopen maanden uitgebreid besproken, maar 
doordat jij er voorbeelden bij kunt geven vanuit jouw praktijk komt het 
echt tot leven’. En heel praktisch deed ik allerlei inspiratie op voor mijn 
eigen lessen. Het is zo waardevol om bij je collega’s in de klas te kijken!”

Hoe zag je werkweek eruit en hoeveel jaar trok je 
hiervoor uit? 
“Op Taalschool Utrecht had ik een contract voor vier dagen, twee 
daarvan stond ik voor de klas en de andere dagen besteedde ik aan mijn 
promotie. Mijn werkweek was behoorlijk overzichtelijk: vaak stond ik 
maandag en dinsdag voor de klas (door de jaren heen van kleuters tot 
en met groep 6) en de andere dagen verzamelde ik data op de scholen, 
was ik op de universiteit om data in te voeren of bezocht ik een confe-
rentie. De weekenden hield ik zoveel mogelijk vrij, maar in de vakanties 
werkte ik meestal door – met uitzondering van twee weken mei – en 
twee weken zomervakantie. Uiteindelijk heb ik er precies 6 jaar over 
gedaan.”

Ik zou geen vijf 
dagen leraar willen 
zijn en geen vijf 
dagen wetenschapper

Als de meester (m/v) doctor wil worden

Frederike Grootho�  deed de Pabo, werkte een jaar in het buitenland, 
studeerde Taal- en Cultuurstudies en deed een research master 
Language and Communication. In 2011 studeerde zij af en ging 
weken op Taalschool Utrecht, waar zij in 2020 promoveerde met een 
lerarenpromotiebeurs. Sinds 2019 is Frederike Grootho�  werkzaam 
als ambulant taalondersteuner in Amstelveen. Via haar eigen bedrijf 
LangWhich begeleidt ze leerkrachten en adviseert op het gebied van 
onderwijs aan meertalige leerlingen. Haar gehele proefschrift Second 
language development of newly arrives migrant kindergarteners is te 
lezen op: my-thesis.info/PDF/Grootho� 2/mobile

Wat waren voor jou de praktische ‘mogelijkmakers’ 
voor dit promotietraject? 
“Natuurlijk was dit niet gelukt zonder de flexibele houding van mijn 
directie op school en mijn geweldige duo-collega’s die samen met mij 
verantwoordelijk waren voor de groepen. Mijn vriend zorgde ervoor dat 
ik niet avonden/nachten/weekenden door bleef gaan. Hij gaf me ruimte 
om twee maanden naar Canada te gaan om met twee vooraanstaande 
onderzoekers te werken. En hij was mijn chau� eur, of mocht ik zijn auto 
lenen.”

Is er iets veranderd in je werk als leraar nu je 
gepromoveerd bent?
“Mijn promotor gaf me in het begin al het advies om ook de tijd te 
nemen voor mijn eigen ontwikkeling en onderwerpen buiten mijn 
directe focus te exploreren. Zo kwam ik op het onderwerp van ‘Het 
stimuleren en waarderen van het gebruik van de thuistalen van de leer-
lingen’, dat een beetje buiten mijn promotie-onderwerp viel. Hier ben ik 
meer over gaan lezen, hier ligt nu echt mijn hart en dit is inmiddels een 
van de speerpunten in mijn werk geworden.”

Heb jij advies voor leraren die een promotiebeurs 
willen aanvragen?
“Ik vond het geweldig om mijn project helemaal zelf vorm te geven. 
Het nadeel daarvan was wel dat ik er op veel gebieden ook alleen voor 
stond. Ik had geen team waarmee ik mijn data kon (ver)delen en met wie 
ik samen beslissingen nam in groter verband. Het is best zonde dat ik 
hierdoor lang niet alle data heb kunnen analyseren. Ik zou leraren willen 
stimuleren om in een grotere groep onderzoekers te gaan werken zodat 
je met elkaar meer kunt bereiken.”  



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 hierover. Via mijn site houd ik jullie 
graag op de hoogte van de (tijdelijk) gratis en nieuwste apps voor kinderen en onderwijs. Regelmatig schrijf ik recensies en blog ik over diverse onderwijsmaterialen. Ben je 

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

Math Juf Jannie Klokkijken– PO 
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 4,79/€ 4,99
Deze nieuwste app van Juf Jannie bevat vier levels. Ieder level bevat vier of meer oefeningen. Bij de oefeningen kun je kiezen voor: hele uren, halve uren, 
kwartieren, vijf minuten, minuten of een mix. In het eerste level vind je opdrachten met de analoge klok. In level 2 oefen je verder met de analoge klok, 
alleen worden de opdrachten moeilijker. Bijvoorbeeld: zet de klok een kwartier later. In level drie maak je kennis met de digitale klok waarbij het gaat om 
herkennen, digitaal koppelen aan analoog en volgorde van tijden. In het laatste level staat het rekenen met tijden centraal. Hierbij gaat het om vroeger en 
later. Maar ook redactiesommen met klokkijken. Een zeer uitgebreide app over klokkijken, een aanrader tijdens de rekenlessen.

Toca Hair Salon 3 – PO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis (bevat in-app-aankopen)
De Toca Boca apps bestaan al heel wat jaren en ze blijven populair bij kinderen. De app bevat geen gesproken taal. In deze app kun je als kind creatief aan 
de slag met kapsels en ben je voor even een echte kapper. De app bevat in-app-aankopen. Maar met de gratis onderdelen kun je ook leuk spelen. Kies 
één van de zestien karakters en ga aan de slag. Denk hierbij aan knippen, kammen, verschillende producten voor in de haren, verschillende kleuren verf, 
krullen, stijlen en meer. Ook bepaal je welke muziek er in de kapsalon gedraaid gaat worden. Een leuke app wanneer je werkt aan thema ‘de kapper’.

My City Dierenopvang – PO 
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 2,99/€ 3,49
Met de apps van My City bedenk je jouw eigen avontuur en speel je jouw verhaal met de vele karakters en verschillende omgevingen. Er is veel interactie 
in dit spel. Bijna alles wat je ziet kan bewegen, maakt geluid of reageert op iets. In deze app staat de dierenopvang centraal. Met bekende huisdieren en 
exotische dieren. Neem plaats in de wachtkamer, verzorg de dieren, speel met ze buiten en nog veel meer. Heb je meer apps van My City? Dan kun je ze met 
elkaar verbinden. De app is multi-touch zodat je met meerdere kinderen tegelijk kunt spelen. 

Op reis in de ruimte! – PO 
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis

In ‘Op reis in de ruimte’ zijn er vier planeten: taalplaneet, rekenplaneet, speelplaneet en leesplaneet. Voor de laatste planeet heb je een code nodig. 
Deze vind je in het gelijknamige prentenboek. Te bestellen via de link in de app. Met deze code heb je toegang tot meer educatieve spellen en een ingesproken 

en interactief verhaal. De rekenplaneet bestaat uit: tellen, sommen, getallenrij, schaduwen en matrix. Bij instelling kun je de sommen en het tellen instellen. 
Hiermee maak je de app meer op maat voor het kind. Op de taalplaneet kun je oefenen met schrijven, letters, woorden, woordenschat en wat hoort er niet bij. 

En op de speelplaneet speel je memorie, tekenen, raket race en mozaïek. De app bevat een flink aantal educatieve spellen, geschikt voor kinderen uit groep 1, 2 
en 3. En sluit aan bij de belevingswereld van het jonge kind. Ook ontvangt het kind complimenten voor goede antwoorden of het oplossen van een spel.

 Extra leuk bij het thema ‘de ruimte’.

Moji Multi – PO
Geschikt voor iPad en iPhone – Gratis

Nogmaals een rekenapp. Alleen nu meer voor de midden- en bovenbouw. De Moji Multi app bestaat uit drie verschillende niveaus: de tafels tot en met 7, tot en 
met 10 en tot en met 13. Ieder niveau bevat vier oefeningen met de gekozen tafels. De sommen liggen in de vorm van een matrix. Je moet zowel horizontaal als 

verticaal bij de cijfers kijken. Het antwoord schuif je in het goede vakje. Een eenvoudige app, maar prima geschikt om tafels mee te oefenen of herhalen.

Susan Tipt AppsSusan Tipt Apps

Onderwijsapp

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

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
tekst: Susan Spekschoor28
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Lesidee

Gebruik je Digibord als een ProGebruik je Digibord als een Pro

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps

Tools

Start je les met een puzzel op het digibord! Een 

super eenvoudige tool in Prowise Presenter.

Wat je onder andere leert:

Digibord

Laat leerlingen hun gemaakte werk op het 

digibord ‘streamen’.

Interactie

ProConnect en ProQuiz zijn fantastische tools 

om je digibord en tablets te verbinden en zo 

een interactieve les te geven. Meester Sander 

legt je stap voor stap uit hoe je dit zelf kunt 

maken en gebruiken (ook met jonge kinderen).

Meester Sander is sinds 2010 kleutermeester en gek op alle nieuwe mogelijkheden 

die ICT biedt in de klas. In deze cursus geeft hij in korte video’s uitleg over de tools 

die je kunt gebruiken in de klas.

Leer alles over je digitale schoolbord

Leuk zo’n scherm in je klas, maar wat kan je er allemaal mee? In deze cursus leer je welke tools jij kunt inzetten 

zodat je je straks een pro voelt tijdens je lessen. Alle tools die voorbijkomen zijn gratis te gebruiken en voor 

iedereen beschikbaar via internet. Na deze cursus ken je alle ins en outs van Prowise Presenter en je digibord!

Wil jij ook alles uit je digitale schoolbord halen?
Schrijf je dan gratis in via bit.ly/VivesPro.
Je kunt deze cursus in je eigen tempo volgen.

Geschikt voor

leerkrachten van

groep 1 t/m groep 8!
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Advertorial 
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Digitalisering in het onderwijs heeft door de coronacrisis een vlucht genomen. Over de 

positieve ontwikkelingen ervan en kanttekeningen erbij schreven Mirjam Remie en Menno Sedee 

deze zomervakantie een interessant drieluik in het NRC. Ze citeren daarin diverse onderzoekers 

en onderwijsprofessionals. Artikelen gemist? Hieronder pik ik de belangrijkste bevindingen van 

de auteurs eruit en deel ik mijn reflectie daarop.

Te grote afhankelijkheid van techbedrijven 
Voor het onderwijs loert het gevaar van te grote afhankelijkheid van 
technologiebedrijven en softwareleveranciers. Dit zogenaamde ‘lock-in’ 
mechanisme speelde recent nog toen de eigenaar van administratiesys-
teem Magister opeens het licentietarief met maar liefst 30% verhoogde. 
Als school lijk je op dat moment geen kant op te kunnen, omdat je er zo 
afhankelijk van bent en er geen of nauwelijks een alternatief lijkt te zijn. 

Hetzelfde geldt voor de afhankelijkheid van Google of Microsoft. Inmid-
dels maakt 70% van de scholen gebruik van Google-producten. “Met 
goedkope of gratis onderwijsproducten werft Google jonge mensen al 
vroeg als klant”, aldus hoogleraar José van Dijck (Universiteit Utrecht). 
Meer dan de helft van de basisscholen werkt inmiddels met een 

Is een schrift soms 
beter dan een laptop? 

Bronnen
Auteurs: Mirjam Remie en Menno Sedee 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/20/een-schrift-is-soms-beter-dan-een-laptop-a4006489 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/19/scholen-willen-samen-sterker-staan-tegenover-de-techsector-a4006418 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/22/je-ouders-weten-je-cijfer-eerder-dan-jijzelf-a4006710

omgeving als Snappet of Gynzy. De coronacrisis, die ervoor zorgde dat 
kinderen onderwijs op afstand gingen volgen, heeft die afhankelijkheid 
alleen maar versterkt. Scholen en besturen doen serieuze pogingen een 
vuist te maken, bijvoorbeeld door lid te worden van inkoopcoöperatie 
SIVON en zich op die manier beter te wapenen tegen deze risico’s.

Ondoordacht digitaliseren 
Niels Kerssens, die aan de Universiteit Utrecht onderzoek doet naar 
technologie in het onderwijs, zegt een aantal rake zaken: “Er wordt veel 
ondoordacht gedigitaliseerd door scholen. Docenten ervaren tijdsdruk 
en er is weinig expertise op dit gebied. Men denkt te weinig na over de 
nadelen: bedreiging van privacy bijvoorbeeld, of verlies van het contact 
tussen leraar en leerling.” 
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Digitalisering in het onderwijs heeft door de coronacrisis een vlucht genomen. Over de 

positieve ontwikkelingen ervan en kanttekeningen erbij schreven Mirjam Remie en Menno Sedee 

deze zomervakantie een interessant drieluik in het NRC. Ze citeren daarin diverse onderzoekers 

en onderwijsprofessionals. Artikelen gemist? Hieronder pik ik de belangrijkste bevindingen van 

de auteurs eruit en deel ik mijn reflectie daarop.

Door de coronacrisis heeft digitalisering in het onderwijs wereldwijd 
een vlucht genomen, zowel in het gebruik van devices en applicaties, 
als digitale lesmethodes en videoplatforms. “Maar meer doordacht is 
de aanschaf van technologie niet geworden”, aldus Kerssens. “Scholen 
waren alleen bezig met de vraag: hoe kunnen we ons onderwijs zo 
snel mogelijk hervatten? Het ging weinig over waarden: wat vind je als 
school belangrijk?”

Gepersonaliseerd leren en privacy 
Hoogleraar van Dijck plaatst wat kritische kanttekeningen bij de trend 
gepersonaliseerd leren. Daarbij krijgt ieder kind les op zijn eigen niveau, 
vaak doordat de software de leerstof op het kind aanpast. Van Dijck: 
“Daar is niets mis mee, als een school de consequenties maar overdenkt. 
Hebben docenten zeggenschap over het algoritme dat bepaalt welke 
sommen een kind krijgt? Weten zij op welk didactisch principe dat 
gestoeld is?” Het nadenken over ethische vraagstukken bij de aanschaf 
van technologie is sowieso een belangrijk aandachtspunt, zo stelde Ken-
nisnet eerder dit jaar ook al. 

Een andere kritische kanttekening is te maken bij privacy van leerling-
data door het toegenomen gebruik van technologie. Zelfs de Tweede 
Kamer is daarop gedoken. 

Reflectie op het drieluik
In de praktijk herkennen mijn collega-onderwijsadviseurs en ik veel 
van de bovenstaande geluiden. Het is een goede zaak dat scholen en 
besturen kritisch zijn en blijven op de invloed van technologiebedrij-
ven.

Een stevige onderwijsvisie en -strategie is van groot belang. Scholen 
moeten beter nadenken wat ze met digitalisering willen bereiken en 
hoe dat in hun onderwijs past. Tegelijkertijd kunnen we onszelf afvra-
gen of het reëel is te verwachten dat het onderwijs door de alsmaar 
groeiende bomen het bos nog ziet. Goed, gedegen en onafhankelijk 
advies van mensen met kennis van zaken is schaars. 

Voor wat betreft de privacy van leerlingdata ervaren wij nog dage-
lijks dat de prioriteit voor bescherming ervan te laag is. We staan 
nauwelijks meer te kijken wekelijkse datalekken waarbij duizenden of 
miljoenen gegevens op straat liggen of in verkeerde handen komen. 
We onderschatten de impact van onze digitale voetstappen op de 
middellange en lange termijn. 

Ook wij merken dat de aanschaf van ICT vaak techniekgedreven en 
onvoldoende doordacht plaatsvindt. En ja: soms kan een schrift inder-
daad beter zijn dan een device. Tegelijkertijd leven we in 2020 en daar 
hoort een beredeneerde inzet van technologie echt bij. Ook vind ik 
het niet terecht om gepersonaliseerd leren met behulp van digitale 
leermiddelen neer te zetten als een geïndividualiseerd, egocentrisch 
proces. Leren met én zonder ICT is en moet een sociaal proces blijven, 
waarbij van en met elkaar geleerd wordt. 



Wat viel jullie op aan het onderwijs daar?
Tijs: “Het eerste dat me opviel was dat de groepen zo groot zijn en dat 
de leerlingen zo dicht op elkaar zitten in de lokalen. Ik ging met mijn 
buddy naar een les met 75 leerlingen; ik dacht wow, wat veel. Maar hij 
zei: ‘It is very calm today, normally there are 82 of us’.”
Edwin: “De regio van Jimma, waar wij waren, kent twee hoofdtalen (in 
heel Ethiopië zijn dat er 27). Op ‘onze’ school wordt daarom ‘s ochtends 
lesgegeven aan leerlingen met Amhaars als thuistaal, en ’s middags 
aan de Oromi-sprekende leerlingen. Zo kunnen dubbel zoveel kinderen 
(2.400 in totaal) gebruik maken van het schoolgebouw. Er zijn grote 
leeftijdsverschillen in elke klas. Je zag soms een kind van 10 jaar naast 
iemand van 18 in dezelfde klas zitten; die hadden hetzelfde niveau.”

Hoe is het met voorzieningen en schoolmateriaal?
Tijs: “Internet is er niet. Er is één computerlokaal met een paar 
computers. Er is geen stromend water en de elektriciteit doet het maar 
heel soms.”
Edwin: “Leerlingen delen de boeken, waar ze met soms wel tien 
kinderen omheen zitten. Alleen rijke kinderen hebben een eigen schrift 
en een eigen pen. Vaak zie je in groepjes maar één of twee leerlingen 
schrijven, meer materiaal is er niet.”
Ruben: “De leraar gebruikt een (vaak bobbelig) krijtbord. Boeken 
worden soms van de ene kant van het lokaal naar de andere kant 
doorgegeven. Voor huiswerk spreken ze met elkaar af: ‘Neem jij het 
boek vandaag mee naar huis, dan doe ik dat morgen’.”

Onderwijs daar en hier, 
overeenkomsten en verschillen
Vlak voor de corona-epidemie wereldwijd toesloeg, reisden 24 Nederlandse leerlingen en 11 
docenten met stichting Edukans voor anderhalve week naar Jimma in Ethiopië. Om te zien hoe 

het leven, de cultuur en het onderwijs daar verschillen van wat zij in Nederland gewend zijn. Maar 

ook om parallellen te vinden, verbinding te zoeken, van elkaar te leren en vriendschappen te sluiten. 

Van Christelijk College De Populier uit Den Haag gingen mee: Edwin van Splunter, docent Duits en 

godsdienst, en de leerlingen Tijs Wiersma uit 3 mavo en Ruben Pronk uit 4 havo. VIVES interviewde 

dit drietal via Microsoft Teams.

Onderwijs uitwisselingsreis naar Ethiopië

tekst en foto’s: Carla Desain32
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Met zoveel leerlingen in één klas, is dat niet heel 
rommelig?
Ruben: “Nee, iedereen zit opvallend stil en aandachtig te luisteren als de 
leraar aan het woord is.
Als de leraar een vraag stelt aan een leerling, staat die op en geeft 
antwoord. Als dat antwoord goed is, begint de hele klas te klappen; 
is het fout, dan volgt uitleg. Ik vond het echt mooi om te zien hoe 
respectvol de leerlingen luisteren naar de leraren. Hoe vaak er hier in 
Nederland helemaal niet geluisterd wordt in de klas, of zelfs met propjes 
wordt gegooid... Dat komt daar niet voor.”
Edwin: “Mij trof ook die rust tijdens de lessen. Leerlingen luisteren niet 
alleen naar de leraar, maar ook naar elkaar als een van hen stof uitlegt 
aan de rest van het groepje. Ook bij het maken van opdrachten wordt in 
alle rust overlegd.”

Dat klinkt of ze onderwijs heel belangrijk vinden?
Tijs: “De meeste kinderen realiseren zich wel hoe belangrijk onderwijs is, 
maar er zijn best wat belemmeringen. Sommige ouders willen liever dat 
hun kind geld verdient dan naar school gaat, zeker als het gezin arm is. 
Of een leerling moet voor jongere broertjes en zusjes zorgen als ouders 
gaan werken. Wat ook veel schijnt voor te komen, is dat kinderen al jong 
verslaafd raken aan drugs of alcohol; en dan stoppen met school.”
Ruben: “Bovendien is de school voor veel leerlingen behoorlijk ver 
weg. De meeste kinderen komen lopend. Als ze een fiets hebben, zijn 
de slechte wegen een obstakel: vol gaten, hobbels en keien. En meisjes 
worden onderweg naar school vaak lastiggevallen door opdringerige 
mannen. Allemaal dingen die het makkelijk maken om dan maar te 
stoppen met school.”

Doet de school hier iets aan?
Ruben: “Leerlingen krijgen lifeskills-lessen, waarin ze leren over hoe 
belangrijk het is om gezond te leven, niet te roken, te drinken of drugs 
te gebruiken. Mijn buddy wees mij op een bordje met ‘no smoking’ 
en zei met volle overtuiging ‘smoking is bad for you’. Dat had hij in de 
Lifeskills-lessen geleerd.”
Tijs: “Ook leren ze hoe ze kunnen omgaan met de druk van buitenaf om 
te stoppen met school. Bijvoorbeeld door hun ouders uit te leggen dat 
als ze hun school afmaken, ze later een betere baan kunnen krijgen en 
dus meer kunnen verdienen. Dat dat beter is voor hun toekomst dan nu 
al te gaan werken. In die lifeskills-lessen doen ze veel aan ‘roleplay’ om 
oplossingen voor problemen te bedenken. In mijn groepje bedachten 
we dat als een godfather of -mother voor de kleintjes zorgt, de oudere 
kinderen gewoon naar school kunnen.”
Ruben: “Bij ons ging het over de meisjes die zich niet veilig voelen op 
weg naar school. En dat ze dan met elkaar kunnen afspreken om in een 
groepje te lopen.”

Is er veel armoede?
Ruben: “Ethiopië is een heel arm land, met grote verschillen tussen 

Onderwijs daar en hier, 
overeenkomsten en verschillen

mensen. Je zag kinderen met oorbellen, hele mooie hoofddoeken 
en nagellak. Sommigen hadden een stenen huisje, een waterfilter 
en een tv. Maar mijn buddy heb ik in die tien dagen maar met twee 
verschillende shirts gezien. Hij woont met z’n gezin van vier personen in 
een zelfgemaakt huisje van 2 bij 3 meter van hout, klei en riet, met een 
golfplaten dak. En er waren mensen die nog minder hadden…”
Tijs: “Ook of ze genoeg te eten hebben, verschilt heel erg per familie. Als 
ze geluk hebben, hebben een klein eigen stukje land waar mango- en 
bananenbomen staan en waar ze groenten verbouwen.” 
Edwin: “En dan hebben ze momenteel ook nog te kampen met een 
sprinkhanenplaag. Toen er een zwerm werd gesignaleerd bij ‘onze’ 
school, holden alle leerlingen naar buiten, braken boomtakken af en 
probeerden zoveel mogelijk sprinkhanen uit de lucht te meppen en 
dood te maken. Dat scheelde weer opgevreten oogst.”

Vertel eens wat over het verschil in cultuur?
Edwin: “Dat verschil in cultuur is enorm groot. Wij zijn heel erg gericht 
op resultaat, op tijd en op problemen oplossen. Zij vertellen eerst 
uitgebreid over de context en het gevoel vóór ze antwoord geven op 
een vraag. Daar moest ik wel aan wennen.”
Ruben: “Mij viel op hoe onzeker zij zich voelden; ze konden zich 
bijvoorbeeld bijna niet voorstellen dat wij hun eten erg lekker vonden. 
Ze vroegen ons: ‘Wat komen jullie westerse slimme mensen doen bij ons 
dommige volkje?’ Terwijl wij ook heel veel van hen hebben geleerd; we 
zijn anders, niet beter of slimmer.”
Edwin: “Dat zag ik ook bij de leraren. Ze hadden echt verwacht dat wij 
blanken even kwamen vertellen hoe zij het beter moesten doen. Terwijl 
het ons erom ging om van elkaar te leren op voet van gelijkheid.”

Hoe maak je contact over de taal- en cultuurbarrière 
heen?
Tijs: “We begonnen met spelletjes als ‘Hoofd, schouders, knie en 
teen’; eerst in het Engels, toen in Amhaars, Oromi en tenslotte in het 
Nederlands. Dat was hilarisch. Onze buddy’s zijn geweldige gasten en 
meiden met wie je gewoon erg kunt lachen. Verder hebben we veel 
getekend om zo te communiceren over ons leven, ons huis, onze familie 
en onze school. Opvallend hoeveel je al tekenend over elkaar te weten 
komt.”
Edwin: “Natuurlijk is de culturele context en de welvaart totaal anders, 
maar het lukte ons om elkaar wederzijds te respecteren in wie we 
zijn. Mooi om te zien dat ondanks die enorme verschillen er toch al 
snel veel overeenkomsten bleken te zijn. Je zag binnen een paar uur 
de verbinding en het onderlinge contact groeien en de groep steeds 
hechter worden. Dat heeft diepe indruk gemaakt op iedereen.”
Ruben: “Op de Edukans-informatiedag vóór onze reis werd ons verteld 
dat in Ethiopië iemand soms een arm om je heen slaat als teken dat je 

In Nederland is het vaak: Pakken wat 
je pakken kan. In Ethiopië is het echt: 
delen wat je delen kan
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een goeie vriend van ‘m bent. Mijn buddy Binyam deed dat al aan het 
einde van de eerste dag. De rest van de week liepen hij en ik steeds 
hand in hand of met een arm om elkaar heen. Ook al was er een hele 
barrière qua taal en cultuur, we begrepen elkaar allemaal op één of 
andere manier echt via gebaren, tekeningen, spelletjes en voetbal.”

Hoe staat het met het niveau van de leraren?
Edwin: “Dat verschilt enorm. DEC, de Ethiopische partner-
onderwijsorganisatie van Edukans, stimuleert scholen om het 
onderwijs op een hoger niveau te krijgen. In dat kader is de bezoekende 
docenten gevraagd om een aantal workshops te geven. De eerste 
workshop ging over het belang van huiswerk voor de verwerking 
van de lesstof. Huiswerk geven is daar niet gebruikelijk, deels door de 
onderwijskundige visie, deels door praktische belemmeringen: het 
is daar ’s avonds al donker. Er is nauwelijks elektriciteit; en kerosine 
lampen zijn duur in het gebruik en gevaarlijk in de houten huizen. 
Zonnepaneellampjes, gesponsord door de Postcode Loterij, bieden 
uitkomst. En wij bespraken waaraan goede huiswerkopdrachten moeten 
voldoen.
Onze tweede workshop ging over activerende lesvormen: hoe kun je 
een les, ook met zoveel leerlingen, anders inrichten dan dat de docent 
praat, terwijl alle leerlingen luisteren. 
En de derde workshop ging over goede feedback geven en bij elkaar 
in de les gaan kijken. Dat is daar echt ongebruikelijk, omdat de 
anciënniteit van een docent voorop staat. Of je nou goed bent of niet, 
wie het langste lesgeeft, is de leraar. En begin je net, dan heb je niets te 
vertellen. In die workshop vertelde ik dat ik al 31 jaar voor de klas sta; en 
dat ik het heel fijn vind als mijn collega – die pas 5 jaar lesgeeft – bij mij 
komt kijken. Dat ik veel kan leren van haar frisse blik en inzichten.”

Wat zou je wel willen overnemen van hoe het daar 
gaat?
Ruben: “Het lijkt me wel wat als in Nederland meer respect zou komen 
voor docenten, en meer waardering voor het onderwijs. Dat leerlingen 
bijvoorbeeld geen zin hebben in wiskunde en dan gewoon niet 
gaan, zou daar onbestaanbaar zijn. Ook dat mensen blij zijn met het 
weinige dat ze hebben en altijd alles met je willen delen, vond ik een 
verademing. Verder zei iemand van ons: ‘Wij hebben de klok, zij hebben 
de tijd’. Dat zou ik over willen nemen; dat ik meer de tijd neem voor 
mensen en echt stilsta bij wat ik doe. In plaats van alles zo snel mogelijk 
af te willen raffelen.”

Was het moeilijk om afscheid te nemen?
Ruben: “Ja, heel moeilijk. Onze band was in die korte tijd echt sterk 
geworden en we hebben zoveel van elkaar geleerd. We schreven 
emotionele afscheidsbrieven voor elkaar. Mijn buddy schreef ‘I love 
you, my brother’ en dat hij door het contact met ons, met mij, nog 
gemotiveerder was voor school: ‘I will go to secondary school and 
university. Then I get good money so I can visit you!’ Iedereen moest 
huilen. We realiseerden ons dat we elkaar waarschijnlijk nooit meer 
zouden zien… Contact houden vanaf hier is lastig; mijn buddy heeft geen 
internet, WhatsApp of Instagram. En ik ben bang dat hij ervoor moet 
betalen als ik hem een sms stuur. Dus Tijs, Edwin en ik gaan een brief 
schrijven met foto’s erin.”
Tijs: “Ik mis het contact met mijn buddy en de andere kinderen op 
school heel erg. Ik wil graag schrijven dat ik hem heel erg mis en aan 
hem blijf denken. Dat ik net een hele mooie tijd vond, die ik zo over zou 
willen doen, honderdduizend procent zeker. Dat het met mij en mijn 
familie goed gaat en dat ik hoop dat hij het goed heeft. En dat hij z’n 
best moet blijven doen op school en op voetbal. Ik wil hem ook gewoon 
laten weten dat ik er voor hem ben.”

Wat hebben jullie geleerd dat jullie willen doorgeven 
aan de lezers van Vives?
Ruben: “Probeer minder te zeuren, want het leven hier in Nederland is 
echt heel goed. En verder: je hoeft niet het nieuwste model telefoon te 
hebben, er op een bepaalde manier uit te zien, of hetzelfde te doen als 
de anderen, om erbij te horen. Laat je niet gek maken door groepsdruk. 
Wees jezelf, doe gewoon wat je zelf wilt en waar je je zelf goed bij voelt. 
En als je dromen hebt, ga er dan ook voor…”
Tijs: “Bij mij gaat het over delen. In Nederland is het vaak: ‘Pakken wat je 
pakken kan’, maar daar is het echt: ‘Delen wat je delen kan’. Toen ik mijn 
buddy een mueslireep gaf, begon hij meteen stukjes uit te delen aan 
iedereen. Die houding wil ik hier graag terugzien.”
Edwin: “Deze reis was een eyeopener van jewelste. Het heeft niet alleen 
de leerlingen, maar ook mij verrijkt en mijn rol als docent verdiept. 
Ik was niet alleen reisleider maar ook reisgenoot; ik realiseerde 
me dat ik dat dus ook op school ben. Ik zou scholen dan ook willen 
oproepen om ook mee te gaan doen met de reizen van Edukans, een 
levensveranderende ervaring voor iedereen.”  

Over Edukans

‘Een kind dat leert, is een kind met kansen. Al tientallen jaren 
werkt Edukans in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke 
onderwijs. In Ethiopië betaalt de overheid het onderwijs, 
daardoor gaat 94% van de kinderen er naar school. Helaas is 
het met de onderwijskwaliteit niet zo best gesteld: klassen zijn 
overvol, docenten zijn slecht opgeleid en er is veel te weinig 
goed lesmateriaal. De kinderen steken daardoor weinig op van de 
lessen die ze volgen. 

Edukans werkt samen met 82 Ethiopische scholen om de 
kwaliteit van het onderwijs structureel te verbeteren: het 
schoolgebouw en de materialen, de kwaliteit van de leraren en 
het schoolmanagement. Ouders en de gemeenschap worden 
betrokken bij het onderwijs en er wordt voor gezorgd dat de 
school geschikt is voor jongens en voor meisjes.’ 
(Bron: www.edukans.nl)
 
Edukans organiseert en begeleidt reizen voor Nederlandse 
leerlingen en docenten naar scholen in ontwikkelingslanden. Het 
reisgeld (1700 euro per persoon) wordt over het algemeen door 
de Nederlandse school betaald. De bedoeling is dat de reizigers 
– eenmaal terug in Nederland – lezingen geven aan leerlingen, 
leraren en ouders. En sponsorgeld inzamelen voor het werk van 
Edukans: het onderwijs in ontwikkelingslanden verbeteren. Edwin: 
“Op De Populier was ons streefbedrag voor 2020: dertigduizend 
euro. Dat leek haalbaar, tot de coronacrisis uitbrak. Geen 
sponsorloop dit jaar… Dat gaan we later wel inhalen.”

christelijk-college-de-populier3.inactievooredukans.nl
Een reisverslag van de reis naar Jimma is hier te 
bekijken: youtu.be/Z1AE3HF6p6I 
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tekst: Bertus Meijer 36

• Ik (nog in de opgewonden adrenalinestand): “Hoe vond je het?”
•  Leerling (onderuitgezakt, nasaal): “Saaaaaaaaaai. Ik verveelde me 

eige.”
•  Ik (adrenalinepeil zakt snel): “Wat jammer, wat vond je saai? Vond je 

het ballet, het ingehuurde veertig-koppig symfonieorkest, de acro-
baten, de vliegtuigshow, Justin Bieber, de live raketlancering dan 
niet leuk?”

•  Leerling (nog steeds nasaal): “Neeeeeeeee. He’k al 1000 keer gezien. 
Op Joetjoep.”

•  Ik: “Wat was er dan saai aan?” (natuurlijk een onnozele vraag, maar 
je moet wat. Een adrenalinerush doet rare dingen met mensen)

•  Leerling (met wijd armgebaar): “Weenie. Ik denk alles.”

En ik vergeet op slag de negenentwintig enthousiastelingen en neem de 
drie verveelde saaierds mee naar huis. Want ontevreden snuitjes voelen 
nu eenmaal ongemakkelijk. Bij ouders en leerkrachten.

Wat is dat toch met verveling en saaiheid?
Ik denk dat we vijf oorzaken van verveling kennen:
a) Verveling omdat de uitdaging ontbreekt (ik wil uitdaging)
b) Nieuwsgierigheid ontbreekt (ik wil meer willen weten)
c) Omdat kinderen de stof niet oppikken (ik wil het begrijpen)
d) Om lastige situaties te weerstaan (ik wil overleven)
e) En soms ook gewoon puberale landerigheid (ik wil iets willen)

a. Verveling omdat de uitdaging ontbreekt
DISCLAIMER: Deze column gaat met nadruk niet over meer- en hoogbe-
gaafde kinderen. Die hebben een geheel andere manier van benaderen 
nodig. Een aanpak met erkenning voor hun hoogbegaafdheid en uitdag-
ingen op niveau. Belangrijk om te weten voor men in de gordijnen klimt. 
Ik denk hier later eens een column aan te wijden.

b. Verveling omdat de nieuwsgierigheid ontbreekt
De 19e-eeuwse Duitse filosoof Arthur Schopenhauer ziet in nieuws-
gierigheid de weg uit verveling. Antropoloog Linton gaat verder door 
te stellen dat verveling het startpunt van iedere culturele vooruitgang 
is. (1) Loewenstein stelt zelfs dat we verveling nodig hebben, omdat het 
een sein is dat we onze hersens weer aan het werk moeten zetten. In die 
zin is verveling en saaie landerigheid zo slecht nog niet. Nieuwsgierig-
heid vindt zijn bodem in al aanwezige kennis. (1) Zonder voorkennis is 
het lastig om nieuwsgierig te zijn. Ik lees uit nieuwsgierigheid een artikel 

over de ontdekking van bakeliet. Dat had ik niet gedaan als ik deze 
stof niet al kende, er niet al iets vanaf wist. Voorkennis had. Ik ben dan 
benieuwd naar de ontstaansgeschiedenis. Anders had ik alleen de kop 
van het artikel gesneld en was verder gegaan. Het is onze taak is het om 
die nieuwsgierig makende voorkennis aan te beiden en daarop voort te 
borduren. 

c. Schijnbare verveling omdat de stof niet opgepikt wordt
Soms moet je bij het woord saai verder kijken en iets checken. Soms 
zegt een kind dat de rekenles of taalles saai was. Zo’n les die eigenlijk 
gewoon maar een les was. Check dan even of ze de lesstof hebben 
opgepikt. Zit het wel goed met de voorkennis? Kinderen hebben 
namelijk de neiging om iets saai te noemen als ze het eigenlijk nog niet 
snappen of te moeilijk vinden. Hun woorden schieten tekort. Eigenlijk 
zeggen ze dan “Ik wil iets ….”. Ze willen de stof begrijpen. Dat vereist 
goede observatie. Dat kan wat mij betreft alleen in een live contact. Hoe 
leuk alle digitale oplossingen ook zijn. 

d. Om lastige situaties te verduren
Omgaan met lastige situaties krijg je niet cadeau. Dat moet je leren. Met 
vallen en opstaan.

Mijn hordenmoeder deed dat op haar manier. (2) Ze liet me liefdevol zelf 
de hindernis nemen. Kinderen zeggen soms dat ze iets saai of vervelend 
vinden terwijl de eigenlijke boodschap is dat ze de situatie onprettig, 
bedreigend of vervelend vinden. Ik weet dat lastige situaties soms 
onvermijdelijk zijn. Mijn opvoeders hebben me geleerd er toch maar 
tegenaan te gaan. In een veilige setting. Gun kinderen die setting van 
een veilig vangnet. Een vangnet vangt je als je iets doet dat je anders 
vermeden zou hebben. 

e. Gewoon puberale landerigheid
Als de vier bovenste oorzaken niet gelden, kan het zijn dat we gewoon 
met herkenbaar en verklaarbaar pubergedrag te maken hebben. 
Groepsdruk speelt daarbij ook nog eens een rol. Dus sluit eerst andere 
factoren uit alvorens ervan uit te gaan dat het om vervelen om het 
vervelen gaat.

Wat is saai eigenlijk?
Ik lees op woorden.org de synoniemen: eentonig en oninteressant. Maar 
ik lees iets veel boeienders op die site: “Altijd met je neus in de boeken” 

Soms vraag ik aan mijn prepuber-klas wat ze van iets vinden. Meestal als ik vol in 

de organisatiestand ben gegaan en alle toeters en bellen heb laten klinken. Ik wil ook 

weleens een beetje bevestiging. Het gros is enthousiast, maar er zijn er altijd een paar 

waarbij zich de volgende dialoog ontwikkelt:

Ik wil iets… 
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Het lijkt dat verveling 
soms onontkoombaar is 

Bertus Meijer 
Onderwijsenzo
facebook.com/onderwijsenzo

als uitdrukking die saai betekent zonder het woord zelf te noemen (3). 
Mijn hemel, dit gaat over mij. Ik ben echt saai! Met je neus in de boeken 
zitten is blijkbaar synoniem met saai. 

Ik ben op internet aan het zoeken gegaan en moest hard zoeken. 
Verveling is een alledaags gebeuren, maar wetenschappelijk een bijna 
onontgonnen terrein. Tegenwoordig verschijnt er wel meer literatuur 
over de kunst van het niksen. Ik kom wel bergen tips tegen om verveling 
te verdrijven. Het is blijkbaar erg onwenselijk om je te vervelen. Het 
moet verdreven worden. Weg. Ver weg. En daar is een interventie voor 
nodig. 

Psycholoog Wijnand van Tilburg heeft zich er wel in verdiept (4). Hij ziet 
verveling als een evolutionair restant uit vroegere tijden. Net als pijn en 
verdriet. Het heeft nut. Het motiveert je tot zinvoller activiteiten. Het is 
trouwens een zuiver menselijke activiteit. Zover we weten verveelt een 
dier zich niet. Een blik op mijn oude waakpoes bevestigt dit. Ze kijkt wel 
soms verveeld (mijn interpretatie) naar het slingerende touwtje en loopt 
dan weg om dingen te doen die wel leuk zijn. Een muis doodmartelen 
bijvoorbeeld. 

Verveling als moment van reflectie: doe ik nu datgene wat ik echt 
wil? Jezelf dat afvragen kan natuurlijk nooit kwaad. Maar als ik deze 
psycholoog goed begrijp, moet het antwoord dus uit de verveelde zelf 
komen. Voorts is het goed om af en toe prikkelloos te zijn. Dit bevordert 
de concentratie en geeft het brein rust. Het kind dus een scherm of 
smartphone met een flitsend spel vol beloningen geven werkt dus con-
traproductief. Het brein zal geen rust vinden.

Hoe zit het met verveling en school?
“Verveling is het verlangen naar verlangens”, schreef Tolstoj al ergens in 
Anna Karenina.

Mensen en dus ook kinderen zijn voortdurend op zoek naar prikkels. Als 
die ontbreken, wordt dat al snel vertaald als “ik verveel me” of “ik vind 
het saai” De goede woorden ontbreken. Eigenlijk zeggen ze dus: “Ik wil 
iets willen.” In het onderwijs hebben we neiging de trukendoos open 
te trekken en kinderen onder te dompelen in schermpjes, praatlessen, 
gezamenlijke opdrachten, knutseldingetjes en andere interactieve 
zaken. Dat er kinderen zijn die hier totaal niet in gedijen vergeten we 
voor het gemak. Stilte is soms goed. Stilte voor de oren, maar ook stilte 
voor de ogen. (5)

Het grappige is dat we, nu we in de naweeën van de coronaschoolsluit-
ing zitten, veel berichten lezen waarin betoogd wordt dat het fijn is dat 
kinderen weer naar school gaan. Ze verveelden zich thuis. Het lijkt dat 
verveling soms onontkoombaar is. 

We vinden allemaal dat creativiteit belangrijk is. Verveling is een goed 
middel om je creativiteit aan te boren. Pedagoog Marit Langedijk zegt: 
“We leven op de agenda. Dat is aan de ene kant mooi, omdat we onszelf 
en onze kinderen veel ervaringen bieden. Aan de andere kant betekent 
het ook dat kinderen weinig zijn aangewezen op inventiviteit. Hun 
creativiteit wordt minder aangesproken wanneer het weekend of de 
vakantie vol zit met geplande activiteiten.” (6)

“Je maakt maar zin”, zei mijn moeder als ik ergens verveeld geen zin 
in had. Daarmee was de kous af. Ze was druk met op de hand wassen, 
koken op een tweepitter en het schrobben van de traploper. Zin maken, 
dat deed ik dan maar. Ik vermaakte me met de knopendoos, ontdekte 
dat de kat wil krabbelen als ze op haar rug ligt, kwam tot de ontdekking 
dat er kriebelzaadjes in rozenbottels zitten. Zo bouwde ik mijn dier-
baarste herinneringen op. Herinneringen die ik zonder mijn verveling 
niet had opgedaan. Op een gegeven moment verveelde ik me niet, maar 
ging ik zelf op pad. 

Het is mijn heilige overtuiging dat kinderen sindsdien niet veel verand-
erd zijn. Wij wel. Daar waar mijn moeder lak had aan mijn landerigheid, 
moet ze nu vermeden worden. Mijn moeder had geen tijd om zich druk 
te maken hierover en zeker niet om zich ongemakkelijk te voelen. Ze 
deed maar wat, en dat deed ze verdraaid goed.

Literatuur:
1.  http://nautil.us/issue/33/attraction/curiosity-depends-

on-what-you-already-know
2.  https://debasismeester.blogspot.

com/2019/03/022-mijn-moeder-was-een-horden-
moeder.html

3.  https://www.woorden.org/woord/saai
4.  https://www.volkskrant.nl/wetenschap/

een-ode-aan-de-verveling-waarom-het-goed-is-af-en-
toe-niets-te-doen-te-hebben~bf054bd6/

5.  https://www.beteronderwijsnederland.nl/forum/stilte-
in-de-school/

6.  https://www.rtlnieuws.nl/magazine/artikel/514221/
kinderen-hebben-vakantie-laat-ze-zich-lekker-vervelen

Maar nu de puberale verveling. Misschien moeten we kinderen op 
school ook af en te de kans geven zich te vervelen en dingen saai te 
vinden. De schooldagen zijn van minuut tot minuut volgepland. Kin-
deren mogen bij mij weleens een kwartiertje iets “voor zichzelf doen”. 
Het is leuk en zinvol om te observeren wat er gebeurt. Sommigen weten 
meteen wat ze moeten doen en pakken een boek, gaan tekenen of een 
spelletje doen. Anderen hebben anderen nodig en gaan samen spelen of 
iets anders doen.

Er zijn er altijd een paar die gaan lanterfanterig zoeken naar iets. Ze 
pakken wat en leggen het weer neer, ze lopen wat rond en kijken bij de 
anderen, ze lezen wat en leggen het boek opzij. De anderen klagen vaak 
dat ze vervelend zien. In het woord vervelend zit het woord vervelen.  
Na verloop van tijd komen ze altijd tot een activiteit. Soms nadat ze bij 
mij hebben geklaagd dat ze niks weten. Ik help ze dan niet. Een soort 
van geplande verveling in tegenstelling tot de saaiheid uit de eerste 
alinea’s. Laat maar. Plan niet. Er komt altijd iets creatiefs uit. 

Dus. Als kinderen zeggen dat iets saai is zeggen ze altijd “Ik wil iets ….”. 
Dat kan verschillende oorzaken hebben; te weinig uitdaging (denk aan 
hoog- en meerbegaafden), te veel uitdaging (de stof is nog te moeilijk of 
de uitleg hapert), een onprettige situatie (ik wil dat de situatie verand-
ert), de nieuwsgierigheid moet weer aangewakkerd worden (en de beste 
manier is aanhaken op voorkennis) of er is gewoon sprake van landerig-
heid. De eerste vier doen een beroep op ons vakmanschap.
De laatste is niet erg, daar moeten we ons niet ongemakkelijk over 
voelen. Laat gewoon af en toe maar eens gebeuren. Maar alleen als we 
zeker weten dat de eerste vier oorzaken niet opgaan.  



Universitair hoofddocent Felienne Hermans bedacht de ‘tussentaal’ 
Hedy om kinderen en jongeren stapsgewijs te leren programmeren. 
De naar uitvinder en filmster Hedy Lamarr vernoemde programmeertaal 

is geënt op hoe kinderen leren. “Als je leert schrijven, begin je bij de 

letters. Als je die goed kent, ga je over naar woorden en pas daarna 

volgen de zinnen met hoofdletters. Tot slot komt de interpunctie. 

Datzelfde principe hanteert Hedy. Kinderen leren programmeren aan 

de hand van levels. Na elk level komt er een programmeerregel bij”, 

geeft Felienne de kern weer.

F
elienne Hermans werkt bij het Leiden Institute of Advanced Com-
puter Science van de Universiteit van Leiden en leidt daar het 
Programming Education Research Lab. Met deze onderzoeks-
groep wil ze van betekenis zijn voor het programmeeronderwijs 

in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland. Naast haar werk aan 
de universiteit geeft Felienne al enkele jaren les op Lyceum Kralingen 
in Rotterdam. VIVES Magazine besteedde eerder aandacht aan deze 
school, vanwege het Codasium. Felienne leert tweedeklassers Python, 
een van de snelst groeiende programmeertalen ter wereld. De syntax 
van programmeren is in het begin voor leerlingen best lastig om te 
snappen, merkte Felienne, “maar dat is juist zo belangrijk om succesvol 
te kunnen programmeren. Als je één haakje fout typt, loop je meteen 
vast. In Scratch heb je dat probleem niet, want dan klik je gewoon blokjes 
aan. Maar bij Python en andere tekstuele programmeertalen is dat wel 
het geval.”

Sommige leerlingen pikken het snel op, maar veel ook niet, ervoer 
Felienne. “Die blijven lang worstelen of geven de moed op en dat is 
jammer.” Ze constateerde dat het vooral om leerlingen ging die met 
weinig zelfvertrouwen aan de programmeerlessen begonnen. “Bij ons op 
school waren dat specifiek meisjes en leerlingen die thuis weinig met de 
computer doen. Bij jongens geldt vaak: hoe exploratiever, hoe leuker. Bij 
veel meisjes is dat anders. Na drie keer proberen denken ze: “Zie je wel, ik 
kan het niet. Niets voor mij!”

Open source
De overgang van Scratch naar Python of een andere programmeertaal 
blijkt lastig. Daarom bedacht Felienne de ‘tussentaal’ Hedy. Daarmee 
wil ze leerlingen laten ervaren dat programmeren, net als veel andere 
dingen die je wilt leren, gewoon een kwestie van veel oefenen en nauw-
keurig werken is. 
Hedy neemt leerlingen stap voor stap mee en bouwt op naar een heuse 
programmeertaal, in dit geval Python. Voor zover Felienne en haar col-
lega’s konden nagaan, was zo’n ‘tussentaal’ er nog niet. 

Felienne begon in haar eentje. Ze ontwikkelde in open source, zodat 
iedereen de broncode kan bestuderen en aanpassen. Verklarende 
teksten schreef ze in het Nederlands en Engels. Al snel kreeg ze hulp 
vanuit alle delen van de wereld. Ook vertaalde iemand de site in het 
Spaans en in het Frans. 
Felienne doopte haar programmeertaal Hedy, een eerbetoon aan filmster 
en uitvinder Hedy Lamarr. 

“Ik bewonder haar. Ze was niet alleen een heel knappe vrouw qua uiter-
lijk, maar ook een uitvinder!” Naast haar filmcarrière stond Lamarr aan 
de basis van een techniek die nu wordt toegepast in vrijwel alle draad-
loze digitale communicatie. “Kern is het springen van het ene naar het 
andere level en dat heeft weer alles te maken met de programmeertaal 
Hedy”, legt Felienne uit. “Ze is echt belangrijk geweest. De jaarlijkse inter-

Met Hedy stap voor stap 
leren programmeren

Door Hedy heb ik geleerd om verhaaltjes te programmeren waarin meerdere personen een rol 
spelen. Ook kan ik kiezen of de persoon die het verhaal leest met één druk op de knop een 
goed of slecht einde wil van het verhaal. Verder heb ik geleerd dat ik zelf spelletjes kan mak-
en, zoals het spel regenwormen dat vaak als voorbeeld wordt gebruikt in dit programma. Ook 
kunnen kinderen wiskundesommen maken en tafels oefenen door dat in Hedy te program-
meren. Van het maken van afwaslijsten, via het maken van spelletjes en het maken van eigen 
liedjes, naar wiskundesommen en eigen verhalen, in dit programma is het allemaal mogelijk. 
Ik vind het erg nuttig en heb het gevoel dat ik er veel van leer.
- Ilhan, 3vwo

tekst en foto’s: Brigitte Bloem38
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Na drie levels begon ik het echt leuk te vinden om met Hedy te programmeren. 

Ik werd echt blij toen het steeds beter lukte. Ik merkte wel dat je alles heel nau-

wkeurig moet intypen, omdat je anders een foutmelding krijgt en je niet op het 

scherm ziet wat je van plan was. Soms moest ik meerdere keren iets proberen, 

voordat ik doorhad wat ik fout had gedaan. Ik hoop wel dat er snel levels bij 

komen, want ik wil weer verder met Hedy. 

- Fleurien, groep 8

nationale Dag van de Uitvinders wordt ter ere van Hedy Lamarr op haar 
geboortedag gehouden: 9 november, dat zegt wel wat.”

Lockdown
“Op het moment van de lockdown hadden we drie levels klaar”, vervolgt 
Felienne. “Toen de schoolgebouwen sloten hebben we in no time alles 
wat we hadden online gezet. We dachten dat als de kinderen met hun 
schoolwerk klaar waren, ze vast tijd over zouden hebben en hoe leuk is 
het dan om te leren programmeren! In de loop van de lockdown-weken 
hebben we nog vier levels online kunnen zetten. Op het moment dat 
de basisscholen weer opengingen, was Hedy al meer dan 50.000 keer 
gebruikt. Dat zijn geen unieke gebruikers, we kunnen enkel het aantal 
‘sessies’ tellen. Maar het zal je niet verbazen dat we met 50.000 keren 
dat Hedy in twee maanden tijd ‘gebruikt’ is, heel blij zijn.” Alles wat 
gebruikers van Hedy doen met het programma, wordt anoniem opgesla-
gen. Zo kunnen Felienne en haar collega’s precies zien wat goed gaat en 
waar nog verbeteringen nodig zijn. 

“Inmiddels hebben we zeven niveaus online staan en we hopen dat in 
september alle dertien niveaus beschikbaar zijn”, vertelt Felienne, “en 
misschien nog wel wat meer, omdat we ook kijken of we sommige levels 
uit moeten splitsen. Het kan zijn dat sommige stappen nog iets te groot 
zijn. Als gebruikers tien keer achter elkaar iets proberen en het is pas de 
elfde keer goed, dan moet er aan onze kant iets verbeteren. We willen 
natuurlijk niet dat kinderen afhaken en het idee krijgen dat het program-
meren hen toch niet lukt. We willen ze juist stap voor stap meenemen en 
ze het inzicht en zelfvertrouwen geven dat ze het kunnen. Daarom willen 
we niet te veel cognitieve belasting in één keer geven.”

Steeds beter
Zonder Covid19 en lockdown was Hedy anders getest. “Dan hadden we 
kinderen uitgenodigd om in ons lab met Hedy aan de slag te gaan en 
hadden we ze rechtstreeks kunnen volgen”, legt Felienne uit. “Normaal 
gesproken doen we observatiestudies en vragen we of de kinderen 
hardop willen denken, zodat we precies te weten komen waarom ze iets 
doen en waarom iets soms niet lukt en hoe ze dat oplossen. Nu gingen 
we met onze bèta-versie meteen ‘voor het echie’. Vanaf het begin kregen 
we veel reacties van gebruikers van Hedy én van hun ouders. De meeste 
kinderen waren erg enthousiast. Wel kwamen ze regelmatig met vragen. 
Hun ouders kwamen vaak met suggesties voor verbeteringen, vooral 
degenen die zelf in de ICT werkzaam zijn. Maar ook de kinderen zelf doen 
suggesties. Natuurlijk wegen we steeds af wat didactisch gewenst is en 
technisch handig is. We bouwen de programmeerstappen juist via de 
levels op, zodat kinderen het helemaal zelfstandig kunnen leren. Daarbij 
zoeken we steeds naar de goede balans. Door alle input van gebruikers 
wordt Hedy steeds beter.”

Link
hedycode.com 

Hedy op school
Hedy werkt op alle soorten devices, dus ook op mobiele telefoons. Alleen 
ervaart de gebruiker Hedy waarschijnlijk anders op een mobieltje, omdat 
dan een groot toetsenbord ontbreekt. Hedy draait online, via je browser. 
Je hoeft dus niets op eigen devices te installeren. En het is gratis. “Niets 
houdt kinderen dus tegen om met Hedy aan de slag te gaan”, lacht Feli-
enne. Juist omdat het zo’n stap-voor-stapprogramma is, waar kinderen 
zelfstandig mee kunnen werken, verwacht Felienne dat Hedy ook in het 
onderwijs heel goed bruikbaar is. “Het is met name geschikt voor leer-
lingen in groep 7 en 8 van de basisschool en in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs. Leraren kunnen meegroeien met hun leerlingen. 
Al blijft het natuurlijk lastig om leraren die weinig a� initeit met program-
meren hebben, mee te laten doen. Maar wie weet heeft het onderwijs 
op afstand tijdens de lockdown bij deze groep juist wat ‘knoppenangst’ 
weggenomen.” 

Toekomst
Op de vraag naar de toekomst van Hedy, antwoordt Felienne: “Een mens 
mag dromen hebben, toch? Het mooiste zou zijn als leraren zelf met 
Hedy opdrachten gaan bedenken. En dan bedoel ik niet per se infor-
matica-docenten, maar juist taaldocenten of docenten die een zaakvak 
geven. Hedy begint erg laagdrempelig en je kunt leerlingen gemakkelijk 
een verhaaltje laten schrijven of een quiz of toets laten programmeren. 
Natuurlijk is Hedy ook geschikt om in te zetten bij de bètavakken. We 
hopen dat leerlingen zo het besef krijgen dat ze op allerlei manieren wat 
aan programmeervaardigheden kunnen hebben.” 

Met Hedy stap voor stap 
leren programmeren

De Programmeerbende

Zeg je Felienne Hermans, dan zeg je ‘kinderen en jongeren enthou-
siast maken voor programmeren’. Dat was ook bekend bij schrijfster 
Inge Strijker, tevens docent en onderzoeker HBO-ICT op Hogeschool 
Windesheim. Inge schreef een boek waarin ze kinderen meer wilde 
vertellen over programmeren. Ze nam contact op met Felienne om 
haar boekidee te checken bij een expert op programmeergebied. 
Het gevolg was een intensieve samenwerking, met zowel een boek 
als een website als resultaat. In het boek werken de jonge Felienne, 
Pepijn, Noortje en Jan aan een programmeeropdracht voor een 
feestelijke markt op school om geld bij elkaar te brengen voor een 
lesrobot. De vier leerlingen uit groep 8 bedenken een muziekpro-
gramma, een stroopprinter, een kunstprogramma en een dansende 
robot. Terwijl ze daarmee bezig zijn, gebeurt er iets vervelends: 
het computersysteem van de school wordt gehackt. Geen enkele 
volwassene weet raad. Wat nu? Naast programmeurs worden de 
kinderen ineens ook speurders en zetten alles op alles om de hacker 
te ontmaskeren. Bij het boek hoort een website, waar de lezer uitleg 
vindt hoe je de verschillende programma’s in het boek zelf kunt 
maken met Scratch. Ook is hier een lesbrief te vinden waarmee 
leraren in de klas aan de slag kunnen met het boek én met de pro-
grammeeropdrachten. Het doel van boek en website is vooral om 
kinderen in de basisschoolleeftijd die zich niet van nature aange-
trokken voelen tot programmeren, op een speelse manier te laten 
ontdekken wat je met programmeren allemaal kunt maken.
www.programmeerbende.nl
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ME
Daltonschool Neptunus in de Amsterdamse wijk 
IJburg is een basisschool met profiel Wetenschap, 
Natuur en Technologie, en dat straalt ervanaf! 
Door het hele schoolgebouw staan bouwsels en 
experimenten. 

Wat NOU
JE ?MAAK

D
e ooit door bovenbouwleerlingen zelfgebouwde houten 
roeiboot doet dienst als knusse leesplek voor de kleuters. In het 
trapportaal hangt een met karton en ducttape gepimpte ligfiets. 
Op het dakterras wachten de plantenbakken verlangend op 

een nieuwe lente en draait de windwijzer van het weerstation overuren. 
Ondertussen scharrelen de schoolkippen onverstoorbaar door hun ren 
onder de zonnepanelen. En in een van de ruime technieklokalen leert Rik 
Kuiper, verantwoordelijk voor het maakonderwijs, een paar kinderen hoe 
ze een stekker aan een elektriciteitssnoer kunnen solderen.

“We hebben op onze school een aantal vakken en activiteiten met elkaar 
aanvullende invalshoeken, allemaal met als doel kinderen enthousiast te 
maken voor maken, wetenschap, natuur en techniek”, vertelt Rik Kuiper. 
“Alle leerlingen krijgen de ene week creatieve beeldende vorming en 
de andere week wetenschap, natuur en technologie (WNT)-lessen. De 
kinderen van groep 1 t/m 3 hebben hiervoor een eigen lokaal, het Maaklab; 
en vanaf groep 4 komen ze naar de grote WNT-lokalen boven bij het 
dakterras.”

WNT-opdrachtenbakken
Rik: “Het vak WNT gaat over directe ervaringen en afwisselende 
werkvormen. Kinderen moeten overal goed bij nadenken, en er blijft 
veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. We hebben een leerlijn 
ontwikkeld; voor elke groep stelden we zo’n 25 opdrachtenbakken 
samen. Daar zit geen vaste volgorde in; kinderen overleggen met hun 
maatje aan welke bak ze samen gaan werken. In een schooljaar doen ze 
(bijna) alle opdrachten. Mooie voorbeelden van opdrachtbakken vind 
ik: ‘Maak een stoplicht’, waarbij je iets leert over stroomkringen en over 
hoe je de bankschroef kunt gebruiken om iets veilig af te zagen. Er zijn 
ook opdrachten met de micro:bit. Een van mijn favoriete opdrachten is: 
‘Kies een onderwerp in de daktuin, schrijf er een stukje webtekst over 
en maak er een QR-code bij’. Die QR-code komt dan in de daktuin op de 
desbetreffende plaats, zodat mensen die voor het eerst op het dak komen, 
kunnen lezen over wat er te zien is en hoe het werkt. Bijvoorbeeld over 
de planten die er groeien, over de kippen, over het weerstation of over 
de vijver. Zo krijg je een mooie functionele combinatie van WNT met 
schrijven. Door de opdrachten uit de leerlijn doen leerlingen onderzoek 
in per jaar oplopende moeilijkheidsgraad, ze maken kennis met allerlei 
onderwerpen en leren vaardigheden.”

Lessenserie ontwerpend en onderzoekend leren
“Naast de opdrachtenbakken hebben we in elke groep een of meer 
lessenseries ontwerpend en onderzoekend leren”, gaat Rik verder. “We 
werken graag met opdrachten van Designathon Works, die hebben een 
mooie koppeling tussen ontwerpen en duurzaamheid, bijvoorbeeld 
‘De stad van de toekomst’. Ook gebruiken we goede lessen van andere 
scholen, zoals laatst een les voor groep 3 ‘Ontwerp de fiets van de 
toekomst’. Kinderen bedenken eerst wat er zo bijzonder is aan die 
toekomstige fiets of stad, welke problemen er opgelost moeten worden. 
Daar maken ze een ontwerp van, een tekening op papier. En dan gaan 
ze hun ontwerp maken. De vorm waarin ze dat uitwerken, mogen ze 
zelf kiezen. Dat kan een bijvoorbeeld maquette worden, een poster, een 
stripverhaal, een PowerPoint of nog iets heel anders.”

Een MakerMaandagMiddag is 
maakonderwijs op z’n mooist

tekst: Carla Desain40



‘Wat wil je maken?’
“Voor de kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken, hebben we 
onder schooltijd – bij wijze van plusklas – een makerklas. Hier staan geen 
opdrachtbakken centraal, maar de open vraag: ‘Wat wil je leren/maken?’ 
In de makerklas krijgen kinderen de tijd en de ruimte om iets maken naar 
eigen keuze; of iets te onderzoeken waarvan ze zelf graag willen weten 
hoe het zit. Dan zie je dat ze eigenlijk al ontzettend veel vaardigheden 
hebben opgedaan bij WNT. Zowel de technische vaardigheden als zagen, 
solderen en lijmen, als fouten durven maken en daarvan leren, en over 
teleurstellingen heen komen. Ik hoef echt niet de hele tijd dingen uit 
te leggen, maar kan ze veel vrijheid geven. En dan gebeuren er mooie 
dingen. Ik leer zelf vaak ook nog van alles.”

MakerMaandagMiddag
“Zelf maken wat je wil is zo leuk en leerzaam, dat gunnen we eigenlijk alle 
kinderen, ook degenen die wel alle tijd nodig hebben voor hun weektaak. 
Daarom zijn we begonnen met MakerMaandagMiddag, op elke eerste 
maandag van de maand na schooltijd. Dan zijn alle kinderen vanaf groep 
4, leerkrachten en ouders welkom om te werken aan een werkstuk naar 
keuze. Ja, dat hebben we afgekeken van de FABklas-middagen op De 
Populier in Den Haag”, geeft Rik lachend toe.

Links 
daltonschoolneptunus.nl/ons-profiel
natuurentechniek.nl

Zelf maken wat je wil 
is zo leuk en leerzaam

Rondlopend op een MakerMaandagMiddag in februari wordt duidelijk 
wat Rik bedoelt met ‘maakonderwijs op z’n mooist’: op de WNT-verdieping 
zijn een stuk of 15 leerlingen, een vader, de onderwijsassistent en 3 
leerkrachten – alleen of samen – in een gemoedelijke sfeer bezig met 
maken. 

Een jongen is gefascineerd door de Titanic en wil daar aan spreekbeurt 
over houden. Daarbij hoort een houten scheepsmodel, gemaakt van zelf 
kromgebogen plankjes triplex. “Ik heb een klem gemaakt; als ik daar 
plankjes tussen klem en die nat maak, zetten ze uit en trekken ze hol. 
Precies goed voor de scheepsromp.”

Twee kinderen testen voor het eerst de vinylsnijder om zelfontworpen 
stickers te snijden. Twee meisjes en een vader ontwerpen robotjes van 
gerecycled materiaal: golfkarton en een ijsbakje. En natuurlijk ducttape. 
Ze worden verfraaid met gekleurde lampjes: “Hé, ze doen het niet, hoe kan 
dat? Is de batterij nog wel vol? En zijn de draadjes goed verbonden?” 

Een jongen vindt een metalen stang; dat inspireert hem tot het maken 
van een dumbbell van karton. “Mijn broer gebruikt die dingen op de 
sportschool; hij schept een beetje op hoe goed hij ermee is. Nu maak ik 
mijn eigen gewicht en dan kan ik tegen hem op.”

Een meisje heeft vandaag vooral zin om te tekenen en te kleuren; haar 
watermeloen-klok moet maar tot volgende keer wachten. Achter de 
computer wordt gezwoegd op een automatisch plantjes-watergeef-
systeem voor als je op vakantie gaat. De micro:bit programmeren lukt, de 
pomp werkt, maar als ze aan elkaar gekoppeld worden, gaat er iets fout. 
“Zouden we een sterkere batterij moeten gebruiken om de boel werkend 
te krijgen?”

Een jongen loopt het eerste kwartier vergeefs – en een beetje sip – te 
zoeken naar het begin van de ijsstokjes-brug, die hij vorige keer niet 
afkreeg. Dan herpakt hij zich en begint gewoon opnieuw. Supergefocust 
werkt hij de hele middag door, hij kan zich nauwelijks van zijn werk 
losrukken voor de limonadepauze halverwege. En ja hoor, aan het eind 
van de middag kan hij trots zijn nieuwe brug showen van ijsstokjes, lijm en 
wat plakband voor (tijdelijke) versteviging.

“Anders dan bij de WNT-lessen, stel ik mezelf geen doel op zo’n 
MakerMaandagMiddag. Ik wil gewoon dat de kinderen lekker iets maken en 
dat ze zichzelf doelen stellen, zelf bedenken hoe ze iets gaan aanpakken en 
zo nodig zelf om hulp vragen. Ik wil dat als leerkracht liever niet invullen. Ik 
kan dat ook een beetje loslaten, omdat ze bij WNT al flink wat vaardigheden 
hebben geleerd. De meeste kinderen weten goed wat ze willen en werken 
– met vallen en opstaan – aan een project naar keuze. Ze helpen elkaar en 
brengen elkaar op ideeën. Zo’n MakerMaandagMiddag is maakonderwijs op 
z’n mooist!” 
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ontwikkelaar
Patrick Trentelman

weblink
spacetimelayers.app

Docenten recenseren voor Vives Magazine 
eduware rechtstreeks uit de praktijk. Deze 

maand aandacht voor twee IPON Award 

winnaars: Spacetime Layers ontwikkeld door 

docent Patrick Trentelman en Radiorakkers 

ontwikkeld door docent Tjeerd van den Elsen.

Spacetime Layers

S
pacetime Layers is een platform 
en app waarmee plattegronden 
interactief kunnen worden gemaakt 
en gepresenteerd. Het idee van 

Spacetime Layers vond zijn oorsprong in 
groep 8 van leraar Patrick Trentelman op 
de Oosterhoogebrugschool in Groningen. 
“Twee jaar geleden bedacht ik samen met 
mijn leerlingen de messenger-app Spacetime, 
waarbij je controle had over waar en wanneer 
je bericht wordt afgeleverd. Op die manier 
werd het mogelijk om bijvoorbeeld een tekst-, 
foto-, video- of audiofragment naar jezelf te 
sturen, die je dan een jaar later zou kunnen 
afspelen. De basis van deze tijdmachine app 
heb ik verder uitgebouwd naar een app die 
interactieve plattegronden van bijvoorbeeld je 
schoolomgeving kan laten zien. Wat YouTube 
voor video’s is, is Spacetime Layers voor 
informatie op locatie”, aldus een enthousiaste 
Trentelman. Spacetime Layers won op de IPON 
2020 de Start-up Award en Vives Magazine 
verkent het programma. 

Spacetime Layers met 

augmented reality content: 

als een soort Pokémon GO 

verkennen de leerlingen de 

schoolomgeving.

De app Spacetime 

Layers met de kaart, 

points of interest, route 

en de aanvullende 

informatie.

Trentelman met zijn 

leerlingen waar het 

idee voor Spacetime 

Layers ontstond.

waar het kanaal naartoe loopt (topografie), 
wanneer en waarom gegraven (geschiedenis en 
aardrijkskunde), hoe de sluizen werken in het 
kanaal (techniek) en welke planten en dieren 
in en langs het kanaal leven (biologie). Zó leren 
leerlingen betekenisvol, vakoverstijgend en 
worden ze spelenderwijs digitaal geletterd. 

Trentelman heeft met zijn Spacetime Layers 
grootste plannen: zo heeft UNESCO interesse 
om het werelderfgoed vast te leggen in de app, 
gaat uitgever Noordho�  Spacetime Layers 
koppelen aan hun methode wereldoriëntatie 
en gaan partijen als Het Drents Archief, de 
Waterschappen, Gemeente Den Haag, Het 
Groninger Landschap, Geopark de Hondsrug en 
Nederland Monumentenland Spacetime Layers 
gebruiken om hun informatie interactiever te 
kunnen delen met potentiële gebruikers.

Conclusie
Spacetime Layers is een simpel te gebruiken 
platform waarmee je aan kaarten interactieve 
informatie en opdrachten kunt toevoegen, 
bijvoorbeeld die van de eigen schoolomgeving. 
Via de app kunnen gebruikers deze interactieve 
plattegronden oproepen, de informatie 
bekijken, opdrachten maken en de route 
lopen of fietsen. Spacetime Layers kent vele 
toepassingsmogelijkheden: het cultureel 
erfgoed aantrekkelijker presenteren, (stads)
wandelingen combineren met lokale verhalen, 
speurtochten uitzetten en sinds kort de echte 
wereld combineren met de virtuele wereld 
middels augmented reality. Spacetime Layers 
kan in alle sectoren van het onderwijs gebruikt 
worden en is zeer breed inzetbaar. Leraar 
Trentelman heeft iets unieks bedacht en iedere 
school kan met Spacetime Layers de lokale 
omgeving tot schatkist voor cultuureducatie 
omtoveren. Via de website kun je een demo-
account aanvragen om zelf layers te maken, uit 
te proberen met je leerlingen en de betovering 
van vernieuwend onderwijs te ervaren. Doen! 

Points of interest
Ik ontvang inloggegevens voor het webportal 
waarbinnen interactieve kaarten kunnen worden 
gemaakt. Trentelman heeft online heldere 
tutorials beschikbaar die stapsgewijs uitleggen 
hoe je een interactieve kaart met informatie 
en eventueel opdrachten kunt maken. Ik start 
met het aanmaken van een zogenaamde layer 
en besluit een wandeling rond mijn school te 
maken. Ik voer de titel van de wandeling, een 
korte omschrijving en het logo van de school 
in. Vervolgens kan ik op de kaart de ‘points of 
interest’ (POI’s) toevoegen: opmerkelijke punten 
zoals gebouwen, straten, beelden kan ik van 
extra informatie voorzien. Deze informatie kan 
bestaan uit tekst, afbeeldingen, video of audio. 
Het invoegen hiervan gaat heel eenvoudig, al 
vind ik het jammer dat voor video niet direct 
een koppeling gemaakt kan worden naar al 
bestaande YouTube-content. 

Spelenderwijs
Bij iedere POI kan ik ook een opdracht 
toevoegen. Ik heb de keuze uit een 
multiplechoicevraag, open vraag of een foto-
opdracht. Als foto-opdracht kan de leerlingen 
gevraagd worden: maak een foto van het 
hoogste gebouw in deze straat. Mooi zou zijn 
als deze opdracht verder wordt uitgebreid met 
de mogelijkheid dat leerlingen ook korte video 
of audio fragmenten als antwoord kunnen 
toevoegen. Alle POI’s kan ik als een wandelroute 
verbinden op de kaart en tenslotte kan ik de 
layer publiceren of via een QR-code voor de 
leerlingen ontsluiten. Deze wandeling is via 
de Spacetime Layer app voor de leerling op te 
roepen en te gebruiken. Ik ben enthousiast over 
de snelle en eenvoudige wijze waarop ik voor 
mijn groep een interactieve route heb kunnen 
maken. Leerlingen kunnen dit ook heel goed 
zelf: geef ze bijvoorbeeld de opdracht om een 
layer over hun eigen straat te maken met foto’s, 
video’s, gedichten en vragen. Of verken samen 
met de leerlingen het cultureel erfgoed in de 
omgeving. Ligt er vlakbij de school een kanaal? 
Onderzoek en leg met Spacetime Layers vast 
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ontwikkelaar
Tjeerd van den Elsen 

weblink
radiorakkers.nl
podclassroom.nl
kinderpodcasts.nl  

Radiorakkers

O
p de IPON 2020 won Radiorakkers 
de ‘Innovatie van het leren Award 
PO’. Radiorakkers is een initiatief 
van leraar Tjeerd van den Elsen die 

scholen, bibliotheken en leerkrachten adviseert 
hoe radio en podcasts structureel in te zetten 
voor beter taalonderwijs, digitale geletterdheid 
en mediawijsheid. Vives Magazine interviewt 
kort na de IPON de prijswinnaar: “Ik ben 
reuzeblij met de gewonnen Award en zie het als 
een erkenning voor mijn missie om kinderen 
meer te motiveren voor taal. Ik heb altijd een 
grote passie voor onderwijs en het maken van 
radio gehad. In 2008 stond ik aan de wieg van 
Efteling Kids Radio. Ik heb er in drie jaar ontdekt 
dat kinderen bijzondere verhalen hebben die 
de moeite waard zijn om naar te luisteren. In 
de jaren erna ben ik steeds meer radio gaan 
maken met kinderen. Wat voor activiteit je 
ook bedenkt: de magie van radio bestaat echt 
en wordt levend als een kind voor het eerst 
door de microfoon spreekt en zijn eigen stem 
hoort. Bij deze auditieve confrontatie gebeurt 
er iets: bewustwording van taal. Met audio leg 

Leerling neemt met het gratis 

programma Audacity audio op 

en bewerkt deze.

Op kinderpodcasts.nl zijn 

diverse educatieve podcasts 

voor kinderen verzameld.

Leerlingen 

nemen hun eigen 

podcast op.

in balans te brengen. De (digitale) wereld is 
sterk gericht op beeld en visualisatie. Visuele 
ondersteuning is belangrijk bij het leren, dat 
is wetenschappelijk bewezen. Maar door ook 
nadrukkelijker gebruik te maken van audio 
en meer te luisteren, kan een kind zijn eigen 
visualisatiecapaciteiten ontwikkelen. De 
nieuwe technische mogelijkheden waarmee 
we audio en media vastleggen wordt steeds 
toegankelijker. Waar de cassetterecorder en de 
minidisk nog complex waren in het verwerken 
en beluisteren van audio, heeft de digitale 
revolutie die drempel nu weggenomen. Met het 
gratis opensource programma Audacity kan 
iedere gebruiker professionele, geavanceerde 
audio en hoorspelen maken op de computer. 
Op de website van Radiorakkers zijn een aantal 
heldere instructievideo’s te vinden om direct 
aan de slag te gaan. 

Problemen bespreekbaar maken
Het luisteren naar podcasts wordt steeds 
populairder. Ook voor kinderen zijn diverse 
kwalitatief goede podcasts te vinden. Van den 
Elsen heeft deze verzameld op de website 
kinderpodcasts.nl. Rondom het thema ‘75 jaar 
bevrijding’ verscheen de podcast ‘Op Houten 
Banden’, over de bevrijding van Nederland in 
1944-1945. Ook zijn er podcasts die moeilijke 
thema’s bespreekbaar maken, zoals de podcast 
‘Papa en mama zijn gescheiden’. Filosoofje 
gaat over allerlei stellingen waar kinderen over 
filosoferen en kan een mooie aanleiding zijn 
om in de klas een gesprek hierover te starten. 
In de podcasts ‘De Waanzinnige Podcast’ 
en ‘Leesbeesten en Luistervinken Podcast’ 
praten kinderen over boeken. Bij deze laatste 
podcast, waar kinderen in gesprek gaan met 
hun favoriete kinderboekenschrijver, is ook 
lesmateriaal ontwikkeld voor gebruik in de klas. 
Luisteren en spreken komen in de mediarijke 
wereld wellicht nog te weinig aan bod in ons 
onderwijs. Kijkt daarom zelf eens op de website 
van Radiorakkers en laat je inspireren om 
meer met radio en podcasts aan de slag te 
gaan in de klas.  

je jouw eigen stem onder een vergrootglas 
dat je waarneemt met je oor. Het zet je aan het 
denken en doet je beseffen dat je stem een 
heel krachtig instrument is. Ook het gehoor is 
in staat om op allerlei manieren te luisteren. 
Sinds dat besef en de verwondering die ik 
bij kinderen ontdekte, realiseerde ik me dat 
er in het onderwijs te veel nadruk ligt op 
lezen en schrijven. We hebben vijf zintuigen 
en in potentie benutten we er kort door de 
bocht genomen maar de helft van. Ik heb 
Radiorakkers opgericht om meer aandacht te 
genereren voor het auditieve: podcasts zijn 
hiervoor een sterk middel en worden steeds 
populairder”, aldus een gepassioneerde van 
den Elsen.

Podcasts maken op school
Radio en podcasts maken en luisteren kan 
van waarde voor het onderwijs zijn in tijden 
dat iedereen media maakt, leesmotivatie 
afneemt en spreek- en luistervaardigheden 
onvoldoende zijn. Audio heeft met de digitale 
technieken van vandaag grote potentie en 
hier speelt Radiorakkers op in. Radiorakkers 
adviseert om een weloverwogen aanbod 
spreek- en luisteractiviteiten te organiseren 
om zo de woordenschatontwikkeling meer 
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D
rie minuten voordat de bel gaat staat hij al klaar in de 
deuropening. Hij wil weg. Het mag niet. Wachten tot de bel 
gaat, dat is de afspraak. Een krachtterm, maar hij doet het. Na 
de les vraag ik hem nog snel hoe zijn zomer was. Goed. Iets 

leuks gedaan? Mwa. Zin om weer te beginnen? Meuh. Opdracht leuk? 
Ach. Is er wat? Nee! Hoe komt u erbij? 

Het is besmettelijk. De week erop zit een van zijn vrienden in dezelfde 
houding, er gaat zelfs een capuchon bij op. Weer een week later zijn 
het er vier. Ze kruipen een beetje achterin weg, maak inside jokes die 
ik niet begrijp. Ze doen de opdrachten. Met minimale inspanning. Een 
portfolio, mevrouw, wat heb ik eraan? Een website, waarom? Ik begin er 
een beetje van te balen. Gesprekjes, trucjes, strenge regels, het maakt 
eigenlijk niet zo uit. Ze doen wat moet, maar met de grootste tegenzin.

Ik ben het niet gewend, die tegenzin in mijn lessen. Mijn vak is een 
keuzevak in de onderbouw, een extraatje, de kers op de taart, zeg maar. 
Je hoeft er niet te zijn. 
Maar, als je er eenmaal voor gekozen hebt, kun je er niet zomaar mee 
stoppen. Zouden ze het gewoon niet leuk meer vinden? Ik wring me 
in allerlei bochten om de opdrachten naar hun wensen aan te passen. 

De eerste schooldag van het jaar. Ineens zijn ze er: hangende schouders, haar voor de ogen, 

gestaar op een telefoonschermpje als ik niet heel expliciet een keer of drie vraag of dat ding 

gewoon weg kan. Hij oogt somber, en dat contrasteert met de vrolijke, zomerse blikken van 

de andere leerlingen uit mijn groep. En – nog vervelender – met zijn eigen vrolijke creatieve 

persoonlijkheid van voor de zomervakantie. Was hij lastig? Ja. Brutaal? Soms. Deed hij altijd 

wat hij moest doen? Nee, zeker niet. Maar hij had plezier, met zijn vrienden, klasgenoten, de 

opdrachten en zo nu en dan ook met mij.

Maar echt helpen doet het niet. En misschien ligt het daar ook wel niet 
aan. Als ik door de gangen loop zie ik ze ook bij andere lessen hangen 
en stiekem op hun telefoon kijken. In de pauze wordt er niet meer 
gevoetbald, maar gehangen. De jonge honden zijn luiaards geworden. 

Ik geef niet op. Ik plan een workshop waarvan ik hoop dat ze het leuk 
vinden. Op de dag van de excursie valt de regen met bakken uit de 
hemel. We moeten zeker een half uur wandelen. De meeste leerlingen 
zijn voorbereid: regenjassen aan en plu’s mee. De luiaards niet. Ze 
hebben hun standaard joggingpakken aan. Van joggingstof. In no time 
zijn ze doorweekt. Daar gaan we… denk ik… Maar er is iets onverwachts. 
De regen lijkt de jonge honden van weleer tot leven te wekken. Ze 
stampen door de plassen (ook ik word kleddernat), rennen achter 
elkaar aan (bijna onder een auto) en zingen liedjes. Ik hoor mezelf ze 
waarschuwen. Waarom eigenlijk? Ik laat het gaan. Vrolijkheid! 

Doorweekt komen wij bij de workshop aan. Er valt geen onvertogen 
woord. De groep neemt plaats, luistert naar de uitleg en gaat 
enthousiast aan de slag. In de workshop valt wat te winnen. De meeste 
kliks. Dat wil iedereen wel. Het groepje jongens kan niet samenwerken, 
je werkt namelijk alleen. Twee van de vier gaan snel aan de slag. De 
andere twee lijken af te haken, ze hebben geen ideeën. Ik help ze op 
weg. Ze blijken alle vier ontzettend leuk te schrijven. Ze snappen de 
opdracht. Een van hen weet de wedstrijd te winnen. Ze rennen terug 
naar de trein. Vrolijk. Luid. En ze luisteren niet. 

De weken daarna is alles anders.. Of eigenlijk: weer als vanouds. We 
zijn mash-ups aan het maken. Mag het ook zo? Mag ik ook… ? Kijk, 
mevrouw!!! Exit luiaards. Mijn jonge honden zijn weer terug. De bel 
gaat. Ik zit nog met het groepje mee te kijken naar hun nieuwe mash-
up. Ze hebben er hard aan gewerkt. Ik vraag naar wat er veranderd is 
voor ze, hoe hun enthousiasme weer terugkwam. Groeipijn, mevrouw, 
het was gewoon groeipijn.

Groeipijn

De jonge honden zijn 
luiaards geworden

tekst: Inge Spaander 45
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de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten,
zoals de abonnementenadministratie. Daarnaast
kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de
hoogte te houden van interessante informatie
en/of aanbiedingen. Uw gegevens kunnen ook
aan door ons zorgvuldig geselecteerde partijen
ter beschikking worden gesteld. Uw gegevens
kunnen, samen met hun informatie over u, worden
geanalyseerd om de aanbiedingen en/of informatie
zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.
U kunt bij het opgeven van uw gegevens bezwaar
maken tegen beschikbaarheids stelling van
uw gegevens aan derden. Ook kunt u uw eigen
gegevens opvragen en verzoeken ze te corrigeren
of te verwijderen. Stuur hiertoe een email naar 
klantenservice@reshift.nl

>COPYRIGHT
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd
via welke media dan ook zonder toestemming van
de uitgever.

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

ISSN 1389-8566

© 2020 Reshift Digital

De volgende Vives Magazine verschijnt in januari 2021. Hopelijk is dan het meeste Corona-

gedoe voorbij. Want niet veel later begint de NOT in de Jaarbeurs Utrecht, helemaal conform 

aan de RIVM-richtlijnen. Daarover zal het een en ander te lezen zijn. Heb je jezelf nog niet 

ingeschreven of zoek je meer informatie over de NOT? Dan kan je dat hier (https://www.not-

online.nl/) doen. Verder kan je  weer mooie artikelen lezen over onderwijsinnovatie en hoe 

je dit in de klas kan aanpakken. Ditmaal zoomen we in op mediawijsheid, fake news, data en 

omdat het nu eenmaal niet weg te denken is: lesgeven op afstand & flexibele oplossingen. 

Wil je zelf iets bijdragen aan Vives Magazine of heb je dat ene gouden idee? Stuur ons dan 

een mailtje via karin@vives.nl 
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Kijk voor meer congressen op nationaleonderwijsgids.nl/onderwijsagenda

Schooltools
Onderwijslinks
Eduware
Promoverende leraren 
Vives actueel 

vast&zeker
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Laat onderwijs spreken
Benieuwd wat GO voor jou kan betekenen? 

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

Laagste prijs van Nederland

6 euro per leerling per jaar, exclusief btw (9%).

Nieuw: dankzij btw-verlaging nu nog voordeliger 

Hierom kiezen scholen 
voor Prowise GO! 
Het enige onderwijsplatform inclusief slimme 

onderwijssoftware én het volledige it-beheer van de school

  Inclusief unieke onderwijssoftware 

Via de portal (koppeling met Basispoort 

en single sign-on) krijgen alle leerkrachten en 

leerlingen toegang tot Basispoort-applicaties, 

Prowise Presenter en de adaptieve programma’s van 

Prowise Learn: Rekentuin, Taalzee en Words&Birds.

 Volledig IT-beheer van de school

Als 100% onderwijsorganisatie verzorgt Prowise het 

complete it-beheer en de volledige service-

ondersteuning van de school. 

Nieuw: gegarandeerde printoplossing + live 

netwerkmonitoring

Bekroonde dataveiligheid

Prowise werkt met eigen servers in Nederland, 

werd recent opnieuw Privacy Verifi ed-

gecertifi ceerd en beloond met de ISO 27001- 

en 9001-certifi ceringen. Zo weet je zeker

dat jouw data altijd veilig verwerkt wordt.

Leren op afstand 

Scholen zijn klaar voor leren op afstand. 

De online portal, Learn en Presenter zijn 

ook volledig vanuit thuis te gebruiken. 

Nu ook voor Windows-devices
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