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Van de hoofdredactie

Midden in de tweede lockdown nadenken over 2021

Zoals gewoonlijk schrijf ik de ‘van de hoofdredactie’ 
redelijk ver voor de werkelijke publicatie van Vives 
Magazine. Het is net voor Kerstmis en op Twitter is er 
volop voorpret over de eerste Nationale OndewijsPubQuiz, 
die in een balorige bui door een aantal mensen is opgezet. 
Inmiddels zijn er ruim 200 teams die zich aangemeld 
hebben en hopelijk hebben we op 29 december een 
vreselijk leuke avond zonder zeuren en mopperen en 
volop grappen en grollen. De namen die de teams zichzelf 
gegeven hebben, beloven in elk geval alle goeds.

Wat een jaar was 2020 en zoals de zaken er nu voor 
staan is het coronafeestje nog lang niet voorbij. Wel 
of geen schoolsluiting? En zijn kinderen nu wel of niet 
een besmettingshaard? Eigenlijk was dat de afgelopen 
maanden het meest bediscussieerde punt op scholen 
en op sociale media. Een antwoord is er niet, maar wat 
mij weer heel erg opviel was dat het vaak een zwart/wit 
discussie is waarin niemand wil toegeven dat het ook grijs 
zou kunnen zijn. Doordat iedereen nog meer online is, niet 
alleen leraren maar ook de kinderen, tiert het fakenieuws 
ook welig. Internetcriminelen vinden allerhande manieren 
om de boel op te lichten. Van spoofing tot sms-fraude.
Des te meer reden om constant stil te blijven staan bij 
digitale geletterdheid. Informatievaardigheden zijn anno 
2020 nog veel belangrijker geworden. Dat niet alleen, wat 
dacht je van de overkill aan online lessen met bijvoorbeeld 
Teams en andere videobeldingen? De meest gehoorde 
zinnen waren: ‘Ik hoor je niet, je staat op mute’. Of ‘Vergeet 
je video niet aan te zetten’. ‘Oh, de verbinding valt weg’ en 
‘wat een leuk achtergrondje heb jij’.

Ouders, leraren en kinderen hebben een zwaar jaar 
gehad en ik denk dat we nog wel even in de #blijfthuis 
modus blijven zitten. Echt jammer en heel vervelend voor 
iedereen, maar toch zie ik een lichtpuntje: iedereen, maar 
dan ook echt iedereen moest wel met technologie aan de 
slag. Nou ja, behalve mijn moeder, maar die is 90 en die 
krijg je niet meer online.

Wel blijft het natuurlijk zorgelijk dat toch niet elk kind op 
een fijne en goede manier toegang heeft tot de online 
klassen, omdat de laptops niet aan bomen groeien en de 
thuissituatie niet overal even goed is. Hopelijk is er uitzicht 
op gewoon naar school gaan, als deze Vives bij je op de 
mat ligt.

Je kunt in elk geval genieten van weer een aantal mooie 
artikelen, veel variatie en afwisseling. Speciaal voor Pim, 
helaas dit keer geen ‘uit onderzoek is gebleken’, die komt 
echt in het volgende nummer aan de orde, dat beloof ik 
bij dezen.

Hoewel het niet meer toegestaan is, wens ik je toch 
een heel goed 2021 toe. Voor mij kan het nooit slechter 
worden. Dus op naar een gezond en gevaccineerd nieuw 
jaar. Hopelijk ook een jaar waarin we elkaar weer eens 

echt kunnen zien en zoenen, 
want daar heb ik inmiddels wel 
erg veel behoefte aan.

4  De eerste Nationale 
Onderwijs Pubquiz

5  Een Zee van Taal en  
een Tuin vol Rekenen  
in Suriname

8 Boekrecencies
10  Alle leerlingen digitaal 

geletterd
14 Eduware
16  Van Techplek tot  

Maakplaats, een handboek 
over Ontdeklabs

18  Brieven over digitale  
geletterdheid

19 Schooltools
20 Bouw je BEP
22 Onderwijslinks
24  Anders online ontmoeten: 

Wonder.me vs Circl.es

26  Serious game Moving 
Stories maakt depressie 
bespreekbaar

28 Onderwijsapps
32  5 vragen aan een  

doorlerende leraar
34  Corona: overleven  

of innoveren?
36  Column: Mijn start  

in het onderwijs
38  De directeur, twee 

docenten, een leerling & 
een ouder in gesprek over 
onderwijs in coronatijd

40  Wat maak je mij nou?
42  Hoe is het nu met de  

IPON Award winnaars?
44  Inge schrijft: De gluurder 

begluurt

Karin Winters
Hoofdredacteur Vives 
Magazine 
karin@vives.nl

10  Alle leerlingen digitaal geletterd
Er is geen overeenstemming over wat er 

precies onder digitale geletterdheid moet worden 
verstaan. De overeenkomst in veel van de definities is 
overigens wel dat het een complexe vaardigheid is die 
niet een doel op zichzelf zou moeten zijn, maar een 
onderdeel is van het zelfstandig kunnen  functioneren in 
een digitale samenleving.

16  Van Techplek tot Maakplaats,  
een handboek over Ontdeklabs

Vier leerlingen uit groep 5 werken in het STOOOMlab in 
Oss samen aan een opdracht: ‘Ontwerp een ‘wearable’, 
bouw een echt werkend prototype van dit ontwerp met 
kosteloos materiaal en de sensoren van BYOR (Build 
Your Own Robot) en presenteer dit prototype aan de 
rest van de groep’.

38 De directeur, twee docenten,  
een leerling & een ouder in 

gesprek over onderwijs in coronatijd 

Op Thorbecke Voortgezet Onderwijs Nieuwerkerk 
wordt al sinds de herfstvakantie hybride lesgegeven. 
Leerlingen komen om de dag naar school. De dag dat 
zij thuis zijn, volgen ze de lessen online. Hoe wordt dit 
systeem ervaren door docenten, leerlingen, ouders en 
directeur?
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Aan het begin van de kerstvakantie besloten vier mensen op Twitter om een 
Onderwijs Pubquiz te organiseren. Zomaar voor de grap en een beetje afleiding in 

de coronatijd. Thijs Rovers, Arjan van der Meij, Martijn Sytsma en Femke van Hemert 

sloegen online de handen ineen en riepen mensen op of ze mee wilden doen. Het liep 

een ‘klein beetje’ uit de hand en op 29 december was de pubquiz een feit.

I
n no time meldden ruim 300 teams uit het hele land en met de 
meest gevarieerde teamleden zich aan. Er werd in een razend 
tempo een website nationaleonderwijspubquiz.nl uit de grond 
gestampt en een locatie gezocht om vanuit daar via YouTube uit te 

zenden. Prijzen stroomden binnen, zelfs na de grap die Martijn maakte 
naar EasyToys, leverde een bijdrage van hen op. Maar ook leveranciers, 
uitgevers en individuele deelnemers zegden prijzen toe. Ook werd er 
aan de teams gevraagd een goed doel te kiezen en werden Tikkies 
gemaakt om bij te dragen.

Voorpret op Twitter
De dagen voor de quiz gonsde het op Twitter van de voorpret. Er 
werden al vragen bedacht, logo’s van teams gepresenteerd en er werd 
aan alle kanten bedacht hoe teams tegelijkertijd konden deelnemen aan 
de quiz en overlegden met elkaar.

Op 29 december om klokslag 8 uur startten de 300 teams met de 
pubquiz. In zes rondes met heel veel vraagvariatie werden de teams 
uitgedaagd hun kennis te gebruiken. Vooral de muziekronde was hila-
risch, omdat de organisatoren en enkele genodigden een nummer lieten 
raden dat door henzelf werd gespeeld, gehumd of geblokfluit. 

Googelen was trouwens verboden, maar natuurlijk is dat niet te contro-
leren. Na twee rondes werden de vragenlijsten door de teamcaptains 
ingeleverd. Natuurlijk was het voor de organisatie onmogelijk de win-
naars op dezelfde avond bekend te maken. Daardoor bleef het gezellig 
op Twitter de volgende morgen. De spanning steeg en teams legden er 
nog even dik bovenop hoe goed ze wel niet waren.

De eerste Nationale 
Onderwijs Pubquiz! 

De winnaars waren: 
1. Glory Days
2. Team Boerenverstand
3. Nollie’s angels

Zij mochten de opgehaalde 3000 euro schenken aan een goed doel 
naar keuze. 

Volgend jaar weer! 



Het gaat economisch bar en boos in Suriname…  Een sombere situatie waar de hele gemeenschap 

zwaar onder te lijden heeft. De eersten die altijd weer het zwaarst onder een recessie lijden zijn oud én 

jong. Het onderwijs heeft het bijzonder moeilijk in Suriname en leerkrachten verdienen diep respect voor 

hun grote inzet. 

T
er info: Suriname heeft momenteel de slechts betaalde 
docenten in de hele Caribische regio. Ze hebben er vaak een 
’kostveldje’ bij voor de verse groenten. Toch zien we ook een 
warm land met veerkracht, een land met nieuwe hoop voor de 

toekomst, een jong zelfstandig land dat nu 45 jaar moeizaam op weg is 
naar volwassenheid.
 
Zeldzaam mooi Nederlands
‘Eloquent’ (zoals Matthijs van Nieuwkerk vaak zei in zijn ‘Doordraaiende 
Wereld’), welbespraakt is de term die bij mij opkomt als ik een 
onderwijzeres in het plaatsje Powaka haar leerlingen hoor toespreken. 
In Suriname wordt zeldzaam mooi Nederlands gesproken. Het 
Nederlands is de voertaal én de bindende factor in een land dat bevolkt 
wordt door zoveel verschillende en fascinerende bloedgroepen. 
‘Surinaams Nederlands’ spreken Surinamers allemaal en er is zelfs een 
Surinaams-Nederlands woordenboek.

Pragmatisme
“Het niveau van het onderwijs gaat hard achteruit, ondanks de vaak 
tomeloze inzet van onze leerkrachten. Wat kunnen we daaraan 
doen, Louis?” vroeg Karel Choennie, de bisschop van Paramaribo. 
Niveauverbetering begint altijd bij taal en rekenen. Al snel werd 
een kans gezien voor Rekentuin en Taalzee, adaptieve taal- en 
rekenoefenprogramma’s van Oefenweb. Individueel leren op eigen 
niveau mét ‘dashboard-terugkoppeling’ naar de docent. Geschikt 
om naast vrijwel alle taal- en rekenmethodes gebruikt te worden. 
Het initiatief ‘Een Zee van Taal en een Tuin vol Rekenen in SU’ werd 
bedacht. Pragmatisme is toch wel de basis van stichting TienTotZestien 
(voorheen Stichting Reisgids Digitaal Leermateriaal).

Vanaf de eerste keer dat ik, als voorzitter van de jury voor de IPON 
Awards, kennismaakte met de adaptieve leerprogramma’s Rekentuin 
en Taalzee, was ik er diep van onder de indruk. Nu tien jaar later waren 
Marlijn Bouwman en Marthe Straatemeier onmiddellijk enthousiast 
en gaven hun volle medewerking door de Oefenweblicenties gratis 
ter beschikking te stellen aan álle Surinaamse kinderen. Inmiddels is 
Oefenweb overgenomen door Prowise en gaat verder onder de naam 
Prowise Learn. Prowise directeuren Erik Neeskens en Michael Arens 
deelden direct het enthousiasme. Daarbij waren zij zo genereus om de 
afspraken voor het Caribisch gebied te continueren voor de komende 
jaren en mogelijk ook nog daarna.
 
Project Suriname
Echter … het initiatief heeft een digitaal component en computers 
druppelen maar langzaam het Surinaamse onderwijs binnen. Wel is 
landelijke internetdekking inmiddels behoorlijk uitgerold. De Limburgse 
MBO-school VISTA college stond klaar: wij kregen de beschikking over 
60 (gebruikte) laptops. Enthousiaste ICT-studenten prepareerden 
de laptops voor Suriname. Daardoor heeft stichting TienTotZestien 
inmiddels een aantal scholen in Suriname kunnen voorzien van laptop-
school-sets, speciaal voor het Oefenwebproject.

Mocht u zich 
geroepen voelen 
ons initiatief te 
ondersteunen 
stuur dan een 
mailtje naar info@
TienTotZestien.nl 

Onlangs zijn weer 100 laptops verscheept ook weer van het VISTA 
college. Deze laptops hebben we bewust opgespitst in zes complete 
scholensets voor zes kleine scholen in het binnenland (5 laptops, 
voedingen, stekkerdoos, nieuwe muizen en alles in hardplastic kist). 
Dat heeft grote voorkeur boven doneren aan één grote club. Sommige 
kleine scholen hebben zelfs géén elektriciteit, maar ‘er hangt wel 
internet in de lucht’. Die scholen krijgen een compacte, fluisterstille 
aggregaat erbij, goed voor 1500 Watt en een ‘internetdongel’. Voor 60 
laptops is een apart traject bedacht. Deze laptops zijn in Nederland 
door studenten fysiek schoongemaakt, gecontroleerd en opgestart. In 
Suriname maken ICT-leerlingen van de technische opleidingen NATIM en 
het PTC (Poly Technisch College) in Paramaribo de laptops in orde onder 
leiding van ICT-docent John van der Zijden. Voorzien van Open Source 
software worden ze ingezet in het onderwijs.
 
Onze onvermoeibare Miriam Weekers bewaakt vanaf day one als een 
moederkloek het project in Suriname. Zij regelt alles en niets ontgaat 
haar. Zonder haar enorme drive en commitment was en is een dergelijk  
initiatief domweg niet te verwezenlijken. Samen werken we met haar 
stichting ictLOS aan een ‘olievlekwerking’ voor ‘Een Zee van Taal en een 
Tuin vol Rekenen in SU’ (zoals Suriname door jongeren genoemd wordt).

Ook wordt inmiddels ‘Een Zee van Taal en een Tuin vol Rekenen op 
Curaçao’ (onder dezelfde voorwaarden) uitgerold en binnenkort 
mogelijk ook op andere (voormalige Nederlandse) Antillen. De UoC 
(University of Curaçao) o.l.v Leendert Pengel en Yunette Aniceta 
ondersteunt het initiatief in het hele Curaçaose onderwijs. 
 
Niet alleen het Vistacollege draagt haar steentje bij, maar ook (religieuze) 
organisaties die decennia lang werkzaam waren in Suriname. De 
Redemptoristen, Minderbroeders Conventuelen en de zusters 
Franciscanessen van Roosendaal (180 jaar werkzaam in het Surinaamse 
onderwijs). En alles onder het motto: kinderen verdienen keer op keer 
ondersteuning, nieuwe initiatieven en vooral praktische hulp.

Positief is dat er weer nieuwe hoop is voor Suriname, een nieuw elan, dat 
broodnodig is in het Surinaamse onderwijs. Een jong land, dat worstelt 
in haar groei naar volwassenheid. Een land dat zo nauw verbonden is 
met Nederland. Een warm land, letterlijk en figuurlijk. 

Relevante links

TienTotZestien.nl
TienTotZestien.nl/Oefenweb 
EduCos.nl 
ctlos.com/ 

‘Een Zee van Taal en 
een Tuin vol Rekenen in SU’

Foto groep:  Stichting ictLOSMerissa Renfrum-Jokhoe - Gene Clifton Sampono - Miriam Weekers - Marja Kiba - Louis Hilgers - Angela Lachan
Techneuten Vistacollege Egbert Buchem en Marco Coumans
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Stop zoeken en laat je verrassen door 
de Acer Travelmate Spin B3
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O f je nu lesgeeft aan groep 3 en je 
leerlingen af en toe een laptop laat 
gebruiken of dat je met pubers werkt 

die elk uur de laptop weer in hun rugzak 
stoppen om naar de volgende les te gaan: een 
device is een hulpmiddel om het onderwijs 
te versterken. En in het coronatijdperk is het 
zelfs een onmisbaar hulpmiddel gebleken dat 
voor leerlingen echt het verschil kan maken. 
Steeds meer lesmateriaal bevat bovendien 
een digitaal component of is zelfs volledig 
digitaal beschikbaar. Kortom, als school wil 
je een goede keuze maken in de hardware 
die je daarvoor nodig hebt. Scholen 
kiezen er steeds vaker voor 
om leerlingen met 
een eigen device te 
laten werken en zo 
afscheid te nemen 
van het klassieke compu-
terlokaal. Om te kunnen kiezen 
in het aanbod van devices, moet je 
bepalen wat je als school belangrijk vindt. 

Dit hangt samen met de eisen die het 
digitale lesmateriaal 
aan de 

hardware en software stelt. Heb je dat scherp? 
Kijk dan eens of onderstaande kwalificaties 
van de Acer Travelmate Spin B3 passen bij 
jullie wensen en eisen.

Een betrouwbare, snelle, 
Windows-laptop
Veel ict-toepassingen en programmatuur 
waarmee scholen werken, draaien nog steeds 
het beste op Windows. Door de nieuwste Intel® 
processor1 is de laptop daarnaast ook nog eens 
bijzonder snel. Iedereen die in het onderwijs 
werkt, weet hoe belangrijk dat is. Je wilt snel je 
les kunnen opstarten en leerlingen aan de slag 
laten gaan. Daar hoort wachten op opstartende 
laptops niet bij. De poorten (een usb 3.2 gen 1 
type-c-connector, een rj45-poort en hdmi)  zijn 

handig geplaatst, zodat alle 
kabels zich aan dezelfde kant 
bevinden en beter toeganke-
lijk zijn.

Draadloos internet 
zonder hapering
Leerlingen werken overal. 
In de klas, kantine, in gangen 
en thuis. Een sterke en snelle 
internetverbinding is dan 
onmisbaar. Scholen en ouders 
investeren steeds meer in een 

goed wifi-signaal op 
alle plekken 

Waaraan moet voor jou de ideale laptop voor het onderwijs voldoen? 
Grote kans dat je onbedoeld een wensenlijstje maakt waaraan de 

Acer Travelmate Spin B3 moeiteloos voldoet. Maar zeer waarschijnlijk 

gaat deze laptop je toch nog aangenaam verrassen. Tipje van de sluier: 

zelfs een omvallende drinkbeker krijgt de laptop niet klein. En dat is 

niet de enige verrassing…
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bevinden en beter toeganke-
lijk zijn.

Draadloos internet 
zonder hapering
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Op zoek naar de perfecte laptop voor 
het onderwijs die tegen een stootje kan?
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binnen de school of thuis. Dan is een laptop 
die dat signaal goed kan ontvangen heel 
belangrijk. De Acer Travelmate Spin B3 heeft 
een strategisch geplaatste draadloze 802.11ac-
antenne met 2x2 MU-MIMO-technologie.  
Deze MU-MIMO-standaard (Multi-User 
Multiple-Input en Multiple-Output) zorgt niet 
alleen voor sneller draadloos internet, maar 
maakt ook verbinding met meerdere draadloze 
apparaten tegelijk mogelijk. Zo kan een leer-
ling bijvoorbeeld verbinding maken met zijn 
of haar mobiel of een printer. Het krachtige, 
constante draadloze signaal wordt geleverd 
door Intel® Gigabit WiFi.

Flexibel, hygiënisch beeldscherm 
om prettiger samen te werken
De benaming ‘laptop’ doet eigenlijk geen recht 
aan de Travelmate Spin B3. Het is namelijk 
tegelijkertijd een tablet. Je kunt het 11,6 inch 
scherm op verschillende manieren draaien en 
op die manier een tablet-, tent- en weergave-
modus creëren. Een rechtopstaand scherm 
voelt soms als een barrière tussen leerlingen, 
je ziet niet wat de ander doet als je bijvoor-
beeld samenwerkt. En ook als je als leraar voor 
de klas iets uitlegt, is het vervelend om tegen 
schermen aan te kijken. In het ontwerp van 
deze laptop is hiermee rekening gehouden. 
De optionele Wacom AES-pen maakt werken 
op het touchscreen nog makkelijker.  Moeten 
leerlingen bij een opdracht foto’s of een video 
maken? Bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van 
een proef bij scheikunde of om de groei van 
waterkers vast te leggen bij biologie? Dan is de 
ingebouwde 5 megapixel HDR-camera ideaal. 
En bij online videolessen een absolute ‘must’. 

Nog een ander pluspunt: het touchscreen van 
de nieuwe Acer TravelMate Spin B3 is bedekt 
met een laag antimicrobieel optionele 
Corning® Gorilla® Glass . Dit zorgt 
er allereerst voor dat het 
touchscreen krasbestendig 
is. Maar minstens zo belang-
rijk is dat het bacteriën geen 
kans geeft. Het is speciaal 
samengesteld om te beschermen 
tegen geurtjes en vlekken veroorzakende 
micro-organismen. Dat is prettig als het 
om je eigen laptop gaat, maar vooral als 
meerdere kinderen op een dag gebruik 
maken van dezelfde laptop. Daardoor 
hoeft de leraar tussentijds niet met alco-
holdoekjes de laptops te ontsmetten. 

Batterij gaat hele dag mee
Het is niet fijn werken als leerlingen steeds 
op zoek moeten naar stroompunten in 
de klas om hun laptop op te laden. 
De batterij van de nieuwe Acer 
TravelMate Spin B3 gaat tot wel 
12 uur² mee. Lang genoeg dus 
voor een schooldag en eventuele 
huiswerktijd. Natuurlijk zal een leerling ook 
wel eens vergeten om thuis zijn of haar laptop 
op te laden. Gelukkig kun je als leraar dankzij 
het batterijlampje op de klep in één oogopslag 
zien of er laptops zijn waarvan de accu bijna 
leeg is. Dat voorkomt uitvallende laptops en 
eventueel werk dat verloren gaat. 

Kan tegen een behoorlijk stootje
Een laptop wordt op basisscholen vaak door 
verschillende kinderen gebruikt. En kinderen 

zijn speels waarbij een ongeluk in een klein 
hoekje zit. Maar laptops krijgen zeker ook bij 
leerlingen in het voortgezet onderwijs heel wat 
te verduren. De laptop gaat vaak mee naar huis 
en wordt elk lesuur weer verhuisd naar een 
volgend lokaal. Daarbij, een rugzak belandt 
niet altijd zachtjes op de grond en hobbelt mee 
achterop de fiets. In het ontwerpen van de 
Acter Travelmate Spin B3 is daar extra rekening 
mee gehouden. Er zit een schokabsoberende 
stootrand op het apparaat waarmee het 
bestand is tegen een neerwaartse kracht van 
maximaal 60 kg. Daarmee overleeft de laptop 
niet alles, maar is wel bijzonder goed bestand 
tegen een stootje.  
Ook het toetsenbord heeft extra stevigheid. 
De toetsen zijn mechanisch verankerd en 
voorzien van kleine plastic vleugels. Deze 
vleugels hechten zich aan de behuizing 
wanneer eraan wordt getrokken. En belandt 
er per ongeluk een glas drinken op de laptop? 
Geen probleem. De laptop is voorzien van een 
drainageontwerp, zodat gemorste vloeistof er 
aan de onderkant van de behuizing weer uit 
komt. Ook het touchpad is vochtbestendig. 
De impactbestendigheid is volgens militaire 
standaarden³ gecertificeerd.

Overtuig jezelf: probeer het uit
Grote kans dat de Acer Travelmate Spin B3 
heel geschikt lijkt voor jouw leerlingen. Kort 
samengevat: de Windows-laptop is snel, 
robuust, handzaam qua formaat, heeft een 
lange accuduur en is ook te gebruiken als 
tablet. Maar overtuig vooral jezelf door een 
gratis demo aan te vragen via acereducation.
benelux@acer.com. En heb je uiteindelijk de 
knoop doorgehakt? De laptop is verkrijgbaar 
via de bekende Acer Education resellers. 

Een echte allrounder!1

• Windows 10 Pro
• 11.6” HD Multi-Touch Gorilla glass IPS scherm
• Batterijduur tot 12 uur2

• Verankerd en waterdoorlatend toetsenbord
• Verstevigd chassis
• Militaire standaard3 gecertificeerd (MIL-STD 810G)
•  5 megapixel HDR-camera en optionele dockable Wacom AES-pen 

1 –   Specificaties kunnen per regio en/of model verschillen.
2 –   De batterijduur varieert afhankelijk van onder andere het productmodel, de configuratie,  

de energie-instellingen en het gebruik.
3 –   De MIL-normen (MIL-STD 810G) zijn tests van Amerikaanse militaire standaard waarmee  

de duurzaamheid van diverse producten wordt getest.
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Recensies 
OPENHARTIG EN ZINNIG PRIKKELEND
TITEL: SEKSLEVEN
OVER LIEFDE, SEKS, RELATIES, SEKSUALITEIT EN TABOES
UITGEVERIJ: KOSMOS UITGEVERS
AUTEUR: LINDA DE MUNCK
AANTAL PAGINA’S: 172 
PRIJS: €20,-

Vanuit haar bekendheid als vlogger werd ze gevraagd om een 
boekje open te doen over haar seksleven. Geen pedagoog 
of seksuoloog, maar wel iemand die vanuit eigen ervaring 
openhartig durft te delen en daarbij geen taboe uit de weg 
gaat. In een tijd waarbij het internet met de vele pornosites en 
influencers een onwerkelijk beeld schetsen, is zo’n authentiek 
geluid helpend. Mijns inziens vooral voor jonge vrouwen/
meiden vanaf 12 jaar. Het boek is tenslotte vanuit het vrouwelijk 
perspectief geschreven. Toch zou het ook voor mannen fijn en 
nuttig kunnen zijn om dat perspectief te kennen… Kortom een 
boek dat onverbloemd laat weten wat je allemaal in een seksueel 
avontuur tegen kunt komen. De kernboodschap die ik eruit haal: 
‘Wees de baas over je eigen seksleven, maar doe en beleef het 
samen!’ De bijgevoegde mindmap geeft een goed overzicht van 
de inhoud van het boek en de handige kijk-, luister- en leestips 
voor degenen die zich verder wil verdiepen. Lindademunck.nl

TITEL: DE MYTHE VAN HET VERWENDE KIND
UITGEVERIJ: SAMSARA
AUTEUR: ALFIE KOHN
ILLUSTRATOR: SARAH WALSH 
AANTAL PAGINA’S: 317  
PRIJS: €20,-

In de serie ‘Literaire juweeltje’ 
De Engelstalige versie stamt uit 
2014 en wat nuttig dat er nu een 
Nederlandstalige versie is! ‘De 
mythe van het verwende kind’ door 
Alfie Kohn is een revolutionair boek 
voor opvoeding (en dus ook voor 
onderwijs). Er wordt korte metten 
gemaakt met ‘verwennen’, met straf 
& beloning en de overwaardering 
van zelfdiscipline. De relatie tussen 
kind en volwassene wordt in een 
ander perspectief geplaatst. Met een 
belangrijke oproep en advies: Roep 
op tot reflectieve rebellie! Als ouders en leerkrachten hier hun tanden 
inzetten, vindt er een revolutie of omwenteling plaats. Confronterend en 
voor wie durft, ga ermee aan de slag! Ik ben al bezig geweest. Je kunt 
het terugluisteren in mijn podcast: https://app.springcast.fm/episode/
grenzen-stellen-zonder-stra� en-of-belonen 

De bekende Dummies-serie kenmerkt zich door 
compact en overzichtelijk gedegen informatie 
te geven over doorgaans lastige onderwerpen. 
Hoogbegaafdheid is een complex fenomeen en 
wordt in het onderwijs veelal slecht gekend en 
herkend. Daardoor ondervinden veel kinderen, 
leerlingen, jongeren onnodig veel problemen 
en werkt dat door in hun latere leven. Daarom 
is ‘De kleine hoogbegaafdheid voor Dummies’ 
geschreven door Janet van Horssen-Sollie 
(levenslooppsycholoog) zo’n aanrader. Eerst 
een stevige basis over wat hoogbegaafdheid 
is (h1), daarna de misvattingen(h2), vervolgens 
de levensloop (h3 t/m h8), dan staat de 
talentontwikkeling centraal(H9) en ten slotte 
10 zinvolle inzichten (h10). Een aanrader voor 
iedereen die met hoogbegaafdheid te maken heeft; 
thuis, op school, op het werk of waar dan ook.

Vraagtekens bij het geijkte 
denken over kinderen 
en opvoeding

TITEL: DE KLEINE HOOGBEGAAFDHEID VOOR DUMMIES
UITGEVERIJ: DUMMIES
AUTEUR: JANET VAN HORSSEN-SOLLIE
ILLUSTRATOR: SARAH WALSH 
AANTAL PAGINA’S: 160 
PRIJS: €10,-

Een levensloop 
vol onnodig veel 
hindernissen 

tekst: Peter te Riele8
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TITEL: NATRILTIJD
UITGEVERIJ: BOOM UITGEVERS
AUTEUR: RIET FIDDELAERS-JASPERS 
AANTAL PAGINA’S: 126  
PRIJS: €22,50 

Bijna iedereen belandt vroeg of laat in een storm op het levenspad; privé en op 
het werk. Het zijn veelal verschillende stormen die elkaar afwisselen. Meestal 
individueel (bijvoorbeeld een dierbare overlijdt, een verbroken relatie, een 
ontslag, een faillissement) maar soms ook universeel; zoals het coronavirus 
dat over de hele wereld is uitgewaaierd.  De eerste coronagolf was aanleiding 
voor Riet Fiddelaers-Jaspers om het boek ‘Natriltijd’ te schrijven. Hoe kunnen 
we buigen voor een storm en ons toch weer oprichten? Prachtig metaforen, 
tre� ende citaten en helpende beeldspraak leiden ons langs een mooie weg om 
veerkracht te vinden: omgaan met verlies, verdriet een plek geven, rouwen, 
loslaten, vertragen, verduren, verbinden. Het boek biedt volop houvast en wijze 
lessen. Misschien vooral nodig in onderwijs en opvoeding, als het niet alleen 
gaat om jezelf maar ook om de 
ander; nog volop in ontwikkeling. 
Als het gaat om ingrijpende 
gebeurtenissen wordt meestal ook 
de groep geraakt. Dit boek geeft 
niet alleen hoop voor de toekomst, 
maar ook het vertrouwen dat we 
ons samen door de zwaarste storm 
heen kunnen slaan. Elk hoofdstuk 
opent met een citaat en wordt 
afgesloten met reflecties en doe-
suggesties. Niet alleen begrijp je 
daardoor beter waarover het gaat, je 
gaat er ook mee aan de slag. Dit boek 
had niet op een beter moment uit 
kunnen komen en blijft, zelfs als we 
het coronatijdperk achter ons kunnen 
laten, relevant.

TITEL: OPVOEDING EN ONDERWIJS TUSSEN GEDULD EN ONGEDULD
UITGEVERIJ: CYCLUS 
AUTEURS: JOOP BERDING 
AANTAL PAGINA’S: 212 
PRIJS: €22,50 

Joop Berding was met zijn boek uit 2019 z’n tijd eigenlijk al vooruit, 
want nu we in 2020 en 2021 met corona worden geconfronteerd, 
komen opvoeding en onderwijs onder druk te staan en in een 
ander licht. (On)geduld wordt op de doordachte wijze beschreven 
zoals alle boeken van Joop Berding zich kenmerken. Rijke bronnen 
vanuit de taalkunde, theologie en filosofie geven verrassende 
inzichten geven en kunnen juist in het covid-tijdperk zo van 
pas komen. Prachtige citaten en prikkelende zegswijzen uit de 
vakliteratuur worden afgewisseld uit de dagelijkse praktijk, zoals:

 Geduld:
 •   Als wonen in het uitstel
 •   Als geborgenheid
 •   Als aandacht voor het ogenblik
 •   Als worsteling
 •   Als uitdaging voor opvoeders

 Het ongeduld van de autonomie
 Van windstilte naar activisme
 Met stemmen uit de praktijk

De open zoektocht van de auteur naar wat geduld en ongeduld betekent, brengt de auteur naar heldere 
conclusies omtrent het opvoeden tussen geduld en ongeduld. Daar kunnen de lezers hun voordeel 
meedoen: in opvoeding en onderwijs. Juist in tijden van onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Voor alle 
lezers van harte aanbevolen: met en zonder geduld!

EVEN STILSTAAN BIJ DE BETEKENIS 
VAN (ON)GEDULD THUIS EN OP SCHOOL

25 LIEDJES MET EEN KNIPOOG STAAN 
GARANT VOOR VEEL MUZIKAAL PLEZIER

TITEL: DE OPERAPIRAAT, EEN MUZIKAAL DOEBOEK
UITGEVERIJ: SWP AMSTERDAM
AUTEUR: JEROEN SCHIPPER 
AANTAL PAGINA’S: 124  
PRIJS: €27,50 

Muzieklessen in het basisonderwijs zijn belangrijk. 
Helaas hoor je kinderen in de meeste scholen 
steeds minder zingen en muziek maken. Nu zijn die 
lessen voor veel leerkrachten ook de moeilijkste 
om te geven. Daarom is het fijn dat er zulke goede 
boeken geschreven worden door muzikanten als 
Jeroen Schipper. Hij heeft al verschillende geslaagde 
producties op zijn naam. De operapiraat is dan 
ook veel meer dan een leesboek. Veel aanvullend 
materiaal voor muzikale activiteiten
25 liedjes met een vaste opbouw: De liedtekst, 
Thema-uitwerking: klassengesprek, weetjes, 
Werkbladen (ook online te vinden), Raadsel, 
Muzieknotatie en mp3-versie op Spotify. Een 
mooie en zinvolle verdieping is natuurlijk ook een 
theatervoorstelling op school waarbij verschillende 
liedjes voorbijkomen die van kleuterklas tot 
bovenbouw in de smaak zullen vallen. Voor verdere 
informatie zie: jeroenschipper.info

TITEL: SLIM JEZELF ZIJN. EXPERIMENTEREN MET LEREN
UITGEVERIJ: REMIND LEARNING
AUTEUR: ANDRE DUIKERS E.A.  
AANTAL PAGINA’S: 162   
PRIJS: €27,50 

Een fraai vormgegeven werkboek van het Remind 
Team: ‘Slim jezelf zijn’. Aan de slag met het ‘denken over 
denken’, ‘leren leren’, handige leerstrategieën toepassen: 
metacognitie dus. Het boek bestaat uit verschillende 
modules en elke module kent een herkenbare opbouw in 
de vorm van 3 stappen:
1.  De check
2.  Het ervaren
3.  Mijn experiment

Een mooi leeravontuur voor jongeren vanaf 10 
jaar die het eigen leerproces willen onderzoeken, 
dat handiger willen doen en ook richting willen 
vinden om te worden wie ze willen zijn. Het 
boek zit vol met wetenswaardigheden over het 
brein, leerwijzen, handige manieren en stelt 
handige onderzoeksvragen om zicht te krijgen 
over het eigen ontwikkelingsproces. Natuurlijk 
is het mogelijk om dit boek in je eentje door te 
werken. Maar als je dit met iemand anders of in 
een groep doet en je reflecteert van tijd tot tijd, 
dan zal je leerproces vleugels krijgen. Dan ga je 
met minder meer doen! Ook een aanrader voor 
mentoren die in VO of MBO inspiratie zoeken om 
hun mentorgroep te begeleiden.

EEN INSPIRATIEGIDS OM JEZELF
TE ONTWIKKELEN

TERUGBUIGEN NA DE STORM
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Wat, waarom en hoe?

Alle leerlingen 
digitaal geletterd

tekst: Antoon van Ge� en en Michel van Ast 10
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Er is geen overeenstemming over wat er precies onder digitale geletterdheid moet 
worden verstaan. In de literatuur bestaan verschillende definities. Dat betekent vooral 

dat digitale geletterdheid als leergebied nog volop in ontwikkeling is. De overeenkomst 

in veel van de definities is overigens wel dat het een complexe vaardigheid is die 

niet een doel op zichzelf zou moeten zijn, maar een onderdeel is van het zelfstandig 

kunnen functioneren in een digitale samenleving.

O
ok het toetsen van de kennis, vaardigheden en houding 
die je onder digitale geletterdheid kunt vatten, staat nog 
in de kinderschoenen. Er zijn internationaal verschillende 
toetsinstrumenten ontwikkeld en onderzocht, van meer 

traditioneel toetsen tot prestatiegerichte beoordelingen in authentieke 
situaties. Deze geven echter vaak geen nauwkeurige inschatting van 
de werkelijke competenties van leerlingen, hoewel omgevingen waarin 
leerlingen authentieke opdrachten daadwerkelijk moeten uitvoeren, het 
meest kansrijk lijken.

Acht jaar geleden begonnen wij op de Sint Victorschool in A� erden een 
project dat we LerenDoenMaken hebben genoemd. Een project met de 
ambitie om leerlingen te bekwamen in ICT-basisvaardigheden, infor-
matievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Het is 
beslist geen wetenschappelijk onderzoek gebleken, maar wel een prak-
tijkervaring waarvan wij veel hebben geleerd en die veel enthousiasme 
en motivatie heeft laten zien bij leerlingen en leerkrachten. Die ervaring 
en dat enthousiasme willen wij graag delen.

Digitale geletterdheid
Zoals gezegd is er geen eenduidigheid over wat digitale geletterdheid 
precies is. Wij zien digitale geletterdheid als de verzameling kennis, 
vaardigheden en houding die je nodig hebt om je in de digitale samen-
leving staande te houden en jezelf te ontwikkelen. Inhoudelijk gaat het 
dan over de volgende domeinen:
•  ICT-basisvaardigheden: vaardigheden die je nodig hebt software en 

hardware als je computer, tablet of smartphone te kunnen gebruiken. 
•  Informatievaardigheden: vaardigheden die helpen bij het zoeken, 

vinden, beoordelen en verwerken van informatie op internet. 
•  Mediawijsheid: het bewust, kritisch en actief inzetten van alle 

beschikbare media, zowel digitaal als analoog, om de kwaliteit van je 
leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelne-
men aan de wereld om je heen.

•  Computational thinking: door algoritmisch te denken een probleem 
zo kunnen formuleren dat het door middel van computertechnologie 
op meerdere manieren is op te lossen.



Alle leerlingen 
digitaal geletterd
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Naam:

1. Onderwerp van de reclame.

Evaluatie

Mijn reclameboodschap:

Laat duidelijk waar het over gaat.

Heb je overlegd met iemand? Hoe heb je dat 

aangepakt?

Zet jouw reclame aan tot actie. Hoe dan ?

Heeft aanvullende foto’s/plaatjes.
Heeft een slogan.

Heeft een goede verdeling – lay out.

3.Tekst bij je reclame.

2. Schrijf een slogan of kreet op.

4. Maak een proefversie met slogan – tekst - plaatjes.

En daar waar het kennis, vaardigheden en houding betreft gaat het 
meer specifiek over kennis van, kunnen omgaan met, kritisch kunnen 
nadenken over en leren creëren met de genoemde domeinen.

Die kennis en vaardigheden laat nu nog vaak te wensen over, zo blijkt 
keer op keer. Er zijn grote verschillen tussen leerlingen, niet in de laatste 
plaats tussen leerlingen in verschillende onderwijstypen. Veel leerlingen 
vinden het bijvoorbeeld moeilijk om op een goede manier informatie 
op internet op te zoeken en te beoordelen op betrouwbaarheid. Bij het 
opzoeken van informatie op internet worden ook nauwelijks andere 
deelvaardigheden ingezet dan het opzoeken en gebruiken van feitelijke 
informatie. Dat vraagt volgens ons om een serieus leergebied digitale 
geletterdheid in het onderwijs.

LerenDoenMaken
Een jaar of acht geleden begonnen wij in groep 6 van de Sint Victor-
school in A� erden Gelderland het project LerenDoenMaken. Er was nog 
weinig aandacht voor ICT-basisvaardigheden, laat staan voor informa-
tievaardigheden, mediawijsheid of computational thinking. Ons idee 
was om leerlingen met de computer van alles te laten maken. En dat dan 
online te delen, zodat leerlingen, ouders of andere geïnteresseerden 
dat konden zien. Op die manier wilden wij leerlingen leren omgaan met 
digitale technologie en sociale media. Wat in groep 6 begon als een 
klein project met geplastificeerde opdrachten bij leuke ICT-toepassin-
gen, groeide onder andere door een LOF-subsidie uit tot een uitgebreid, 
functioneel en uitnodigend platform. Geschikt voor de midden- en 
bovenbouw van het PO en de onderbouw van het VO. 

Leerlingen vonden LerenDoenMaken vanaf het begin een hoogtepunt in 
de week. Er werd meteen al een serieuze inspanning van ze gevraagd, 
maar er was ook veel ruimte voor eigen keuzes. LerenDoenMaken 
vraagt om een goede introductie, bijvoorbeeld in groep 5, maar als leer-
lingen er een tijdje mee werken, kunnen ze zelfstandig of samen kiezen 
uit een groot aantal opdrachten die voor hen voldoende uitdagend en 
betekenisvol zijn. En dat werkt motiverend. Niet alleen in het basison-
derwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs.

Tegelijkertijd hebben we al doende een flink aantal uitdagingen over-
wonnen. De eerste eindproducten van leerlingen gingen standaard over 
puppy’s of voetbal. De administratie was een crime. Niet alle technolo-
gie werkte altijd even goed mee, maar dat hebben we met het nieuwe 
platform dat we nu ongeveer vier jaar gebruiken eigenlijk allemaal wel 
min of meer overwonnen. Toch blijven er nieuwe uitdagingen op ons 
pad komen. In hoeverre laat je leerlingen bijvoorbeeld echt vrij? Dus in 
hoeverre laat je ze ‘los’ in de echte digitale wereld of in hoeverre houd je 
ze bij je en scherm je ze af. Of hoe maak je vorderingen van je leerlingen 
zichtbaar, hoe bied je hen de kans om aan te tonen dat ze de gevraagde 
kennis, vaardigheden en houding beheersen? Ook op die vragen hebben 
we geprobeerd een antwoord te vinden. Antwoorden die we in dit artikel 
graag delen.

Betekenisvolle context
Vaardigheden aanleren gaat vaak volgens een aantal stappen, die je 
niet noodzakelijk in een vaste volgorde doorloopt: motiveren, voordoen, 
begeleid inoefenen, toepassen, transfer en evaluatie. Nieuwe vaardighe-
den ontwikkel je bovendien bij voorkeur in een betekenisvolle context. 



Bronnen
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•  Curriculum.nu (2020). Visie op het leergebied Digitale geletterd-

heid. Geraadpleegd op 17 december 2020 op:  
https://www.curriculum.nu/voorstellen/digitale-geletterdheid/
uitwerking-digitale-geletterdheid/

•  Kennisnet (2017). Monitor Jeugd en Media 2017. Zoetermeer:  
Kennisnet

•  Voogt, J., Godaert, E., Aesaert, K. & van Braak, J. (2019). Review 
Digitale geletterdheid. Zwolle/Gent: Hogeschool Windesheim/
Universiteit Gent Geraadpleegd op 18 december 2020 op: https://
www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/review-digitale-geletterd-
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Over de auteurs

Antoon van Geffen was als leerkracht en bovenschools ICT-er ver-
bonden aan de Sint Victorschool in Afferden Gelderland. Inmiddels 
gepensioneerd zit hij nog regelmatig achter de pc om zich op de 
hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
onderwijs en ICT.

Michel van Ast geeft lezingen en workshops, adviseert en begeleidt 
onderwijsinstellingen en traint en coacht leraren die technologie 
willen inzetten in hun eigen onderwijs. Daarnaast is hij coauteur van 
de boeken Kleppen dicht!, Kleppen open! en Effectief leren.
Samen ontwikkelden en onderhouden zij www.lerendoenmaken.nl. 
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Vergelijk het met leren fietsen. Je bent gemotiveerd om het te leren, er 
is iemand die het je uitlegt, misschien wel voordoet en met je mee rent 
om je op te vangen als je dreigt te vallen. Maar dan moet je het zelf gaan 
oefenen en de vaardigheid ook in een nieuwe context kunnen toepas-
sen. Dus je kunt wel de verkeersregels van buiten leren en leren fietsen 
op een pleintje, maar daarmee kun je je nog niet redden op de openbare 
weg. 

Wat ons betreft geldt dat ook voor het aanleren van digitale geletterd-
heid. Er is een veilige leeromgeving nodig die je motiveert, met een 
goede uitleg en instructie en met de mogelijkheid om te oefenen. Maar 
ook met de mogelijkheid om te oefenen in een authentieke situatie, 
misschien wel buiten de beschermde omgeving. Natuurlijk moet je 
geholpen worden om de juiste weg te vinden en op te staan als je bent 
gevallen, maar verdwalen en vallen maakt je weerbaarder, zelfstandiger 
en kritischer. 

Leerlingen vonden  
LerenDoenMaken vanaf  
het begin een hoogtepunt 
in de week

waarbij een leerling zelf aangeeft in welke mate hij zichzelf in staat acht 
een specifieke vaardigheid met behulp van digitale technologie uit te 
kunnen voeren, blijken onvoldoende geschikt. Leerlingen onder- of 
overschatten zichzelf waardoor deze manier, om het leren zichtbaar 
te maken, onvoldoende valide is. Het meest kansrijk lijken prestatiege-
richte beoordelingen te zijn waarbij leerlingen authentieke, praktische 
opdrachten met behulp van digitale technologie uitvoeren, zeker als 
zij daarbij worden geobserveerd en hun aanpak en eindproduct wordt 
geanalyseerd. 

LerenDoenMaken is nog lang geen dichtgetimmerd systeem dat dat 
voor elkaar krijgt, maar het is wel een poging om het aanleren en inoefe-
nen van vaardigeden voor digitale geletterdheid op een authentieke en 
contextrijke manier aan te bieden. Bovendien zijn er zijn verschillende 
manieren om dat zichtbaar te maken.

Veel leraren die LerenDoenMaken gebruiken, maken gebruik van 
peer-feedback. Zij nodigen leerlingen uit om elkaar feedback te geven. 
Bijvoorbeeld aan het eind van een lesuur. Eén of meerdere leerlingen 
mogen hun product laten zien, andere leerlingen mogen daar op reage-
ren. Het is een eenvoudige manier om de kwaliteit van een eindproduct 
te bespreken en inzicht te krijgen in de voortgang.Daarnaast leveren 
leerlingen hun eindproduct in via het platform. De leraar ziet die ingele-
verde producten en kan die beoordelen. Bijvoorbeeld door er een tot vijf 
sterren aan toe te kennen, maar ook door er geschreven feedback aan 
toe te voegen. Leerlingen zien de feedback op hun eigen profielpagina 
en worden, indien nodig, uitgedaagd om een tweede, betere versie van 
hun eindproduct te maken. 

Maar bovenal zijn wij erg enthousiast over de stappenvolgers die 
we pas afgelopen jaar hebben toegevoegd aan iedere opdracht. De 
stappenvolger is een A4-tje dat leerlingen printen. Op dat A4-tje staan 
controlevragen die leerlingen herinneren aan de opdracht, de stappen 
en de succescriteria. Maar een stappenvolger eindigt met een aantal 
reflectieve vaardigheden over de meer algemene toekomstgerichte 
vaardigeden als samenwerken, communiceren en probleemoplossend 
werken. En waar het voor de hand ligt om die stappenvolgers digitaal 
aan te bieden, leerlingen werken immers achter hun apparaat aan 
LerenDoenMaken, hebben wij er juist voor gekozen om deze te printen 
en met pen te laten invullen. De stappenvolger ligt altijd naast de leer-
ling op tafel zodat de leraar in een oogopslag kan zien hoe een opdracht 
vordert en meteen kan helpen of feedback kan geven. 

Dat is ook de ervaring die we met LerenDoenMaken hebben opgedaan. 
Leerlingen maken zelf (digitale) eindproducten met echte toepassin-
gen en delen die online. Het initiatief en de verantwoordelijkheid ligt 
voor een groot deel bij de leerling. Zij ontplooien zelf initiatief, moeten 
kritisch zijn en krijgen bovenal de kans om fouten te maken. Alles is 
goed, maar de eerste versie is nooit het eindproduct. Het hoeft dus niet 
opnieuw, maar misschien kan het beter. Na feedback van de leraar, maar 
zeker ook na feedback van andere leerlingen. Zoals bij de vlinder van 
Austin (zie bit.ly/austinsbutterfly). Die benadering geeft zelfvertrouwen, 
eigenaarschap en motiveert.

En wat geldt voor de eindproducten van onze leerlingen, geldt ook 
voor LerenDoenMaken zelf. Waar we acht jaar geleden begonnen met 
vijf geprinte en geplastificeerde opdrachten bij een toepassing, kiezen 
leerlingen nu zelf uit één van de meer dan vijftig opdrachten die veel 
meer gericht zijn op het aanleren en inoefenen van toekomstgerichte 
vaardigheden dan op het spelen met een tool. Alle opdrachten hebben 
een vaste opzet:
• Leren: wat ga je leren en waarom is dat belangrijk? 
• Doen: hoe moet je dat aanpakken?
• Maken: waar moet het eindproduct aan voldoen?

Leren zichtbaar maken
Digitale geletterdheid is niet alleen een complexe en gelaagde verza-
meling van kennis en vaardigheden, maar de ontwikkeling ervan bij 
leerlingen is ook nog eens heel erg moeilijk zichtbaar te maken. Het 
ligt niet voor de hand om het hele leergebied louter traditioneel en 
schriftelijk te toetsen. Ook zogenaamde zelfrapportage-instrumenten, 
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Prijzen per leerling per jaar
• groep 5 t/m 8  € 21,50 
• groep 3 en 4  € 6,- 
• groep 1 en 2 gratis

weblink
www.faqta.nl 

Docenten recenseren voor Vives 
eduware rechtstreeks uit de praktijk.
Deze maand aandacht voor Faqta, 

winnaar van de Nederlandse 

innovatieprijs Blue Tulip Award 2020. 

Faqta 

F
aqta is een leerplatform voor 
basisscholen gericht op kennis van 
de wereld en de ontwikkeling van 
vaardigheden. Faqta biedt scholen door 

actieve lessen, waarin leerlingen zelfstandig 
leren en samenwerken, een nieuwe aanpak 
voor wereldoriëntatie voor de groepen 1 t/m 8. 
Het programma is thematisch en geïntegreerd 
opgebouwd en bestaat uit twee delen: Faqta 
Wereld en Faqta Talent. Het leerplatform biedt 
de mogelijkheid om via verschillende leerroutes 
de onderwerpen te behandelen.
Oprichtster Anouk Binkhuysen: “Ik heb Faqta 
samen met Jan van Wonderen en Wouter 
Delken opgericht. Ons avontuur start in 2016, 
met z’n drieën begonnen we onze missie om 
het onderwijs van de toekomst voor iedere 
basisschool bereikbaar te maken. We hadden 
haast, want ik wilde stiekem ook graag dat 
mijn eigen kinderen tijdens hun jaren op de 
basisschool nog kennis konden nemen van 
Faqta. In schooljaar 2017- 2018 brachten we 

Online training voor docenten 

binnen de Faqta Academy. 

Overzicht van het grote aanbod beschikbare thema’s 

op het leerplatform: Faqta Wereld en Faqta Talent. 

onze eerste thema’s op de markt en startten 
tien scholen integraal met Faqta Wereld en 
Talent. Vervolgens konden we niet meer 
terug. We hebben flink gas gegeven om het 
hele programma in twee jaar tijd af te maken 
en dat is gelukt. Het leerplatform bevat ruim 
200 thema’s die rijk zijn geïllustreerd met 
2300 video’s van verschillende partners zoals 
SchoolTV (NTR), Canon van Nederland, NOS 
en ESA. Van dit aanbod hebben we ruim 20% 
zelf gefabriceerd om te voldoen aan specifieke 
kennisbehoefte: de Faqta Original video’s. De 
video’s hebben verschillende doeleinden: er zijn 
video’s die de voorkennis activeren, video’s die 
kennis of instructie in kleine brokken aanbieden 
en video’s die oproepen tot nadenken. We 
zijn geen traditionele methodemakers, maar 
onderwijsvernieuwers. Jaarlijks helpen we 
scholen met het concretiseren van modern en 
toekomstgericht onderwijs en begeleiden we tot 
in het klaslokaal. We zijn in korte tijd van startup 
gegroeid naar een scale-up met maandelijks 
meer dan 100.000 leerlingen. Ons platform won 
in 2020 de gerenommeerde Blue Tulip Award 
innovatieprijs, daar zijn we apetrots op!”

Ervaring
Ik log als docent in op het platform en mijn 
verkenning start bij de online trainingen binnen 
de Faqta Aacademy. In korte video’s worden 
alle aspecten van Faqta voor mij als docent 
gedemonstreerd. Hoe geef ik een Faqta les? 
De mogelijkheden van Faqta voor gebruik in 
de klas? Tips op het gebied van di� erentiatie, 
samenwerking, werkvormen, toetsing en 
coaching.  Deze introductie is zorgvuldig en 
gedegen van opzet en zo word ik als docent op 
een e� iciënte manier de didactische visie en 
gebruik van het leerplatform bijgebracht. Heel 
fijn. Bij ieder thema kan ik lesbeschrijvingen, 
doeboeken, werkbladen, verdieping materiaal 
en coachvragen downloaden. Het dashboard 
biedt mij de gelegenheid om thema’s klaar te 

zetten voor mijn groep, om de voortgang te 
monitoren en resultaten van online toetsen in te 
zien. Door het enorme aanbod aan lesmateriaal 
en thema’s heb ik ruime keuze in wat ik klaarzet 
voor mijn leerlingen en kan ik gemakkelijk 
aansluiten bij de interesses in mijn klas en zo 
voldoende di� erentiëren. 

Elk thema heeft een doorlooptijd van 3 tot 4 
weken. Als leerlingen eerder klaar zijn dan is 
extra materiaal beschikbaar onder de tegel 
‘zelf onderzoeken’. Ieder thema wordt kort 
geïntroduceerd en hierna doen de leerlingen 
zelfstandig kennis op via het leerplatform. Het 
thema wordt in de vorm van een video, animatie 
of een interactieve klikplaat verder verdiept. 
Leerlingen beantwoorden na het bekijken van 
een video verschillende vragen om te checken 
of ze de informatie begrijpen. Jammer vind ik 
dat de aangeboden video’s van zichzelf niet 
interactief zijn. Het zou het aanbod nog sterker 
maken als leerlingen tijdens het bekijken van de 
video direct interactieve vragen of opdrachten 
krijgen gepresenteerd. Wellicht een idee voor 
een volgende update? Leerlingen werken bij 
voorkeur in tweetallen en doorlopen samen de 
kennistegels. Zo krijgen alle kinderen dezelfde 
basiskennis, leren ze samenwerken en kunnen 
ze van elkaar leren. In de doeboeken verwerken 
leerlingen de informatie die ze binnen de 
thema’s hebben opgedaan. Hierbij komen ook 
de 21e-eeuwse vaardigheden en onderzoekend 
en ontwerpend leren aan bod. Zo vind je 
doeboek opdrachten waarin leerlingen oefenen 
met proefjes, het afnemen van interviews, 
creatieve activiteiten, discussie vragen en 
ontwerpopdrachten, maar ook oefeningen 
waarbij ze leren observeren en analyseren. Ieder 
thema beschikt over werkbladen die kunnen 
worden geprint voor verdiepende informatie. 
Daarnaast hebben leerlingen toegang tot 
verschillende hulpbladen, waarmee ze leren 
gericht informatie te vinden en hun bevindingen 
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Werkblad over planeten

Leerlijn topografie

Voorbeeld van een doeboek 

bij het thema Magische Media. 

op verschillende manieren te presenteren. Ieder 
thema sluit af met een samenvatting. Als extra 
uitdaging of afwisseling kunnen leerlingen een 
talent thema uitwerken. Hierbij kiezen zij een 
thema dat zij interessant vinden en werken 
ze aan de hand van een eigen leervraag een 
onderzoek uit. Na ieder thema wordt de leerling 
uitgedaagd om een woordweb te maken als 
evaluatie activiteit. Ook kunnen leerlingen een 
eigen presentatie rond het thema samenstellen. 

Bij elk thema is ook een toets beschikbaar met 
kennisvragen: de samenvatting van het thema 
kan eventueel ter voorbereiding op de toets 
worden ingezet. De resultaten verschijnen 
direct in het dashboard. Als leerkracht kan ik 
de uitkomsten analyseren en bepaal ik welke 
leerlingen er meer uitdaging of begeleiding 
nodig hebben. Leeszwakke leerlingen kunnen 

op het platform teksten selecteren om door 
voorleessoftware verklankt te worden. Faqta 
beschikt nog niet over een geïntegreerde 
voorleesfunctie zoals bijvoorbeeld ReadSpeaker. 

Een geïntegreerde voorleestool zou wel 
een sterke verbetering van Faqta zijn. Zo 
kunnen leeszwakke leerlingen makkelijker 
zelfstandig de informatie ‘lezen’. Een belangrijke 
vaardigheid, welke in de gehele opzet van Faqta 
is doorgevoerd, is het samenwerken. Leerlingen 
overleggen welke antwoorden ze geven, ze 
leggen elkaar de niet begrepen informatie 
uit en leren denken vanuit verschillende 
perspectieven. Faqta biedt, naast thema’s en 
talentontwikkeling ook een geïntegreerde 
leerlijn aan voor topografie voor groep 5 t/m 
8. Faqta besteedt nadrukkelijk aandacht aan 
kaartvaardigheden en de leerlijn topografie kent 
de volgende opbouw: 
•  groep 5: oriëntatie op topografie en 

kaartvaardigheden 
• groep 6: Nederland op de kaart 
• groep 7: Europa op de kaart 
• groep 8: de Wereld op de kaart

Je kunt topografie zowel thematisch aanbieden 
als verspreid over het gehele schooljaar. Bij 
ieder topo thema hoort een doeboek waarin 
zowel de plaatsen, wateren en gebieden als de 
kaartvaardigheden geoefend worden. 

Conclusie
Faqta biedt leerlingen in de basisschoolleeftijd 
een leeromgeving om zelfstandig de leerstof 
eigen te maken. Faqta draagt bij aan een brede 
algemene kennisontwikkeling van leerlingen op 
de vlakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur 
en techniek, kunst en cultuur, wetenschap, mens 
en samenleving en talent. Faqta biedt binnen 
haar didactische opzet voldoende ruimte voor 
eigen verantwoordelijkheid van de leerling en 
stimuleert nadrukkelijk het samenwerken om 

zo ook communicatieve, sociale en culturele 
vaardigheden te ontwikkelen. Faqta helpt 
bij de ontwikkeling van vaardigheden die je 
nodig hebt in een snel veranderende wereld: 
vakoverstijgende-, digitale- en maatschappelijke 
vaardigheden. Faqta sluit aan bij de leerlijn 
digitale geletterdheid en 21e eeuwse 
vaardigheden. De leerkracht wordt ontzorgd 
doordat afwisselende en activerende lessen 
in het leerplatform klaar staan: de docent is zo 
weinig tijd kwijt aan voorbereiding en vervult 
tijdens de uitvoering een meer stimulerende 
en coachende rol. Met het rijke en gevarieerde 
aanbod van thema’s kan voor iedere leerling 
voldaan worden aan zijn interesses. Het 
dashboard van Faqta geeft inzicht hoe ver 
een leerling in een thema is gevorderd en de 
resultaten van de online vragen en toetsen. Ik 
heb nog een paar aandachtspunten voor de 
verdere ontwikkeling van dit platform. Faqta 
heeft interactief, uitdagend, samenwerkend 
en zelfstandig leren van leerlingen hoog in 
het vaandel staan. Ieder thema levert fysieke 
eindproducten, werkbladen, doeboeken en 
presentaties op. In hoeverre zou aanvullend 
aan het digitale leerplatform ook een 
digitale portfolio omgeving kunnen worden 
toegevoegd? Naar mijn idee wordt hierdoor 
het platform verrijkt: het overdenken waard. 
Verder nog twee verbeteringen die wellicht 
eenvoudiger te realiseren zijn. De video’s 
zou ik interactiever vormgeven: vragen en 
opdrachten direct binnen de video presenteren 
en resultaten vastleggen, dan wordt het 
leerrendement en de betrokkenheid bij het leren 
van de leerlingen waarschijnlijk hoger. Voor 
leeszwakke leerlingen zou een geïntegreerde 
voorleesfunctie een sterke verbetering zijn. 
Maar verder alle lof voor dit rijke en inspirerende 
platform! 

15

VIVES 171

De docent is weinig 
tijd kwijt aan 
voorbereiding en 
vervult tijdens de 
uitvoering een meer 
stimulerende en 
coachende rol



Vier leerlingen uit groep 5 werken in het STOOOMlab 
in Oss samen aan een opdracht: ‘Ontwerp een 
‘wearable’, bouw een echt werkend prototype van 
dit ontwerp met kosteloos materiaal en de sensoren 
van BYOR (Build Your Own Robot) en presenteer 
dit prototype aan de rest van de groep’. Deze vier 

werken aan een ‘zwaaier’, een handje dat je met een 

soort armband aan je pols bevestigt. Voor als je aan het 

fietsen bent en een vriend of vriendin tegenkomt. Niet 

iedereen durft dan met losse handen te fietsen om even 

te zwaaien. Daar kun je dan de zwaaier voor gebruiken. 

Superhandig bedacht dus!

Bestelinformatie: www.boektweepuntnul.nl

Uit het Handboek Ontdeklab 
– Interview Arjan van der Meij door Carla Desain

Fotocredits: Wijnand van Lieshout

Van Techplek tot Maakplaats,
een handboek over Ontdeklabs

T
echniek- en maakonderwijs vind je nog niet op alle scholen in 
Nederland. Toch doen leerlingen tijdens deze lessen belangrijke 
ervaringen op. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je zelf dingen kunt 
maken, digitaal of meer traditioneel met een hamer en spijkers. 

Je ontdekt waar je talenten liggen. Leerlingen die meer moeite hebben 
met de opzet van het onderwijs, vinden hier vaak hun passie en vallen 
in positieve zin op. We houden geen pleidooi voor vaardigheden boven 
kennis. Juist de combinatie is belangrijk! 

Begin december 2020 verscheen het Handboek Ontdeklab. Geschreven 
door Erno Mijland en Tessa van Zadelhoff met 11 interviews opgetekend 
door Carla Desain. Het boek biedt inspiratie, ideeën en inzichten die 
helpen om keuzes te maken en die te onderbouwen. Het boek richt zich 
op docenten, schoolbesturen, bibliotheken en andere organisaties die 
zich beraden op het opzetten van een techplek of het doorontwikkelen 
van een lab. In dit artikel delen we een van de interviews uit het boek, 
namelijk met Arjan van der Meij, docent op Christelijk College De 
Populier in Den Haag. 

Op Christelijk College De Populier in Den Haag confisqueerden Arjan 
van der Meij (docent natuurkunde) en zijn collega’s de bovenverdieping 
en richtten die in als maaklab. Er wordt graag gebruik van gemaakt – 
binnen en buiten het curriculum.

Prelude
“De emanciperende werking van onderwijs vind ik het allerbelangrijkste. 
Voor leerlingen is een diploma een paspoort naar een goed leven. Dat 
betekent dus dat je op school gedegen lessen Nederlands, Engels, 
Frans, Duits, natuurkunde en wiskunde moet geven, zodat leerlingen die 
vakken echt goed gaan beheersen en er daarna in de vervolgopleiding 
mee uit de voeten kunnen. Tegelijkertijd wil ik dat leerlingen het gevoel 
krijgen dat ze niet alleen als consument aan de wereld deelnemen, dat 
ze niet alleen afhankelijk zijn van wat een ander heeft bedacht, maar 
ook zelf iets kunnen bijdragen. Dat ze oplossingen kunnen bedenken 
die er eerst niet waren. Dat gevoel, die instelling, ontwikkelen ze bij 
maakonderwijs.”

Prettig keurslijf
“Ons maakonderwijs geven we vorm binnen de context van een 
vo-school, met alle restricties en alle voordelen van dien. Zo werken 

we met leerlingen die hier moeten zijn, dat is heel anders dan een 
maakplaats waar kinderen zichzelf inschrijven of door vrienden mee 
naartoe worden genomen. Met groepen van dertig leerlingen heb je 
al snel spullen, ruimte of begeleiding tekort. Zeker als de collega’s van 
andere vakken ook een beroep doen op die middelen voor de projecten 
die zij bedenken. Verder zijn we gebonden aan het rooster met 
standaard-lesuren, terwijl je bij maken liever langere aaneengesloten 
periodes aan de slag wil.

De andere kant is dat noch wij leraren, noch de school met 
maakonderwijs ons geld hoeven te verdienen. Dat haalt de druk eraf 
– het is geen ramp als een project eens niet aanslaat – en geeft veel 
vrijheid. En het grootste voordeel is dat we onze eigen maakruimte 
hebben in het schoolgebouw, met onze eigen spullen en onze eigen 
mensen met tijd, kennis en expertise. ‘Dus als er wat gemaakt moet 
worden – een decor voor een toneelvoorstelling bijvoorbeeld – weten 
leerlingen ons gemakkelijk te vinden. Binnen die context proberen mijn 
maakcollega’s en ik ervoor te zorgen dat er lekker veel gemaakt wordt 
in de school en binnen het curriculum. We zouden wel meer willen, 
maar we snappen dat onderwijsveranderingen tijd nodig hebben om te 
landen.”

Veilig
“Dus zijn we begonnen om maakonderwijs in te voeren op plekken 
in het curriculum waar dat gemakkelijk en veilig kan. Bijvoorbeeld in 
het onderbouw-keuzevak science. Ook binnen het bovenbouwvak 
nlt (natuur, leven en technologie) proberen we elk jaar iets meer 
maakonderdelen in te brengen. In het eindexamenjaar is de 
Meesterproef al jaren vaste prik, waarvoor leerlingen zelf bedenken wat 

tekst: Tessa van Zadelhoff en Erno Mijland16

VIVES 171



17

ze willen maken. Ter voorbereiding daarvan doen we sinds kort in het 
voor-examenjaar een pre-Meesterproef. Verder is in 4 vwo fabricage 
een nieuw verplicht vak. Dat wordt gegeven door een maakcollega en 
een kunstdocent. Die samenwerking pakt prima uit. De kunstdocent is 
heel goed in leerlingen helpen tot een idee te komen, de maakdocent 
helpt met de uitvoering. Ook in de andere vakken zit wel eens een 
maakopdracht. En leerlingen die zelf maakideeën hebben, weten ons te 
vinden.”

Samen
“Maakonderwijs opzetten op een school lukt het best als je kunt 
samenwerken met een aantal collega’s met wie je het goed kunt vinden 
en die min of meer hetzelfde willen. Dat is deels een kwestie van geluk 
hebben en deels iets dat je moet organiseren. Op onze school zijn we 
met z’n tweeën begonnen. En langzamerhand trok ons clubje steeds 
meer mensen aan, omdat we leuke dingen doen met maakonderwijs, 
veel ruimte krijgen en vrolijk met elkaar omgaan. Intussen zijn we met 
meer dan tien collega’s die ik maakdocenten durf te noemen.
De competenties in ons team zijn goed verdeeld. Onze maakplek 
drijft op een aantal mensen met veel expertise wat betreft technieken 
en materialen, die ook de tijd hebben om dingen aan leerlingen en 
docenten uit te leggen. Zij zijn net zo wezenlijk voor maakonderwijs 
als goede apparatuur. Verder hebben we in ons maakteam mensen die 
organisatorisch goed zijn of goed over maakonderwijs kunnen praten 
en er zo voor zorgen dat directie en collega’s er ook bij betrokken 
worden. En we hebben mensen die een groot netwerk hebben, via 
sociale media bijvoorbeeld. Zelf maken we ook graag; daarom komen 
we elke eerste maandag van de maand samen in de maakruimte op 
school voor onze Plakken & Knippen-avond. We leren veel van elkaar en 
hebben vooral ook erg veel plezier samen.”

Na-apen
‘Een van de allermoeilijkste dingen binnen maakonderwijs is 
ideevorming. Bij elk nieuw project is dat de eerste drempel waar 
leerlingen overheen moeten. Wat helpt om op ideeën te komen, is als 
leerlingen van elkaar kunnen zien wat ze maken. Daarom presenteren 

de eindexamenleerlingen hun Meesterproef altijd uitgebreid en maken 
we een jaarlijks terugkerende happening van de muizenvalrace: 
welk zelfgemaakt voertuigje komt het verst in de gangen van ons 
schoolgebouw, op de energie van een dichtklappende muizenval? We 
vinden het ook prima als leerlingen niet meteen zelf iets verzinnen, 
maar iets bestaands namaken. Zo krijgen ze gevoel voor het materiaal 
en kunnen ze de technieken oefenen. Dat kan een goede opmaat zijn om 
daarna wel zelf iets origineels te bedenken.”

Toekomstdromen
“Wat ik graag zou willen – maar dat is toekomstmuziek – is het 
curriculum wat indikken; zodat alle leerlingen een dagdeel in de week 
de ruimte krijgen om dingen te doen en te maken die ze zelf graag 
willen. Zoals dat ook in het bedrijfsleven wel gebeurt, bij Google 
bijvoorbeeld. Verder droom ik van de landelijke invoering van het 
vak maakonderwijs, waar ze nu in Denemarken mee bezig zijn. Dat 
zou een stuk sneller opschieten in het ontwikkelen van het vak en 
in het bij elkaar brengen van maakdocenten uit het hele land. Het 
zou samenwerking enorm stimuleren. Ook de aanpak zoals ik die in 
Denemarken zag om maakonderwijs te integreren in de wijk, spreekt 
mij enorm aan. Maakplekken met een ingang aan de schoolkant en een 
in de wijk – soms ook gecombineerd met een soort soos voor ouderen, 
die hun eigen (ambachtelijke) vaardigheden kunnen overdragen aan 
leerlingen. Het lijkt me prachtig als we op De Populier ook zoiets zouden 
kunnen organiseren. 

Persoonlijk

Arjan van der Meij geeft sinds 1995 natuurkunde op Christelijk 
College De Populier in Den Haag. Van nature is hij niet heel handig 
met gereedschap. Sinds de digitale technologie van de lasercut-
ter het figuurzagen toch binnen zijn bereik bracht, is hij niet meer 
opgehouden met maken. Zijn favoriete apparaat is de plotter, 
waarmee hij binaire kunst maakt (zie dutchplottr.nl). Met zijn 
collega’s van De Populier zet Arjan zich in om maakonderwijs in 
Nederland te stimuleren en andere leraren te inspireren. Hij leidt 
graag mensen rond in de maakruimtes van zijn school.
depopulier.nl
plakkenenknippen.nl
makered.nl

Competenties van een maakdocent

•  Het allerbelangrijkste is dat je als docent ook zelf dingen maakt, 
op school of thuis. Als je zelf wel eens iets maakt, weet je dat 
dat tijd kost, dat dingen kunnen mislukken, dat je spullen nodig 
hebt waarop je soms moet wachten.

•  Verder moet je niet bang zijn dat het misloopt – wat ongetwij-
feld meerdere keren per project gebeurt. Je moet gewoon 
aan de gang durven gaan – ook dingen doen die je niet eerder 
gedaan hebt – en goed kunnen improviseren.

•  Het is belangrijk dat je kunt loslaten dat alle leerlingen hetzelfde 
moeten leren. Bij maakonderwijs gaat iedereen een eigen pad 
op.

•  Je moet zelf een beetje ondernemend zijn; niet blijven 
afwachten, maar zorgen dat dingen gebeuren. Je moet bij de 
schoolleiding langs, spullen kopen, aansluiten bij mensen die  
er meer van weten, kijken hoe anderen het aanpakken.

•  In de maakles zelf gaat het vooral om gewone docentenskills. 
Dat je geïnteresseerd bent in de leerlingen; dat je bereid bent 
om met ze mee te denken. En dat je moet accepteren dat je 
soms geen antwoord hebt op de vraag van een leerling, maar 
dat je dat samen gaat uitzoeken.
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Brieven over digitale geletterdheid

Rhea en Marieke, twee enthousiaste experts op het gebied van 

digitale geletterdheid, schrijven over hun zoektocht naar lesmateriaal, 

goede voorbeelden, wetenschappelijk onderzoek en handige tips.

Hé Marieke,
Heb je nog goede voornemens voor het komende jaar? Ik vind het altijd wel leuk om even stil te staan bij het afgelopen 
jaar en vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. Het afgelopen jaar was natuurlijk wel een enorm bijzonder jaar. Daar 
zouden we een hele Vives mee kunnen vullen. 

Als ik kijk naar de activiteiten waar ik blij van ben geworden dan was dat vooral op momenten dat ik anderen blij heb 
gemaakt. Ik heb veel leerlingen en docenten kunnen helpen met een kleine tip, een link naar een filmpje of een spiek-
briefje. Yes, ik ben een helper! Hulpvragen vinden hun weg op heel veel verschillende manieren hun weg naar mij. Een 
appje, een tweetje, een vraag in Teams, per mail en soms ook gewoon omdat iemand heel erg hulpeloos uit zijn ogen kijkt 
maar niet echt kan verwoorden wat er nu niet lukt. Frustraties in verschillende fases heb ik ook gezien als dingen echt 
niet lukken! Een beetje humor helpt altijd wel, dus mijn reactie is vaak: “gooi maar uit het raam!”

Natuurlijk is dat nooit de oplossing, maar soms helpt het wel om even de spanning eraf te krijgen. Hoewel ik altijd graag 
behulpzaam ben, ben ik niet altijd de juiste persoon om de hulp te bieden. Praktisch heb ik best wel wat tips en handvat-
ten te bieden, maar ik heb niet altijd zicht hoe bijvoorbeeld een Teams-omgeving is ingericht. Daarom denk ik dat het heel 
handig is als je weet wie je waarvoor om hulp kunt vragen. 

Al een tijdje denk ik eraan om een flowchart te maken bij wie je moet zijn voor welke hulp. Ik vind het fijn om dat overzich-
telijk te hebben. Is je device kapot? Zoek hulp bij de servicedesk. Heb je een vraag over Teams? Benader de functioneel 
beheerder. Wil je weten op welke manier technologie een meerwaarde kan zijn in je onderwijs? Vraag het de i-Coach! 
Zelf vind ik vragen om hulp soms best moeilijk overigens! Mijn tip? Verzamel een aantal mensen om je heen van wie je 
kunt leren! Welke ervaringen heb jij als het gaat om hulpvragen? Ik ben er benieuwd naar!

- Rhea 

Rhea Flohr werkt als 
zelfstandig ondernemer 
op het gebied van 
onderwijs en technologie. 
Als i-Coach begeleid ze 
docenten bij het geven 
van goed online onderwijs. 
“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. Zij houdt zich bezig 
met het vergroten van de 
digitale vaardigheid van 
docenten en leerlingen. 
Haar trainingen en 
scholingstrajecten richten 
zich een waardevolle inzet 
van digitale middelen: 
als toevoeging op de 
didactiek en pedagogiek 
in het onderwijs en 
als hulpmiddel in het 
professioneel werken in 
een organisatie. Marieke 
heeft het vak digitale 
geletterdheid ontwikkeld 
en lesgegeven aan 
brugklasleerlingen in het 
VO. Lees meer op haar 
website: learnon.nl

Bekijk de vlog!

Ha Rhea,

Toevallig heb ik precies deze week vanwege een hulpvraag gebeld met de helpdesk van mijn internetprovider, iets 
wat gezien de wachttijd blijkbaar meer mensen doen in tijden van veel online werken. Het is altijd even aftasten in zo’n 
gesprek: welke kennis en kunde heeft mijn gesprekspartner? De schijnbaar standaard startvraag, “Heeft u al geprobeerd 
om [vul hier elk willekeurig elektrisch apparaat in] uit en weer aan te zetten?”, probeer ik te ondervangen door alle 
oplossingsstrategieën die ik al geprobeerd heb gelijk na de vraag op te noemen. 

Dat doet me wel eens denken aan mijn wiskundeleraar, die bij elke hulpvraag eerst wilde weten: “Wat heb je al gepro-
beerd?”. Ik betrap me erop dat ik deze strategie nu zelf ook inzet bij leerlingen of docenten met hulpvragen op digitaal 
gebied. Het helpt me om het probleem duidelijk te krijgen, maar ook om in te schatten hoe ik de hulp het best kan laten 
aansluiten bij degene met de vraag.

Er zijn vaak twee partijen betrokken bij het oplossen van een hulpvraag: degene die de vraag stelt en degene aan wie de 
vraag gesteld wordt. Voor een succesvolle oplossing is het fijn als vraagarticulatie en hulpaanbod dicht bij elkaar komen. 
Hoe beter je elkaar kent, hoe minder woorden je nodig lijkt te hebben voor een vraag en oplossing.

Zelf een digitale hulpbron als Google, die dagelijks miljoenen mensen helpt met hun vragen, speelt hierop in door sug-
gesties te bieden wanneer je start met typen. En als je niet precies weet wat je zoekt, dan kan je Google een gok laten 
doen. Google leert jou goed kennen door met behulp van het plaatsen van cookies te leren wat jouw interesse heeft en 
wie jij bent. Het profiel dat ze bouwen is bedoeld om jou zo goed mogelijk te helpen. Toch? 

De keerzijde van het verhaal is natuurlijk dat Google wel erg veel van je weet, ook informatie die niet nodig is om de 
vragen op te lossen. Zo heb ik de helpdeskmedewerker bijvoorbeeld niet verteld hoe oud ik ben of welke Netflix-serie 
ik aan het kijken was toen mijn internet haperde. Deze informatie bleek ook niet relevant voor de vraag óf de oplossing. 
Een ander deel van de keerzijde is dat Google die kennis niet alleen gebruikt om jouw vragen op te lossen, maar ook om 
geld mee te verdienen door middel van de verkoop van advertenties. Gelukkig is hier steeds meer aandacht voor, ook in 
het onderwijs. Dat gaat ons helpen om die flowchart nog beter vorm te geven! 

Wil je beter begrijpen hoe zoekmachines werken en wat cookies precies zijn? Of wil je hier met jouw leerlingen mee aan 
de slag? Bekijk dan eens de les Datasporen (inclusief lesvoorbereiding) uit de serie “De baas op het internet” door Waag | 
technology & society, Bits of Freedom en Netwerk Democratie.

- Marieke

Links

https://debaasopinternet.nl/content/2-aan-de-slag/4-baas-boven-baas/
debaasopinternet-datasporen-werkbladen.pdf 
https://debaasopinternet.nl/content/2-aan-de-slag/4-baas-boven-baas/
debaasopinternet-datasporen-leerkrachtinstructie.pdf 

https://debaasopinternet.nl/ 
https://waag.org/
https://www.bitso� reedom.nl/
https://netdem.nl/nl/ 



ToolsToolsTools

Turing Tumble
Met Turing Tumble ontdek je hoe een 
computer werkt zonder dat er een 
computer of andere technologie aan te 
pas komt. Het gaat er om dat je puzzels, 
vanuit een stripboek, zo goed mogelijk 
gaat oplossen. Intussen leer je van alles 
over computertechniek, omdat je de 
situatie op het speelbord moet nabou-
wen. Je bouwt die analoge computer 
door bits, kruisingen, tuimelaars, tand-
wielen en opvangbakjes te gebruiken. 
De balletjes volgen de route over het 
spelbord. Maar is het de juiste route? 
Anders zul je moeten debuggen en een 
nieuwe poging doen.
www.turingtumble.com

Laserbox
Een lasercutter kan een mooie toevoeging zijn aan je ontdeklab. Je 
snijdt ermee door hout en plexiglas of je zet hem wat minder sterk 
en je graveert diverse materialen met vooraf ontworpen patronen of 
logo’s. Een lasercutter is meestal een flink apparaat omdat je er koeling 
en afvoer bij nodig hebt. De Laserbox is een wat handzamer exem-
plaar. Ook lijkt het wat eenvoudiger om hiermee te leren werken dan 
met een reguliere lasercutter. Omdat het een flinke aanschaf blijft, is 
het raadzaam om vooraf aan de aankoop wat extra research te doen. 
techniscience.com/nl/nl/laserbox-onderwijs-lasersnijder/
product/6622/

4M STEAM powered Music Circuit
Dit stukje speelgoed doet me aan de Makey Makey denken. In de 
doos zitten allerlei materialen waarmee je kunt ontdekken hoe 
geleiding en elektriciteit werken. Je moet zelf nog wat zaken toe-
voegen als potlood, batterijen en bekertjes water maar dan kan het 
experimenteren beginnen. Persoonlijk zou ik denk toch kiezen voor 
de Makey Makey. Die lijkt me wat robuuster voor gebruik in de klas. 
https://bit.ly/2M3pn5O 

4M STEAM powered Music Circuit
Dit stukje speelgoed doet me aan de Makey Makey denken. In de 
doos zitten allerlei materialen waarmee je kunt ontdekken hoe 
geleiding en elektriciteit werken. Je moet zelf nog wat zaken toe-
voegen als potlood, batterijen en bekertjes water maar dan kan het 
experimenteren beginnen. Persoonlijk zou ik denk toch kiezen voor 
de Makey Makey. Die lijkt me wat robuuster voor gebruik in de klas. 
https://bit.ly/2M3pn5O 

Mindstorms Robot Uitvinder
Lego Mindstorms kennen we natuurlijk al een tijdje. 
Maar deze variant is nieuw. Met behulp van de app kun 
je vijf gemotoriseerde robots bouwen. Je volgt de bou-
winstructies via de app, de opbouw is hetzelfde als in 
de Lego bouwboekjes. Vervolgens breng je de door jou 
gebouwde modellen tot leven door ze te programme-
ren. De Mindstorms Robot Inventor lijkt wat op de Lego 
Boost maar dan voor iets oudere leerlingen (vanaf 10 
jaar). De programmeertaal is gebaseerd op Scratch. De 
set bestaat uit veel losse onderdelen plus sensoren. 
lego.com/nl-nl/product/robot-inventor-51515

GoCube
Iedereen kent wel de Rubik kubus. Deze is in 
1974 bedacht door de Hongaar Erno Rubik 
en werd ontzettend populair in de jaren 80. 
Hij is op te lossen door het volgen van een 
algoritme. Niet iedereen heeft het geduld om 
dit zelf te leren. Zo vind je online de bouw-
tekening voor een Mindstorms Robot die 
de kubus in korte tijd voor je oplost. Ook de 
GoCube hoort in dit rijtje thuis. Met behulp 
van de interactieve app leer je in ongeveer 
een uur tijd hoe je de kubus op kunt lossen. 
Maar je kunt ook tegen andere spelers spelen 
en je prestaties steeds weer verbeteren. De 
app houdt in combinatie met de kubus al je 
activiteiten op de GoCube bij. 
webshop.ictleskisten.nl/product-catego-
rie/gocube

Huddle Cam webcam 
Hoe belangrijk een goede webcam in je 
klas is, hebben we het laatste jaar mogen 
ervaren. Regelmatig was het nodig om 
lessen online te geven voor enkele leer-
lingen of omdat door een lockdown de 
school gesloten was. Deze webcam heeft 
een ingebouwde microfoon en een draai-
hoek van meer dan 100 graden. Opname 
in Full HD. Je bevestigt de camera met een 
klem boven op de monitor. Verder hoef je 
alleen een USB-kabel aan te sluiten. Klaar 
voor de les!
https://bit.ly/3hcQIOo

activiteiten op de GoCube bij. 
webshop.ictleskisten.nl/product-catego-

tekst: Tessa van Zadelho� 1919
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Bouw je BEP

Tijdens de IPON maart 2020 maakten we kennis met Joël van Wijngaarden en 
Niels de Jong, twee jonge ondernemers die tijdens hun studie gezondheidszorg en 
technologie in Rotterdam “HENK the Hero” hebben ontwikkeld. HENK is ontstaan 

vanuit de vraag van het speciaal onderwijs om een hulpmiddel te ontwikkelen 

waarmee leerlingen op een leuke, maar ook effectieve manier, sociale vaardigheden 

kunnen oefenen.

H
et herkennen van emoties, hoe iemand zich voelt en weten 
hoe je daarmee kunt omgaan is voor een groot aantal 
leerlingen met een speciale onderwijsbehoeften best lastig. 
HENK is ontworpen als een social robot om dit soort sociale 

vaardigheden mee te oefenen. HENK helpt bij het bespreekbaar maken 
van gevoelens en emoties. Ook kan HENK erin bijdragen dat een nieuwe 
leerling op de eerste schooldag zich sneller op z’n gemak voelt.

Vanuit het testen met HENK en de gesprekken met collega’s op de 
werkvloer kwam de vraag om een eigen HENK te kunnen maken en zo 
werd BEP geboren!

Bouw je BEP
Bouw je BEP is ontwikkeld door ZOO42, het bedrijf dat Niels en 
Joël samen hebben opgericht. Het is ontstaan vanuit de gedachte 
dat het leren van, met en over technologie veel persoonlijker en 
laagdrempeliger kan. Met BEP willen Niels en Joël laten zien dat 
technologie niet ‘koud’ hoeft te zijn, je er niet superslim voor hoeft te 
zijn en dat het niet alleen voor jongens is.

De naam BEP was vroeger een naam voor zowel jongens als meisjes 
en kwam veel voor in de havens van Rotterdam. Naast dat BEP een 
Rotterdams robotje is, kan BEP zowel een meisje of jongen zijn, maar 
natuurlijk ook gewoon een dier, superheld of fantasievol wezen. 
BEP helpt leerlingen digitaal geletterd te worden, stimuleert de 
basis ICT-vaardigheden en computational thinking (robotica en 
programmeren). Ook sluit BEP aan bij de behoeften van leerlingen, 
doordat het de belevingswereld prikkelt en de belangstelling voor 
techniek stimuleert.
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Is je interesse gewekt en wil je meer weten? Neem dan 
contact op met Joël en Niels via 
https://bouwjebep.nl/. 

Bouw je BEP

Gastlessen en doe-middagen
Joël en Niels zijn op verschillende plekken gestart met gastlessen, 
workshops en doe-middagen. Ook online zijn deze digitaal te volgen. 
Hierbij ligt het accent op samen leren en ontwikkelen. Dit draagt 
bij aan de creatieve ontwikkeling van leerlingen en verhoogt het 
zelfvertrouwen. De bijeenkomsten zijn geschikt voor leerlingen in het 
SO en jongste leerlingen in het VSO. Ook binnen het reguliere onderwijs 
geniet BEP steeds meer bekendheid. Er is de mogelijkheid om gebruik 
te maken van leskisten. Ook kan een leerling thuis met Bouw je BEP aan 
de slag.

Joël en Niels timmeren volop aan de weg om zoveel mogelijk leerlingen 
kennis te laten maken met Bouw je BEP. Intussen hebben meer dan 
2000 leerlingen een BEP gebouwd. 

Bouw je BEP bewijst dat alle leerlingen iets met techniek kunnen! Joël 
en Niels denken graag met scholen mee hoe dit middel aan kan sluiten 
bij de lesdoelen. 

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.

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@gewoonspe-
ciaalict.nl
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Zuivel online  

Als je op jonge leeftijd een 
gezond eet- en beweegpatroon 
ontwikkelt, heb je daar je hele 
leven profijt van. De zuivelsec-
tor geeft invulling aan deze 
visie door leerlingen met les-
materialen te informeren over 
de gehele zuivelketen onder 
de noemer ‘Natuurlijk Zuivel’. 
Voor de onderbouw vmbo is 
het digitale pakket Say Cheese beschikbaar. Leerkrachten kunnen deze lesmateria-
len op de website bestellen of downloaden. Er is ook lesmateriaal beschikbaar voor 
alle leeftijdsgroepen in het basisonderwijs. Zo komen kinderen te weten waar melk 
vandaan komt en hoe je gezond kunt eten. De website zelf is erg toegankelijk voor 
leerlingen, de afbeeldingen zijn duidelijk en teksten zijn geschreven op het niveau 
van kinderen.

biologie    lesmateriaal   
Zuivelonline.nl

Taal voor het leven  

Het samenwerkingspro-
gramma Taal voor het leven 
helpt scholen, gemeenten en 
organisaties met het organise-
ren van scholing voor mensen 
die laaggeletterd zijn en beter 
willen leren lezen, schrijven, 
spreken, rekenen of betere 
digitale vaardigheden willen 
krijgen. De scholing vindt zo 
dicht mogelijk bij hen in de buurt plaats. Uit onderzoek blijkt dat de lokale aanpak 
van Taal voor het leven succes heeft. Op de website kunnen taalvrijwilligers zichzelf 
aanmelden. Een taalvrijwilliger zet zich in om anderen te helpen met het verbeteren 
van een of meerdere basisvaardigheden als lezen en schrijven. De vrijwilliger leert 
bijvoorbeeld aan een deelnemer hoe je e-mails schrijft, een bijsluiter leest of een 
sollicitatiegesprek voert.

taal    spelling   maatschappij

Taalvoorhetleven.nl

App je later  

Weggebruikers die worden 
afgeleid door het gebruik 
van hun smartphone, zorgen 
dagelijks voor gevaarlijke 
verkeerssituaties. Jongeren 
van 12 - 16 jaar zijn al een 
kwetsbare groep en worden 
door de aantrekkingskracht 
van hun mobiele telefoon nog 
kwetsbaarder. Met de verschil-
lende onderdelen op www.appjelater.nl kun je een indrukwekkende les geven over 
deze gevaren. Stichting Tbutterfly is opgericht door Michael Kulkens. Zijn 13-jarige 
zoon Tommy-Boy overleed in 2015 door een verkeersongeluk. Tommy-Boy werd 
afgeleid door zijn telefoon. Met de stichting ontwikkelt Michael diverse activiteiten 
om bewustwording te stimuleren over de gevaren van smartphonegebruik in het 
verkeer.

verkeer     
Appjelater.nl

Breng leven 
in je tuin 

Veel kinderen zijn gefascineerd 
door insecten en andere kleine 
beestjes. Ze maken nieuws-
gierig. Waar gaan die kleine 
beestjes naartoe? Wat doen ze 
eigenlijk? En waarom zijn ze zo 
belangrijk voor onze natuur? 
Over insecten vallen veel bij-
zondere verhalen te vertellen. 
Over bekende insecten zoals lieveheersbeestjes en vlinders, maar zeker ook over 
minder bekende insecten zoals de sluipwesp en de oorworm. Het komt allemaal aan 
bod op deze website. Het gratis educatieve project is te downloaden op de pagina 
voor leerkrachten. Hier vind je ook leuke knutseltips en vlogs. Tevens staan er leuke 
tips voor het creëren van een insectvriendelijke schooltuin en tips voor ouders.

biologie     
Brengleveninjetuin.nl

Podium voor 
onderwijs  

Podium voor onderwijs is, 
zoals de naam al doet ver-
moeden, een online podium 
waar diverse online diensten 
en websites hun producten 
presenteren. De redactie van 
Podium voor Onderwijs zorgt 
dat de inhoud op de website 
gefilterd wordt en de links 
allemaal kloppen. Leerlingen die op zoek zijn naar een onderwerp voor werkstuk of 
spreekbeurt zouden eens kunnen kijken op podium voor onderwijs of er misschien 
een interessant onderwerp tussen zit. De website bevat namelijk een groot aantal 
onderwerpen die aansluiten op de belevingswereld van diverse leeftijdsgroepen. 
Voor leerkrachten zijn er ook digibordtools, excursies etc. te vinden.

lesmateriaal   werkstukken   
podiumvooronderwijs.nl 

Go-Cards  

Met de website van Go-Cards 
maakt en verstuur je eenvou-
dig digitale kaarten per e-mail 
naar familie en bekenden. Het 
versturen gaat eenvoudig: 
selecteer een kaart, vul het 
e-mailadres van de ontvanger 
in en typ er een leuk bericht bij. 
Go-Cards doet de rest, en zorgt 
dat het bericht in de mailbox 
van de ontvanger terecht komt. Het is natuurlijk altijd leuk om een e-card te ont-
vangen, maar het versturen kan ook een leuke taal of spellingopdracht zijn. Laat de 
leerlingen een e-card naar vader, moeder of opa en oma sturen. Er is geen app of 
abonnement nodig voor het versturen wat het gebruik van de site erg laagdrempe-
lig maakt.

online tool   taal   spelling

gocards.nl 
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CliniClowns  

Met hun neus op zijn ze Pom, 
Hansje, Bidoe of een van de 
andere ruim 95 CliniClowns. 
Dankzij de steun van hon-
derdduizenden donateurs 
bezoeken ze ziekenhuizen, 
zorginstellingen, revalidatie-
klinieken, hospices, speciale 
scholen en kinderdagverblij-
ven door heel Nederland. Met 
creativiteit, humor en improvisatiespel doen ze er alles aan om zieke kinderen, 
kinderen met een beperking of mensen met dementie te laten ontspannen, zorgen 
te laten vergeten of te laten lachen. Door even écht contact te maken zorgen ze dat 
iemand zich emotioneel sterker voelt. Op deze website over de CliniClowns kunnen 
bezoekers alles te weten komen over het werk en het verhaal van de CliniClowns.

lesmateriaal    goede doelen   
Cliniclowns.nl

SHIP leren  

Deze website van SHIP is 
ontwikkeld voor leerlingen 
in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs, met als 
doel hen kennis te laten maken 
met de diversiteit aan werk en 
mogelijke werkgevers in het 
havengebied van Amsterdam. 
Dit lesmateriaal gekoppeld 
aan een bezoek aan het Sluis 
Haven Informatiepunt (SHIP), geeft de leerlingen een breed beeld van de diversiteit 
in het Havengebied van Amsterdam. De website bestaat uit een digitale kaart met 
onderzoeksopdrachten, een interessetest, een koppeling van de interesses van 
de leerlingen aan beroepen in de haven. Leerlingen kunnen de kaart individueel 
onderzoeken. De uitkomsten van de opdrachten en de interessetest kunnen ze aan 
hun portfolio toevoegen.

aardrijkskunde   oriëntatie op beroepen   VO

Ship-leren.nl

Land boven water  

Met de lesmodule Land boven 
water koppelen leerlingen uit 
de onderbouw en bovenbouw 
van vmbo, havo en vwo hun 
kennis van de vakken aardrijks-
kunde, natuurkunde, economie 
en biologie (alleen onderbouw) 
aan de beroepspraktijk van de 
waterbouw. De waterbouw is 
over de gehele wereld actief. 
Hoe zien de werkzaamheden eruit en welke beroepsperspectieven heeft deze 
sector? Land boven water is een digitale les waarin leerlingen op het vmbo een 
eigen Afsluitdijk en in de onderbouw (havo/vwo) hun eigen Marker Wadden gaan 
‘bouwen’ middels een simulatie of ontdekken hoe waterbouwers bouwen met de 
natuur, zodat ze hun bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit.

aardrijkskunde   oriëntatie op beroepen   VO

Landbovenwater.nl

Techlab in de klas  

Wanneer je deze website opent 
[tip: open de website op het 
digibord] dan valt de leuke 
vormgeving direct op. Techlab 
in de klas is ontwikkeld door 
het Spoorwegmuseum en 
heeft als doel leerlingen voor 
te bereiden op het bezoek aan 
het techlab in het Spoorweg-
museum. Erg leuk natuurlijk, 
maar de website is ook heel goed te gebruiken zonder dat je met de klas het 
Techlab bezoekt. De website bestaat uit diverse onderwerpen die te maken hebben 
met treinen en spoor die door middel van grote foto’s in een presentatie uitgelegd 
worden. Een leerzame website voor jong en oud!

techniek     
Techlabindeklas.nl

Oorcheck 

Werken de oren van je leerlin-
gen nog wel? Een vraag die 
je jezelf misschien dagelijks 
stelt, maar met deze website 
komt er snel een antwoord. 
Op oorcheck.nl is het mogelijk 
om een online gehoortest te 
doen. De gehoortest is slechts 
een onderdeel van de website, 
want het doel van de website 
is leerlingen informeren over de risico’s van harde geluiden; gehoorschade en 
het voorkomen hiervan. Ook is er een DB-app beschikbaar die mee hoe hard het 
omgevingsgeluid is. De website is interactief en een aanrader voor Schoolkrant of 
nieuwsbrief aan ouders. Voorkomen is immers beter dan genezen.

online tools    lesmateriaal   biologie

Oorcheck.nl

Seksuele vorming  

Deze website geeft profes-
sionals in het onderwijs 
informatie, tips en tools om 
seksualiteit in de klas bespreek-
baar te maken. Verwijs 
jongeren door naar Sense.info 
of kijk zelf op Sense.info voor 
inspiratie en tools hoe je voor-
lichting geeft aan jongeren. 
Hoe kun je als onderwijsprofes-
sional seksueel misbruik signaleren? Hoe kun je een kind dat thuis zit helpen? Welke 
instanties kunnen helpen? In een speciaal artikel nemen ze leraren en andere onder-
wijsprofessionals mee in hun rol en geven we relevante tips om er meteen mee 
aan de slag te kunnen. Ook is er een grote hoeveelheid aan lesmateriaal en digitale 
media beschikbaar om jouw lessen te ondersteunen.

biologie   lesmateriaal   PO   VO 

Seksuelevorming.nl
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Anders online ontmoeten

Meer informatie 
www.wonder.me

In één zin
Een virtuele ontmoetingsplek in een browserscherm, waarin 
tegelijkertijd verschillende videogesprekken gevoerd kunnen worden in 
door deelnemers zelf gevormde groepjes.

Hoe werkt het?
Een facilitator stuurt je een link waarmee je zonder een account aan te 
maken de ontmoetingsplek kunt bezoeken. De eerste keer accepteer 
je de cookies, maak je desgewenst een pasfotootje en kies je de 
microfoon en webcam waarmee je wilt werken. Zodra je binnen bent, 
zie je jezelf als rondje in de virtuele ruimte. Je kunt jezelf met de muis of 
pijltjestoetsen verplaatsen. Zodra jouw icoontje op of onder die van een 
andere deelnemer komt, wordt er een ‘circle’ gevormd en kun je met 

Werk zoveel mogelijk thuis. Dat advies in verband met de coronacrisis 

heeft geleid tot een snelle acceptatie van de online varianten van trainingen, 

vergaderingen en andere ontmoetingen in het kader van werk. Bekende 

gereedschappen als Google Meet, Zoom en Microsoft Teams lijken qua 

functionaliteit nogal op elkaar. Om online ontmoetingen eens op een heel andere 

manier te organiseren, zijn er nu Wonder.me en Circl.es, twee gratis diensten.

elkaar videobellen, de gesprekken van andere ‘circles’ zie of hoor je niet. 
Een circle mag maximaal uit 15 deelnemers bestaan. Iedereen kan zijn 
of haar scherm delen. Chatten kan één-op-één, met je circle of met alle 
aanwezigen.

Om als facilitator een bijeenkomst te organiseren, vraag je simpelweg 
een virtuele ontmoetingsplek aan op de website van Wonder. Die 
is bereikbaar via een unieke link. Je kunt de ruimte direct inrichten 
voor jouw doel. Jouw plek is niet gekoppeld aan een tijdstip. Als hij is 
aangemaakt, blijft hij beschikbaar via de unieke link. Als facilitator/
beheerder heb je aanvullende rechten. Je kunt:
• de ruimte desgewenst achter een wachtwoord zetten;
• de deelnemers een ‘icebreaker’-vraag stellen bij binnenkomst;
•  de gaande gesprekken overrulen om alle deelnemers toe te spreken;
•  als begeleider de groepjes bezoeken door aan te sluiten bij hun 

circles;
•  het achtergrondbeeld van de ontmoetingsplek aanpassen en 

virtuele kamers aanmaken (‘rooms’) in de ruimte.

Toepassingsmogelijkheden
Je kunt Wonder.me op veel verschillende manieren gebruiken. Vooral 
voor ‘open space’-achtige werkvormen leent deze tool zich goed. Plaats 
bijvoorbeeld op de achtergrond vier blokken met daarin verschillende 
vragen en laat de deelnemers zelf beslissen welke daarvan ze willen 
bespreken. Breakout-groepen organiseren zich zo vanzelf. Dat principe 
kun je ook goed gebruiken bij je lessen om leerlingen in groepjes te 
laten werken aan een opdracht. Of organiseer een virtuele, altijd open 
ko� iecorner aan, waar collega’s op elk moment binnen kunnen lopen om 
een informeel praatje te maken met wie er toevallig ook net aanwezig is.

Tips
•  Maak de achtergrond voor je ontmoetingsplek met de ontwerptool 

Canva.com in een resolutie van 2600 x 1400 pixels.
•  Even geen nieuwe deelnemers toelaten in jouw lopende gesprek? 

Klik op het slotje.
•  Een ruimte hergebruiken? Pas het wachtwoord voor gasten aan en 

daarna eventueel de instellingen van de ruimte. De link blijft hetzelfde, 
maar werkt alleen voor de nieuwe groep.

•  Veel deelnemers en op zoek naar iemand in het bijzonder? Klik op 
het icoontje voor het overzicht van alle deelnemers en klik op de 
naam. Je ziet de betrokkene ‘oplichten’ in de ruimte. 

tekst: Peter te Riele en Erno Mijland 24
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Wonder.me versus Circl.es



•  Peter te Riele is onderwijsadviseur en consulteert scholen in BaO 
en VO. www.advieshulpactie.nl 

•  Erno Mijland is onderwijsadviseur ICT bij SintLucas in Eindhoven 
en Boxtel. 

 www.sintlucas.nl

Meer informatie 
Circl.es

In één zin
Een online ontmoetingsplek: samen in de kring voor een dialoog en 
ontmoeting met veel mogelijkheden om in verbinding met elkaar te zijn 
en middelen om helder te communiceren zonder misverstand.

Hoe werkt het?
De facilitator stuurt een link per mail, deelnemers hoeven slechts één 
keer te klikken met hun computer of laptop (met telefoon of tablet gaat 
het nog niet). Deelnemers hoeven geen account aan te maken en er 
hoeft ook geen programma geïnstalleerd te worden. Zodra je binnen 
bent, kun je een korte virtuele rondleiding doorlopen. Je kunt ook 
meteen deelnemen.

Deelnemers en facilitator zien hun videobeeld in de kring en kunnen 
gelijkwaardig deelnemen aan het door de facilitator klaargezette 
programma. Met een goede voorbereiding is veel interactie en 
dynamiek mogelijk:
•  Icoontjes om zonder te storen in actie te komen (in de cirkel gaan 

staan, bediening microfoon/video, hand op steken, bijval tonen)
•  Action buttons: lucky hug, snelkoppeling naar enquête, filmpjes, 

muziek, e.d.
•  Tabbladen in de hoek rechtsonder: chat-modus, gezamenlijk 

notulenblad, persoonlijk kladblok
•  In het midden van de cirkel kun je presenteren: jezelf, YouTube-film, 

documenten, apps, Google docs waar je samen in werkt
•  Sjablonen van voorbereide agenda’s of programma’s die indien 

gewenst zichtbaar zijn aan de zijkant van het scherm.

Een facilitator maakt eenmalig een gratis account aan en kan met 
inloggen een eigen circle creëren: een groepje van 2 tot 13 mensen die 
worden uitgenodigd per mail. Iedereen in de groep krijgt per mail een 
eigen linkje waarmee kan worden ingelogd.

Toepassingsmogelijkheden
Als online-tool biedt Circl.es prachtige mogelijkheden en heeft het 
een paar beperkingen. Wie online ontmoet in circl.es, vindt de dialoog 
met de hele groep. De groep mag daarom ook niet groter zijn dan 13 
personen, zodat iedereen gezien wordt en mee kan doen.
Er is geen break-out functionaliteit al zou je dat wel gemakkelijk kunnen 
regelen door in twee- of drietallen uiteen te gaan met je telefoon of 
andere circle rooms (handmatig).

Iedereen is gelijk, de facilitator bereidt voor en daarna kan iedereen 
evenveel presenteren, demonstreren en organiseren. (Op aanvraag is 
wel een facilitator-modus mogelijk zodat alleen de facilitator de controle 
heeft op alle onderdelen. Handig als er strakke leiding vereist is.)

In alle facetten heeft Circl.es meer dan welke tool ook de 
gelijkwaardigheid en een democratisch principe ingebouwd: de cirkel, 
de bediening, de deelname, de democratische principes. De stem 
van iedereen kan gehoord worden. Voor wie gewend is trainingen in 
een open kring te verzorgen, is circl.es een uitkomst. De ervaring van 
deelnemers online in Circl.es benadert de live-ervaring. Een goede 
setting dus voor training en scholing.
Ook voor vergaderingen met belangrijke besluitvorming, brainstorm 
of het bespreken van delicate kwesties is Circl.es een goed platform. 
Een heldere agendavoering met handige voorbeeldsjablonen, de 
sfeerverhogende elementen zoals muziek en action buttons versterken 
de communicatie en de verbinding.

Mensen met weinig computervaardigheden kunnen gemakkelijk 
meedoen en zijn in twee minuten bijgepraat over de benodigde 
vaardigheden en kunnen volwaardig en volop deelnemen. Een mooie 
verdieping is de mogelijkheid om een spel te spelen. Alsof je rond de 

keukentafel zit, kun je een spelbord (of wat dan ook) in het midden 
presenteren en online het spel doorlopen. Op allerlei manieren kun je 
bij problemen snel worden geholpen: telefonisch, op de website, met 
een handleiding, per mail. Omdat ik wilde verdiepen, zocht ik diverse 
malen ondersteuning. Ik was verrast door de snelle en accurate hulp 
van de helpdesk. De privacy is verrassend goed geregeld. Op de website 
is uitgebreide informatie daarover terug te vinden. De unieke link in 
een Circle-groep is meteen een soort password en paspoort. De link is 
gekoppeld aan een persoon in beeld. Daardoor kunnen alle acties ook 
goed getraceerd worden en dus geadresseerd. Dat biedt vertrouwen en 
veiligheid voor alle deelnemers.

Tips
• Neem zelf alvast een kijkje om een indruk te krijgen: https://circl.es/.
• Doe de virtuele tour vooraf.
•  Doe eerst een keer mee als deelnemer. Enthousiast? Schrijf je in voor 

een gratis meeting in Circl.es en maak in 45 minuten kennis.
•  De nadelen in Circl.es zijn veelal ook voordelen. Weeg dus vooraf af 

of dit je beste platform is.
•  Eenmaal een circle-groep aangemaakt, kun je deze blijvend 

gebruiken om volgende bijeenkomsten te beleggen. Daarbij kun 
je nieuwe personen gemakkelijk toevoegen of enkele deelnemers 
uitvinken. 

25

VIVES 171



tekst: Carla Desain26

VIVES 171

L
isa’s kamer is bedompt en somber, je vingers jeuken om de 
gordijnen en het raam open te doen, daar zou de boel lekker van 
opfrissen. Maar dat wil ze niet. Waarom gaat ze niet gewoon mee 
naar school? Je zou de deken wel van haar af willen trekken om 

haar uit bed te halen… Toch maar niet. 

Muziek dan? Daar knapte ze tot voor kort altijd enorm van op, maar ze 
‘is er nu niet voor in de stemming’. Wat is wijsheid? Toch haar favoriete 
nummer opzetten – in de hoop dat dat haar een beetje opvrolijkt? Of 
luisteren naar haar woorden? Als de week vordert, krijg je het gevoel 
dat dit te groot is voor jou alleen. Je zou er met een volwassene over 
willen praten. Maar met wie dan? Haar moeder en stiefvader zijn de hele 
dag weg; en je vindt sporen van ruzie tussen die twee. Zouden ze gaan 
scheiden? En zou Lisa zich daar zorgen over maken? Maar als je ernaar 
vraagt, reageert ze korzelig, ze wil er niet over praten. Zou het verstan-
dig zijn om haar mentor in te schakelen? Ook als ze zegt dat ze daar niet 
aan toe is?

Hoe herken je als jongere tekenen van een depressie? Wat kun je doen 

als je zulke tekenen ziet bij een van je vrienden of vriendinnen – en wat 

kun je juist beter niet doen? Wetenschappers, gamedesigners, jongeren en 

ervaringsdeskundigen op het gebied van depressie ontwikkelden hierover samen 

een schoolprogramma en de serious game Moving Stories. Want wat is nou een 

betere manier om gedrag aan te leren dan een videogame?

Depressie is geen spelletje

Moving Stories is een coproductie van het Trimbos-instituut, 
gamedesignbureau IJsfontein en het Games for Emotional and 
Mental Health (GEMH) Lab van de Radboud Universiteit. Het GEMH 
Lab heeft al veel succesvolle serious games ontwikkeld voor 8- tot 
25-jarigen, van een game voor het reduceren van angst tot een 
game om te stoppen met roken. Voor veel door universiteiten 
ontwikkelde games geldt – jammer genoeg – dat het heel lastig is 
om ze uit de universitaire context en in de handen van kinderen te 
krijgen. Hopelijk gaat dat met Moving Stories wel lukken! 

tekst: Carla Desain26

Serious game Moving Stories maakt depressie bespreekbaar

Dit zijn de dilemma’s die je als speler tegenkomt in de serious game 
Moving Stories. 

Hulpstrategie bepalen
Wetenschappelijk onderzoeker Anouk Tuijnman promoveert binnen-
kort op deze game en het onderzoek daaromheen: “Moving Stories 
is in eerste instantie ontwikkeld voor 2e klassers. Het is niet een ‘los’ 
te spelen spel, maar onderdeel van een breder schoolprogramma. De 
hoofddoelen daarvan zijn het thema depressie bespreekbaar te maken 
en dat jongeren leren (eerder) hulp te zoeken voor hun depressieve 
symptomen. 

Eerst komen we in de klas voor een korte uitleg over het spel en om te 
benoemen dat ze met vragen terecht kunnen bij hun mentor of zorgco-
ordinator. Dan is het tijd voor de game. De bedoeling is dat leerlingen 
dit spel vijf schooldagen lang individueel spelen op hun telefoon, elke 
ochtend voor schooltijd. In de game is het dan ook bijna tijd om naar 
school te gaan. Spelers lopen rond door het huis en besluiten wat ze 
zullen doen – of juist niet – om Lisa zo goed mogelijk te helpen. En 
natuurlijk proberen ze met Lisa te praten. Elke dag moeten vijf acties 
gekozen worden: van ko� ie zetten en Lisa’s kat naar haar toebrengen, 
tot haar vriendin bellen of de deken van Lisa wegtrekken. Spelers 
worden gestuurd om goed na te denken, om een strategie te bepalen: 
‘Hoe kan ik Lisa zo goed mogelijk helpen? Wat heeft ze nodig?’ Als er vijf 
acties zijn gekozen, stopt het spel voor die dag, zowel de deelnemer als 
diens alter ego in de game gaan naar school.

Terwijl de deelnemers op school zitten, krijgen ze tijdens pauze-momen-
ten berichtjes van Lisa op hun telefoon. Over dat ze blij is met het lieve 
briefje naast haar bed en de fruitsalade die je klaarzette, of over dat 
ze het vervelend vindt dat je het gordijn opendeed zonder te vragen 



Je logeert een week bij je 

nicht Lisa, omdat je ouders 

naar het buitenland zijn. 

Gezellig, Lisa en jij trokken 

altijd al graag met elkaar op. 

Maar ze doet nu wel anders 

dan je van haar gewend 

bent: ze komt haar bed niet 

uit en heeft nergens zin in. 

Wat is er toch aan de hand? 

En wat kan jij doen om haar 

een beetje te helpen?
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of ze dat wilde. Elke actie beïnvloedt de ‘relatiescore’ met Lisa. Iedere 
deelnemer krijgt individueel bericht (omdat eenieder zelf keuzes heeft 
gemaakt) maar wel op hetzelfde moment. Zo kunnen ze die berichtjes 
met elkaar vergelijken: ‘Wat heb jij gedaan? Wat werkte wel, wat werkte 
niet?’ Om het dan de volgende ochtend zelf opnieuw te proberen. En dat 
vijf dagen op een rij.”

Einde van het spel
Het spel eindigt na de vijfde dag met een bericht van Lisa: ‘Ik zie dat je 
me probeert te helpen, dankjewel. Maar het lukt me gewoon niet om uit 
bed te komen. Ik weet niet wat er is. Fijn dat je weer naar huis kan. Met 
mij is er toch niks aan.’

En als epiloog een bericht van een paar weken later: ‘Hé, ik kom net 
van mijn nieuwe therapeut. Ik weet eindelijk wat er met me was/is. Ben 
depressief. Klinkt raar om het zo te zeggen, maar ook fijn om het te 
weten. Het gaat steeds beter sinds er ook volwassenen zijn die weten 
hoe ik me voel. Die week dat je logeerde, was jij de enige die het zag. Ik 
weet dat je erg je best hebt gedaan om mij te helpen, ik wil je daar nog 
een keer extra voor bedanken. Je was er voor me en ik vertrouwde je. 
Misschien had je toen ook al een volwassene kunnen bellen. Dan was 
alles misschien een stuk sneller gegaan. Inmiddels gaat het gelukkig 
weer een stuk beter met me. Laten we snel weer een keer afspreken?’

Follow-up
“De deelnemende jongeren zijn steeds heel enthousiast en betrokken. 
Daar zijn we enorm trots op, want serious games worden door jongeren 
vaak als saai ervaren – de onze niet”, vertelt Anouk Tuijnman. “Na die 
vijf dagen gamen komen wij terug in de klas. We nemen een ervarings-
deskundige mee, die zich voorstelt: ‘Hallo, ik ben Lisa, of ik was Lisa toen 
ik haar leeftijd had’. Hij of zij vertelt daarna over eigen ervaringen met 
depressie in zijn of haar jeugd. En gaat met de klas in gesprek over wat 
de game bij hen opriep en wat voor ideeën ze nu hebben over hoe ze 
kunnen helpen als een vriend of vriendin hier last van heeft. Het gesprek 
eindigt met vijf concrete tips die zowel in het spel als in het dagelijks 
leven helpend zijn. Bekijk de afbeelding met tips. 

Het effect van deze combi-aanpak van de game en een afsluitend 
gesprek met een ervaringsdeskundige hebben we grootschalig 
onderzocht op middelbare scholen. De belangrijkste conclusie: het 
programma is in staat om stigma te verlagen. Wij – en de betreffende 
leraren – zagen tijdens de speelweek dat jongeren met elkaar praatten 
over het spel en over depressie. Ook tijdens de afsluitingsbijeenkomst 
ontstonden goede gesprekken.” 

Een kwart van de jongeren heeft voor het 18e levensjaar een 
mentaal gezondheidsprobleem. Meer dan 60% van die jongeren 
zoekt hiervoor geen hulp, met als redenen: stigma, gebrek aan 
kennis over beschikbare hulp en de behoefte om het zelf op te 
lossen.

Afsluiter

Wil je meer weten over het schoolprogramma Moving 
Stories? Neem dan contact op met Anouk Tuijnman: 
ATuijnman@trimbos.nl.

Eerste Hulp Tips
1  Herken de signalen

2  Vraag hoe het gaat

3  Luister naar de ander, zonder oordeel

4  Wees een vriend

5  Help de ander door een volwassene te betrekken:

 • Ouders (van jou of je vriend(in)

 •  School: mentor, vertrouwenspersoon, zorgcoödinator,  

leraar, GGD-arts

 • Huisarts

 • Online: kindertelefoon, 113



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

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

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

Video Delay– PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis 
Deze app is geschikt wanneer je beelden (vertraagd) terug wilt kijken. Denk hierbij aan sportactiviteiten tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Wanneer je 
de app voor de eerste keer gebruikt, dan moet je de app toegang geven tot jouw camera en microfoon. In het menu van de app heb je de keuze om vanaf 
twee kanten opnames te maken. Raak het klokje aan om in te stellen hoeveel vertraging (bu� er) er tussen het opnemen en afspelen mag zitten. Wil je 
bijvoorbeeld een salto (vertraagd) terugzien? Zet jouw device in een standaard klaar, stel de bu� er in op 10 seconden en start de opname. De leerling voert 
de beweging uit en loopt na afloop langs jouw device. Daar kan hij zijn gemaakte salto (vertraagd) terugzien. Niet alleen leuk om te zien, maar ook mooi om 
bewegingen en spelactiviteiten terug te kijken. Waar kan samenwerking of de beweging verbeterd worden? 

Fectar – PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis
Deze app bevat augmented reality en 3D-weergave. In de gratis app (en zelfs zonder account) kun je veel bekijken. Alles in onderverdeeld in verschillende 
categorieën. Denk voor kinderen aan: dieren, wetenschap. De app is geschikt voor zowel jonge als oudere kinderen. Een kleuter kan ervoor zorgen 
dat het gaat sneeuwen in huis en laat Olaf dansen en zingen in de sneeuw. Een leerling op het VO kan in het Engels meer leren over vliegtuigen en het 
zonnestelsel. Een mooie app, met mooie content en eenvoudig in gebruik.

Sportfolio – VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis (betaald account)
De app is bedoeld als digitaal portfolio voor leerlingen. Deze app is in te zetten bij de lessen bewegingsonderwijs. Een leerling kan zijn eigen leerproces 
volgen en beoordelen. Wanneer je ingelogd bent, zie je de sportactiviteiten in beeld. Als docent bepaal je welke activiteiten in het menu komen te staan. 
Als leerling kun je het volgende doen of beoordelen: 0-meting (film de eerste keer), evaluatie 0-meting (beoordelen), doelen stellen, eindmeting (film het 
eindresultaat), evaluatie eindmeting en als laatste zelfreflectie. Op deze manier betrek je een leerling nog meer bij zijn eigen leerproces.

Lassa doet boodschappen– PO 
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 0,99/€ 1,09

De app bevat vijf onderdelen: voorlezen, vertellen, zoeken in de winkels, kassa spel en weegschaal spel. Voorlezen en vertellen bevatten hetzelfde verhaal. 
Bij voorlezen staat de tekst in beeld en kun je het verhaal voorlezen, bij vertellen ontbreekt de tekst en kun je zelf het verhaal vertellen/verzinnen of het kind 

een verhaal laten verzinnen bij de illustraties. Bij ‘zoeken in de winkels’ zie je een gevulde tas met producten. Zoek de juiste winkel erbij of ga bij een winkel 
naar binnen. Kun jij de producten vinden? En vergeet niet te betalen. Bij het ‘kassa spel’ ga je rekenen: cijfers herkennen en aflezen, optellen en aftrekken. 
Voeg een product toe aan de mand en betaal gepast met munten. Welke munten heb je nodig en wat gebeurt er als je te veel betaalt? Bij het ‘weegschaal 

spel’ moet je een weegschaal aflezen. Hoeveel weegt het (getallen tot en met de 5) en welke gewichten plaats je aan de andere kant?

Dino Blocks – PO
Geschikt voor iPad – Gratis (bijbehorende blokken € 69,99)

Bij de blokken van MagIk Play horen drie apps. Eén van die apps is Dino Blocks. De dino wil een weg afleggen, maar komt onderweg allerlei obstakels 
tegen. Aan het kind de uitdaging om de dino te helpen. Dit kan door de bijbehorende blokken op de juiste manier te stapelen. Het begint eenvoudig 

met één blok, uiteindelijk komen er steeds meer blokken bij. En om het nog moeilijker te maken, zie je uiteindelijk alleen de vorm. Vergelijkbaar met een 
tangram. Welke combinaties van blokken moet je dan maken? Leuke manier om interactief bezig te zijn met een app.

Susan Tipt AppsSusan Tipt Apps

Onderwijsapp

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

OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps
tekst: Susan Spekschoor28
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Lesidee
OnderwijsappsOnderwijsappsOnderwijsapps

Terug van weggeweest: Terug van weggeweest: 
“scherm delen” in Prowise Presenter“scherm delen” in Prowise Presenter

Hoe kun je deze functie heel eenvoudig inzetten? 

Via ProConnect “scherm delen” in de gratis onderwijssoftware Prowise Presenter stimuleer je op een 

laagdrempelige manier interactie met jouw leerlingen. Verstuur digitaal content naar leerlingdevices. Zij voeren de 

opdracht uit en zenden het gemaakte werk terug naar het grote touchscreen of het device van de leerkracht. 

Taal
Ga aan de slag met redekundig ontleden. Stel 

een aantal zinnen op en vraag jouw leerlingen 

om het onderwerp en de persoonsvorm te 

onderstrepen. 

Rekenen
Laat jouw leerlingen met behulp van een 

staartdeling de sommen oplossen. Wanneer 

iedereen klaar is en de opdrachten heeft 

teruggestuurd, kun je de gemaakte opgaven 

(online) klassikaal bespreken. 

Verbindingsoefening 
Maak een leerzame verbindingsoefening en 

laat jouw leerlingen het juiste woord met de 

juiste uitleg, afbeelding of vertaling verbinden. 

Thuisonderwijs Jouw leerlingen hoeven niet verbonden te zijn met hetzelfde netwerk. Hierdoor kun je ook vanuit thuis je 

scherm met je leerlingen delen en hun input ontvangen. Het enige wat jouw leerlingen nodig hebben is de ProConnect-code. 

Gratis account 
Maak een gratis Prowise-account aan via 

account.prowise.com. Presenter is voor 

iedereen volledig gratis.

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

(Chrome) of download de app voor iOS, Android 

of Prowise Central. 

MyProwise 
MyProwise bevat lesmateriaal voor alle 

leeftijden, werkvormen en vakgebieden. 

Direct inzetbaar en volledig gratis.

Juf Ilse deelt haar scherm

tekst: Prowise 29
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H
et Elzendaal College heeft twee locaties. In Boxmeer worden 
de onderwijssoorten mavo, havo, atheneum en gymnasium 
aangeboden aan zo’n 1700 leerlingen. De locatie in Gennip, 
met ongeveer 700 leerlingen,  heeft een onderbouw havo 

en atheneum en een volledige vmbo-afdeling. Zes jaar geleden zijn 
ze stap voor stap het gebruik van laptops gaan invoeren. Beginnend 
bij de brugklassen. “Het is toch een grote operatie. We zijn bij andere 
scholen gaan kijken hoe ze dat deden. Daarbij hoorden we veel positieve 
verhalen over The Rent Company. Zij kunnen je echt ontzorgen”, aldus 
Eelco Basten die vanuit zijn verantwoordelijkheid voor Bedrijfsvoering 
nauw bij dit proces betrokken was.

Zo’n 5,5 jaar geleden begon het laptopavontuur voor het Elzendaal College. Na positieve verhalen 

te hebben gehoord van andere scholen, werd The Rent Company gekozen als partij waar leerlingen – 

als ze dat willen - terecht kunnen voor de aanschaf en het onderhoud van hun laptop. Met een eigen 

servicepunt in de school, beheerd door mbo-studenten. Eelco Basten, conrector Bedrijfsvoering, 

blikt terug op wat hen tot dit besluit bracht en wat de ervaringen zijn.

Soepele dienstverlening en eigen
laptopservicepunt in de school

Missie van The Rent Company

Toen Ronald van den Boogaard en zijn vrouw Sandra in 2004 The Rent Company 
begonnen, was de missie helder en duidelijk: digitaal onderwijs toegankelijk maken 
voor iedere leerling. Het begon allemaal met laptopkarren, op deze manier kon elk 
lokaal binnen een mum van tijd worden omgetoverd naar een mediatheek. 

Digitalisering is de afgelopen jaren steeds meer in opmars gekomen. Een logische 
vraag vanuit de markt was dan ook: "Kunnen jullie voor elke leerling een eigen 
laptop leveren?" Dit doen we tot op de dag van vandaag via het Easy4u abonne-
ment. Inmiddels werken meer dan 500 scholen en ruim 200.000 leerlingen met 
een laptop via The Rent Company.  

Laptops nodig voor onze onderwijsdoelstellingen
“We willen graag de leerlingen onderwijs aanbieden dat past bij dit 
digitale tijdperk. En daarbij bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om te 
differentiëren. Veel uitgeverijen bieden ook interessante digitale lesme-
thodes die hieraan bijdragen. Dit alles bij elkaar maakte dat we graag 
alle leerlingen de beschikking wilden geven over een laptop. We hebben 
gekozen voor Windows-laptops omdat de ict-toepassingen en program-
matuur waarmee we op school werken, hierop het beste draaien. We 
hebben bij het lesgeven op afstand, vanwege Corona, gemerkt dat we 
de juiste keuzes gemaakt hebben. Zo is geluid en camera heel noodza-
kelijk om goed op afstand les te kunnen geven. En natuurlijk sowieso 
het feit dat elke leerling een device heeft. Dat scheelt enorm bij het mak-
kelijk switchen van fysiek naar online lesgeven.” 

Gemak voor ouders
“Ouders kunnen ervoor kiezen om in zee te gaan met The Rent 
Company. Dat hoeft dus niet. Als leerlingen al een laptop hebben of ze 
willen het zelf aanschaffen, dan kan dat ook. Veel ouders kiezen er wel 
voor”. Met het Easy4u-abonnement heeft de leerling alles in één keer 
geregeld: service, verzekering, software en hardware. “Ouders kiezen 
welke laptop ze willen aanschaffen en op welke manier ze willen betalen. 
Dat kan in één keer, maar mag ook via een afbetalingsregeling verspreid 
over een aantal jaren. Zo is het voor de meeste ouders op te brengen en 
komt de laptop uiteindelijk in bezit van de leerling. Dit hele proces gaat 
buiten de school om, wij hebben daar geen omkijken naar. Natuurlijk 
zijn er regelingen voor ouders die het niet kunnen betalen, maar dat 
gaat buiten The Rent Company om.” 

1. Communicatie

2. Bestellen

3. Configureren

4. Uitleveren

5. Service &
Schade -en
diefstaldekking
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Soepele dienstverlening en eigen
laptopservicepunt in de school

Service in huis: van uitlevering, reparatie tot leenlaptops

“In beide scholen is een servicepunt aanwezig die open is tijdens schooltijden. Deze wordt 
bemand door een mbo-student die begeleid wordt door zowel The Rent Company  als de 
school zelf. Een waardevolle ervaring voor studenten! In de praktijk betekent dit dat we 
ongeveer per half jaar nieuwe studenten krijgen. Zo’n servicepunt in de school is ideaal. 
Als leerlingen technische problemen hebben, kunnen ze direct terecht. Als het niet meteen 
opgelost kan worden, krijgt de leerling een leenlaptop mee. Op die manier heb je nooit 
leerlingen in de les die geen beschikking hebben over een laptop. Aan het begin van het 
schooljaar zorgen we samen met The Rent Company dat alle nieuwe brugklassers en 
andere nieuwe leerlingen alles op orde hebben qua installatie van software. Dat loopt heel 
soepel, net als de software-updates die af en toe plaats moeten vinden.”

Goed samenwerken is het sleutelwoord

Volgens Eelco valt en staat het succes met goed samenwerken. Het is een samenspel 
tussen de ict-coördinatoren, The Rent Company, de mbo-studenten en de mbo-opleiding. 
Als iedereen weet wat zijn of haar verantwoordelijkheid is en je houdt de lijntjes kort, 
dan doet uiteindelijk iedereen waar hij of zij goed in is. En daardoor is de laptop een 
goedwerkend hulpmiddel waarmee het onderwijs versterkt kan worden en waar de docent 
verder geen omkijken naar heeft. Op de vraag aan Eelco hoe leerlingen de service van The 
Rent Company ervaren, geeft hij aan dat hij er eigenlijk weinig over hoort en dat is een heel 
goed teken.  

Alle voordelen van Easy4u abonnement  
op een rijtje:

•  De laptops zijn extra stevig en speciaal ontwikkeld voor  
het onderwijs. Zo heeft de leerling altijd de juiste laptop.

•  Op school is bij reparatie een leenlaptop beschikbaar.
•  Een basisinstallatie wordt al door  

The Rent Company geïnstalleerd.
•  Schade -en diefstaldekking is inbegrepen.
•  De laptops worden geleverd in een speciale beschermhoes.

1. Communicatie

2. Bestellen

3. Configureren

4. Uitleveren

5. Service &
Schade -en
diefstaldekking
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‘Door deze carrièreswitch heb
ik weer nieuwe energie gekregen’

Hoe en wanneer ontstond jouw plan om een master te 
gaan volgen? 
“In 2014 werkte ik in Heliomare (heliomare.nl) binnen het domein 
onderwijs. Heliomare biedt onderwijs aan leerlingen met lichamelijke 
en (ernstig) verstandelijke beperkingen in de leeftijd van 4 tot 20 
jaar. De stichting bestaat uit vier scholen (met in totaal ruim 1100 
leerlingen) voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Noord-
Holland. De doelgroep leerlingen is heel divers, zowel in leeftijd als in 
cognitief niveau. Heliomare biedt onderwijs aan ernstig meervoudig 
gehandicapte leerlingen met een IQ van onder de 35 en aan jongeren 
die havo- of vmbo-examen doen; aan autistische en aan langdurig zieke 
jongeren. Ik was er docent en coördinator van de expertgroep ICT & 
Educatie. Ik stelde onder andere beleid op voor onderwijsinnovaties 
met ICT. De onderwijsvisie was wel helder, maar de visie op het proces 
van innoveren nog troebel. Daar wilde ik meer van weten en dat was de 

Doorstuderen 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? In deze serie laat Vives doorstuderende 

leraren aan het woord. In dit nummer: Vives-redacteur Hans Smeele, na 32 jaar 

in het (voortgezet) speciaal onderwijs momenteel werkzaam voor Hogeschool 

Inholland als Beleidsadviseur Onderwijsinnovatie en Technologie.

voornaamste reden voor mij om de masteropleiding Leren en Innoveren 
(MLI) bij Inholland te gaan volgen. Ik wilde inzicht en vaardigheden 
ontwikkelen om onderwijsvernieuwingen met ICT te kunnen realiseren 
voor onze zeer brede doelgroep leerlingen.”

Hoe kijk je terug op deze masterstudie?
“Voor mijn grootste hobby toneelspelen had ik tijdens het volgen van 
de MLI geen tijd. Maar ik zie duidelijke parallellen tussen deze opleiding 
en theater. Om een goed theaterstuk op de planken te kunnen zetten, 
heb je allereerst een uitdagend script nodig. De opzet van de MLI was 
voor mij een méér dan uitdagend script waar ik vol in ben gedoken. 
Regisseurs zijn nodig om je de juiste richting te wijzen, maar ook om 
je te laten experimenteren, zoeken, nieuwe technieken te leren en 
zelf zaken te laten ontdekken. De MLI barst van dit genre regisseurs: 
inspirerende docenten én experts uit het werkveld. Wat een rijkdom 
om hier gebruik van te mogen maken. Gedurende die twee jaar heb 
ik andere rollen leren spelen en ik heb ervan genoten. Je ontwikkelt 
tijdens deze master de volgende rollen: ‘lerende professional’, ‘expert 
in uitvoering’, ‘innovatief ontwerper’, ‘praktijkgericht onderzoeker’ 
en ‘educatief leider’. Medespelers waarop je kunt vertrouwen en die 
dezelfde ambitie hebben, zijn de brandstof voor een creatief, vormend, 
bloeiend theaterproces. Mijn medestudenten hebben mij tijdens de 
studie absoluut ook gevormd in het spelen van de MLI-rollen. Ten slotte 
zijn het decor en de planken waarop je mag excelleren van belang. Mijn 
toenmalige werkgever Heliomare Onderwijs, mijn leerlingen en collega’s 
boden mij dit podium en stimuleerden mij volledig om mijn studiescript 
te volbrengen. Zij waren een motiverend publiek!”

Meer informatie over de app: stapvoorstapapp.nl. 

Op die website is ook een korte video te vinden waarin het gebruik van de app wordt 
gedemonstreerd: vimeo.com/305676670 

Meer informatie over het leerlab Multimediaal instructiemateriaal PRO/VSO: 
leerling2020.nl/multimediaal-instructiemateriaal-pro-vso 

5 vragen aan een doorlerende leraar

tekst: Hans Smeele en Carla Desain
foto: Marc Moussault32
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Was doorstuderen te combineren met je baan als docent? 
“Ik had het gevoel dat studeren en werken elkaar goed versterkten. 
Tijdens de studie zoog ik met plezier de aangeboden kennis op en 
probeerde hiervoor ankerpunten in mijn praktijk te vinden. Het zoeken 
naar verbinding tussen theorie en praktijk liep als een rode draad door 
mijn studie. Deze zoektocht gold ook voor mijn werk. Ik bleef bewust 
ook lesgeven, want ik wilde ‘met de poten in het werkveld’ staan om 
daarmee ‘feeling’ te houden. De MLI spoorde mij aan om kritisch te 
reflecteren op mijn eigen onderwijs: heel waardevol.”

Vertel eens iets over je afstudeeronderwerp? Waarom 
liep je juist hier warm voor? 
“We merkten binnen Heliomare dat (zeer) moeilijk lerende leerlingen 
intensieve instructie nodig hebben voor het aanleren van praktische 
vaardigheden. Denk aan de vakken koken, schoonmaken en horeca. 
Docenten zijn extra tijd kwijt met het herhaald geven van individuele 
begeleiding tijdens de oefenfase. Ik wilde onderzoeken of instructie 
via bijvoorbeeld een iPad, met behulp van foto’s, video en gesproken 
taal, beter kan voorzien in de leerbehoeften van leerlingen tijdens de 
oefenfase.

Zodoende heb ik tijdens de uitvoering van mijn masterthesis vooral 
gewerkt aan de ontwikkeling van mijn rollen als ’praktijkgericht 
onderzoeker’ en ‘innovatief ontwerper’. Ik onderzocht de 
karakteristieken van betekenisvol multimediaal instructiemateriaal, 
gericht op het aanleren van praktische vaardigheden die leiden tot 
een grotere zelfstandigheid van zeer moeilijk lerende leerlingen. 
Mijn onderzoek gaf ik de titel ‘Stap voor Stap’. Direct na mijn studie 
kon ik de opbrengsten vanuit mijn onderzoek verder in de praktijk 
brengen. Ik heb samen met zes andere scholen en met subsidie vanuit 
de VO-raad een leerlab Multimediaal instructiemateriaal PRO/VSO 
opgericht en we hebben in samenwerking met software-ontwikkelaar 
LessonUp de app Stap-voor-Stap ontwikkeld. Met behulp van deze app 
kunnen leerlingen via visuele en gesproken instructies stap voor stap 
vaardigheden oefenen. Ik ben trots op het resultaat. Mijn onderzoek 
heeft bijgedragen aan de verrijking, verbetering en vernieuwing van het 
onderwijsleeraanbod voor het praktijk- en speciaal onderwijs.”

Je maakte de overstap van studeren aan hogeschool 
Inholland naar er zelf werken… Waarom?
“Ik heb met veel plezier 32 jaar in het (voortgezet) speciaal onderwijs 
gewerkt. Door reorganisaties binnen Heliomare had ik, als master 
leren en innoveren, het gevoel onvoldoende mijn kwaliteiten binnen 
de organisatie kwijt te kunnen. Dat bracht mij er toe om verder te 
gaan kijken. Ik heb mijn intuïtie en gevoel laten spreken en een 
prachtige uitdaging aanvaard: ik mag me bij Hogeschool Inholland 
als beleidsadviseur bezighouden met onderwijsvernieuwingen en 
inzet van technologie. Voor zestien opleidingen binnen het domein 
Gezondheid, Sport & Welzijn – een domein dat mij aan het hart ligt. 
Hoe mooi is het om een steentje bij te kunnen dragen aan opleidingen 
van studenten die mogelijk toekomstige werknemers van Heliomare 
kunnen worden? Denk aan afgestudeerden van opleidingen zoals 
verpleegkunde, pedagogiek en social work. Vanuit Inholland houd 
ik dan ook contact met Heliomare voor mogelijke stageplekken en 
onderzoeksvraagstukken. Door deze carrièreswitch heb ik weer nieuwe 
energie gekregen en binnen Inholland leer ik nog iedere dag. De slogans 
van Inholland zijn daarom wat mij betreft heel toepasselijk: 
• Leren = durven. 
• Leren = bijleren, doorleren en soms afleren. 
• Leren = nieuwe energie, nieuwe kansen creëren. 
• Leren = opnieuw je loopbaan uitstippelen. 

Dat laatste heb ik zeker gedaan!” 

Fotograaf: Marc Moussault

Leren =
nieuwe energie,
nieuwe kansen
creëren
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tekst: Kirsten Mauer 34

I
k denk het laatste. Precies om die reden ben ik 1 november 2020 
mijn eigen online community voor bevlogen docenten en andere 
onderwijsprofessionals gestart. Geheel in het teken van het 
bevorderen van (meer) regie eigen loopbaan bij leerlingen en 

studenten. Inmiddels telt de community ruim 250 actieve, betrokken 
en behulpzame leden en groeit organisch. De groep biedt 24/7 snel en 
laagdrempelig toegang tot tips, tricks, support en andere vormen van 
inspiratie.

De verbondenheid die we daar vinden is uniek en de diversiteit en sprei-
ding van contacten hadden we o� line nooit zo snel kunnen realiseren. 
De openheid waarmee dingen worden gedeeld en de hulpvragen die er 
worden gesteld, zijn opmerkelijk voor een groep mensen waarvan de 
meesten elkaar nog nooit hebben ontmoet.

ImpactYou, het bedrijf dat ik heb opgericht en met veel passie leid, heeft 
vanaf de start een duidelijke visie op onderwijs gevormd. Onze aanpak, 

tools en platformen lopen altijd iets op de tijd vooruit. We lanceerden 
bijvoorbeeld zeven jaar geleden al een laagdrempelige Online Videostu-
dio om studenten de kans te bieden zichzelf op een kernachtige en 
professionele manier te presenteren binnen de stage- en arbeidsmarkt. 
Inmiddels is videosolliciteren niet meer weg te denken.

Brug tussen onderwijs en bedrijfsleven
Snel daarop volgde een bijbehorende Online Profielwebsite, inclusief 
Interactief Portfolio, en trapten we ruim een jaar geleden af met het 
eerste Community- en Matchingsplatform van Nederland, YouNifi. 
Hiermee wordt de meest optimale brug geslagen tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. Een online omgeving die o� lineverbindingen stimuleert 
en faciliteert en kansengelijkheid bevordert, volledig gekoppeld aan het 
onderwijsprogramma.

Met onze ImpactYou Academy hebben we de afgelopen maanden het 
verschil gemaakt voor docenten en trainers die noodgedwongen zijn 
overgestapt naar digitaal onderwijs. Online lesgeven is een vak apart, 
vooral wanneer het gaat om ‘goed contact’ en ‘online activeren van leer-
lingen en studenten’. Fysiek schijnt dat toch gemakkelijker en intuïtiever 
te gaan. Of is dat perceptie, omdat simpelweg de ervaring van digitaal 
onderwijs ontbreekt?

Online LOB
De volgende stap in onze eigen onlinebeweging is de Online ImpactYou 
Academy waar docenten door middel van e-learning zelfstandig aan 
de slag kunnen op een tijd en tempo die het beste bij hen past. Met een 
van de eerste modules waarmee we van start gaan, ‘Futureproof Online 
LOB’, willen we bewijzen dat LOB online wel degelijk kan. Over dat 
thema worden veel vragen, zorgen en uitdagingen gedeeld en hebben 
we direct op ingespeeld met een passende cursus en bijbehorend mate-
riaal. Het goed kunnen begeleiden van leerlingen en studenten in hun 
loopbaanontwikkeling, juist nu, is van essentieel belang.

Modulair antwoord geven op actuele vraagstukken is wat het onderwijs 
nodig heeft om te kunnen groeien en ontwikkelen naar een werkwi-
jze en aanbod dat leerlingen en studenten de kennis, begeleiding en 
ervaring biedt die deze tijd van hen vereist. Langdurig onderzoek 
maakt plaats voor ‘learning by doing’ en co-creatie door expertises aan 
elkaar te verbinden. Het tempo en de mate waarin onze maatschappij 
en wereld verandert vereist flexibiliteit, innovatiekracht en snelheid in 
oplossingen. Onderwijsondernemers met oog voor maatschappelijke 
vragen zullen een belangrijke rol spelen in dit proces.

Startklaar de arbeidsmarkt op
Daarbij zal de onderwijskwaliteit in toenemende mate gedefinieerd 
worden door de vraag of het leerlingen en studenten daadwerkelijk 
biedt wat ze nodig hebben om zelf aan zet te kunnen zijn, nu en in de 
toekomst. Hun eigen beleving speelt daarin ook een belangrijke rol, zoals 
is gebleken uit bijvoorbeeld het onderzoek van JOBMBO. Startklaar de 
arbeidsmarkt op en iedere leerling en student regisseur eigen loopbaan. 
Alles wat wij doen, maken en organiseren leggen we langs die lat. 

Wij voorzien dat online (leer)communities een significante rol zullen 
spelen in de bestendiging van het onderwijs. Niets zal de meerwaarde 
van fysiek contact kunnen vervangen. Echter, online onderwijscommu-
nities waarin alle betrokkenen binnen en buiten de onderwijsinstelling 
duurzaam met elkaar verbonden raken, zal de dynamiek van samen 
sterk voor beter onderwijs in positieve zin veranderen.  Om die reden 
hebben wij besloten deze communities gratis te gaan inzetten voor alle 
onderwijsinstellingen die daar ook in geloven. 

Terwijl ik dit schrijf, is de nieuwe lockdown een feit. Aan de ene kant is iedereen 

in rep en roer, aan de andere kant ook een soort gelatenheid lijkt het wel. Nederland 

wordt wederom verdeeld in wel of niet essentieel, wel of niet ‘een vitaal beroep’. 

Waar we zo hadden gehoopt op steeds een stapje terug naar ‘het oude’, heb ik juist al 

heel lang het gevoel dat we echt een ander tijdperk in zijn geslagen. Overbruggen en 

overleven of innoveren?

Kirsten Mauer is onderwijsondernemer, oprichter van ImpactYou en auteur van Route LOB 
en ExpeditieMe. Ze haalt veel voldoening uit het moederschap van haar twee energieke 
dochters, is een avonturier en iemand met een onstilbare honger naar persoonlijke groei, 
talentontwikkeling en zelfontplooiing. Dat laatste stimuleert zij ook graag in anderen en 
besloot van haar passie haar werk te maken. Ze is verbindend, nieuwsgierig, leergierig, 
openhartig en gedreven. Kirsten houdt van een uitdaging en daagt graag anderen uit. Haar 
levenslust, onbevangenheid en creativiteit maken haar volhardend in haar missie: iedere 
leerling en student regisseur eigen loopbaan.

Corona: overleven of innoveren?

Links
impactyou.nl 
impactyou-academy.nl
younifi.nl
facebook.com/groups/regieeigenloopbaan
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“S
inds de uitbraak van de wereldwijde coronacrisis 
kunnen docenten nauwelijks nog lesgeven op de 
manier die zij gewend zijn: voor de klas, met een stift 
om aantekeningen te maken en een digitaal scherm 

voor presentaties,” zegt Oscar van der Linden, Manager bij Epson. “Dat 
gaat natuurlijk ten koste van de continuïteit in het onderwijs. Learn 
Anywhere is een totaaloplossing voor klassikaal en remote onderwijs, 
waarmee de les onder alle omstandigheden door kan gaan op een 
manier die vertrouwd aanvoelt - zelfs in hybride situaties waarbij 
sommige leerlingen fysiek aanwezig zijn en anderen de les vanuit huis 
volgen.”

Het beste van analoog en digitaal
In Learn Anywhere zijn de interactieve projectoren van Epson, de 
whiteboards van Smit Visual, de Logitech Teams Room solution voor 
Video Collaboration en de bedienings- en connectiviteitsproducten van 
Extron samengevoegd in een innovatief totaalpakket. Het combineert 
een groot, analoog schrijfoppervlak met een indrukwekkend, interactief 
projectieoppervlak, naadloos geïntegreerd in een gebruiksvriendelijke 
samenwerkingsoplossing. 

Learn Anywhere is specifiek voor het onderwijs ontwikkeld en onder-
steunt vertrouwde en intuïtieve lesmethoden - zelfs in hybride situaties, 
waarin sommige studenten in de klas zitten en anderen de les vanuit 
huis volgen. Twee verschillende camera’s bieden de student thuis zicht 
op de docent en op zowel de analoge als digitale content die de docent 
deelt. Studenten zien en horen dus wat ze ook zouden zien en horen 
wanneer ze fysiek aanwezig zijn. De docent kan analoog aantekeningen 
maken op het zes meter brede whiteboard om de stof te illustreren en 
hetzelfde whiteboard gebruiken om digitaal te presenteren op groot 
formaat (tot 100 inch). 

Vertrouwde perspectieven
Wanneer de docent iets uitlegt, zien studenten op hun scherm het beeld 
van de overzichtscamera. Dit beeld wisselt zodra de docent analoge 
aantekeningen maakt op het whiteboard. Dan krijgen de studenten 
thuis het beeld van de contentcamera gericht op het whiteboard te 
zien. Een slimme functionaliteit van Microsoft Teams (content enhan-
cement) zorgt ervoor dat de docent het zicht op de aantekeningen niet 
blokkeert. Wanneer de docent een digitale presentatie geeft, kunnen 
studenten thuis kiezen tussen de directe digitale stream van de pre-
sentatie en de overzichtscamera. Zo kunnen alle studenten, of ze de 
les nu vanuit huis of in de klas volgen, de docent, de presentatie én de 
aantekeningen moeiteloos volgen. Tegelijkertijd kan de docent zowel de 

studenten in de klas als de studenten thuis zien en horen, zodat er een 
natuurlijke interactie mogelijk blijft.

Gebruiksvriendelijkheid staat voorop
Bij het binnenlopen van het klaslokaal registreert de bewegingssensor 
activiteit en is het systeem direct gebruiksklaar. Learn Anywhere wordt 
aangestuurd door middel van één overzichtelijk bedieningspaneel en 
draait op een bekend platform: Microsoft Teams. Dus geen overbodige 
afstandsbedieningen, ingewikkelde software of tijdrovende en kostbare 
trainingen!

Lage gebruiks- en investeringskosten
Een belangrijk voordeel van Learn Anywhere is dat er nauwelijks 
onderhoud vereist is om de oplossing draaiende te houden. Moderne 
laserprojectoren werken volgens het principe fix & forget: je installeert 
ze en je hebt er geen omkijken meer naar. Je hoeft bijvoorbeeld geen 
lampen meer te verwisselen of sto� ilters te vervangen. Bovendien zijn 
de initiële investeringskosten voor Learn Anywhere relatief laag.
Learn Anywhere in gebruik

De Thomas More Hogeschool in Vorselaar was een van de eerste gebrui-
kers die Learn Anywhere in de praktijk konden toetsen: “Voor ons is het 
belangrijk dat we onze studenten online dezelfde leerervaring kunnen 
bieden als in het lokaal zelf, met eenvoudig te gebruiken technologie,” 
zegt Tom Segers, ICTS-Dienst bij Thomas More. “Ongeacht de situatie, 
onze lessen moeten doorgaan, in de klas of online vanuit huis. En ook 
een gastdocent of zieke leraar moet eenvoudig via de online-oplossing 
kunnen deelnemen aan de les. Daarnaast geven onze docenten aan 
nog steeds graag te werken op een ‘klassiek’ bord, waarop ze makkelijk 
kunnen schrijven en er is veel vraag naar het werken vanaf een eigen 
laptop of ander apparaat (BYOD). De Learn Anywhere-totaaloplossing 
voldoet aan al onze wensen!” 

Voor meer informatie: 
www.learn-anywhere.nl

De situatie in het onderwijs is nijpend. Leerachterstanden lopen op omdat leerlingen en studenten 

nauwelijks nog fysiek aanwezig kunnen zijn in de klas. Lessen, colleges en tentamens worden 

grotendeels op afstand gegeven of afgenomen en docenten en studenten missen de klassikale interactie 

die zo essentieel is voor kennisoverdracht. Nieuwe omstandigheden vragen om nieuwe technologie en 

daarom ontwikkelden Epson, Logitech, Extron en Smit Visual een flexibele samenwerkingsoplossing 

speciaal voor het onderwijs.

Learn Anywhere: 
online onderwijs met 
de didactiek van offline lesgeven

“Voor ons is het belangrijk 

dat we onze studenten online 

dezelfde leerervaring kunnen 

bieden als in het lokaal zelf.”

- Thomas More Hogeschool

Advertorial
tekst: Epson
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E
en ervaring die ik iedereen gun in de tijd dat onbevoegde 
leerkrachten voor de groep worden gezet en moeten leren 
zwemmen zonder bandjes. De tijd dat er in het kader van kwali-
teit op de opleiding ook nog enige winst is te behalen.

De eerste dag na de zomervakantie zat er een klas 2/3 (nu groep 4/5) 
van 25 kinderen op mij te wachten. Dat was reuze spannend. Ik kende 
de kinderen gelukkig al door mijn stage- en invalperioden. Ik woonde in 
de wijk. In klas 1/2 (groep 3/4) werkte een oudere leerkracht. Mijn oude 
stagementor. Zij had al vele jaren ervaring. Als ze nu nog leeft, zal ze 
tussen de 80 en 90 zijn. Ze was zeer geliefd, alle kinderen waren dol op 
haar. Tot in groep 8 spraken ze vol liefde over haar. Mijn grote voor-
beeld. Ze was nooit boos. Als ze boos was zei ze alleen “Doe niet zo mal” 
en het kind gedroeg zich weer voorbeeldig. Ze was creatief, de kinderen 
leerden veel. Je zag een heleboel zaken die we nu EDI noemen in haar 
liefdevolle lessen terug. Als ik juf Engel in de film Matilda zie, moet ik 
aan haar denken. De klas was gemotiveerd, want ze leerden nieuwe 
dingen. Mijns inziens de beste motivatie denkbaar.

Aan haar de taak om mij te begeleiden. Daar zat geen ingewikkelde 
Excel-sheet met taakverdelingen tot op 5 cijfers achter de komma aan 
vast. Ze deed het gewoon. Want zij was de juiste persoon op de juiste 
plaats. Dat wisten we gewoon. Ik had het slechter kunnen tre� en. Iedere 
vrijdagmiddag bleven we samen na schooltijd om te overleggen. De 
anderen waren al naar huis. Ze had alle rust, want haar werk was klaar. 
Geen nakijkstress, geen toetsengehijg, geen administratie. We namen 
ko� ie met een verdiende gevulde koek en gingen aan de slag. Ze gaf 
duidelijk aan dat ze een uur had. We handelden zeer e� iciënt. Geen 
gebabbel om het gebabbel.

We hadden op die school geen rekenmethode. Samen keken we naar 
de stof die in de week behandeld was. Ik kende de kinderen en kon haar 
precies vertellen of ze de minimumdoelen van de week ervoor gehaald 

hadden. Die doelen hadden we samen opgesteld. Omdat de minimum-
doelen duidelijk waren, hoefde ik op vrijdag maar een korte observatie 
dan wel toets te doen en ik werd bevestigd in mijn vermoedens. Soms 
ook niet. Dan wilde ze weten hoe dat kwam. 

Haar ervaring en belangstelling maakte dat de leerlijnen voor de 
vakgebieden exact in haar hoofd gebeiteld zaten. Als alle kinderen 
het minimumdoel hadden behaald (in de week stond een enkel doel 
centraal, in de erop volgende weken kwam het doel geregeld terug en 
breidden we het uit), gingen we samen kijken naar de stappen voor de 
volgende week. Ik bedacht een taak met vier sommen. Drie sommen die 
het doel inoefenden en de vierde was altijd een herhaling van voor-
gaande doelen. Ze had materialen die bij het nieuwe doel pasten. Geen 
ingewikkelde materialen. Gewoon MAB-materiaal, gekleurde staafjes, 
abaci, nepgeld en kleine klokjes. Met die materialen gingen de kinderen 
oefenen, oefenen en oefenen. Als de stof eenmaal “zat”, gingen we naar 
de toepassing ervan. De kinderen leerden maar een enkele manier van 
oplossen. Een manier die altijd werkte. Niemand raakte in de war.

Het streven was altijd om de groep bij elkaar te houden. De minimum-
doelen waren ook ons doel. We werkten niet naar een voldoende toets 
toe, we werkten naar een volgend doel.

Als een groot deel van de klas het doel niet had gehaald, stapten we op 
de rem. We herhaalden en we oefenden tot we verder konden. Iedereen 
bleef binnen boord. Kinderen die meer konden kregen extra werk, wat 
moeilijker werk of een andersoortige uitdaging. Maar de groep bleef bij 
elkaar. Later begreep ik dat we bezig waren met convergente di� eren-
tiatie. 

De echte uitvallers gingen naar de remedial teacher. Die was er nog. 
Die wist precies wat ze moest doen en deed dat goed. Ze hoefde geen 
andere taken (invallen en dergelijke) te doen. 

Ik kwam in 1983 van de Pedagogische Academie “Kweekschool met den Bijbel” 
in Rotterdam. Een oerdegelijke opleiding. Het was de tijd van de grote werkloosheid 

in het onderwijs. Ik bleef als invaller hangen op mijn laatste stageschool en kreeg al 

snel een eigen groep. Dat eerste jaar met een eigen groep heeft me tot op de dag van 

vandaag beïnvloed.

Mijn start in het onderwijs
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Al onze tijd ging op 

aan het voorbereiden 

van goede lessen, 

het bedenken van 

interventies bij 

uitvallers en maken 

van stencils voor 

de inbrander.

Bertus Meijer 
Onderwijsenzo
facebook.com/onderwijsenzo

Met taal en andere vakken werkten we op dezelfde manier. Alleen 
hadden we daar wel methodes voor. 

We hadden samen alle tijd om zaken uit te werken. We hadden samen 
alle tijd om goede, leerzame en leuke lessen te bedenken. Omdat we 
niet gestoord werden door liflafjes hadden we alle tijd om de kinderen 
in deze gewone volkswijk, waar ik zelf ook geboren ben,  veel te leren en 
ook nog dingen te doen op creatief gebied. De kinderen leerden teken- 
en handvaardigheidstechnieken. Maar bovenal wilden we de kinderen 
alle kansen geven. Kansen die ik, ook uit deze gewone Rotterdamse wijk, 
ook had gekregen. 

De directeur (lees Hoofd der School) had alle vertrouwen in mijn collega. 
Hij hoefde ons werk niet te checken. Zijn vertrouwen in mij groeide ook 
dat eerste jaar. Ze was ook voor mij aardig maar streng. Als ik, in haar 
ogen, te weinig had gedaan, werd ik vriendelijk en kordaat te kennen 
gegeven dat er wel gewerkt moest worden. Zelfs ik hoorde weleens 
“Doe niet zo mal”. Ik deed dat graag …. voor de kinderen en voor haar. 
Ook ik was gemotiveerd omdat ik nieuwe dingen leerde.

Velen zullen haar aanpak traditioneel noemen. Maar traditioneel is te 
veel synoniem geworden voor spruitjeslucht en behoudend. Hoewel ik 
nooit begrijp waarom je het goede niet zou behouden. 

Ik noem deze aanpak liever e� ectief. Kinderen die veel leerden met een 
aanpak die achteraf veel elementen bevat van directe instructie (doelen, 
voordoen-samen doen-alleen doen). We hadden zelfs een voorloper van 
de beurtenstokjes. Ik prikte in de namenlijst een naam. Als wisbordje 
avant la lettre gebruikte ik goedkope HEMA-kladblokken. 

De rust en het werkplezier die ik dat eerste jaar had, gun ik al mijn 
(startende) collega’s en mezelf ook weleens. Al onze tijd ging op aan 
het voorbereiden van goede lessen, het bedenken van interventies bij 
uitvallers (leve de aloude Praxisreeks) en maken van stencils voor de 
inbrander. Ik was weinig tijd kwijt met administreren, buitenschoolse 
zaken, overleg en mezelf verantwoorden. Ik werd vertrouwd en 
gaandeweg losgelaten. Het volgende jaar werd ik losgelaten, maar mijn 
collegavangnet was er altijd voor mij. En… als ik naar huis ging, was ik 
klaar. 

Momenteel sta ik 38 jaar voor de klas. Een oude grijsaard. Ik vraag me 
weleens af of ik dit gehaald zou hebben als mijn eerste jaar niet 1983, 
maar 2017 was geweest. Ik denk zelf van niet… Misschien ligt daar ook 
een oorzaak van de hoge uitval bij starters. Misschien… 



Naam: Dagmar Perquin
Leeftijd: 12 jaar
Functie: Leerling op Thorbecke 
Nieuwerkerk aan den IJssel
Favoriete bezigheid nu we veel thuis 
zitten: Tekenen
Tip voor tijdens een lockdown/thuis 
lessen volgen: Richt de kamer waar je 
veel in zit leuk in en neem pauze tussen 
(school)werk.
Positief aan corona: geen idee

Het is gewoon lastiger
Petra: “Hoe ervaren jullie het onderwijs op 
deze manier?”

Marc: “Ik heb twee dochters en ze reageren 
totaal verschillend. De oudste vindt het 
heerlijk. Tijdens de eerste echte lockdown 
al. Ze vindt het prima om thuis les te volgen. 
Dagmar ziet dat anders. Ze mist haar 
vriendinnen. Ze zit natuurlijk ook in de eerste, 
dus het was voor haar sowieso wennen.”

Dagmar: “Het is ingewikkeld om te snappen 
hoe het allemaal werkt. En bij mij begon het 
jaar ook al raar. Ik moest bijna meteen in 
quarantaine. Daardoor had ik gelukkig al wel 
een beetje kunnen oefenen met online in de 
les zijn.”
Marc: “Hoe ervaren andere ouders en 
leerlingen het hybride onderwijs? Wij hadden 
al ervaring met de middelbare school. Maar als 
je oudste nu in de eerste zit, dat lijkt me wel 
moeilijk…”

Petra: “De overstap naar middelbare school 
is heel groot – en dan nog dit erbij. Het grote 
verschil met de lockdown is dat we nu kinderen 
om de dag op school hebben. En sommige 
leerlingen komen wel iedere dag, als we dat 
met elkaar nodig vinden. Het was een moeilijk 
beslissing om te kiezen voor dit systeem. 
Tegelijkertijd hoop ik echt dat we daarmee 
voorkomen dat we straks weer helemaal thuis 
zitten. En ik vond het een goede beslissing 
voor leerlingen en teamleden die in de 
risicogroep vallen of familie hebben die risico 
lopen. Op deze manier kunnen zij ook ‘gewoon’ 
meedoen. En we houden het rooster intact. Er 
zijn ook scholen die ervoor kiezen om alleen 
nog de AVO-vakken te geven. Wij hebben 
tijdens de lockdown gemerkt dat je kinderen 
dan echt te kort doet. Zeker op een school als 
de onze, waar veel leerlingen bewust kiezen 

De directeur, twee docenten,
een leerling & een ouder in gesprek 
over onderwijs in coronatijd

Op Thorbecke Voortgezet Onderwijs Nieuwerkerk wordt al sinds de 
herfstvakantie hybride lesgegeven. Leerlingen komen om de dag naar school. 

De dag dat zij thuis zijn, volgen ze de lessen online. Hoe wordt dit systeem 

ervaren door docenten, leerlingen, ouders en directeur? Op een dinsdagavond 

in november gingen zij (via Teams) met elkaar in gesprek.

voor vier uur extra belangstellingsonderwijs in 
de week.” 

Marcia: “Het is best lastig om goed te 
weten hoe het met leerlingen gaat in het 
thuisonderwijs. Het is moeilijker om echt 
contact te krijgen. Als docent leer je op de 
opleiding dat je als eerste contact moet 
maken met je leerlingen. Dat deed ik altijd heel 
letterlijk: ik gaf leerlingen bij binnenkomst 
een hand. Dat vervang je niet met een digitaal 
handje in de lucht. Nu de leerlingen om de dag 
op school zijn is het natuurlijk wel anders dan 
tijdens de lockdown.”
Lisa: “Vooral voor leerlingen die zelf niet goed 
structuur kunnen aanbrengen is het nu echt 
extra ingewikkeld. Het is gewoon lastiger.”

Anders is het zo stil, 
alleen in de slaapkamer 

Marc: “Is het niet veel complexer, deze manier 
van lesgeven?”

Marcia: “Je hebt echt een andere aanpak 
nodig. Je moet je lessen anders inrichten 
en anders aansturen. Je hebt twee heel 
verschillende groepen tegelijkertijd te 
bedienen. Het zijn twee lessen in één, maar ook 
weer niet.”

Petra: “Nu is het hybride onderwijs ingebracht 
als iets dat moet voor iedereen. We hebben 
onszelf de opdracht gegeven de kinderen die 
thuis zitten volwaardig mee te laten doen in 
de lessen. Hoe zorg je dat lessen ook voor 
leerlingen thuis uitdagend en te volgen zijn? 
Hoe zorg je dat ze betrokken zijn? We zitten 
nu ineens allemaal met elkaar in dezelfde 
leercurve. We moeten wel digitaal.”
Lisa: “We hebben afspraken gemaakt en dat 
werkt fijn. Geluid uit, camera aan, bijvoorbeeld. 
Het is fijn dat we het samen doen. Leerlingen 
helpen mee. Ze geven het bijvoorbeeld aan als 
ik iets technisch handiger kan doen, of geven 
antwoord op vragen van leerlingen in de chat. 
Dat is wel mooi van deze tijd. Het is zoeken 
naar een manier die voor iedereen prettig is 
en dat doe je samen. Ik heb trouwens best 
veel op mijn opleiding gehad wat nu helpt. 
Bijvoorbeeld over hoe je instructiefilmpjes 
opneemt.”

Marc: “Vind jij filmpjes fijn, Dagmar?”

Dagmar: “Ja, een docent kun je niet 
terugspoelen! Veel docenten doen hun best, 
maar het lukt natuurlijk niet altijd. Sommige 
docenten leggen aan één stuk door uit. Dan 
kom je er vanachter de computer echt niet 
tussen met een vraag. Ze zien je vraag dan ook 
niet.”

Naam: Petra van den Berg
Leeftijd: 54 jaar
Functie: Directeur Thorbecke Nieuwerkerk
Favoriete bezigheid nu we veel thuis 
zitten: Lekker trainen met onze pup Gijs
Tip voor tijdens de locdown/thuis 
werken: Ga in je pauzes lekker naar 
buiten!
Positief aan corona: De enorme 
versnelling die alle mogelijke manieren 
van leren op afstand heeft doorgemaakt 
door de inzet van digitale middelen.

Naam: Lisa Aalmers
Leeftijd: 25 jaar
Functie: Docent Engels op Thorbecke 
Nieuwerkerk en mentor van de klas van 
Dagmar
Favoriete bezigheid nu we veel thuis 
zitten: Ik zit eigenlijk bijna niet thuis nu; ik 
werk vanuit een leeg lokaal. 
Tip voor tijdens de locdown/thuis 
werken: Ga af en toe even lekker naar 
buiten om je hoofd leeg te maken en bel je 
oma eens op.  
Positief aan corona: Minder verkeer op de 
weg, en dat is beter voor het milieu. 
 

tekst: Inge Spaander  /  geinterviewden: Dagmar Perquin - Marc Perquin - Petra van den Berg - Lisa Aalmers - Marcia Varenhout-Wolters38
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Lisa: “Ik laat leerlingen nu vragen stellen via 
mijn oortje. Dan hoor ik het direct en kan ik 
antwoorden. Ik herhaal de vraag dan voor 
de klas die voor mijn neus zit. Sommige 
leerlingen vonden het spannend in het begin, 
maar nu werkt het wel. Nadeel van een 
oortje is dat omgevingsgeluiden ook worden 
doorgegeven.”

Marcia: “Een aantal leerlingen vindt dat juist 
weer heel fijn. Anders is het zo stil, zeggen ze, 
alleen in hun slaapkamer.”

Een sprint naar voren 
voor het onderwijs

Marc: “Ik vind die instructiefilmpjes dus een 
voorbeeld van hoe technologie kan bijdragen 
aan goed onderwijs. Mijn andere dochter zoekt 
zelf ook filmpjes op als ze iets niet begrijpt. 
Maar als je dat nog nooit gedaan hebt, zo’n 
filmpje maken… Deze tijd dwingt het onderwijs 
om een sprint naar voren te maken. Maar er 
zijn wel flinke spierballen voor nodig, om dit te 
doen.” 

Petra: “Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Als school 
hebben we nu in hoog tempo een slag moeten 
maken, die we toch al wilden maken. Alle 
leerlingen een eigen device en veel meer 
digitaal lesmateriaal!”

Marc: “En wat is jouw rol daarin?”

Petra: “Als schoolleider probeer je te 
faciliteren en te ontzorgen. We waren al wel 
bezig met veel onderwijsontwikkelingen. Maar 
dat kon iedereen toch op zijn eigen tempo 
doen, en met accenten op dat wat zij belangrijk 
vonden. Nu moest iedereen zijn comfortzone 
uit. Ik merk dat het ‘in de huiskamer zijn’ 
voor sommige docenten spanningen mee 
brengt. Ouders kunnen meekijken en luisteren 
en je privacy lijkt minder gewaarborgd. 
Tegelijkertijd zijn er goede dingen ontwikkeld 
die ons onderwijs straks, na Corona, ook beter 
maken. En onze digitale vaardigheden zijn 
erg uitgebreid. Ik zou vorig jaar niet hebben 
kunnen dromen dat we dit gesprek ‘s avonds 
zo zouden hebben, via een schermpje. Het 
voelt net zo comfortabel als aan de keukentafel 
zitten met elkaar.” 

De directeur, twee docenten,
een leerling & een ouder in gesprek 
over onderwijs in coronatijd

Eindelijk weer eens iemand een echt 
schouderklopje geven, dat zou fijn zijn! 

Naam: Marcia Varenhout-Wolters 
Leeftijd: 46 jaar
Functie: Docente geschiedenis en mentor 
4 mavo van Thorbecke Nieuwerkerk
Favoriete bezigheid nu wel veel thuis 
zitten: Wandelen met de honden, huis 
anders inrichten.
Tip voor tijdens de locdown/thuis: Blijf 
in beweging en geniet van elkaar.
Positief aan corona: Mijn digitale 
vaardigheden hebben een vogelvlucht 
genomen.

Online is niet hetzelfde

Marc: “Ik kan me wel voorstellen dat je als 
docent de energie van een klas nu erg mist. 
Dat heb ik zelf ook op het werk. Je moet veel 
actiever contact zoeken.”

Marcia: “Je voelt de reacties echt minder aan. 
Online is niet hetzelfde.”

Marc: “Jij hebt met je klasgenoten onderling 
wel veel contact, toch Dagmar? Dat zijn jullie 
natuurlijk ook gewend, online contact hebben.”

Dagmar: “Ja, maar toch is het fijner om 
elkaar ook echt te zien! Bellen gaat meer 
over schoolzaken, als je elkaar ziet heb je 
gesprekken over….”

Marc: “Koetjes en kalfjes?”

Dagmar: “Ja, Tiktok, enzo.”

Marc: “Ik ben in de eerste lockdown een 
andere baan begonnen. Je krijgt dan toch een 
bepaalde onderstroom niet mee binnen het 
team. Hoe is dat voor jou, Petra? Nu je team 
veel minder ziet?”

Petra: “Klopt, in de eerste lockdown was er 
vooral een focus op hoe krijg je de lessen 
weer aan de gang. We hebben snel de switch 
gemaakt naar een ander rooster. We moesten 
snel beslissen. We waren letterlijk en figuurlijk 
leiding aan het geven op afstand, want we 
moesten ook veel regels ‘opleggen’, omdat we 
de lessen snel opgang wilden hebben. Deze 
keer hadden we meer tijd, en konden we elkaar 
gemakkelijker ontmoeten. Iedereen heeft 
natuurlijk zijn eigen rol, maar we beslissen wel 
meer samen. Als team.”

Marcia: “Ik val in de risicogroep, dus in maart 
zat ik echt op een eilandje. Je verliest dan de 
binding met school en het team, ook al doet 
iedereen zijn of haar best en jij zelf ook. Ik vind 
het nu, met onze maatregelen, nog steeds heel 
spannend om voor de klas te staan. Mijn arts 
raadt het ook niet aan. Maar ik heb een eigen 
bubbel gecreëerd waardoor ik me prettig voel.”

Marc: “Zou je dan nu niet liever zelf online 
lesgeven? Dat is toch veel veiliger?”

Marcia: “Het is een afweging die je moet 
maken. Ik vind de ontmoeting met de 
leerlingen uiteindelijk zwaarder wegen. Wat 
heel mooi is, is dat al mijn leerlingen weten dat 
het echt belangrijk voor mij is. Zonder morren 
wassen ze hun handen, houden ze afstand, 
maken ze tafels schoon.”

Anders, maar wel samen

Petra: “Wat ook echt anders is aan deze tijd, 
ik sta continu aan. Roosterwijzigingen, testen, 
verklaringen negatieve test, mailende ouders, 
positief geteste leerlingen… het stopt niet.”

Lisa: “Ja, je hoofd kan nu echt niet uit.”

Marc: “Ja, dat herken ik ook wel. En ook… 
mensen die erdoorheen zitten.”

Dagmar: “Bij mij zit het continu in mijn hoofd. 
Van mij mag het weg, corona.”

Marc: “Jij bent er echt klaar mee. Nou, ik ook.”

Petra: “Ja, iedereen. En dat dan op school alles 
mag en moet. Dat vind ik lastig te rijmen met 
elkaar.”

Marc: “Denk je dat ouders voldoende oog 
hebben voor jullie kant? Ik vraag me dat echt 
af…”

Petra: “Dat denk ik niet. Er spelen zo veel 
vraagstukken voor ons nu. Het is ook veel 
om te begrijpen en mensen hebben ook 
in hun eigen leven al genoeg om mee om 
te gaan. In de reactie van ouders zie je 
de samenleving terug. Veel betrokken en 
begripvolle ouders. Maar ook ouders die 
pertinent weigeren om hun kind mee te laten 
doen aan de maatregelen, zoals het dragen 
van een mondkapje. En natuurlijk veel terechte 
zorgen. Om de sociale ontwikkeling. Om 
achterstanden. Het zijn precies de zorgen die 
wij, binnen de school, natuurlijk ook hebben. 
Het is trouwens ook zo dat ouders nu juist nog 
meer meedenken met de school en veel begrip 
tonen. Wij krijgen veel meer complimenten 
en bedankjes dan dat we kritiek krijgen. Dat 
geeft een goed gevoel. Het is anders, maar we 
zijn wel samen. En daarom vind ik het wel een 
bijzondere periode!”

Marcia: “Historisch, zeg ik dan, als 
geschiedenisdocent. Maar wat mij betreft had 
het niet gehoeven! Wat willen jullie echt kwijt 
van deze periode?”

Marc: “Niemand een schouderklopje kunnen 
geven!”

Marcia: “Ja, dat gebrek aan fysiek contact. En 
weg met desinfectiemiddelen!”

Lisa: “Slechte wifi!”

Petra: “Het moeten nadenken over alles, 
continu aanstaan.”

Dagmar: “Gewoon alles! Ik wil het echte leven 
terug!”

Naam: Marc Perquin
Leeftijd: 43 jaar
Functie: Manager Operation bij S[&]T in Delft
Favoriete bezigheid nu wel veel thuis zitten: 
klussen in en om het huis
Tip voor tijdens de locdown/thuis werken: 
Geniet van de tijd die je meer met je gezin in 
huis thuis doorbrengt.
Positief aan corona: Veel minder woon/
werkverkeer en dat thuiswerken goed kan 
werken. 
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Wat spreekt jou als ervaren kunstdocent zo aan in 
maakonderwijs?
“Ik viel als een blok voor de maakbeweging – met z’n enthousiasme 
en plezier, nieuwsgierigheid naar hoe dingen werken, durven 
experimenteren, openheid, nieuwe ontdekkingen aan elkaar willen 
laten zien, peerlearning en samen werken aan een project. Dat vond 
ik zo’n verademing, dat miste ik de laatste jaren in het kunstonderwijs. 
In het kunstvak op school staan vooral originaliteit en ieders eigen 
unieke idee centraal. Het draait om expressie en uiting van gevoel, en 
er hangt een sfeer omheen van ‘alleen voor wie enorm getalenteerd is’. 
Veel leerlingen kunnen zich daar niet mee identificeren; dit vak wordt 
dan ook steeds minder gekozen, vooral door jongens. Wat mij betreft 
mag het kunstvak weer meer gaan aansluiten bij de professionele 
wereld en bij ontwikkelingen in het vakgebied, zoals samenwerking 
en ‘crossovers’ tussen vakgebieden, en creatieve technologie. Daar 
komt bij dat door de nadruk op de kernvakken binnen het curriculum 
de aandacht voor de kunstvakken onder druk staat. Kunstdocenten 
proberen het bestaansrecht van het vak te bewijzen – heel serieus, 
soms bijna verbeten. Ik mis het plezier waarvan de maakbeweging zo 
doortrokken is.
Vandaar dat ik het maakonderwijs van harte ben gaan omarmen – met 
behoud van de sterke elementen uit mijn kunstvak.”

Noem eens wat van die sterke elementen uit het 
kunstvak waar maakonderwijs van kan profiteren?
“Ik begin graag met de vanzelfsprekende aandacht voor de inhoud, 
voor de blik op de wereld. Het gaat in kunstonderwijs nooit alleen over 
maken-op-zich. Nadenken hoort erbij, over vragen als: ‘Waarom maak je 
iets en voor wie, wat wil je overbrengen en welke implicaties heeft dat?’ 
Verder vormgeving en afwerking. Maakonderwijs kan soms blijven 
hangen in gepruts met rietjes, ducttape en karton; het stopt soms als 
er een prototype is gemaakt. Nu vind ik prototypes waardevol als tus-
senfase, om mee over je idee te kunnen communiceren. Maar het is ook 
belangrijk dat leerlingen liefde voor materiaal krijgen en dat ze leren 
hoe ze hun idee zo kunnen ontwerpen en uitwerken, dat het eindresul-
taat heel mooi is. Iets wat in kunstonderwijs heel gebruikelijk is. Dan 
goede complexe opdrachten, die zo open zijn dat de leerlingen daar 
hun eigen draai aan kunnen geven; maar ook genoeg kaders bieden dat 
ze ermee aan de gang kunnen. ‘Maak maar iets’ stimuleert de creativi-
teit niet. Kunstdocenten zijn heel ervaren in het formuleren van zulke 
opdrachten.

Heel belangrijk vind ik de rol van de docent om samen met de leer-
ling zichtbaar te krijgen wat er is geleerd. Het maak- en leerproces is 
niet rechttoe rechtaan. Ook – of juist – als het product niet helemaal is 
gelukt, is hiervan veel te leren. Dat begeleiden is niet eenvoudig, want 
al begint de hele groep vanuit dezelfde opdracht, iedereen gaat een 
andere kant op qua materiaal, qua constructie, qua inhoud. Best lastig 
om er zicht op te krijgen of alle leerlingen op het goede spoor zitten. 
Kunstdocenten doen al jaren niet anders… 
Nog zo’n lastige: eerlijk en valide beoordelen van opdrachten die voor 
iedereen een andere uitkomst hebben. Kunstdocenten doen dat met 
een ontwikkelingsgerichte manier van feedback geven, waarin de 
leerling zelf ook een belangrijke rol heeft: ‘Wat was je doel? In hoeverre 
heb je dat bereikt? Waar ben je tevreden over, waar is het gelukt? Waar 
niet? Wat had je anders kunnen doen? Wat heb je geleerd? Hoe ga je de 
volgende keer verder?’ Een voorbeeld: als een leerling zich tot doel stelt 
om z’n moeder zo echt te schilderen alsof het een foto is, is het beoor-
delingscriterium heel anders dan wanneer een leerling ‘de ziel van z’n 
moeder’ wil laten zien.
En dan ten slotte de (maatschappelijke) relevantie van wat je gaat 
maken – de aandacht daarvoor is in het kunstvak vanzelfsprekend: ‘Wat 
kan ik maken dat nu maatschappelijk nut heeft; iets dat een oplossing 
kan zijn voor iemands probleem?’”

Hoe kunnen – volgens jou – maakonderwijs en 
kunstonderwijs elkaar het beste versterken?
“Door crossovers te maken tussen vakken of vakgebieden. Waarom niet 
samen lessen en opdrachten ontwerpen met de natuurkunde-, de maak- 
en de kunstdocent? Daarbij kun je de overlap zoeken en bedenken hoe 
je de lessen kan versterken vanuit ieders vakinhoud. De natuurkunde-
docent brengt de theorie in, de maakdocent gaat in op het ontwerp en 
de technieken. En de kunstdocent wil graag betekenis toekennen aan 
de gebruikte voorwerpen. Een kettingreactie als voorbeeld: de natuur-
kundedocent brengt ‘actie = reactie’ in. Bij de maakdocent bedenken en 
maken leerlingen een kettingreactie waarbij een balletje het volgende 
voorwerp omgooit enzovoorts. De kunstdocent wil betekenis toeken-
nen aan de gebruikte voorwerpen en kiest bijvoorbeeld het thema 
‘Gebruik in het verkeer je telefoon niet’. In plaats van door een balletje, 
wordt de kettingreactie in gang gezet door een autootje met daarop 
een telefoon met gebroken scherm. En de stroom gebeurtenissen 
eindigt met een ziekenwagensirene…”  

ME
Wat in Nederland maakonderwijs genoemd wordt, heet 

over de grens meestal STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics)-onderwijs. Of STEAM, 

met de A van Arts – al is die A meestal nog niet echt 

geïntegreerd. Jammer, vindt kunstdocent Merit Tieman, 

want kunst- en maakonderwijs kunnen elkaar enorm 

versterken. Zij pleit voor samenwerking en voor het 

combineren van elkaars sterke kanten tot ‘het beste 

van twee werelden’.

Wat NOU
JE ?MAAK

Hoe kunst- en 
maakonderwijs 
elkaar kunnen 
versterken

Het beste van twee werelden
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Ik omarm het maakonderwijs 
– met behoud van de sterke 
elementen uit mijn kunstvak

Link:
@Kunstjuf 
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Merit Tieman beweegt zich op het snijvlak van kunst, 
ambacht, technologie en wetenschap.

“Ik hou ervan om materialen en technieken te ‘hacken’ en om 
bijvoorbeeld een oud ambacht als keramiek te versterken met 
behulp van een 3D-printer. Ik speel graag met de nieuwe beeld-
taal van creatieve technologie. Bijvoorbeeld: bij dingen die uit de 
3D-printer komen, zie je de gelaagdheid. De meeste mensen willen 
dat snel glad schuren. Maar ik vind dat oneffene juist mooi en inte-
ressant; en vraag me dan af hoe ik daarvan gebruik kan maken.”
Momenteel werkt Merit als docent onderzoeken & ontwerpen 
(O&O) aan het Technasium van het Cals College in Nieuwegein. 
Hiervoor was ze meer dan 20 jaar kunstdocent op het Kalsbeek 
College in Woerden; daar startte zij de open creatieve broedplaats 
ARTSPACE! (tegenwoordig KunstLab geheten). Merit is pionier van 
WALHALLAb Utrecht.



Hoe is het nu met de 
IPON Award winnaars?

tekst: Redactie42
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Het is alweer een tijdje geleden dat de IPON Awards 

uitgereikt werden. Maar hoe is het nu met de 

winnaars van de IPON Award winnaars? En wat zijn 

ze van plan het komende jaar? We vragen ze het 

hemd van het lijf.

GeenCijfer
“De IPON Award ontvangen was voor ons een bevestiging: onze toe-
komst is GeenCijfer!  

Het stimuleerde ons om met docenten en leerlingen te werken aan 
optimalisaties en innovaties, waarmee we de onderwijsprofessional in 
staat stellen om via een gepersonaliseerde en adaptieve methode het 
(denken over) leren inzichtelijk te maken en formatief te onderwijzen. 
GeenCijfer.nl 2.0 lanceren we in september 2021. In deze versie is de 
zelfregulatiecyclus bewuster ingezet en heeft het wetenschappelijk 
onderzoek naar motivatie en zelfregulatie een centrale plek gekregen, 
zodat we zonder cijfers te geven een groeicurve inzichtelijk kunnen 
maken. Begin 2020 zijn Lars van Kleef & Marick van Tuil de gelederen 
komen versterken. Daarnaast zijn we de krachten aan het bundelen 
zodat we GeenCijfer.nl stapsgewijs uit kunnen bouwen tot hét funda-
ment voor gepersonaliseerd en adaptief onderwijzen. ‘Vrij denken, 
samen doen’ gebruiken we als motto om elke dag ‘goede keuzes’ te 
maken. Vanuit die gedachte staan we altijd open voor partners die 
onze missie delen en daaraan willen bijdragen.” 

Robins Wereld 
“Voor iedereen was 2020 een bijzonder jaar waarin alles op zijn kop is 
gezet. Juist in deze tijd is de educatieve game Robins Wereld dan een 
heel waardevol project om aan te werken. Omdat het de eerste edu-
catieve game is die speciaal ontwikkeld wordt voor kinderen met een 
matig tot ernstige verstandelijke beperking en we zien hoezeer kinderen 
genieten van het spelen van de game. Dat zie je in dit filmpje mooi terug: 
robinswereld.nl/doe-mee/.

In 2020 hebben we ook stappen hebben kunnen zetten om de game 
Robins Wereld leuker en uitdagender te maken en beter af te stemmen 
om de vaardigheden van elk kind. De basis van de educatieve game 
Robins Wereld staat. In 2021 gaan we verder met ontwikkelen en hierbij 
worden we geholpen door een testpanel. In het testpanel nemen docen-
ten en begeleiders deel van kinderen met een verstandelijke beperking. 
Zij houden ons scherp gedurende het ontwikkelproces. Zo kunnen we 
gezamenlijk de educatieve game Robins Wereld geschikt maken voor kin-
deren met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking die hen helpt 
vaardigheden om te leren te ontwikkelen en hen plezier geeft.

Benieuwd naar Robins Wereld?! Neem een kijkje op robinswereld.nl en 
geef je op voor de nieuwsbrief.

Het is alweer een tijdje geleden dat de IPON Awards 

uitgereikt werden.

winnaars van de IPON Award winnaars? En wat zijn 

ze van plan het komende jaar? We vragen ze het 

hemd van het lijf.
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Spacetime Layers
“De eerste versie van Spacetime is ontstaan in mijn klas. Aanvankelijk als 
tijdcapsule, maar tijdens een stadswandeling met de klas kwam ik op het 
idee om er lokaal erfgoed mee in kaart te brengen. Door ons te verdiepen 
in de achtergronden van monumenten, straatnamen en andere over-
blijfselen uit het verleden en deze informatie vervolgens op de kaart te 
zetten, komen eigenlijk alle nieuwe vaardigheden aan bod. 

Het winnen van de IPON Award was natuurlijk heel gaaf, al konden veel 
van de projecten die het afgelopen jaar gepland stonden helaas niet 
doorgaan. Ondertussen hebben we wel flink stappen kunnen zetten in 
de doorontwikkeling en vanaf januari heeft Spacetime ook Augmented 
Reality (virtuele personages en voorwerpen). Denk aan Pokémon Go, 
maar dan kan je deze virtuele personages echt vragen laten stellen aan 
de leerlingen. Zo maak je hele to� e interactieve speurtochten, het is echt 
heel gaaf geworden!

Momenteel zijn we met Nederland Monumentenland de grote KlasseDag! 
aan het opzetten. Tijdens de volgende Open Monumentendag worden 
alle scholen uitgenodigd om een lokaal monument te bezoeken. Leerlin-
gen maken dan zelf foto’s, noteren vragen en doen onderzoek. Zo zetten 
de leerlingen de lokale monumenten op de kaart, zodat iedereen iets aan 
de informatie heeft.”

Sportfolio
“Het winnen van de IPON Award was voor ons een prachtige erken-
ning van jaren hard werken aan een nieuwe onderwijsinnovatie. Met 
het winnen van de IPON Awards was er direct aandacht vanuit een nog 
groter onderwijs werkveld waardoor we met nog meer interessante 
organisaties in contact zijn gekomen. Het heeft ons een nog bredere 
naamsbekendheid opgeleverd en daarmee het proces van de ontwik-
keling een boost gegeven. Het afgelopen jaar betekende voor ons een 
omslagpunt; wij zijn volledig op vrije voeten komen te staan. We hebben 
onze ontwikkelprocessen kunnen versnellen en een grote stap gezet in 
het ontwikkelen van een volgend platform dat nog beter aansluit bij de 
onderwijsbehoeftes.

Op dit moment maken ruim 90 scholen gebruik van de Sportfolio App. In 
2021 willen we het platform verder optimaliseren en ons nieuwe platform 
“Portfolio App” gaan lanceren. Hierdoor creëren we een platform dat 
onderwijsbreed ingezet kan worden vanuit dezelfde filosofie (namelijk: 
ondersteunen bij het zichtbaar maken van het leren, formatief handelen 
en ontwikkelen van zelfregulatievaardigheden) als die van de Sportfolio 
App.   

Wij presenteren nog dagelijks met trots de gewonnen IPON Award en 
vinden het een mooie erkenning voor innovatieve ICT-oplossingen die 
nodig zijn om het onderwijs te blijven verbeteren en vernieuwen. Om nog 
beter gevonden te worden, zou het een meerwaarde zijn dat er vanuit 
de organisatie aandacht is en blijft voor de winnaars. Dit zal erg helpen 
om via het netwerk van de IPON Awards bekendheid te kunnen blijven 
genereren.”

Radiorakkers
Het was een geweldig jaar. Je merkt aan alles dat het onderwijs audio 
opnieuw ontdekt. Met name het opnemen van audio zet taal op pauze en 
geeft scholen de kans om kritisch naar eigen werk te luisteren. De inno-
vatieprijs helpt dat steeds meer scholen Radiorakkers weten te vinden. 
Corona gooide roet in het eten, maar biedt ook nieuwe kansen voor het 
onderwijs, want de noodzaak van goede (audio)instructie tijdens onder-
wijs op afstand geeft aan dat on demand leren kansen biedt en in vraag 
groeit.

In de eerste week van januari lanceerde ik samen met Piex Online Trai-
ningen en Onderwijs Maak Je Samen de eerste online training ‘Podcast 
in de klas’. We willen met de training leraren helpen om mondelinge taal-
vaardigheid meer handen en voeten te geven. We geven antwoord op de 
vraag: Hoe zet je taal even op pauze, luister je kritisch naar wat je doet 
en stel je nieuwe doelen om de taalvaardigheid bij kinderen te verbete-
ren. Dit jaar gaan we door met onze missie om audio als onderdeel van 
mondelinge taalvaardigheid in de klas een gefundeerde plaats te geven. 
Verder bouwen we aan een podclassroom en onderzoeken we hoe we 
mediaproducties van kinderen en leraren kunnen etaleren in een digitaal 
portfolio dat toegankelijk is voor een besloten community van leerlingen, 
leraren en ouders.

En verder zijn wij nauw betrokken bij de oprichting van het platform 
Kinderpodcasts.nl. We willen met dit platform straks het onderwijs en 
podcastmakers ondersteunen in hoe je audio inzet voor het onderwijs. 
En bovenal willen we een veilige en fijne luisterplaats bieden voor kinde-
ren die de podcast ontdekken als alternatief voor het beeldscherm. 

Volg je ons al op Instagram, Pinterest,
YouTube, Facebook en Twitter?
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I
k heb dus ontdekt dat - hoewel witte kleding mij niet staat - een 
witte achtergrond mij het meest flatteert. De schaal met chips net 
buiten beeld, zodat men niet ziet dat jouw vrijdagmiddagborrel al 
is begonnen…

En gaat het dan ook wel eens fout? Dat je toch nog net je microfoon 
aan had staan toen je tegen je partner verzuchtte dat je hoopte dat het 
overleg snel klaar was? Wij volwassenen, wij mogen dat natuurlijk alle-
maal. Nou ja, ik mag het, jullie natuurlijk niet. Want daar heb ik last van.

Online en offline
Op mijn school werken we al bijna sinds de zomervakantie met halve 
groepen op school. Dat betekent voor mij dat ik altijd online en klassi-
kaal tegelijk lesgeef. En het betekent voor de leerlingen dat ze twee à 
drie dagen de hele dag vanuit thuis, achter de laptop de lessen volgen. 

Al doende leert men, en een uit de lockdownperiode hebben we 
geleerd dat het handig is dat leerlingen hun camera aan hebben en 
hun geluid uit. Zodat je zeker weet dat ze aanwezig zijn. Fysiek voor 
de camera zitten, in ieder geval. De eerste twee weken was ik een 
kenau. Geen les werd begonnen zonder dat alle camera’s aan waren, 
en vragen werden niet beantwoord als ze niet werden gesteld door 
een zichtbaar bewegend wezen in beeld. 

Mijn aanpak werkte, want inmiddels staan alle camera’s aan in mijn 
les. Top, toch? Nou, nee, er wringt iets. Steeds vaker bekruipt mij een 
vervelend gevoel… Ik voel me een gluurder. En dan heb ik het niet 
over de huishoudens waar ik meekijk, de bordjes met gebakken eieren 
die worden geserveerd en die ik bijna kan ruiken, de online overleg-

gen die thuiswerkende ouders voeren of de honden die over de 
toetsenborden paraderen. 

Nee, ik heb het over de denkrimpels, de tongen uit de mond, de bewe-
gende monden die zachtjes meezingen of tekstjes hardop lijken te 
prevelen. Haren die door draaiende denkvingers gekruld raken, opge-
haalde neuzen en bij echt diepe concentratie, heel soms gaat er een 
vingertje richting de neus. Dat is het moment waarop ik ALTIJD heel 
snel een vraag aan de leerling in kwestie stel. Meestal is het genoeg 
om ze uit hun gedachteloze handeling te halen. Net op tijd. 

Gluurder?
Natuurlijk, in de klas kun je dat ook allemaal zien. Maar het is nu zo 
dichtbij. Zo individueel. 15 leerlingen zijn als schilderijtjes aan het werk 
en ik zie alles. Ik voel me een gluurder. 

Gelukkig is het geen rol die alleen voor mij is weggelegd. Want ook 
de leerlingen gluren, ongewild, naar mij. Daar ben ik me tijdens de les 
meestal wel bewust van. Stond ik de eerste weken nog weleens met 
mijn buik vol in beeld, nu lukt het redelijk charmant in beeld te blijven 
en verstaanbaar te praten.

Maar je kunt niet altijd op je hoede zijn. Vaak zet ik de les alvast open 
tijdens de pauze voorafgaand aan de les. Ik deel vast de presentatie, 
maar zet wel camera en geluid helemaal uit. In de chat schrijf ik vast 
een welkomstberichtje en dat ik er zo weer ben. De leerlingen vinden 
dat fijn. Als ik de les weer echt in kom, hebben ze vaak lekker gekletst, 
memes gedeeld en elkaar van informatie voorzien over allerlei zaken. 

Zoals het gaat in het docentenleven. Mijn pauze wordt ook wel eens 
gekaapt door een lange rij onbeantwoorde mails. Die werk ik dan 
snel weg terwijl ik mijn lunch naar binnen werk. De laatste keer dat 
ik dit deed hoorde ik ineens iemand roepen: “Mevrouw, mevrouw…!” 
Ik schrok me rot. Het kwam uit de computer. Oeps. Vergeten de boel 
uit te zetten…. “Mevrouw, er hangt iets van een wormpje aan uw neus. 
Ieuw! Wat is het? Snot? Zo kunt u niet lesgeven!” Het was een rijstkor-
rel. 

Jullie doen het ook, hè? In een online overleg je geluid uitzetten zodat je ook nog wat mails 

kan wegwerken. In een overleg met veel mensen je camera ook nog uitzetten, zodat de was 

opgevouwen kan worden. Niet horen wat er gezegd wordt omdat je net even afgeleid was door, 

ja, zeg het maar eerlijk, door je eigen spiegelbeeld.

Ook de leerlingen gluren, 
ongewild, naar mij

De gluurder begluurt
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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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Agenda interessante 
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DOORLOPEND - ONLINE

SMART software basistraining
Zie de agenda op vives.nl 

Instruct webinars zoals DIGIT, 
Typeworld & GPS Taal en Rekenen
https://www.instruct.nl/methoden/webinars/ 

DOORLOPEND - ONLINE

EdCampNL Online
Voor meer informatie en aanmelden, 
kijk in de agenda op vives.nl

DOORLOPEND - ONLINE

Agenda interessante 
lezingen en congressen
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voor slechts €12,50. Abonneren kan op www.vives.nl/abonneren 

171 2021februari/maart

Onderwijsinnovatie en ICT

nieuws 
interviews 
recensies
columns 

apps

Alle leerlingen digitaal geletterd 
Wat, waarom en hoe?

Van Techplek tot Maakplaats
Een handboek over Ontdeklabs

Anders online ontmoeten  
Wonder.me vs Circl.es

Depressie is geen spelletje  
Moving Stories maakt het bespreekbaar

Scholen open of dicht?
Technologie staat je bij

colofon/171-2021

[februari/maart]

>VIVES
Vives is een uitgave van Reshift Digital B.V. en
verschijnt 4x per jaar onder ‘controlled circulation’

>VIVES ONLINE
www.vives.nl

>HOOFDREDACTIE
Karin Winters - karin@vives.nl

>EINDREDACTIE EN PROJECTCOÖRDINATIE 
Tedje van Gils 

>ONTWERP EN PRODUCTIE
Badatan.nl

>UITGEVER
Stijn van de Blankevoort 

>MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER
Lisa Aalmers, Michel van Ast, Petra van den Berg, 
Timon Bos, Carla Desain, Rhea Floor, Antoon van 
Ge� en, Louis Hilgers, Thierry Koningstein, Bertus 
Meijer, Erno Mijland, Dagmar Perquin, Marc Perquin, 
Elle Peters, Peter te Riele, Leen Shames, Marieke 
Simonis, Inge Spaander, Susan Spekschoor, Hans 
Smeele, Marcia Varenhout-Wolters, Majorie Weistra en 
Tessa van Zadelho� . 

 >REDACTIE
e-mail: redactie@vives.nl
Richard Holkade 8
2033 PZ Haarlem

>TRAFFIC
Marco Verhoog

>ADMINISTRATIE
René de Muijnck

>ADVERTENTIES
Marc Post
e-mail: mpost@reshift.nl
tel: 023 543 00 08

>DRUKWERK
RODI media, Broek op Langedijk 

>DISTRIBUTIE
Sandd

>KLANTENSERVICE
Tanja Ekel
Vives verschijnt 4 x per jaar. Voor slechts 12,50 
ontvang je Vives Magazine het hele jaar lang. 
Abonneren kan via www.vives.nl 

Vragen over uw abonnement of adreswijzigingen kunt 
u doorgeven aan:

Reshift Digital
T.a.v. Klantenservice
Richard Holkade 8
2033 PZ Haarlem
e-mail: klantenservice@reshift.nl 
tel: 023 536 44 01 [Maandag t/m donderdag tussen 
09:00-12:00]

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

>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

© 2021 Reshift Digital B.V.

[o
n

d
er vo

o
rb

eh
o

u
d

 van
 w

ijzig
in

g
en

]

Kijk voor meer congressen op nationaleonderwijsgids.nl/onderwijsagenda

Schooltools
Onderwijslinks
Eduware
Promoverende leraren 
Vives actueel 

vast&zeker



Kies voor gemak
en zekerheid
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Boek jouw vrijblijvende demo (online of op school) 
via prowise.com/touchscreen

Laat onderwijs spreken

www.prowise.com

Een betrouwbaar en veilig touchscreen bomvol onderwijsfuncties. Volledig uitgerust voor 

(thuis)onderwijs en bewegend leren. Geniet van onze beste schrijfervaring ooit, 

vijf jaar software-updates en volledige garantie tegen de bekende lage Prowise-prijsstelling.

Een betrouwbaar en veilig touchscreen bomvol onderwijsfuncties. Volledig uitgerust voor 

(thuis)onderwijs en bewegend leren. Geniet van onze beste schrijfervaring ooit, 

vijf jaar software-updates en volledige garantie tegen de bekende lage Prowise-prijsstelling.

Volg & deel  #Prowise

Primeur    nu inclusief vijf jaar gratis Prowise Screen Control MDM Bekijk de video

NIEUW

Bekijk de video
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