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12 LOTkeuzehulp: een uitkomst 
voor (dreigende) thuiszitters

In Nederland volgen circa 15.000 kinderen en jongeren 
– zo’n 6 op de 1.000 – om uiteenlopende redenen geen 
onderwijs. Daarnaast dreigen ook kinderen uit te vallen, 
bijvoorbeeld doordat er in het voortgezet onderwijs 
minder compensatie en hulp is dan in het basisonderwijs. 
Het Heliomare Interventie Team Thuiszitters (H.ITT) 
ging op zoek naar digitale hulpmiddelen waarmee deze 
kinderen en jongeren geholpen zijn. Dat resulteerde 
in de LOTkeuzehulp. Deze nieuwe tool helpt hen, hun 
begeleiders en ouders om apps en ICT-hulpmiddelen te 
vinden die helpend zijn bij het ontwikkel- en leerproces. 
De LOTkeuzehulp is tot stand gekomen na landelijk 
onderzoek, getest door leerlingen en professionals én nu 
voor iedereen beschikbaar.

19 Het kind aan ‘de tafel van  
de wereld’ 

Ieder kind heeft recht op het gevoel welkom te zijn in de 
wereld. Het gevoel dat hij iemand is en kan bijdragen. En 
dat is waar het digitale kindportfolio STERiK een impuls 
aan geeft. 

20 Plotseling bleek ICT toch  
wel heel erg handig te zijn

In een tijd van onderwijs op 1,5 meter afstand – of 
zelfs helemaal online – verandert niet alleen het werk 
van leraren, maar ook dat van wie geen lesgeeft, een 
schoolleider bijvoorbeeld of een ICT’er. In deze Vives 
Magazine een tweeluik.

40 Leraren opleiden voor digitale 
geletterdheid en informatica 

Ook al liggen de ontwikkelingen rondom curriculum.nu  
op het moment stil, het is geen vraag meer of we 
leerlingen op moeten leiden in digitale geletterdheid. 
De noodzaak hiervan is  inmiddels wel tot alle scholen 
doorgedrongen. Er wordt wel verschillend gekeken naar 
hoe je dat dan doet.

waar&wat

Van de hoofdredactie

32

Wat heb ik te doen met de leraren in alle 
onderwijslagen. Nog steeds heel veel online lessen 
en bijna niemand weet vandaag hoe morgen 
eruitziet. Ik heb ook een beetje zelfmedelijden, want 
ook de ‘niet onderwijsmensen’ werken eigenlijk 
al een jaar vanuit huis. Geen workshops, geen 
conferenties, geen trainingen en geen gezellige 
bijpraatmomenten op een terrasje.

Er zijn in heel veel huizen flinke ingrepen gedaan 
om elkaar vooral niet in de haren te zitten 
bij de massa’s Team-sessies, Zoom-sessies, 
breakoutrooms en meer online momenten. Ik heb 
inmiddels alle online mogelijkheden gezien en kan 
ook de achtergrondjes niet meer zien. De sociale 
contacten liggen allemaal een beetje stil. Ik denk 
dat iedereen dat lekkere bijkletsmoment bij de 
koffiemachine mist, hoewel er ook vaak gemopperd 
wordt bij de koffiemachine.

Natuurlijk is het ook voor de kinderen, leerlingen 
en studenten allemaal geen feest. Op het moment 
dat ik dit schrijf, gaan scholen wisselend open en 
dicht. Online onderwijs is vooral in het voortgezet 
en middelbaar en hoger beroepsonderwijs nog de 
norm. Gelukkig komt er een beetje licht aan het 
eind van de tunnel, want de vaccinatiegraad stijgt. 
Stiekem voeg ik er persoonlijk even aan toe, dat ik 
het geluk had om een hond te kunnen adopteren uit 
het asiel en dus ook tijdens de avondklok door onze 
stille Drentse dorp wandel. 

Dit nummer staat eigenlijk helemaal in het teken 
van online onderwijs, online scholing en ervaringen 
van mensen die tijdens de lockdown hun werk 
deden. Carla Desain schreef een tweeluik over 
thuiswerken in coronatijd. Roeline Jochemsen en 
Bart Vervoort zijn door haar bevraagd over de 
ervaringen. Er is een verslag van de online Edcamp 
(en hoe je deze zelf kunt organiseren, want er zijn 
heel veel voorbeelden beschikbaar). Natuurlijk 
hebben we onze eigen vaste rubrieken die nog 
steeds inspiratie geven en aanzetten tot het testen 
van een tool of app of om toch dat ene boek te gaan 
bestellen.

Ik hoop echt dat de volgende Vives Magazine ín 
de scholen gelezen wordt en we een hoopvolle 
lente tegemoet gaan. Wanneer er een minister van 
digitale zaken uit de formatie naar voren komt, 
zullen wij er alles aan doen om hem of haar te 
bevragen.

Je weet het inmiddels… Heb je een idee, leuk artikel 
of een wens (ja Pim, weer geen uit onderzoek artikel 
is gebleken dit keer). 
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Onderwijsondernemer
Gedreven door kansen

De tijden onvoorspelbaar, de offers groot, de lasten zwaar, maar er is iets wat me 
drijft. Diep, heel diep vanbinnen, ik heb ernaar leren luisteren. Ik wist eerst niet 

precies waar het vandaan kwam, want ik voelde me altijd zo Nederlands. Maar nu, 

nu ik het weet, neemt het mij mee en brengt het me verder.

I
n een tijd dat het veel gaat over achterstanden, kansenongelijk-
heid en dus achterstelling, is er een groep die ik hier graag even wil 
uitlichten. Het is een groep waarbij we wel degelijk kunnen spreken 
van achterstanden, omdat het heel helder is waar we het dan over 

hebben. Het zijn de kinderen van nieuwkomers in Nederland. 
In het Nationaal Programma Onderwijs is onlangs bepaald dat de 
bijzondere financiering voor deze doelgroep voor 4 jaar geldt. Dit is een 
erkenning en ondersteuning voor het werken aan betere kansen voor 
deze leerlingen. Het ideaal is om ze zo vlot mogelijk deel te kunnen laten 
nemen aan onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau.

Het werk dat daarvoor geleverd moet worden, daar ondersteun ik 
bij met mijn Bureau d’r Bij. Door de verschillende rollen die ik heb 
gehad in het onderwijs, onder meer als leerkracht, intern begeleider, 
schoolbegeleider én door mijn ervaring als leidinggevende op twee 
locaties met nieuwkomers, weet ik goed waar ik over praat. Wat 
nog een extra duit in het zakje doet is mijn eigen achtergrond. Ik 
ben namelijk, zoals dat zo mooi heet, een biculturele vrouw. Mijn 
vader is van Nederlandse afkomst en mijn moeder komt uit het 
voormalig Joegoslavië. Het is juist daarom dat ik de kansen van 
diversiteit door de rijkdom van verschillen goed voor het voetlicht 
kan brengen. Tegelijkertijd heb ik oog en oor voor de uitdagingen 
die er zijn. Het versterken van de basiskennis en het leiden van de 
onderwijsinhoudelijke dialoog is prachtig om te doen.

Verschillende achtergronden
Als we het hebben over kinderen van nieuwkomers, dan hebben we 
het over kinderen met heel verschillende achtergronden. Sommigen 
zijn met hun ouders gevlucht voor oorlog of andere ellende, anderen 
zijn kroost van arbeidsmigranten of expats. Waar we het hoe dan ook 
over hebben zijn kinderen die iets achter hebben gelaten én leerlingen 
met een achterstand. Een informatieachterstand wel te verstaan, die 
van het onderwijs in de Nederlandse taal in ieder geval. Om te kunnen 
deelnemen aan de maatschappij is taal een zeer belangrijke basis. 

Kunnen en willen deelnemen is niet iets voor láter, het is voor de 
kinderen ook nu van belang, voor het maken van vrienden, bij het buiten 
spelen, in de winkel.

Om in het onderwijs te kunnen deelnemen, is taal minstens zo 
belangrijk. Vooral als het doel is om ervoor te zorgen dat deze leerlingen 
de kans krijgen op hun eigen hoogst haalbare niveau onderwijs te 
kunnen volgen. Voordat ze zo kunnen presteren, is er werk aan de 
winkel. En precies dat is het werk van het onderwijs. Het is ook dat waar 
ik bij ondersteun. We hebben het namelijk niet alleen over kinderen 
met een achterstand, er is ook een groot aantal besturen, scholen, 
leerkrachten met een achterstand van kennis over goed onderwijs aan 
nieuwkomers.

Eigen niveau
Er zit namelijk een wereld van verschil tussen ‘we redden ons er 
wel mee’ en onderwijs waarmee je gelijke kansen schept. Onderwijs 
waardoor deze leerlingen zo vlot mogelijk mee kunnen doen op hun 
eigen intelligentieniveau binnen de leeftijdsgroep waar ze in horen. 
Eigenlijk is het passend onderwijs pur sang, als je het op de best 
mogelijke manier aanbiedt. Want je neemt tijdelijk extra maatregelen 
en biedt een programma op maat om ervoor te zorgen dat de leerling 
uiteindelijk in de eigen groep mee kan doen.

Hoe tijdelijk dat programma moet zijn, hangt af van de leerling, 
zijn leeftijd, het onderwijsaanbod dat hij heeft gehad, de mate van 
geletterdheid en of de leerling in een verwante taal geletterd is. Op 
veel plaatsen zijn er speciale nieuwkomersscholen of -klassen. Die zijn 
er vooral op gericht ervoor te zorgen dat kinderen binnen een jaar of 
anderhalf zich zoveel mogelijk de taal eigen maken dat dit de deelname 
aan regulier onderwijs niet langer in de weg staat. Dat is overigens iets 
anders dan dat de leerling zoveel taalgevoel heeft dat het ‘gewoon’ 
makkelijk mee kan draaien. 

tekst: Maja Zuiderveld4
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Link

bureaudrbij.nl

Houding, kennis en achtergrond
Bij de besturen en scholen die ik begeleid geef ik altijd aan dat het 
uiteindelijk gaat over jouw houding, kennis en achtergrond. Daar kun 
je aan werken, dat kun je versterken. Eén van de zaken die kan helpen 
bij het kunnen bieden van perspectief aan deze groep leerlingen is het 
werken met leerlijnen voor anderstaligen. Die leerlijnen met toetsdoelen 
zijn ontworpen om beter te kunnen inschatten wat leerlingen met een 
bepaalde achtergrond aan zouden moeten kunnen. Ze zijn er voor de 
eerste vier jaar die leerlingen in het Nederlandse onderwijs deelnemen. 
Je kunt deze leerlingen namelijk aan het begin onmogelijk vergelijken 
met de Nederlandse leeftijdsgenoten. Toch is het van belang geen greep 
in het luchtledige te doen. De leerlijnen zijn niet zaligmakend, maar wel 
een uitstekend middel om in gesprek te komen over de ontwikkeling 
van je school, de groep, de leerling en het aanbod. Ook zijn ze heel 
geschikt om versnellen in de leerstof vorm te geven. Want alleen als je 
hierin streept en goed weet aan welke doelen veel aandacht besteed 
moet worden, geef je deze leerlingen de eerlijke kans die zij verdienen 
om het ‘net zo goed’ te doen of misschien zelfs wel beter! 

Schakelen
Het schakelen vanuit het nieuwkomersonderwijs naar regulier primair 
onderwijs en het schakelen naar het voortgezet onderwijs is voor veel 
scholen ook een vraagstuk. Helemaal bij leerlingen die al ouder zijn, en 
nog meer als ze ongeletterd binnen zijn gekomen. In de leerlijnen voor 
de eerste vier jaar zie je ook dat deze leerlingen meer tijd nodig hebben 
om te presteren op het niveau van hun eigen jaargroep. Het is van 
groot belang om ervoor te zorgen dat deze tijd in de eigen leeftijds- en 
niveaugroep gegeven wordt. Soms wordt in verband met de praktische 
kant van de zaak veel lager geschakeld. Dit zet de leerling op allerlei 
manieren op een niet te overbruggen achterstand. Demotivatie, een 
gevoel van verwijdering maar ook forse gedragsproblematiek kan het 
gevolg zijn. En dan is er nog stil verdriet, dat van de gemiste kansen in 
het leven. Nooit de bedoeling vanuit het onderwijs, maar soms wel een 
gevolg van het handelen met te weinig kennis van zaken. 

Goed geïnformeerd raken en de juiste stappen zetten? Kijk dan ook 
eens op de website van het LOWAN. Hier staan de leerlijnen voor 
anderstaligen ook. Nieuwkomersscholen hebben vaak de weg naar het 
LOWAN al gevonden, zo niet het regulier onderwijs. Terwijl er op de site, 
bij de werkgroep en in het netwerk daaromheen, een huis van kennis is. 
Je hoeft het niet alleen te doen, je moet het wel bewust gaan doen.

Inzicht en planning
Ik merk vaak genoeg dat er sprake is van opluchting bij leerkrachten als 
we samen aan de slag gaan. Op het moment dat er inzicht ontstaat, weet 
je waar je staat en wat je te doen hebt. Het werken aan een theoretische 
basis is juist daarom zinvol. Werken aan het verstevigen van het 
onderwijs werkt dan niet verzwarend, het werkt juist verlichtend. Het 
hoeft niet allemaal nu direct, je zet in een tijdlijn weg welke stappen 
je gaat ondernemen. Het gaat over het plannen en uitwerken van 
onderwijsontwikkeling. 

Een goede intake
Goed onderwijs aan nieuwkomers begint bij de intake. Ouders zijn een 
zeer rijke bron van informatie over hun kind. Het helpt ook om het met 

Over Maja Zuiderveld

Marja Zuiderveld heeft een rijke ervaring in het onderwijs. 

Ze begeleidt scholen met nieuwkomers en een divers publiek 
bij beter onderwijs. Kernwaarden die voor haar belangrijk zijn: 
inzet leerlijnen, bewustzijn van kansen, samenwerken in een 
brede kring en burgerschap. 

ouders te hebben over de ontwikkeling van hun kind en de afstand die 
het nog moet afleggen tot het gemiddelde niveau van de Nederlandse 
leerling. Overleg over wat het kind van wie nodig heeft om dit te halen, 
is een mooi en zinvol gesprek. De mogelijke taalbarrière kun je het beste 
overbruggen door de inzet van een goede tolk, bijvoorbeeld via de 
tolkentelefoon. Het zorgt ervoor dat je beter en sneller bij elkaar weet te 
komen. 

Een risico bij deze doelgroep is dat bij zorgen over gedrag en het leren 
er te snel gedacht wordt dat we de reden al kennen. Het zal wel liggen 
aan de ervaringen, trauma of aan de tweetaligheid. Er is vaak sprake van 
een diffuus beeld waarbij meerdere factoren van invloed kunnen zijn. 
Belangrijk om niet te dénken het al te weten, maar vooral meer vragen 
te stellen. Vragen, afvragen, toetsen bij de leerling, de ouder, door te 
zeggen wat je ziet. Mijn ervaring is namelijk dat er soms een hele wereld 
achter zit die verkend moet worden. Als je dat zorgvuldig doet, dan zul 
je zien dat je bij deze leerlingen mogelijk hoogbegaafdheid, een taal-
spraakstoornis, dyslexie of ADHD over het hoofd hebt gezien. In een tijd 
van overdiagnostiek misschien niet helemaal wat je wilt horen, maar bij 
deze doelgroep is er vaker juist sprake van onderdiagnostiek, met alle 
gevolgen van dien. 

Twee culturen
Iets anders om nog te belichten heeft te maken met het kunnen en 
mogen meedoen in de Nederlandse maatschappij. Je hebt te maken 
met kinderen die zich uiteindelijk thuis moeten kunnen voelen in 
twee culturen. Je zult ze het gevoel moeten geven dat ze niet de ene 
cultuur hoeven te verlaten om in de andere geaccepteerd te worden. 
Deze taak is een onderdeel van het werken aan burgerschapsvorming, 
iets waarbij je, meer nog dan anders, ouders zult moeten betrekken. 
Het raakt ook aan een andere belangrijke vraag die je je moet stellen: 
Hoe denk ik over nieuwkomers? Gesprekken hierover, zicht krijgen op 
de gemeenschappelijk ervaren pedagogische opdracht en samen de 
schouders eronder zetten, het helpt bij beter onderwijs. 
Ik help daarbij. 

5
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tekst: Rhea Flohr en Marieke Simonis6
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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,

Daar zijn we weer! Ik heb sinds de vorige editie veel nagedacht over hulpvragen en vragen in het algemeen. 
Soms vinden leerlingen, studenten en collega’s het lastig om een vraag te stellen of misschien is er nog wel 
helemaal geen vraag! Als je niet weet dat je op een makkelijke manier kunt schakelen tussen toepassingen op 
je laptop met de toetscombinatie alt+tab, dan zul je daar ook niet naar vragen. 

Steeds vaker merk ik dat studenten en collega’s wel geholpen zijn met dit soort handige tips. Je kunt dit soort 
tips ergens opschrijven en hopen dat iemand hem ooit tegenkomt en denkt: oh dat is handig, dat zal ik eens 
proberen! Wanneer iemand dit zelf ziet gebeuren en denkt: hé dat is handig, dat wil ik ook! Dan heeft het 
zin om de tip te delen. Deel je hem eerder, dan lijkt het op een schot hagel en kan het zomaar zijn dat je veel 
mensen mist.

Bij het vak aardrijkskunde heb ik het met de leerlingen weleens gehad over het begrip druppelirrigatie. Om in 
gebieden met weinig water toch planten te kunnen laten groeien, wordt gebruikgemaakt van druppelirriga-
tie. Druppelsgewijs wordt het water dicht bij de wortels toegediend, zodat er geen water verloren gaat door 
verdamping. Druppelirrigatie is in mijn ogen precies het tegenovergestelde van het schot hagel. Je geeft heel 
gericht instructie om mensen verder te helpen. Die instructie is vaak nog gericht op het verstevigen van de 
wortels, zodat een docent goed kan groeien en zijn werk goed doet. 

Maar goed, hoe komt het antwoord bij een docent die eigenlijk nog niet weet dat hij een vraag heeft? Dat is 
misschien wel onze grootste uitdaging! Mond-tot-mondreclame werkt geloof ik nog het beste; mensen die 
tevreden zijn en hun positieve ervaringen doorgeven, maakt anderen nieuwsgierig naar wat we aan het doen 
zijn. Op welke manier kunnen hulp en aanbod nou goed bij elkaar komen? 

- 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 Ha Rhea,

Leuk te lezen over jouw metaforen. Je gebruikt in jouw vergelijking het schot hagel om aan te geven dat de 
kans groot is dat je daarmee mist. Ik ken deze metafoor ook op een andere manier: we schieten met hagel, 
want dan is de kans groter dat op zijn minst één van de korrels iets raakt. De metafoor wordt op twee manie-
ren gebruikt om uiting te geven aan de mate waarin een interventie e� ectief en doeltre� end is. Een schot 
bestaande uit meerdere kleine korrels hagel bleek bij het jagen op kleine, beweeglijke dieren e� ectiever dan 
één enkele kogel. Bij druppelirrigatie wordt het water in kleine hoeveelheden dicht bij de wortels toegediend, 
omdat dit e� ectiever bleek dan een plens water aan de oppervlakte. E� ectief, doeltre� end.

Wij hebben in onze dagelijkse praktijk te maken met ‘problemen’ bij de inzet van technologie om een doel te 
bereiken: het gebruik van een digitaal platform om (les)materiaal te delen, het verkennen van mogelijkheden 
binnen het programma om mee te videobellen, het organiseren van interactie in de online les, manieren vinden 
om je veilig online te begeven, enzovoorts. Wij bieden hulp om deze problemen op te lossen en inspireren 
mensen met manieren om soms slimmer of e� ectiever gebruik te maken van deze middelen.

Voorafgaand aan de vraag of een tip, handleiding, workshop of andere vorm van hulp doeltre� end is, helpt het 
om te weten wat het doel is dat bereikt moet worden en welke zorgen er spelen bij de doelgroep. De tips die 
jij omschrijft helpen bij slim en e� iciënt werken met digitale middelen en beperken daarmee frustratie of tijd. 
Heel doeltre� end voor een doelgroep die beperkt de tijd heeft of snel gefrustreerd raakt als iets niet lukt. Een 
andere hulpstrategie voor deze doelgroep zou kunnen zijn om de taak van hen over te nemen. Dit bespaart 
hen ook de tijd en frustratie, net zo e� ectief, maar minder doeltre� end als je hen eigenlijk iets wilt leren.

Hulp en hulpvraag komen niet altijd op een goede manier bij elkaar binnen een (school)organisatie. Waar moet 
je nou eigenlijk zijn met jouw vraag en hoe bereik je nou de juiste mensen met jouw aanbod? In jouw verhaal 
gaat het over het stellen van de vraag, daarom kijk ik hier naar het aanbod. Ik merk dat er bij het bieden van 
hulp (handleidingen, instructievideo’s, pagina’s met uitleg en updates) soms voorbij wordt gegaan aan de doel-
groep. Voor wie bied je de hulp eigenlijk aan? Waarom dan op die manier of in die vorm? Als je niet duidelijk je 
doel voor ogen hebt, dan is de kans kleiner dat jouw hulp ook echt iemand blij maakt.

Welk doel heb jij voor ogen?

- Marieke 



Stroomversnelling
Er waren uiteraard al heel wat docenten en directies bezig met 
digitaal onderwijs en het optimaal inrichten van het IT-landschap voor 
toekomstige plannen. En toen kwam corona. Daardoor kwamen alle 
digitale plannen ineens in een acute stroomversnelling. Het moest 
nu eenmaal. Op dat moment bleek dat digitaal lesgeven eigenlijk al 
lang mogelijk was. Fijn om te weten, want daarop kan elke school 
voortbouwen richting de toekomst.

Is blended learning de toekomst?
Dat digitaal onderwijs belangrijk blijft, ook na de coronacrisis, is al wel 
duidelijk. De verwachting is dat blended learning het ‘nieuwe normaal’ 
zal worden in onderwijsland. Door fysieke lessen te combineren met 
op afstand leren, kan het lesprogramma beter worden afgestemd op de 
individuele wensen van leerlingen en hun ideale leerprofielen.

Voor elke leerling het juiste device
Het allerbelangrijkste bij het zetten van de volgende stap in digitaal 
onderwijs, is de juiste devices voor elke leerling. Niet iedereen leert 
immers op dezelfde manier. Waar de een behoefte heeft aan een 
robuuste laptop, werkt de ander liever met een handzame tablet. Dat 
kan ook allemaal tegelijk, als het maar goed ingericht en afgestemd 
wordt. Gelukkig is daar hulp bij te vinden. Via een eigen schoolwebshop 
levert Studywise in samenwerking met o.a. HP; laptops, Chromebooks, 
en aanvullende producten, zoals accessoires en garantie & 
schadepakketten. Ouders, verzorgers en studenten kunnen er terecht 
voor de juiste apparatuur voor gebruik op school. Zijn er uitbreidingen of 
snelle reparaties nodig? De school heeft geen omkijken meer naar het 
‘bring your own device’ project en wordt continuïteit gewaarborgd.

Optimale compatibiliteit en security
Voor veel scholen is het een grote uitdaging om grip te krijgen op de 
wildgroei aan verschillende types en besturingssystemen. Dat kan 
zorgen voor compatibiliteits-problemen, security-issues en daarmee 
veel vragen voor uw IT-team en verlies van kostbare lestijd. Met 
Studywise krijgen uw leerlingen de keuze uit enkele specifieke device 
opties in afstemming met de school, waardoor problemen met updates, 
verouderde technologie of niet passende hardware verleden tijd zijn.

Onboarding, configuratie en beheer
De ideale devices worden bepaald op basis van de behoeften van 
uw leerlingen, studenten en docenten. Daarvoor doet Studywise 
een analyse: opleidingen, applicaties en onderwijsontwikkelingen 
worden in kaart gebracht om zo de meest geschikte devices voor uw 
onderwijsinstelling te bepalen.

Studywise verzorgt op verzoek de configuratie van alle devices: 
zo kunnen uw leerlingen direct van start met alle tools die ze nodig 
hebben. Compleet geïntegreerd met het wifi-netwerk op uw school. 
Zo voorkomt u connectiviteitsissues of slecht werkende devices. 

Met Studywise valt de service en de support op de schouders van onze 
experts. Via de webshop, per mail of telefonisch kunnen leerlingen of 
ouders problemen melden en krijgen altijd snel een passende oplossing. 
Uw team kan zich dus volledig toeleggen op het online lesgeven, en het 
bieden van onderwijs aan de leerlingen of studenten.

Wilt u ook geen omkijken meer hebben naar de devices van leerlingen, 
zodat digitaal leren nog soepeler verloopt? Kijk dan voor informatie op 
www.studywise.nl. 

De ‘next step’ 
in de digitale 
transformatie

Contact

Stuur een mail naar info@studywise.nl of bel 088 828 2040.
Het studywise team staat u graag te woord!

Het onderwijs is als geen andere branche in sneltreinvaart digitaal gegaan dankzij 
de coronacrisis. Omdat het moest, door alle maatregelen die de overheid oplegde, 
maar ook omdat het kon. De IT-mogelijkheden waren in de meeste gevallen al 
kant-en-klaar voor gebruik. En zo niet, dan waren ze snel te organiseren. 
Maar wat is nu de volgende stap in digitaal onderwijs?
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Recensies 
ZOEK HET NIKS-NUT!
TITEL: NIKSEN
DE HOLLANDSE KUNST VAN HET NIETSDOEN
UITGEVERIJ: BBNC
AUTEUR: ALFIE KOHN
ILLUSTRATOR: ANNETTE LAVRIJSEN  
AANTAL PAGINA’S: 143   
PRIJS: €15,-

Na meer dan een jaar corona komt ‘de kunst van het nietsdoen’ in 
een heel ander daglicht te staan. Wat is het nut van nietsdoen? Daar 
draait het om in het boek van Annette Lavrijsen. Kom daar maar eens 
om in een wereld van jachtigheid, stress en e� iciëntie!? Misschien wel 
juist daarom is dit een belangrijk boek. De vormgeving is fraai met 
sfeervolle aanvullende illustraties. De tekst is compact en helder en 
daarom is het boek ook zeer zeker geschikt voor jongeren. Helaas 
lijkt de doelgroep vooral (jonge) dames. De boodschap is echter 
universeel: voor alle geledingen in onze samenleving. Jong en oud, 
dwars door culturen heen en man of vrouw, of wie dan ook. Het 
belang van niksen in het leven mag niet onderschat worden: zie ook 
de mindmap. Juist het onderwijs kan belangrijke lessen trekken uit 
de opbrengst van ‘niksen’. Voor de docent in de hectische professie 
en voor het kind/de leerling/de student in het onderwijs. ‘Niksen’ zou 

Met krachtige metaforen en voorbeelden 
schetst Anne de Jong de route naar (meer) 
geluk. De mens is verwikkeld in allerlei 
relaties en dat levert nogal eens gedoe 
op: ergernissen, escalatie van conflicten, 
misverstanden en frustraties. In 5 stappen 
en met handige inzichten kun je het juiste 
pad naar geluk vinden. Met je docent of 
collega, met je kind of juist je vader of 
moeder of elke andere situatie of relatie. 
De reflectievragen aan het einde van ieder 
hoofdstuk, de fraaie vormgeving, het 

stappenplan en de heldere voorbeelden 
helpen de lezer op weg. Simpele 
boodschap, maar o zo lastig in uitvoering. 
Daarom komt de uitleg zo goed van pas. 
Het boek zal een docent of opvoeder 
goed kunnen helpen bij onderwijs en 
opvoeding. Maar ook de jongere kan erg 
goed geholpen zijn met de uitleg van de 
geluksroute. De website is een welkome, 
nuttige aanvulling en verdieping van het 
boek. Zie degeluksroute.nl. 

TITEL: DE GELUKSROUTE
IN 5 STAPPEN NAAR MINDER GEDOE & MEER 
PLEZIER MET DE MENSEN OM JE HEEN

UITGEVERIJ: MAVEN PUBLISHING
AUTEUR: ANNE DE JONG
AANTAL PAGINA’S: 199
PRIJS: €21,-

DUS ZO STAP JE MET MEER LEVENSGELUK DOOR HET LEVEN!

zomaar eens een belangrijk onderdeel in het curriculum kunnen worden. Ik ben 
voor… en veel lezers van het boek waarschijnlijk ook! Een aanrader dus voor alle 
stresskippen, de vele lapzwansen en alles wat ertussen zit!

tekst: Peter te Riele8

VIVES 172



We moeten ons onderwijs bouwen op de schouders van reuzen! Laten we ons eigen 
stukje eraan toevoegen. Dus ken je klassiekers! Een reuzin van zo’n eeuw geleden is Maria 
Montessori (1870-1952). Niet alleen interessant voor de Montessorianen in het onderwijs 
van nu, maar voor iedereen die in het onderwijs geïnspireerd wil raken. Een prachtige, 
doorwrochte biografie van een verrassend veelzijdige vrouw: een visionaire, sociaal 
bewogen idealist en feministe. Ook controversiële kanten komen aan bod. 

Ze begon ooit in de armste wijk van Rome met haar pedagogische methode waarmee 
ze later de hele wereld veroverde. De biografie is zeer goed gedocumenteerd met 
honderden voetnoten en een lange literatuurlijst. De biografie is uitsluitende verhalend en 
citerend. Waardevol, maar ik had zo graag het verhaal geïllustreerd willen zien met foto’s, 
landkaarten, grafieken, tekeningen. Maar misschien ligt daar een mooie Montessoriaanse 
uitdaging: Help me het zelf te doen! Ga zelf op onderzoek naar de 5 tijdsperioden uit het 
boek, het spoor is al uitgezet:
I. Het creëren van het zelf (1870-1900)
II. De ontdekking van een missie (1901-1907)
III. De eerste volgelingen (1908-1913)
IV. Omgaan met het succes (1914-1934)
V. De kosmische educatie (1934-1952)

TITEL: MARIA MONTESSORI
HET KIND IS DE MEESTER
UITGEVERIJ: XANDER
AUTEUR: CRISTINA DE STEFANO 
ILLUSTRATOR: SARAH WALSH 
AANTAL PAGINA’S: 384 
PRIJS: €25,-

TITEL: STOP.
STOPSTRATEGIE VOOR ORGANISATIES
UITGEVERIJ: THEMA
AUTEUR: MARIJE VAN DEN BERG 
AANTAL PAGINA’S: 184   
PRIJS: €25,- 

Een vrouw met 
een revolutionaire 
onderwijsmissie

MET BEELDTAAL 
DE KRACHTEN BUNDELEN
TITEL: VISUEEL SAMENWERKEN
EEN KRACHTIGE TOOLKIT OM MEETINGS, PROJECTEN & 
PROCESSEN TE VERBETEREN
UITGEVERIJ: BOOM UITGEVERS
AUTEUR: OLE QVIST-SORENSEN &  LOA BAASTRUP
ILLUSTRATIES: SOFIE LIND MESTERTON 
AANTAL PAGINA’S: 296   
PRIJS: €40,- 

6 tools
8 vaardigheden
75 aanpasbare templates
500 iconen om teamwork te stimuleren

Dit boek is niet specifiek voor het onderwijs geschreven, maar 
dat had zomaar het geval kunnen zijn. Wat een rijk gevulde 
gereedschapskist voor iedereen die werkt met groepen! Een zeer 
fraai vormgegeven boek dat laat zien waar het over schrijft en 
wat het met beeld wil zeggen. Bijna 300 bladzijden dik en zeer 
logisch van opbouw. Inspirerende illustraties laten zien dat je geen 
tekentalent hoeft te zijn om toch didactisch krachtig met beeldtaal 
uit de hoek te komen. De steunkleur in iedere hoofdstuk is erg 
helpend. Geen boek dat je in één adem uitleest, maar wel dat je keer 
op keer openslaat om je verder te verdiepen en te bekwamen. De 
docent kan de kracht van groep gebruiken en beeld kan daarbij een 
belangrijk middel zijn. Dit boek is een cadeautje voor iedere docent 
die durft te tekenen en de kracht en schoonheid van schematisch 
beeld wil inzetten. En ook voor een docententeam geldt: de kracht 
zit ‘m in samenwerken. ‘Visueel samenwerken’ zal daarbij een 
krachtig vliegwiel zijn. Ik ben zelf alvast begonnen!

TITEL: HOE ALLES BEGON
VAN OERFLITS TOT NU
UITGEVERIJ: BBNC
AUTEUR: BOUWINE BERGSMA
ILLUSTRATIES: ADRIAAN BIJLOO.  
AANTAL PAGINA’S: 128 
PRIJS: €22,- 

Een ongewoon stripboek, een geschiedenisboek, een prentenboek, een 
sciencefiction editie, een prikkelend verhaal over de evolutie? Misschien 
wel van alles een beetje. Wat zijn Bouwine Bergsma en Adriaan Bijloo 
er prachtig in geslaagd om het ontstaan van het heelal en de evolutie 
van de aarde in een (beeld)verhaal samen te vatten! De schitterende 
illustraties spreken tot de verbeelding en vragen om intensieve 
bestudering. De zorgvuldig geformuleerde wetenschappelijke teksten 
zijn waardevol en maken het boek laagdrempelig en toegankelijk voor 
jongeren. Ook voor degenen die moeite hebben met lezen. De platen 
en teksten nodigen uit tot gesprek en verder onderzoek. Een boek dat 
goed past in de bovenbouw op de basisschool en in de geschiedenisles 
van het VO. Het moet fantastisch zijn om het boek met de klas te 
lezen door dagelijks een opengeslagen bladzijde op het digibord te 
projecteren, de bladzijden te lezen en er samen over in gesprek te gaan. 
Maar het kan ook thuis: laat het kind de bladzijde hardop lezen en praat 
samen over de betekenis. Ik snap niet dat dit boek fullcolour met een 
harde kaft slechts 22 euro kost. Fijn cadeau dus voor het (klein)kind, 
de ouder, de leerkracht of volwassene! En dan heb ik het nog helemaal 
niet gehad over de aanvullende extra’s op de website hoeallesbegon.
nl met lesideeën, YouTube-filmpjes en verdere verdieping. Of de 
tentoonstelling in Wonderryck Twente (wonderryck.nl), die eraan zit te 
komen als het weer mag. Kortom: onderzoek ‘Hoe alles begon’!

IN WOORD EN BEELD 
EEN KIJKJE NAAR HET 
ONTSTAAN VAN DE AARDE

MET BEELDTAAL 
DE KRACHTEN BUNDELEN
MET BEELDTAAL 

DE KUNST OM ER TIJDIG EN OP EEN GOEDE 
MANIER ‘EEN EIND AAN TE MAKEN’

Juist in tijden van crisis, van verandering en 
vernieuwing is het voor organisaties heel belangrijk 
om goed na te denken over een stopstrategie! 
Zoveel werd me snel duidelijk toen ik luisterde naar 
het e-book en na het lezen van STOP. Hoewel het 
niet specifiek voor het onderwijs is geschreven, zou 
het er goede diensten kunnen bewijzen. Want als 
het gaat om gewoonte-vergaderingen, benauwende 
bureaucratie, manisch monitoren, reorganiseren 
zonder einde, houtje-touwtje-constructies, heilloze 
innovatieprojecten dan loont het om een goede 
stopstrategie toe te passen. Stopstrateeg, Marije van den Berg 
weet hoe. Ze vertelt en schrijft erover in niet mis te verstane 
bewoordingen:

 Vijf heldere stappen om op een goede manier te stoppen
 Stoptekens herkennen
 4 krachtige metaforen waar niet en slecht stoppen in passen
 12 mechanismen die in de weg kunnen staan
 Het R.I.P.-model

Ik kon niet meer stoppen met lezen. Je leest dit boek in één adem 
uit. Een boek dat ik elke onderwijsorganisatie aanbeveel. Niet om 
overal op de rem te trappen. Wel een manier om ruimte te creëren, 
om energie te sparen, om inspanningen te kunnen doen die er echt 
toe doen. Loop niet leeg, laat los zodat je weer kunt aanpakken!

9
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Kidsproof.nl

Op Kidsproof.nl vind je heel 
veel leuke kinderactiviteiten 
in Nederland! Uit met kinde-
ren? Bezoek dan zeker deze 
website. De redactie van 
Kidsproof verzamelt álle tips 
om samen met het hele gezin 
of klas een leuk weekend of 
leuke dag in Nederland te 
beleven. Fijne tips voor buiten, 
maar ook binnenuitjes voor als het regent of slecht weer is. Tip: plaats de website in 
de informatiebrief aan ouders. De website opent met een interactieve kaart zodat 
bezoekers snel kunnen zien welke activiteiten en uitjes er in de buurt zijn. Voor 
kinderen met een extra zorgvraag is er kidsproofplus met toegankelijke uitjes voor 
iedereen!

Bewegen   Activiteiten   Ouders   
kidsproof.nl

Onderwijs010

Onderwijs010 biedt onderwijs-
professionals in Rotterdam 
informatie en inspiratie via 
haar website, socialmedia-
kanalen en evenementen. 
Onderwijs010 is een initiatief 
van de afdeling onderwijs 
van de gemeente Rotterdam. 
De website is opgebouwd uit 
nieuwspagina’s, verhalen uit 
de praktijk en diverse onderwijs gerelateerde thema’s. Ondanks dat de website 
zich richt op onderwijsprofessionals in de regio Rotterdam, bevat de website ook 
veel nuttige informatie voor leerkrachten buiten die regio. Zo zijn er veel tips te 
vinden naar interessante websites en initiatieven. Bijvoorbeeld thuismetjepeuter.nl 
waar ouders ondersteund worden met dagelijkse tips, leuke activiteiten en online 
prentenboeken.

Leerkrachten   Regio Rotterdam   Lesideeën   
onderwijs010.nl

NRO

Het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO) 
maakt zich sterk voor verbe-
tering en vernieuwing van 
het onderwijs met kennis uit 
onderzoek. Dit doet het NRO 
door onderzoek te coördineren 
en te financieren waar profes-
sionals in de onderwijspraktijk 
en het -beleid behoefte aan 
hebben. Het NRO stimuleert de verbinding tussen onderwijsonderzoek, -praktijk 
en –beleid. Het maakt resultaten uit onderwijsonderzoek vindbaar en toegankelijk, 
zodat de kennis zo goed mogelijk kan worden gebruikt in de onderwijspraktijk en 
het beleid. Hierin werkt het NRO samen met diverse partners in en rondom het 
onderwijs.

Onderzoek   Subsidies   Onderwijsvernieuwing   
nro.nl

Mijn gezonde 
school

Wil je aan de slag met een 
van de Gezonde School 
thema’s volgens de Gezonde 
School-aanpak? Van 8 maart 
t/m 19 april opent nieuwe 
aanvraagronde van het onder-
steuningsaanbod Gezonde 
School. Hiermee ontvangt 
jouw school een steuntje in de 
rug om te werken aan een gezonde leefstijl. Voor het schooljaar 2021-2022 kunnen 
schoollocaties uit het PO, SO, VO en mbo ondersteuningsaanbod aanvragen voor 
de thema’s voeding, bewegen en sport, welbevinden, roken-, alcohol- en drugspre-
ventie, fysieke veiligheid en milieu en natuur. Lees op deze website meer over het 
ondersteuningsaanbod en maak een account aan om direct een online aanvraag te 
doen.

Biologie   Lesprogramma   
mijngezondeschool.nl

Teachertapp

Teachertapp is een app die 
leerkrachten kunnen instal-
leren op hun mobiele telefoon. 
Via de Teacher Tapp app krijgt 
iedereen die in PO, VO of 
mbo werkt elke dag de kans 
drie meerkeuzevragen te 
beantwoorden die aansluiten 
bij de dagelijkse praktijk of 
de actualiteit. De volgende 
dag ontvangt iedereen de uitslag. Teacher Tapp is gratis te downloaden in de App 
Store of Google Play, snel in te stellen en gemakkelijk te gebruiken. De vragen zijn 
eenvoudig: het duurt niet meer dan twee minuten om ze te beantwoorden. Leer-
krachten kunnen ook zelf vragen insturen die vervolgens worden voorgelegd aan 
collega’s.

Leerkrachten   Ervaringen delen   
nl.teachertapp.com

Privacyconvenant

Goed omgaan met privacy 
in het onderwijs. Dat doe je 
niet alleen door afspraken op 
te schrijven in een privacy-
convenant, maar vooral ook 
door deze afspraken in de 
praktijk te brengen. De school 
heeft hierbij de regie. Deze 
is tenslotte verantwoordelijk 
voor de zorgvuldige omgang 
met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie met ouders. Het 
maken van goede afspraken met aanbieders van digitale producten en diensten 
hoort daarbij. De Aanpak Informatiebeveiliging en Privacy voor het PO en VO van 
Kennisnet in samenwerking met de PO-Raad en VO-raad beschrijft welke stappen 
scholen moeten doorlopen bij het goed regelen van privacy.

IT & applicatiebeheer   Privacy   
privacyconvenant.nl
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Huiselijk geweld

De campagne ‘Huiselijk 
geweld’ is een initiatief van het 
ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS) 
en het ministerie van Justitie 
en Veiligheid (JenV). Doel van 
de campagne is om ervoor 
te zorgen dat slachto� ers en 
omstanders hun ogen niet 
sluiten voor huiselijk geweld 
maar in actie komen. Dit kan door het gesprek aan te gaan met anderen in de omge-
ving, direct betrokkenen of advies te vragen aan hulpverleners. Deze website geeft 
advies wat er in bepaalde situaties gedaan kan worden en biedt de mogelijkheid om 
direct te chatten met Veilig Thuis.

Campagne   Maatschappijleer   Hulpverlening

ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

HUMAN! 

Dit is de onderwijspagina van 
HUMAN! Laat je inspireren 
door de programma’s en het 
lesmateriaal die zijn opgedeeld 
in de dossiers burgerschap, 
mediawijsheid en seksualiteit. 
Binnen de dossiers vind je 
verscheidende onderwerpen. 
Aan de hand van het dossier 
burgerschap kun je bijvoor-
beeld met de leerlingen, scholieren en/of studenten in discussie over democratie, 
diversiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. Bij mediawijsheid kun je in gesprek 
over nepnieuws, cyberpesten, sexting en privacy. En tot slot, in het dossier sek-
sualiteit vind je video’s over seksuele diversiteit, liefde en grenzen aangeven. De 
onderwerpen zijn verdeeld in de leeftijd 9 tot 12 jaar, 12 tot 16 en vanaf 16 jaar.

Lesprogramma   PO+VO   Mediawijsheid   
human.nl/klassen.html

KNAW

De KNAW is het forum, de 
stem en het geweten van de 
wetenschap in Nederland. Haar 
instituten behoren met hun 
onderzoek en hun collecties 
tot de (inter)nationale top. Aan 
de basis van al haar activiteiten 
ligt de overtuiging dat kennis 
en creativiteit de belangrijkste 
grondsto� en zijn voor welzijn 
en welvaart. De KNAW is verantwoordelijk voor tien nationale onderzoeksinstituten 
en drie instituten die infrastructuur bieden voor onderzoek. Ze zijn werkzaam op 
het terrein van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de levens-
wetenschappen.

Wetenschap   Onderzoek   Fondsen   
knaw.nl/nl

Sociale
vraagstukken

De website Socialevraagstuk-
ken.nl wil een verbinding 
maken tussen onderzoek en 
de praktijk. De artikelen gaan 
in op vraagstukken als ‘Hoe 
kan een stad zorgen voor een 
evenwichtige bevolkings-
samenstelling?’ of ‘Wat kan 
er geleerd worden uit lokale 
conflicten over duurzaamheidsplannen?’ Op de website staan toegankelijke jour-
nalistieke verhalen. Dus geen samenvattingen van beleidsstukken of onderzoeken. 
Wel interviews, reportages, goed geschreven en beeldende essays en beschou-
wingen met veel concrete voorbeelden. Op de website publiceren en debatteren 
onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke 
kwesties.

Nieuws   Column    Tijdschrift   
socialevraagstukken.nl

NJI

NJI staat voor Nederlands 
Jeugdinstituut. Hun hart ligt bij 
het verbeteren van het leven 
van kinderen, jongeren en hun 
opvoeders. Veel mensen en 
partijen werken aan dit doel. 
Het gebruiken van de juiste 
kennis is daarbij cruciaal. Het 
Nederlands Jeugdinstituut is 
een nationaal kenniscentrum 
dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. De online 
databank bevat honderden artikelen over diverse thema’s. Jongerenwerk, familie-
plan, pleegzorg en wijkteams zijn slechts enkele voorbeelden van deze uitgebreide 
databank. Ieder thema heeft een contactpersoon van het NJI. Bezoekers kunnen 
per e-mail vragen stellen aan de contactpersonen.

Kennisbank   Professionals   Ouders   
nji.nl

Smart-EASE

Smart-EASE helpt hulpverle-
ners bij het herkennen van 
hoogbegaafdheid en hoog-
gevoeligheid. Dat zal bij een 
tienjarige moeilijker zijn dan bij 
een kleuter. Slimme kinderen 
ontwikkelen namelijk allerlei 
strategieën om zich te kunnen 
handhaven, van onderpreste-
ren en passiviteit tot opvallend 
storend gedrag. Op de website van Smart-EASE vinden bezoekers meer informatie 
over hoogbegaafdheid bij kinderen en kun je jezelf aanmelden voor de nieuwsbrief. 
De website biedt informatie voor kinderen in de leeftijd van peuter tot puber. Bekijk 
ook het blog met thema’s als ADHD, beeldenken en leestips. 

Hoogbegaafdheid   Hulpverlening   Signaleren   
smartease.nl
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LOTkeuzehulp: een praktische tool
DE LOTkeuzehulp – LOT staat voor Leerling Ondersteunende Tools – is 
een praktische, interactieve PDF die is onderverdeeld in zes catego-
rieën: dit ben ik, zelf doen, gezondheid, leren leren, advies/hulp en 
samen. Bij elke categorie is met een landelijk onderzoek geïnventari-
seerd welke apps goed helpen. Deze zijn, elk met een korte beschrijving, 
specificaties en vaak een review van een leerling, opgenomen in de 
LOTkeuzehulp. Met deze tool kunnen leerlingen zelf, al dan niet met hulp 
van begeleiders of ouders, kijken welke app hen aanspreekt en deze 
uitproberen. 

Gebruik van apps
In het onderwijs denken we bij apps vooral aan digitaal lesmateriaal. 
Maar (dreigende) thuiszitters lopen vaak vast op andere dingen, die 
ervoor zorgen dat de leerling niet eens tot leren komt. Apps kunnen dan 
erg helpend zijn. Bijvoorbeeld om de dag te plannen, het leerritme te 
bepalen, emoties te leren herkennen en reguleren, te herinneren welke 
spullen mee naar school moeten, maar ook bij lotgenotencontact.

Zelf aan de slag met apps
Rik Lips van het Heliomare Interventie Team Thuiszitters: “De grootste 
groep thuiszitters waar wij mee werken is gemiddeld 14 jaar en zit in het 
tweede jaar van het voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs is er 
vaak voldoende compensatie en hulp, maar in het VO lopen ze vast. We 
vinden het belangrijk dat deze leerlingen leren om zelf hun ‘struikelblok-
ken’ aan te pakken. De leerling kan een app overal en altijd inzetten. De 

In Nederland volgen circa 15.000 kinderen en jongeren – zo’n 6 op de 1.000 – om 
uiteenlopende redenen geen onderwijs. Daarnaast dreigen ook kinderen uit te vallen, 

bijvoorbeeld doordat er in het voortgezet onderwijs minder compensatie en hulp is 

dan in het basisonderwijs. Het Heliomare Interventie Team Thuiszitters (H.ITT) ging op 

zoek naar digitale hulpmiddelen waarmee deze kinderen en jongeren geholpen zijn. Dat 

resulteerde in de LOTkeuzehulp. Deze nieuwe tool helpt hen, hun begeleiders en ouders 

om apps en ICT-hulpmiddelen te vinden die helpend zijn bij het ontwikkel- en leerproces. 

De LOTkeuzehulp is tot stand gekomen na landelijk onderzoek, getest door leerlingen en 

professionals én nu voor iedereen beschikbaar.

LOTkeuzehulp: een uitkomst 
voor (dreigende) thuiszitters

Nieuwsgierig of zelf aan de slag 
gaan met de LOTkeuzehulp? 
De LOTkeuzehulp is te bekijken en te downloaden via 
www.heliomare.nl/lot-keuzehulp.   

Heb je tips voor andere bruikbare apps 
(geen commerciële partijen)? Stuur dan een bericht naar 
lot-keuzehulp@heliomare.nl

begeleider helpt de leerling bij het integreren van de app in zijn leven. 
Op deze manier kan ICT laagdrempelig helpen zelfstandigheid en auto-
nomie te ontwikkelen. We hopen dat de LOTkeuzehulp helpt hierbij. De 
eerste reacties zijn erg positief!”

Innovatievraag
De LOTkeuzehulp is ontwikkeld vanuit een innovatievraag van de 
PO-Raad: ‘Hoe kunnen ICT-hulpmiddelen succesvol ingezet worden bij 
(dreigende) thuiszitters in het onderwijs?’. De LOTkeuzehulp is het eind-
product van de innovatievraag, die onderdeel uitmaakt van het dossier 
Onderwijs en ICT van de PO-Raad. 



Naamloos-1   1Naamloos-1   1 8-4-2021   09:55:528-4-2021   09:55:52



Prijzen per leerling / student per 
jaar: 
• Gratis – open source licentie
•  Kosten voor hosting en ondersteuning: 

variabel

Docenten recenseren voor Vives Magazine eduware rechtstreeks 
uit de praktijk. Deze maand aandacht voor het wereldwijd meest 

gebruikte leermanagement en open source systeem: Moodle.

Moodle

Introductie
Moodle is wereldwijd het meest gebruikte 
leermanagementsysteem (LMS). Dit open 
source LMS wordt momenteel door meer dan 
twee honderd miljoen leerlingen, studenten 
en docenten gebruikt in 242 landen voor het 
online leren. De software van Moodle wordt 
onderhouden door Moodle HQ, lokale partners 
en de sterke Moodle community. De letters van 
het woord Moodle staan voor Modular Object 
Oriented Dynamic Learning Environment. Voor 
het gebruiken van open source software worden 
geen licentiekosten berekend, een organisatie 
kan Moodle gratis gebruiken door het platform 
zelf te hosten en te onderhouden. 

In Nederland zijn twee Moodle partners die 
voor diverse organisaties, zowel onderwijs als 
bedrijfsleven, de hosting en ondersteuning 
kunnen verzorgen. We spreken met Arnout Vree, 
directeur van Avetica en mede-oprichter van 
de Stichting Mnet Benelux: “Moodle is in 2002 
opgericht in Australië door Martin Dougiamas 
en is gebaseerd op de leerpsychologie van het 
sociaal-constructivisme. De gehele structuur, 
opbouw en functionaliteit van de leeractiviteiten 

Moodle team vanuit het hoofdkantoor in Australië – 

Perth. De Moodle community biedt onderwijskundige 

ondersteuning zoals middels de Gereedschapsgids om 

vanuit een didactisch ontwerp Moodle in te richten. 

Tools Interoperability (LTI) geïmplementeerd. 
Deze standaard LTI koppeling maakt het 
mogelijk om content en bronnen van externen 
te integreren in leermanagementsystemen: 
het is meer dan een linkje naar een externe 
site, want authenticatie en terugkoppeling van 
bijvoorbeeld behaalde cijfers worden hiermee 
gerealiseerd. De open en modulaire structuur 
van Moodle biedt ook mogelijkheden voor 
snelle innovaties en eenvoudige integratie van 
externe tools. Beste voorbeeld hiervan is H5P: 
een open source initiatief uit Noorwegen wat 
volledig draait op HTML5 (h5p.org). H5P staat 
voor HTML5 Packaging en bevat maar liefst 
46 verschillende content types die allemaal 
één specifieke interactie hebben. Zo is er een 
type image hotspots om extra informatie te 
geven bij een gedeelte van een foto, diverse 
quizzen of de interactieve video om vragen 
en opmerkingen aan een bestaande video toe 
te voegen. Met een content type creëer ik als 
docent makkelijk een ‘H5P oefening die ik kan 
embedden op een Moodle pagina net zoals een 
YouTube of Vimeo video. De plugin FilterCodes 
kan een cursus personaliseren: de naam van 
de leerling wordt door Moodle weergegeven, 
wat voor een sterkere betrokkenheid zorgt. Met 
hulp van de plugin LevelUp kunnen gamification 
aspecten aan een cursus worden toegevoegd. 
De mogelijkheden binnen Moodle en de 
koppeling naar maar liefst 1800 beschikbare 
plugins is ongekend groot, maar ook een 
valkuil. Het is daarom verstandig om vooraf 
goed na te denken over een didactisch ontwerp 
van de cursus. De Moodle community biedt 
hierbij een helpende hand via de zogenaamde 
Moodle Gereedschapsgids: een referentiekaart 
voor het gebruik van Moodle, ontworpen 
voor leerkrachten, opleiders en trainers. 
Achterliggende principes bij deze gids zijn: 
denken vanuit didactiek en niet vanuit techniek. 
Eerst het (didactisch) doel bepalen en pas dan 
betekenisvol en beredeneerd juiste Moodle tool 
kiezen. Ik vind het te waarderen dat de Moodle 
community sterk inzet op de onderwijskundige 
ondersteuning en gebruik van het platform. 

is opgezet vanuit deze visie op leren. Ook voor 
nieuwe vormen van opleiden en onderwijs kan 
Moodle als LMS worden ingezet: het nieuwe 
leren, competentiegericht opleiden, project 
gestuurd onderwijs en authentiek leren hebben 
tenslotte allen het sociaal-constructivisme 
als basis. Door de modulaire opbouw is 
Moodle op maat in te richten, zodat deze goed 
aansluit bij de visie, eisen en wensen van de 
onderwijsinstelling. Moodle biedt standaard 
leeractiviteiten, maar is verder uit te breiden 
met maar liefst 1800 beschikbare plugins. 
Moodle kán heel veel, dat is de kracht van het 
platform, maar tevens de valkuil. Vanuit Avetica 
begeleiden we daarom scholen en organisaties 
bij het inrichten en implementeren van de 
leeromgeving. Moodle moet de visie en het 
didactisch concept van een onderwijsinstelling 
gaan ondersteunen: dat vraagt een 
betekenisvolle en beredeneerde inrichting en 
inzet van het platform binnen een zogenaamde 
blended learning omgeving en daarbij zijn vele 
factoren van invloed.” 

Ervaring
Moodle biedt een volledig werkende 
demo omgeving aan om als docent of 
onderwijsinstelling de mogelijkheden van 
het systeem te verkennen. De omgeving 
wordt ieder uur gereset, dit betekent dat 
eigen aanpassingen en content weer worden 
verwijderd. Ik verken de demo omgeving van 
de fictieve Mount Orange School via de link 
school.moodledemo.net. Een groot aantal 
cursussen zijn al gevuld.  Een cursus is in te 
delen in tabbladen, secties en subsecties om 
het voor de leerling overzichtelijk te houden. 
Moodle kent vele templates om de structuur 
van de cursus vorm te geven. Ik kan als docent 
eenvoudig content toevoegen: zo kan ik 
bronnen als een bestand, boek, map, pagina 
of url naar een embedded video toevoegen. 
Naast bronnen bevat Moodle standaard 
diverse typen leeractiviteiten zoals forum, chat, 
opdracht, test en wiki. Moodle heeft als eerste 
LMS de internationale standaard Learning 
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Op 3 december 2019 is deze stichting opgericht door Gemma 
Lesterhuis (ltnc.nl) en Arnout Vree (avetica.nl) met als doel meer 
kennis over Moodle als open source leermanagementsysteem 
te delen in Nederland en Vlaanderen. De Stichting wil in ieder 
geval ieder jaar een o� iciële ‘MoodleMoot’ organiseren voor de 
Nederlandstalige gemeenschap in de Benelux regio. 

Een ‘MoodleMoot’ is een conferentie waar het LMS systeem Moodle 
centraal staat. Sinds 2019 organiseert het Moodle hoofdkantoor 
jaarlijks de ‘Global MoodleMoot’. ‘Moot’ is een oud Angelsaksisch 
woord voor een bijeenkomst van de vrijmannen van een graafschap. 
Sean Keogh gebruikte deze term toen hij voor het eerst een 
Moodle conferentie organiseerde in 2004. Deelnemers aan een 
MoodleMoot zijn (toekomstige) Moodelaars in zowel het onderwijs 
als bedrijfsleven. Moodle wordt in Nederland als LMS gebruikt in het 
voortgezet onderwijs en binnen het MBO en HBO. 

De stichting heeft twee MoodleMoots georganiseerd, de laatste vond 
plaats op 16 maart 2021. Meer informatie: mnet.nl.

Standaard leeractiviteiten binnen Moodle. 

De leeractiviteiten zijn uit te breiden met 1800 

beschikbare plugins voor externe tools.

Met de externe tool H5P zijn bijna 50 verschillende 

leeractiviteiten te integreren binnen Moodle zoals 

een  interactieve video.

Moodle omgeving zoals 

een leerling of student 

deze kan zien.

Vanaf maart 2020 is onderwijs met ICT 
door het coronavirus noodgedwongen 
een vanzelfsprekendheid geworden. 
Onderwijsleerprocessen die eerst 
voornamelijk ‘face-to-face’ plaatsvonden 
zijn ineens online georganiseerd. Tijdens 
de eerste coronagolf was nog sprake van 
zogenaamd ‘emergency remote teaching’. 
Onderwijsinstellingen zijn opnieuw de 
inzet van technologie aan het verkennen 
om een kwaliteitsverbetering van het leren 
te realiseren. Een LMS systeem kan hierbij 
een ondersteunende rol spelen, mits goed 
ingericht en geïmplementeerd. Wat wordt 
precies verstaan onder online en blended 
onderwijs? Welke andere termen worden 
gebruikt? SURF, de ICT-coöperatie van het 
universitair en hoger onderwijs, zet de 
meest voorkomende kernbegrippen 
op een rij.  

Blended learning is een mengvorm 
van face-to-face en ICT-gebaseerde 
onderwijsactiviteiten, leermaterialen en 
tools. Beide soorten leeractiviteiten maken 
een substantieel onderdeel uit van het 
onderwijs; idealiter versterken ze elkaar. 
Het doel is onderwijs te ontwikkelen dat 
gebruik maakt van ICT om e� ectief, e� iciënt 

en flexibel leren mogelijk te maken, met 
een stijging van het leerrendement en de 
student/docenttevredenheid tot gevolg.

pped classroom is een onderwijsvorm 
waarbij het hoorcollege en het huiswerk zijn 
omgedraaid. Studenten bestuderen online 
leermaterialen voordat zij naar college gaan. 
Het college wordt vervolgens gebruikt voor 
verdieping, verrijking, oefening, discussie of 
het beantwoorden van vragen.

Online onderwijs is onderwijs waarbij de 
leermaterialen, tools en diensten voor ten 
minste 80% via het internet beschikbaar zijn.

Een weblecture is een video-opname van 
bijvoorbeeld presentaties, hoorcolleges of 
lezingen. Deze opnames kunnen worden 
verrijkt met aanvullende materialen 
zoals PowerPoint-presentaties, websites, 
kennisclips of publicaties.

Bron: www.surf.nl/kennisdossier-online-en-
blended-onderwijs

Conclusie
Moodle is een LMS met zeer veel mogelijkheden 
en daarom goed te gebruiken in het universitair, 
beroeps-, voortgezet- en primair onderwijs. 
Moodle is één van de weinige Open Source 
Learning Management Systems die er bestaan. 
Je kunt Moodle op een eigen server zetten, maar 
ook laten hosten en onderhouden door een 
derde partij. De ongekende mogelijkheden van 
Moodle zijn direct ook de valkuil: vooraf goed 
nadenken over een pedagogisch en didactisch 

ontwerp van een cursus of curriculum is 
voorwaardelijk om LMS Moodle betekenisvol 
en beredeneerd in te richten en te ontwerpen. 
In Moodle kunnen via een LTI koppeling vele 
externe tools worden geïntegreerd. Het gratis 
open source platform H5P is hiervan een goed 
voorbeeld. Zelf LMS Moodle uitproberen? Maak 
een cursus aan en voeg content toe in de demo-
omgeving van de Mount Orange School via de 
link school.moodledemo.net 

Weblinks

https://moodle.org/ 
https://school.moodledemo.net/
https://moodletoolguide.net/nl/ 

Stichting Mnet Benelux
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Sectorraad GO
Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en het SBO-werkverband gefuseerd tot 
één nieuwe vereniging voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie 
die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met 
een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij 
het verbinden van deze expertise, zetten zij zich niet alleen nog beter 
in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet 
speciaal onderwijs, maar bundelen ze ook de krachten voor het regu-
liere onderwijs. Omdat zij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen 
zoveel mogelijk samen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in 
ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten ze daar graag 
gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een 
nieuwe naam. Vol trots presenteren zij zich nu als Sectorraad GO. Het 
netwerk Gewoon Speciaal ICT vind je er bij de expertgroepen: 
gespecialiseerdonderwijs.nl/expertgroep/gewoon-speciaal-ict/ 

Nieuwsflits – Bouw je BEP
Woensdag 17 maart namen Joël van Wijngaarden en Niels de Jong ons 
samen mee naar het waarom, wat en hoe achter hun creatie “Bouw je 
BEP”. In de vorige Vives Magazine, nummer 171 februari/maart 2021 
stond een artikel, waarna het storm liep tijdens de inschrijving door 
collega’s die naar aanleiding van het artikel geïnteresseerd raakten. 
Tijdens deze bijeenkomst werden deelnemers enthousiast en was er 
volop de gelegenheid tot het stellen van vragen. We kijken terug op een 
geslaagde bijeenkomst. 

Nieuwsflits – Hehajo 
Op 3 december 2020 kwamen we digitaal bij elkaar voor Hehajo. Dit is 
een communicatie applicatie speciaal ontwikkeld voor leerlingen met 
een verstandelijke beperking. Tijdens deze bijeenkomst, waarbij ook een 
netwerkparticipant uit Suriname online bij aansloot, hebben we samen 
ervaringen gedeeld en bespraken we wat verbeteringen zouden kunnen 
zijn. Hehajo gaat met de aangeleverde input aan de slag en we zijn 
benieuwd naar de volgende update. 

Gewoon Speciaal ICT 
– Nieuwsflits

Op verzoek van diverse collega’s zijn we gestart met Nieuwsflitsen. Collega’s 

gaven aan inspiratie en elkaar te missen in de coronaperiode, die op het moment van 

schrijven nog steeds een grote uitdaging vormt op het leven dat we gewend waren. 

Nieuwsflitsen vullen we onder andere met online bijeenkomsten, waarin kennis en 

ervaringen vanuit het netwerk van Gewoon Speciaal ICT gedeeld wordt.
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Voortgang Kennisgroep ICT PO-Raad
We hebben recent gesproken over hoe we kijken naar de voortgang van 
de Kennisgroep ICT binnen de PO-Raad. Hieruit blijkt dat een combinatie 
van online en fysieke bijeenkomsten goed kan werken.

De kennisgroep bespreekt alle ontwikkelingen op het gebied van 
onderwijs, innovatie en ICT. Enerzijds wordt de groep geïnformeerd 
over landelijke ontwikkelingen, anderzijds is de groep een belangrijke 
link tussen het werkveld en de PO-Raad. De groep heeft een belangrijke 
functie in het doorgeven van praktijkvoorbeelden en oplossingen aan 
de PO-Raad en aan deelnemende collega’s. De kennisgroep geeft de 
PO-Raad advies over voorliggende kwesties, maar is daarin niet besluit-
vormend. Tenslotte biedt de Kennisgroep een platform om kennis en 
ervaring met elkaar te delen.

De kennisgroep komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Onderwerp 
van gesprek is in ieder geval de agendering van de regiobijeenkomsten 
en een specifiek inhoudelijk onderwerp. De leden zijn op beleidsma-
tig- en op implementatieniveau bezig met de inzet van ICT binnen hun 
bestuur en zijn lid van een of meerdere regionale onderwijs- en ICT-
netwerken, waarvan zij input meenemen in deze kennisgroep.

Wikiwijs 
Enkele jaren geleden ontstonden vanuit de Versnellingsvragen, die 
door het speciaal onderwijs ingediend zijn bij de PO-Raad, de pagina’s 
Wikiwijs EMB, waarbij EMB staat voor Ernstig Meervoudig Beperkt en 
Wikiwijs DG, waarbij DG staat voor Digitale Geletterdheid. 

Momenteel buigt een werkgroep zich over het actualiseren van 
beide pagina’s. Zo wordt er kritisch gekeken naar zoektermen en 
metadatering. 

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

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

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

Gewoon Speciaal ICT 
– Nieuwsflits

Deze pagina’s zijn te vinden via:
wikiwijs.nl/startpagina/so-emb/ 
wikiwijs.nl/startpagina/vso-dg/   

We hopen binnenkort tijdens een Nieuwsflits Gewoon Speciaal 
ICT en een volgende Vives Magazine er meer over te kunnen 
vertellen! 

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 
bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied.



Ook Apple aanbieden met korting?
Neem contact met ons op via onderwijs@amac.nl

of kijk op amac.nl/pro/thuisonderwijs.

Thuisonderwijs
met korting.

Korting op Apple en accessoires voor
iedereen die is betrokken bij thuisonderwijs.
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in de wereld. Hierdoor wordt het besef onderdeel te zijn van het grotere 
geheel, het ecosysteem, gevoed.

Het kind en ‘de tafel van de wereld’
Robinet Bargeman (Bureau STERK): “Met het portfolio willen we 
ervoor zorgen dat ieder mens zich gezien, gehoord, erkend en 
gewaardeerd voelt. Dat zijn basisbehoeften. Wat gun ik het kind van 
vandaag en morgen dat het zich welkom voelt in deze wereld. Dat het 
ervaart wat de kracht van positieve emoties, van het bewust gebruik 
maken van successen, talenten en competenties, van persoonlijke 
en ‘professionele’ kenmerken – professionele identiteit – oplevert. 
Dat het vertrouwen en plezier heeft in ontwikkelen. Dat het voelt dat 
eigenaarschap en zelfsturing bijdraagt aan het hebben van grip op de 
wereld om hen heen. Ik ben gegrepen door het beeld dat de filosoof 
Hannah Arendt schetste met haar ‘tafel van de wereld’. Wat moet het 
onderwijs doen om ervoor 
te zorgen dat kinderen 
aanschuiven aan deze 
tafel? Ik gun elk kind 
steeds een tastbaar 
toekomstperspectief en 
de ruimte om te blijven 
dromen. Dat het de eigen 
toegevoegde waarde kent 
en zich uitgenodigd weet 
om plaats te nemen aan de 
‘tafel van de wereld’ en in 
dialoog met anderen aan de 
samenleving bouwen. Dat is 
de bedoeling.” 

Ieder kind heeft recht op het gevoel welkom te zijn in de wereld.
Het gevoel dat hij iemand is en kan bijdragen. En dat is waar het 

digitale kindportfolio STERiK een impuls aan geeft.

V
andaag heeft leerkracht Marianne Thomas en zijn ouders 
uitgenodigd voor een kindgesprek, zoals dat twee keer per 
jaar gehouden wordt op basisschool de Driemaster. Thomas 
voert een deel van het gesprek zelf en laat zijn ontwikkeling 

op posters in woord en beeld zien. Die posters zijn gemaakt binnen 
het digitale kindportfolio STERiK, want daarin kan Thomas op 
ontdekkingstocht in zijn eigen leefwereld en kan hij zijn ervaringen en 
kwaliteiten door de tijd heen tot uitdrukking brengen. Hij vertelt over 
zijn passie voor aardrijkskunde. Laat zien waar hij trots op is, waar hij 
nieuwsgierig naar is, en hoe hij zichzelf positioneert in de omgeving. Hij 
vertelt wat hij bereikt heeft in de afgelopen periode en wat zijn volgende 
ontwikkeldoelen zouden zijn.

De ontdekkingstocht
Leerkracht Marianne beschikt met STERiK over een instrument 
waarmee ze de ontdekkingstocht van de kinderen in haar klas naar de 
eigen leefwereld, passies, kwaliteiten en competenties door henzelf 
kan laten vastleggen. Dat doen ze door ervaringen te beschrijven en 
te voorzien van beeld, binnen tien zorgvuldig benoemde categorieën. 
Ze kan de ontwikkeling als een vanzelfsprekende rode lijn meenemen, 
koppelen aan leerlijnen of ontwikkelgebieden en met kinderen in 
dialoog gaan over dromen en de toekomst. 

Kinderen worden met STERiK gestimuleerd om zelf aan het roer te 
staan. Ze worden door waardevolle vragen uitgenodigd om dieper na te 
denken, over zichzelf en over de wereld. Het portfolio ondersteunt het 
kind om de eigen ontwikkeling blijvend vorm te geven in de overtuiging 
dat het daartoe geëquipeerd is: ik ken mijzelf, ik weet wie ik ben, ik 
weet wat ik kan en ik weet wat ik wil. Kinderen benoemen waar zij goed 
in zijn, hoe zij gebruik maken van die talenten en wat de volgende 
ontwikkelstap is. Zo oefenen, ontdekken en groeien ze vanuit kracht en 
zelfvertrouwen in de veilige ‘tussenruimte’, zoals Hannah Arendt de plek 
van het onderwijs placht te benoemen.  

STERiK brengt in één systeem de eigen ontwikkeling van het kind, 
gekoppeld aan leerlijnen en ontwikkelgebieden, bijeen. Kinderen en 
leerkrachten ervaren hiermee welke energie er in jezelf aangeboord 
wordt als je uitgaat van je eigen kracht en je eigen ontwikkeling.

Holistisch en positief kritisch
In dit kindportfolio komt een aantal belangrijke zaken samen: een 
holistische visie op de mens, de opdracht tot brede ontwikkeling, 
zelfsturing en eigenaarschap. Het kind wordt op die manier ondersteund 
om een onderzoekende en positief, kritische houding te ontwikkelen. 
Het eigen sociaal dynamische systeem wordt in beeld gebracht en 
daarmee wordt het kind uitgedaagd om na te denken over de eigen plek 

www.bureausterk.nl
www.sterik.nl
info@bureausterk.nl

Robinet Bargeman (1961) werkte jarenlang in het primair en hoger 
onderwijs en de GGZ. Sinds 8 jaar is zij directeur van Bureau STERK: 
expert in leerwegonafhankelijk valideren, ontwikkelen en profes-
sionaliseren, erkend EVC-aanbieder en ontwikkelaar STERKscan 
en STERiK, het digitale kindportfolio. Bureau STERK heeft als 
vaste waarden in z’n aanpak: werken vanuit een positief, kritische 
grondhouding gebaseerd op waarderend onderzoek (Appreciative 
Inquiry), de drie psychologische basisbehoeften relatie, autonomie 
en competenties, en de pijlers: socialisatie, subjectificatie en kwali-
ficatie (Biesta).

Het kind aan ‘de tafel van de wereld’
STERiK: online kindportfolio

Tijdlijn-poster van Thomas met door hem gekozen ervaringen

Tijdlijn van Thomas
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Plotseling bleek ICT toch 
wel heel erg handig te zijn

R
oeline Jochemsen is medewerker ICT bij CNS (Stichting voor 
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs) Ede. Voor de dertien 
po-scholen van deze stichting is zij functioneel beheerder.

Kun je typeren wat dat inhoudt, medewerker ICT zijn in 
tijden van corona?
“Vooral tijdens de eerste periode van sluiting van de scholen was het 
flink omschakelen – voor iedereen! Leerkrachten konden soms niet bij 
hun bestanden. Sommige van onze scholen werkten namelijk niet in de 
cloud, maar op een eigen schoolserver. Zolang je op school bezig bent, 
is dat best handig, maar vanuit huis kun je niet in die server komen en 
kun je dus niet bij je eigen documenten. 

In een tijd van onderwijs op 1,5 meter afstand – of zelfs helemaal online 
– verandert niet alleen het werk van leraren, maar ook dat van wie geen 
lesgeeft, een schoolleider bijvoorbeeld of een ICT’er. In deze Vives Magazine 

een tweeluik.

Medewerker ICT in tijden van corona

Verder hadden ze inlogproblemen met de software, zelf en voor de 
kinderen. De software-uitgevers hadden namelijk alles zo ingericht dat 
leerkrachten op school makkelijk met hun groep als geheel konden 
inloggen. Dat werkte prima en handig, totdat de kinderen individueel 
vanuit huis moesten inloggen. Daar hadden we vooraf nauwelijks over 
nagedacht. Om dit op te lossen moest de ICT-coördinator van elke 
school aankloppen bij de verschillende uitgevers: bij Heutink-ICT, bij 
Basispoort en bij ParnasSys. Het was voor iedereen behoorlijk hectisch 
en verwarrend. Vooral in het begin heb ik heel veel uitleg moeten 
geven. Het duurde wel een week of twee, drie voordat alles soepel 
liep. Gelukkig hoefde ik niet alles alleen te doen. De medewerkers 
van firma Heutink-ICT verdienen hier echt een compliment – dat mag 
ook weleens gezegd worden. Zij hebben vanaf de eerste dag van de 
scholensluiting enorm hun best gedaan om alles werkend te krijgen. 
Ze stonden klaar voor alle vragen, ze hebben ontzettend veel (gratis) 
begeleiding en training gegeven en ze hadden in een mum van tijd 
allerlei uitlegfilmpjes online staan. Daar was ik echt heel blij mee.”

Wat voor invloed heeft corona op jouw werk? 
“Mijn manier van werken is niet erg veranderd. Ik werk normaal vanuit 
kantoor, sinds maart 2020 doe ik hetzelfde werk vanuit huis. Op 
gebied van ICT-beheer ben ik een soort spin in het web. Ik regel, stuur, 
beantwoord vragen en ontzorg iedereen altijd al zoveel mogelijk. Dat 
ontzorgen en ondersteunen met techniek was in deze periode extra 
belangrijk: leerkrachten hadden hun handen vol op didactisch gebied. 
Dus ik heb wel véél meer uren gedraaid die periode, ook buiten mijn 
officiële werkdagen. Daar moet ik wel een beetje mee oppassen; als 
ik niet uitkijk, ben ik voortdurend aan het werk. Maar ach, iederéén 
heeft toch z’n benen onder z’n lijf vandaan gelopen? Het was zo’n 
uitzonderlijke situatie!”

Wat viel jou op aan de manier van omgaan met ICT van 
leraren?
“Uiteindelijk wilden de meeste leerkrachten toch het liefst gewoon 
hun hele klas tegelijk zien en dan aan de hele groep instructie geven. 
Hun normale manier van lesgeven in een lokaal probeerden ze om te 
zetten naar digitale lessen. Dat is leuk voor even, voor een kringgesprek 
en om elkaar te begroeten. Maar instructie op die manier lijkt mij niet 
ideaal; je kan op je scherm nooit 30 kinderen in de gaten houden. Het 
zou handiger zijn om groepjes te maken van kinderen die een beetje bij 
elkaar aansluiten qua niveau en dan aan die groepjes instructie geven. 
Als ICT’er denk ik: ‘Gebruik de tools die er zijn en deel je onderwijs wat 
anders in.’ Maar leerkrachten weten soms niet goed welke tools er zijn 
om hen te ondersteunen; vóór corona hadden ze daar eigenlijk maar 
weinig interesse in.”

Welke goede ontwikkelingen zag jij in deze tijd?
“Ik vond het bijzonder om te zien dat leerkrachten opeens wel over 
hun ICT-aversie heen konden en durfden stappen – en opeens bleken 
ze heel veel te kunnen, soms tot hun eigen verbazing. Filmpjes maken 
bijvoorbeeld, dat vonden ze altijd nogal spannend. Maar nu het moest, 
in het belang van de leerlingen, deden ze het gewoon! De een was er 
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wat handiger in dan de ander, vaak hielpen ze elkaar. Vooral tijdens de 
eerste lockdown was de saamhorigheid groot. Er werd veel expertise 
uitgewisseld, ook stichtingbreed. Dat vond ik echt heel tof om te zien. 
Om ook leerlingen die ze niet zo goed in zicht hadden erbij te betrekken, 
gingen ze massaal beeldbellen; ook de leerkrachten die dat nog nooit 
hadden gedaan. Want in gezinnen waar geen computer of tablet in huis 
is, is vaak wel een mobiele telefoon. Ik vond leerkrachten echt inventief 
in het onderhouden van contact met leerlingen en ouders. Ze gingen 
ook wel dingen langsbrengen, schoolwerk of een verrassing. De ouders 
van een van onze scholen kregen alle benodigdheden bezorgd om in 
het weekend samen met de kinderen een appeltaart te bakken. Gezellig, 
lekker, en met een onderwijskundig aspect: samen een recept lezen, 
ingrediënten afwegen. Verder ben ik supertrots op de ICT’ers binnen 
de scholen! Zij hebben alle veranderingen geweldig flexibel opgepakt 
allemaal. En het meest prettige om te ervaren, is dat mensen ICT niet 
meer alleen als last en noodzakelijk kwaad zien, maar dat ze ook de 
voordelen beginnen te zien. ‘Kan ik echt zomaar vanuit huis werken?’ 
was voor velen een eyeopener.”

Was de tweede schoolsluiting heel anders?
“Ja. Alle scholen hadden – op basis van de lering die ze hadden 
getrokken uit de eerste keer – een plan klaar voor een eventuele 
volgende schoolsluiting. Dus ze hoefden niet halsoverkop om te 
schakelen en hadden al ervaring met op afstand lesgeven. En zo nodig 
wisten ze de instructiefilmpjes van de verschillende softwarefirma’s te 
vinden. Ze konden zichzelf veel beter redden dan de eerste keer. Het 
liep dan ook veel minder storm met vragen aan mij. Mooi dat ze het 
zelf konden oplossen en mij niet nodig hadden, maar wel jammer dat 
de scholen meer op zichzelf waren gericht en er zo tussen de scholen 
onderling minder contact en saamhorigheid was.”

Heb jij zelf in die tijd nog dingen nieuwe geleerd of 
voor het eerst gedaan?
“Online vergaderen deed ik vroeger eigenlijk nooit. Dat gaat me nu 
steeds beter af. In het begin liepen onze vergaderingen nogal uit qua 
tijd, omdat iedereen het zo fijn vond om weer eens bij te kunnen praten. 
We spraken af om het to the point te houden en dat lukt nu aardig. Wat 
ik zelf echt mis, is het gewoon even bij elkaar binnen kunnen lopen. 
Gezellig voor koffie en een praatje, maar ook om iets over het werk te 
vragen. Ik moet voor mezelf erg opletten dat ik toch vragen blijf stellen, 
in plaats van te denken: ‘Ik los het zelf wel op’. Even iets checken bij een 
ander kan soms heel veel frustratie of werk besparen.”  

Meer informatie
Twitter: @RJoch
cnsede.nl

Roeline Jochemsen is 23 jaar geleden de ICT ‘ingerold’ via de 
computerhoek op de basisschool van haar kinderen. Al snel was zij 
computerjuf. Het onderwijs beviel haar zo goed dat ze onderwijsas-
sistent werd bij stichting CNS Ede. Ze had er plezier in om leerlingen 
met ICT-tools te motiveren tot oefenen en om hen zo succeserva-
ringen te laten opdoen. In 2016 werd ze bovenschools medewerker 
ICT. Ze houdt zich voor de hele stichting bezig met het functioneel 
beheer. En ze organiseert bijeenkomsten en pizzasessies van de 
bovenschoolse werkgroep ICT. “De komende pizzasessie – over 
serverloos werken – zal online plaatsvinden, maar uiteraard wel met 
echte pizza, langsgebracht door de plaatselijke pizzabakker.”
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Tussen virus en
vertrouwen

Directeur Bart Vervoort wisselde in de zomer van 2020 van basisschool 
in Amsterdam, van Bijlmerhorst naar De Polsstok. Een telefonisch 

interview in het februariweekend voor de heropening van het po.

K
un je typeren wat dat inhoudt, schoolleider zijn in tijden van 
corona?
“Schoolleiderschap in deze tijd vergt ontzettend veel lef 
en vertrouwen. Je moet houden van problemen oplossen, 

plotseling – voorheen onbekende – verantwoordelijkheden dragen, 
eigengereid zijn en speelruimte opeisen, ervan overtuigd zijn dat het 
wel goed komt en dat vertrouwen ook uitstralen. Verder is het zaak 
om enorm veel oog te hebben voor details en tegelijk heel dicht bij je 
mensen te blijven – zowel bij je team, als bij je leerlingen en hun ouders 
– terwijl dat in fysieke zin niet kan. Ik denk steeds vanuit twee credo’s. 
Ten eerste: ieders veiligheid voorop, die van mijn teamleden in de eerste 
plaats. En ten tweede, daaraan gerelateerd: quarantaines voorkomen, en 
daarmee onderwijstijd behouden.”

Vertel eens over die details; wat heb je geregeld voor 
de heropening?
“Voor de veiligheid is vooral afstand houden en voorkomen van drukte 
van belang. In het ene schoolgebouw is dat makkelijker te regelen dan 
in het andere. De Polsstok is ingedeeld in vier units: groep 1-2, 3-4, 5-6 
en 7-8. Die vier units hebben hun eigen deel van het gebouw: een grote 
middenruimte, met daaromheen vier lokalen. Dat lijkt ideaal. Maar 
om van buitenaf in een unit te komen, moet iedereen door een smal 
gangetje met links en rechts een compartiment wc’s. In dat gangetje 
moeten ongeveer 80 jongens aan de ene kant zijn om te plassen en 80 
meisjes aan de andere kant. Dat wordt al gauw een heksenketel. Ik heb 
daarom een buitenspeelrooster gemaakt met een daarop aansluitend 
plasrooster. Tussen twee plasperiodes in desinfecteert de conciërge 
telkens alle wc’s, kranen en deurknoppen. Een plasrooster, twee jaar 
geleden klonk dat bespottelijk; maar door dit soort details is veel 
winst te behalen om de kans op besmettingen en op quarantaines te 
beperken.”

Heb je nog meer veranderd aan de dagindeling?
“Ja, we hadden een rooster inclusief overblijf van half 9 tot kwart over 
2. Voorlopig passen we dat aan: we schrappen de uitgebreide pauze en 
werken (met een kwartiertje buitenspeelpauze) door tot 1 uur. Daarmee 
voorkom je het heen-en-weer geloop en het uitwisselen van eten dat 
bij de overblijf hoort. De kinderen eten nu iets kleins op een door de 
leerkracht bepaald moment, terwijl ze verder werken of bijvoorbeeld 
naar het Jeugdjournaal kijken. Ik heb zelfs strikt omschreven wat 
kinderen bij zich mogen hebben: twee gesmeerde boterhammen en een 
stuk fruit. Ja, het is echt nodig om dat zo te reguleren, anders komen er 
hele maaltijden mee naar school, dat is niet handig in deze tijd. Zo kost 
het per dag een half uur werktijd; jammer, maar met één voorkomen 
quarantaine hebben we dat teruggewonnen.”

Hoe vul jij in deze tijd ‘dicht bij je mensen blijven’ in?
“De oude directeur van De Polsstok is vertrokken in coronatijd, zonder 
goed afscheidsfeest, en ik kwam in coronatijd. Dat was voor iedereen 

Schoolleider in coronatijd
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Tussen virus en
vertrouwen

best ongemakkelijk, slechts weinig mensen kenden mij. Daarom heb 
ik mezelf op allerlei manieren zo dichtbij mogelijk gepresenteerd 
aan ouders en kinderen. Ik ben ik al snel actief geworden op Social 
Schools, de app die deze school gebruikt als communicatiemiddel 
met de ouders. De eerste weken ging ga ik aan het begin en het 
eind van de dag op een verhoginkje op het schoolplein staan met 
een theatermicrofoon op, zodat ik de ouders die hun kind kwamen 
brengen of halen, kon toespreken. Geregeld sta ik wat te kletsen bij het 
hek. Of ik maak muziek met kinderen op het plein, lekker een beetje 
trommelen. En natuurlijk sta ik elke ochtend bij een van de vier deuren 
om, samen met ondersteunend personeel, kinderen te begroeten, 
zodat alle leerkrachten in de klas kunnen blijven om de kinderen daar 
te ontvangen. Of ik ga kleuters ophalen die bij het hek moeten worden 
afgezet door vader of moeder. Ik probeer dan het vertrouwen uit te 
stralen dat de kinderen in goede handen zijn. Op allerlei manieren 
probeer ik zo toch kennis te maken en dichtbij te komen.”

En met je team?
“Toen ik twaalf jaar geleden op Bijlmerhorst begon, voerde ik de 
gezamenlijke lunch in: samen in alle rust eten, met lekkere en gezonde 
verwen-dingen op tafel, en echt goede ko� ie en thee. Dat bleek een 
gouden greep. Gezellig een beetje bijpraten, verbinding met elkaar 
voelen, van alles samen delen, elkaar helpen, uitwisselen: ‘Hoe doe jij 
dat nou met dat kind of met dat lesonderwerp?’ Ook als mensen het 
ergens moeilijk mee hebben, komt dat vrij gemakkelijk aan de orde. 
We bouwden zo een teamcultuur op van delen, uitwisselen en elkaar 
steunen, zonder dat daar urenlange vergaderingen voor nodig waren. 
Dat samen lunchen had ik ook meteen op De Polsstok willen invoeren, 
maar dat kan echt niet in deze tijd. Het is met aangepaste pauzes wel 
gelukt om iets dergelijks te creëren per unit. Dan zitten de leerkrachten 
en eventueel een onderwijsassistent en een van de IB’ers samen aan 
tafel in de personeelsruimte lekker te eten en de dag door te praten. 
Ik probeer mijn team zoveel mogelijk te faciliteren, blij te maken en 
te verwennen. Door bij de deur te staan bij de start van de dag, door 
te zorgen dat ze toch zeker 20 minuten ongestoord kunnen lunchen, 
door af en toe (coronaproof) te trakteren. Waarmee ik wil uitstralen: 
‘Hartstikke fijn dat je zo hard werkt, dat waardeer ik enorm!’ Meer dan 
in normale tijden moet ik mijn teamleden in de gaten houden. Vooral 
de mensen die alleen wonen, hebben het behoorlijk zwaar in deze 

Nadat Bart Vervoort schoolmuziek studeerde aan het Sweelinck con-
servatorium, fietste hij heel Amsterdam door om muziekonderwijs te 
geven. Als zij-instromer deed hij (in 2003) in sneltreinvaart de pabo, 
waarna hij fulltime leerkracht werd van groep 7 en groep 8. Aan het 
eind van het eerste jaar van de schoolleidersopleiding ging Bart aan 
de slag op Bijlmerhorst. Elf jaar later, in september 2020, stapte hij 
over naar De Polsstok.

coronatijd. Hun sociale leven is weggevallen, geen gezellige dingen 
doen met vrienden, in hun eentje eten, met een bord op schoot en 
alleen Netflix als gezelschap… Dat hakt er enorm in, dat moet je niet 
onderschatten. Veel van hen komen uit behoefte aan aanspraak ook 
tijdens de schoolsluiting naar school om vandaaruit de online lessen te 
verzorgen. Dan gaan we na afloop geregeld een wandelingetje maken, 
even een-op-een-aandacht, even bijpraten, proberen het vertrouwen 
over te brengen dat het wel goed gaat komen. Zo probeer ik de human 
touch te hanteren, ook nu de arm om de schouder die wellicht het best 
zou helpen, helaas onmogelijk is.”

Na Bijlmerhorst koos je voor de buurschool 
De Polsstok; wat heb jij met de Bijlmer?
“De Bijlmer is een fantastische buurt die zich zeer positief aan het 
ontwikkelen is, maar waar tegelijkertijd ook allerlei knelpunten zitten. 
Er is hier zo veel werk te verzetten; mooi, maatschappelijk relevant 
en uitdagend werk. In elf jaar tijd lukte het om Bijlmerhorst om te 
vormen van een zeer zwakke school tot een school waar een geolied 
samenwerkend team aan leerlingen heel veel extra kansen biedt om 
zich te ontwikkelen. De Polsstok heeft een heel eigen ontwikkeling te 
gaan, met een schat aan mogelijkheden. Ik ben blij daar leiding aan te 
mogen geven… in mijn geliefde Bijlmer.” 
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Het is geen verrassing dat COVID-19 digitalisering in het 
onderwijs in een grote versnelling heeft gebracht. Hybride en 
afstandsonderwijs deden als nieuwe werkvormen hun intrede. 
Maar is elke school, elke ICT-coördinator hier wel klaar voor? 
Uit studie blijkt dat nog onvoldoende leerlingen toegang hebben 
tot een kwalitatieve laptop. De koopkracht van elke ouder is 
namelijk anders. Bovendien wordt er vaak gebruikgemaakt van 
verschillende platformen, waardoor leraren en ICT-coördinatoren 
moeten switchen tussen bijvoorbeeld Google G Suite for Education 
en Microsoft 365. De uitdagingen voor ICT-coördinatoren zijn dan 
ook groot: van organisatie tot opvolging van alle laptops binnen en 
buiten de school. 

1. KWALITATIEVE HARDWARE 
AFGESTEMD OP DE FINANCIËLE 
DRAAGKRACHT VAN DE OUDERS
Ouders en leerlingen moeten een aanbod 
voorgesteld krijgen dat enerzijds beantwoordt aan 
de behoeften van hun kinderen, zoals de juiste 
capaciteit, een ontspiegeld scherm en voldoende 
batterijduur. Anderzijds moet het aanbod ook 
toegankelijk zijn voor de ouders. De mogelijkheid 
om zowel aan te kopen als maandelijkse af te 
betalen moet standaard aangeboden worden.  

2. TOEGANKELIJKE 
SOFTWARE EN 
BEHEERPLATFORMEN 
OM DE ICT-COÖRDINATOR 
TE ONDERSTEUNEN
Een laptop op school is stap één, maar daar 
komt nog heel wat bij kijken. De administratieve 
opvolging, de configuratie van laptops, het 
aanbieden van en de beveiliging van het 
schoolnetwerk komen allemaal bij de ICT 
coördinator terecht. Diverse beheersoftware, 
zoals Intune for Education en administratieve 
platformen, zoals Management For Schools 
kunnen ervoor zorgen dat ICT-coördinatoren 
efficiënter en sneller kunnen werken. 

3. OPLEIDING VOOR DE TOEKOMST
De digitalisering in het onderwijs staat niet 
stil. In tegendeel, elke dag wordt een nieuwe 
digitale tool aangekondigd. Welke kiest u? Welke 
sluit het meeste aan bij de behoeften van uw 
school? Daarom is opleiding voor de toekomst 
een belangrijk element in onze aanpak. Via 
Signpost Academy worden zowel technische als 
pedagogische opleidingen in het gebruik van 
digitale tools aangeboden aan schoolteams. 

De toekomst van het digitale onderwijs ziet er veelbelovend uit. Kies daarom voor een ervaren ICT-
partner als Signpost om u en uw schoolteam te begeleiden. Samenwerking en een totaalaanpak zijn 
cruciaal om digitalisering te laten slagen!  

WAT BRENGT DE TOEKOMST? 
De uitdagingen vragen om een kortetermijnoplossing. Op lange 
termijn kan er ook nagedacht worden over de aanpak en organisatie 
van laptops binnen en buiten de school. Signpost biedt hiervoor 
ondersteuning, want een doeltreffende aanpak gaat verder dan een 
kwalitatieve laptop. Toegankelijke software, beheerplatformen en 
opleidingen voor het schoolteam zijn ook cruciaal in dit verhaal. 

DIGITALISERING IN 
HET ONDERWIJS 
MET SIGNPOST

Kijk voor 
opleidingen 
op maat op 
signpost.nl
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STEAM Challenge set
STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts 
& Mathematics. Alles rondom wetenschap en techniek en 
maakonderwijs dus. De challengekaarten dagen je uit om een 
oplossing te zoeken voor een bepaald probleem. Feitenkennis 
staat niet voorop, het gaat om denken, doen en delen. De kaarten 
bieden veel hints en mogelijkheden om tot oplossingen te komen. 
De challenges zijn voorzien van video’s en een handleiding 
waardoor het ook een thuisopdracht zou kunnen worden. De 60 
kaarten worden opgeborgen in een stevige houten kaartenbak.
heutink.nl/kennis-info/artikel/623-thuis-aan-de-slag-met-steam

Smartrope – touwtje springen
Onze conditie heeft, nu veel sportvoorzieningen gesloten zijn, wel wat aandacht 
nodig. Veel mensen kampen ook met wat extra (corona)kilo’s. Die spring je er 
met dit slimme springtouw snel weer vanaf. Via een app op je smartphone of je 
sporthorloge houd je zicht op het aantal keren dat je springt en de calorieën die 
je verbrandt. Of je stelt bijvoorbeeld een intervaltraining in. De Smartrope is er in 
drie varianten. De meest simpele variant werkt met een batterij, de anderen zijn 
oplaadbaar. De LED-variant maakt tijdens het springen met het springtouw via 
LED-lampjes allerlei data zichtbaar. Een superleuke manier om weer helemaal fit te 
worden. En dat kun je natuurlijk gewoon op het schoolplein of in de gymzaal doen.
https://bit.ly/3rZ9YU4

DJ in the school
Een van de populairste Nederlandse 
exportproducten zijn onze DJ’s. Wie heeft er 
niet gehoord van Tiësto, Hardwell, Afrojack 
of misschien Mental Theo? Wie droomt er 
niet van om een keer zelf de knoppen te 
kunnen bedienen en je eigen muziekcreaties 
te ontwerpen? Met deze DJ-controller 
Pioneer DDJ400 kun je ontdekken of jij het 
in je hebt om DJ te worden. Speel met loops, 
beats en e� ecten en creëer je eigen tracks. 
Een set met ontzettend veel mogelijkheden 
en uitbreidingen mocht je de basis al onder 
de knie hebben. Succes gegarandeerd in de 
klas. 
bax-shop.nl/dj-controller/pioneer-ddj-400

ToolsToolsTools

LEGO Bricq Motion
De LEGO masters zijn weer begonnen op 
televisie. Het laat opnieuw zien dat je met 
LEGO echt alles kunt maken. LEGO bedenkt 
jaarlijks vele nieuwe sets rondom diverse 
thema’s. De onderwijslijn is inmiddels al 
aardig uitgebreid. In deze set draait het om 
beweging. Bewegende onderdelen, maar 
zonder gebruik te maken van elektronica. 
Dus denk dus niet aan motortjes maar 
aan tandwielen, veerkracht en gewichten. 
De hele set bestaat uit meer dan 500 
losse onderdelen en is voorzien van fijn 
lesmateriaal. Een mooie aanvulling bij 
de lessen wetenschap en technologie of 
science. De set biedt veel mogelijkheden 
tot samenwerking tussen leerlingen. De set 
is bedoeld voor het gehele basisonderwijs. 
Je kunt het zien als vervolg op de Duplo 
Steam set.
derekenwinkel.nl/bricq-motion-essential-
set.html

Sportcamera met wifi
Foto’s maken doe je tegenwoordig meestal 
met je smartphone. Bij jonge kinderen 
is dat lastiger, die hebben meestal geen 
eigen telefoon. Maar foto’s maken vinden 
ze wel heel leuk. Natuurlijk kun je dan 
tablets gebruiken maar er gaat toch 
niets boven een echte camera. Deze 
Sportcamera kan tegen een stootje. 
Doordat hij voorzien is van een app kun je 
hem op de camera bedienen maar ook via 
een tablet. De camera is waterproof.
webshop.ictleskisten.nl/product/tts-
sports-camera-with-wifi/

Sterrenprojector
Deze sterrenprojector kan zorgen voor een sprookjesachtige rustige sfeer 
in bijvoorbeeld een snoezelruimte of een poppenhoek. Sterrenprojectoren 
zijn er in diverse prijsklassen. Deze variant werkt met verschillende 
lichtkleuren die van invloed zijn op emoties en sferen. De projector heeft een 
afstandsbediening waardoor je hem eenvoudig kunt bedienen. Prachtig bij 
een project rondom de ruimte. Om samen met de leerlingen van te genieten. 
https://bit.ly/3tyub3p 



Nepnieuws. 
Weet jij nog wat waar is?

M
ensen creëren om verschillende redenen nepnieuws. 
In Nederland wordt nepnieuws vooral verspreid om 
geld te verdienen. Hoe vaker er op een artikel wordt 
geklikt, hoe meer er verdiend wordt. Maar mensen 

maken ook nepnieuws om meningen te beïnvloeden, bijvoorbeeld 
in de aanloop naar verkiezingen. Uit onderzoek van NoTies[1] dat 
Netwerk Mediawijsheid liet uitvoeren, blijkt dat bijna zeven op de tien 

Misleidende teksten, verdraaide cijfers en gemanipuleerde beelden. Allemaal vormen 

van nepnieuws. Dat is natuurlijk niks nieuws, zelfs in de oudheid werd al nepnieuws 

verspreid. Maar tegenwoordig gaat verspreiding veel sneller. Nieuwe technologie en 

sociale media hebben het creëren en het in omloop brengen van nepnieuws veel 

eenvoudiger gemaakt. Tegelijkertijd blijken wij als mens ook nog eens gevoelig voor 

nepnieuwsachtige berichten. Zijn we verloren in de strijd tegen nepnieuws? Netwerk 

Mediawijsheid denkt van niet en lanceert daarom www.isdatechtzo.nl. Een website met 

handige tips om informatie op betrouwbaarheid te beoordelen en waar je meer kunt 

leren over de werking van nepnieuws.

Nederlanders zich zorgen maken over de invloed van nepnieuws. Denk 
bijvoorbeeld aan de invloed van nepnieuws op ons stemgedrag of 
berichtgeving over het coronavirus en vaccinaties.

Gemanipuleerde beelden
Vaak gaat nepnieuws gepaard met een video of foto. Beeld kan een 
verhaal kracht bij zetten waardoor iets geloofwaardiger wordt. Dat 
ervaarde ook Sonia Pareira. Sonia zag een video voorbij komen waarin 
vogels dood op de grond lagen door de gevolgen van 5G. In een rap 
tempo raakte ze verstrikt in een web van complottheorieën. Sonia: ‘Je 
denkt dat als je iets ziet dat het dan wel zal kloppen. Ik zie het immers 
met mijn eigen ogen. Maar ik was me er niet van bewust dat je met een 
video veel in elkaar kan monteren.’ Uiteindelijk lukte het Sonia beter nep 
van echt nieuws te onderscheiden. Sonia: ‘Het is belangrijk om je niet te 
laten leiden door maar één stroom van informatie, probeer ook andere 
bronnen tot je te nemen voor je ergens een mening over vormt.’

tekst: Netwerk Mediawijsheid26
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[1]  In opdracht van Netwerk Mediawijsheid heeft onderzoeksbureau 
No Ties een onderzoeksrapport ontwikkeld over nepnieuws in 
Nederland. Het doel van dit onderzoek is achterhalen of Nederlan-
ders weten wat nepnieuws is, hoe ze dit kunnen herkennen en hoe 
ze over nepnieuws denken. 

Klik hier voor de resultaten: https://www.mediawijzer.net/?smd_
process_download=1&download_id=97258

Nepnieuws. 
Weet jij nog wat waar is?

Luie hersenen
Hoe kan het dat wij als mens zo gevoelig zijn voor nepnieuws? Hoog-
leraar Klinische Neuropsychologie Margriet Sitskoorn legt uit waarom 
het zo lastig is om onderscheid te maken tussen echt en nep nieuws. 
Margriet: ‘Ons brein is eigenlijk een beetje lui en daarom heel makkelijk 
voor de gek te houden. We zijn gevoelig voor beïnvloeding van buitenaf 
en worden daardoor snel misleid. Nepnieuws geeft vaak sterke emotio-
nele prikkels die onze aandacht trekken. Als het je vervolgens ook nog 
persoonlijk raakt en het voelt ‘lekker’ dan zijn we snel geneigd om iets 
aan te nemen als werkelijkheid.’
 

Wil jij weten of informatie betrouwbaar is? 

Doe de check op www.isdatechtzo.nl/doe-de-check. 

Verder vind je op de website verhalen en tips van experts 
Theo Gevers en Margriet Sitskoorn en ervaringsdeskun-
dige Sonia Pareira. Ook vind je er materiaal om je verder 
te verdiepen of aan de slag te gaan met leerlingen. 
Zie daarvoor de pagina ‘meer leren’. 

Verbeterde technologie, snellere verspreiding en luie hersenen. 
Je zou bijna denken dat strijden tegen nepnieuws een verloren 
zaak is. Gelukkig zijn er een paar dingen die je wel kan doen. 
Margriet Sitskoorn geeft de volgende tips:
 
1. Zoek informatie die niet in jouw straatje past

Bedenk dat jouw werkelijkheid niet de enige is. Als je nieuws 
tegenkomt en je twijfelt over de echtheid, ga op onderzoek uit.

2. Let op bij sterke emoties

Op het moment dat een filmpje een heftige emotionele reactie 
oproept, kan het heel goed zijn dat het nieuws nep is. Doe dan 
een extra check om te controleren of het nieuws wel klopt. 
Nepnieuws speelt vaak in op emotie.

3. Verspreid zelf geen nepnieuws

Dat houdt in dat je soms twee keer moet nadenken voor je 
nieuws verspreid. Je denkt misschien dat jouw bereik niet zo 
groot is, maar als we dat allemaal denken, krijgt nepnieuws 
toch opeens een heel groot bereik. Neem je verantwoordelijk-
heid! Als we dat allemaal doen, komt het best wel goed.

Tips

Ons brein is eigenlijk 
een beetje lui en 
daarom heel makkelijk 
voor de gek te houden

Deepfake
Daarnaast wordt het door verbeterde technologie steeds lastiger om 
nep van echt nieuws te onderscheiden. Zo vertelt ook hoogleraar 
Computervisie Theo Gevers van de Universiteit van Amsterdam. Hij doet 
onderzoek naar de techniek ‘deepfake’. Dit is een techniek die wordt 
gebruikt voor het samenstellen van menselijke beelden met behulp van 
computers. Met deze software kun je iemand dingen laten zeggen of 
doen die hij of zij in werkelijkheid nooit gezegd of gedaan heeft. Theo: 
‘Er zijn tegenwoordig apps waardoor je vrij eenvoudig een goede deep-
fake kan maken. De techniek is inmiddels zo goed dat het steeds lastiger 
wordt echt van nep te onderscheiden.’ 
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Even voorstellen
Mijn naam is Susan Spekschoor en ik werk als leerkracht op De Ziep. Deze VSO-school geeft onderwijs aan leerlingen (12-20 jaar) met een verstandelijke of meervoudige 

beperking. Daarnaast verzorg ik onder meer presentaties en workshops rondom inzet van iPad en apps in het onderwijs en geef ik trainingen. Via mijn site houd ik jullie graag op 
de hoogte van de (tijdelijk) gratis en nieuwste apps voor kinderen en het onderwijs. Regelmatig schrijf ik recensies en blog over diverse onderwijsmaterialen. Ben je nieuwsgierig 
geworden? Neem dan een kijkje op susanspekschoor.nl. Volg mij op Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn en/of Instagram om op de hoogte te blijven. Dit schooljaar zal ik in deze 

rubriek diverse apptips met jullie delen.

OkiDoki 1– PO 
Geschikt voor iPad – € 2,29
In de app gaan kinderen aan de slag met rekensommen. De volgende sommen kunnen geoefend worden: optellen tot en met 5 of 6, aftrekken tot en met 5 
of 6, optellen en aftrekken tot en met 5 of 6. In totaal bevat de app dus zes opdrachten. Maak een keuze en je komt bij de oefening. Links zie je de sommen 
in beeld met een gekleurde stip. Rechts zie je de antwoorden met een witte stip. En daarnaast losse gekleurde stippen. Sleep de gekleurde stip van de som 
naar het juiste antwoord. Heb je alles goed? Dan kom je na een compliment weer in het menu. Deze oefening krijgt een vinkje. Heb je één of meerdere 
antwoorden fout dan maak je de oefening nog een keer. Bij de goede antwoorden blijven de stippen op de plek. Alleen de fout gemaakte sommen maak je 
nog een keer. Je kunt deze app vergelijken met de knijpkaarten. Naast deze app zijn de oefeningen ook gratis als pdf te downloaden: https://bit.ly/3l0o3hv 
Een educatieve app voor jonge kinderen, eenvoudig in gebruik en daardoor goed in te zetten tijdens de rekenles. 

Color Dots – PO
Geschikt voor iPad en iPhone – € 3,49
De app Color Dots is geschikt voor de ontwikkeling van oog-handcoördinatie. Ook actie-reactie en fijne motoriek spelen een rol bij deze app. In beeld zie je 
gekleurde stippen. Ze blijven net zo lang bewegen totdat je ze aanraakt. Dan verdwijnen ze. In het menu kun je onder andere de volgende mogelijkheden 
aanpassen: dikte van de lijn om de stip heen, grootte van de stip, snelheid van bewegen, aantal stippen en wel of niet onbeperkt en muziek. De app is 
geschikt voor jonge kinderen. 

Rijmen maar – PO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 2,29
In de app Rijmen maar maakt het kind kennis met rijmklanken en oefent het kind hiermee. In het menu staan vier verschillende oefeningen: rijmen, wat 
rijmt er niet, trek een lijn tussen de rijmwoorden en memory met rijmwoorden. Bij de instellingen kun je onder andere het aantal opdrachten per oefening 
aanpassen en kiezen uit het aantal kaartjes van de memory. Bij de eerste drie oefeningen ziet het kind afbeeldingen en geluidsknoppen. Er kan dus op eigen 
kracht gewerkt worden, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van de geluiden in de app. Bij de memory wordt het gekozen kaartje omgedraaid en 
het woord uitgesproken. De app bevat mooie oefeningen met duidelijke opdrachten. De kleurrijke afbeeldingen sluiten aan bij de belevingswereld van het 
jonge kind. En de woorden worden goed verstaanbaar uitgesproken. Een mooie app voor het onderwijs. 

VlinderMee – PO & VO
Geschikt voor Android en iPhone – Gratis

De ideale tijd om vlinders te spotten en te determineren. In de app vind je onder andere een onderdeel met ‘Herken de vlinder’. Je kunt zoeken op kleur, zoeken 
op naam of zoeken op familie. Een leuke opdracht in de lente en zomer is om kinderen buiten vlinders te laten zoeken en achter de juiste naam te komen. 

Door te zoeken op kleur kom je direct bij de vlinders met die kleur in de vleugels. Door verder te klikken, krijg je naast de naam en verschillende foto’s ook de 
maanden te zien waarin je de vlinder tegen kunt komen. Daarnaast nog meer informatie over de vlinder zelf. Deze app is goed te gebruiken door kinderen. 

Night Sky– PO & VO
Geschikt voor iPad en iPhone – Gratis (bevat in-app-aankopen)

Vergelijkbare apps over de sterrenhemel zijn er ook voor Android. Ontdek de sterrenhemel met deze app. Richt de app naar de 
hemel aan en ontdek welke sterren, planeten, sterrenbeelden en satellieten zich waar bevinden. Het beeld kan vergroot worden en 

je kan gegevens in de app vinden. Ook kun je lezen wanneer bijvoorbeeld de zon ondergaat op de plek waar je je bevindt, krijg je 
verschillende foto’s te zien en vind je uitgebreide informatie over de sterren, planeten, sterrenbeelden en satellieten. 

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

Prowise LearnProwise Learn
Een eigen adaptieve oefenroute voor elk kind

Met Prowise Learn krijgen je leerlingen automatisch herhaling én uitdaging waar nodig. Het programma 

is volledig adaptief en hierdoor oefenen je leerlingen altijd automatisch op hun eigen niveau en volgen 

hiermee een eigen oefenroute in een vrolijke en speelse leeromgeving. Als leerkracht hoef je hiervoor niks 

zelf in te stellen, maar volg je wel eenvoudig de voortgang van jouw leerlingen.

Gegarandeerd leerplezier en succes met Prowise Learn! 

Prowise GO 
Werk jij op jouw school al met ons online 

leerplatform Prowise GO? Dan zit het gehele pakket 

van Prowise Learn erbij voor al jouw leerlingen.

Start een gratis proefperiode 
Wil je Prowise Learn eerst een keer uitproberen? 

Start dan vrijblijvend en gratis een proefperiode.

Adaptiviteit
Zodra een leerling een opgave maakt, meet het systeem opnieuw de vaardigheid van de leerling. 

De volgende opgave wordt hierop gekozen. Dit heeft als resultaat dat elk kind automatisch opgaven op het 

juiste niveau krijgt. Het kan dus zo zijn dat het niveau van een kind varieert tussen de verschillende spellen. 

Rekentuin
Zelfstandig rekenen oefenen vanaf groep 1.

Words&birds
Online Engels oefenen naast de methode 

vanaf groep 5.

Taalzee
Spelenderwijs en online taal en spelling 

oefenen vanaf groep 1.
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Land boven water: 
digitale lesmodule 
over de waterbouw

De waterbouw is een kleine, maar belangrijke sector in Nederland. 
Dynamisch, innovatief en over de hele wereld actief. Maar wat houdt waterbouw 

precies in? Wat komt er allemaal bij kijken? En welke beroepsperspectieven 

heeft deze sector? Dat leren jongeren in het voorgezet onderwijs vmbo en havo/

vwo en studenten mbo met Land boven water.

Vmbo: de Nieuwe Afsluitdijk
Leerlingen van het vmbo gaan middels een simulatie aan de slag met 
het bouwen van de Nieuwe Afsluitdijk. Zo ontdekken ze wat waterbouw 
is en welke beroepsperspectieven de sector heeft.

Onderbouw havo/vwo: Marker Wadden
De onderbouw gaat middels een simulatie aan de slag met het bouwen 
van de Marker Wadden. Zo ervaren de leerlingen wat waterbouwers 
doen en hoe ze aardrijkskunde, economie en natuurkunde toepassen. 
Voor het vak biologie is er een aparte les over de wisselwerking tussen 
waterbouw en ecologie en hoe bij grote projecten die invloed hebben 
op het landschap gebouwd wordt met de natuur.  

Bovenbouw havo/vwo: Schiphol op zee
In de bovenbouw gaan de leerlingen onderzoekend en ontwerpend 
leren. Ze maken een ontwerp voor Schiphol op zee. Voor technasia is 
er een aparte opdrachtbeschrijving zoals technasiumleerlingen deze 
gewend zijn.

Mbo: de Nieuwe Afsluitdijk
Mbo-studenten krijgen de opdracht een alternatief technisch ontwerp te 
maken voor de Nieuwe Afsluitdijk. Daarvoor kiezen ze één onderdeel die 
ze helemaal uitwerken. Optioneel met maquette. 

Wat: digitale lesmodule over waterbouw op landbovenwater.nl 
Voor wie: leerlingen onderbouw en bovenbouw voortgezet 
onderwijs vmbo, havo/vwo én studenten mbo
Kosten: gratis

Link :
Ga naar landbovenwater.nl voor meer informatie.

Land boven water is ontwikkeld in opdracht van 
O&O-fonds Waterbouw.

VIVES 172

tekst: Robieke Roesink30



Voordelen van hybride leren met ViewSonic
Verbind docenten en studenten met oplossingen 

die zijn gemaakt voor het onderwijs

Waarom hybride onderwijs?
Overbrug de kloof tussen fysieke klaslokalen en digitaal leren.

Lever lessen en interacties 
van consistente kwaliteit in 

elke omgeving.

Totale integratie
Grootformaat en persoonlijke 

touchscreen-displays voor 
naadloos lesgeven en leren overal.

Zorg voor actieve participatie, 
samenwerking en feedback van 

studenten, zowel persoonlijk 
als op afstand.

Gemakkelijke overgang
Sta docenten en studenten toe om 

overal een klaslokaal te creëren 
met myViewBoard.

Maak gebruik van toegankelijke 
en inclusieve EdTech voor betere 

leerresultaten, overal en altijd.

Verbeterde flexibiliteit
Implementeer tegelijkertijd synchroon 

(en asynchroon) leren met een 
volledige reeks ingebouwde tools.

Verhoogde schaal
Open virtuele stoelen voor elke 
groep studenten met virtuele 
lessen met lage bandbreedte.
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Hoe kwam je bij je promotieonderwerp?
“Een jaar of zeven geleden was ik nog docent verpleegkunde aan 
Windesheim. Na een les kwam een vierdejaars studente – laat ik 
haar Vera noemen – naar me toe. Zij vertelde over haar moeilijke 
thuissituatie; ze kon studeren en de zorg voor haar terminaal zieke 
moeder eigenlijk niet meer combineren. Ze was heel somber en had het 
gevoel dat ze bij niemand terecht kon. Vera overwoog om – vlak voor 
haar afstuderen – af te haken, ze hield het niet meer vol. Ze vroeg me om 
hulp.

Ik ben haar gaan begeleiden; ik heb naar haar geluisterd, heb haar 
gesteund, gestimuleerd en geholpen met een planning maken. Dat was 
genoeg. Na het overlijden van haar moeder kwam ze terug naar de 
opleiding en slaagde glansrijk. En dat terwijl ze op het punt had gestaan 
om te stoppen… Dat raakte mij enorm. Ik realiseerde me: ‘Er zijn veel 
meer Vera’s, alleen vragen die niet allemaal om hulp, daar moet ik iets 
mee’. We hebben een project opgezet rondom studentenwelzijn en een 
paar jaar later heb ik daar mijn promotie van gemaakt.”

Wat kwam er uit je onderzoek? Hoe gaan deze 
inzichten het onderwijs vooruithelpen?
“Studenten blijken echt enorm onder druk te staan. Het 
studieprogramma is vol, ze voelen de druk om het goed te doen: vanuit 
de groep, vanwege het BSA (bindend studieadvies) en vanuit sociale 
media. Een factor die een heel positieve rol speelt bij studentenwelzijn, 
is ‘sense of belonging’, het gevoel erbij te horen, op je plek te zijn, 
gezien te worden. In grootschalige opleidingen, zeker in coronatijd 
met online lessen, vermindert dat gevoel. Daar moet het onderwijs dus 
wat mee! Op Windesheim is er intussen al veel veranderd. Er is veel 
geïnvesteerd in studentbegeleiding: met extra decanen en psychologen 
en met e-health. Aan de preventiekant worden de curricula opnieuw 
ingericht om de haalbaarheid en de studeerbaarheid daarvan te 
vergroten: minder toetsing, meer spreiding en de mogelijkheid tot 
flexstuderen, kortom: minder druk en meer ademruimte. Er wordt 
geprobeerd om de opleidingen zo kleinschalig mogelijk te organiseren, 
ook met grote studentenaantallen. En studentenwelzijn is opgenomen 
in de onderwijsvisie. Best grote stappen dus. Ook landelijk zijn er veel 
ontwikkelingen, op het ministerie OCW en in de Tweede Kamer staat 
studentenwelzijn op de agenda. Mooi om daaraan bijgedragen te 
hebben door mijn promotieonderzoek!”

Een promotietraject, een baan als hbo-docent en jonge 
kinderen: een pittige combinatie. Wat waren voor jou 
de ‘mogelijkmakers’ in deze tijd? 
“Het waren echt tropenjaren; dat geldt voor iedereen die promoveert. 
Zeker voor wie ‘buitenpromovendus’ is en er dus een heel andere baan 
naast heeft, is het maar de vraag of de eindstreep gehaald wordt. Mij is 
het gelukt. Dankzij mijn werkgever, die me in de eindfase de ruimte gaf 
om al mijn tijd te besteden aan mijn proefschrift. Dankzij mijn partner 
die thuis behoorlijk veel taken op zich heeft genomen – hij kookte 
bijvoorbeeld altijd – en me de ruimte gaf om met mijn werktijden te 
schuiven. Ik wilde de kinderen niet op de tweede plaats laten komen, 
dus zeker toen de scholen dicht waren, werkte ik ’s avonds en ’s nachts 
aan mijn proefschrift; in een stil huis kon ik heel productief zijn. En 
dankzij de geweldige begeleiding van mijn promotor en copromotor. 
Ik ken mijn eigen neiging om lastige onderdelen – zoals statistiek – uit 

Leerzame tropenjaren
Promoveren naast je drukke baan (b)lijkt een hele klus. Wat beweegt docenten 

om dit te doen? Bevalt het? Wat voor mooie ontdekkingen doen ze en welke hobbels 

moeten ze nemen? In dit nummer Jolien Dopmeijer, docentopleider aan het Teachers 

College van hogeschool Windesheim. Zij promoveerde op 5 februari 2021 aan de UvA 

op het onderwerp ‘studentenwelzijn’.

5 vragen aan een promoverende hbo-docent

tekst: Carla Desain32
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Mijn missie is om te zorgen 
dat studenten het beter krijgen

te stellen, uit angst om fouten te maken. Dus ik vroeg mijn begeleiders 
om dat in de gaten te houden. Ze hebben me inderdaad een paar keer 
stevig aangesproken toen ik te veel tijd besteedde aan interviews en 
presentaties over mijn onderwerp en te weinig aan het afronden van 
mijn proefschrift.”

Wat heb je er persoonlijk van geleerd?
“Ik ben als persoon enorm gegroeid. Toen ik destijds aan dit 
promotietraject begon, was dat deels om aanzien van anderen te 
verwerven. Doordat ik dit onderwerp vond – waar ik nog steeds zo 
warm voor loop en dat zo bij mij past – ben ik steeds meer vanuit mijn 
hart gaan werken. Natuurlijk doe ik het ook voor anderen, mijn missie is 
immers: ‘Zorgen dat studenten het beter krijgen’. Maar ik doe dat vanuit 
mijn hart, gemotiveerd en vol energie. Mensen voelen dat ik het oprecht 
meen, de boodschap komt daardoor goed over. De discussie komt echt 
op gang en zo kunnen studenten steeds beter geholpen worden.

Mijn verhouding tot de wetenschap veranderde ook. Ik voelde me 
nooit wetenschapper, ik kon mij niet identificeren met de universitaire 
wereld. Die blijft vaak steken in theorievorming, zonder te kijken 
waar de vraag van de praktijk ligt. Ik heb ontdekt dat ik wel degelijk 
wetenschap bedrijf – op een manier die dicht staat bij de mensen om 
wie het gaat: studenten en docenten. En als docentopleider kan ik de 
uitkomsten van mijn wetenschappelijke onderzoek meteen in m’n lessen 
inbrengen. Ook persoonlijk zat ik midden in mijn thema. Halverwege 
mijn promotietraject kreeg ik een auto-ongeluk; ik had een rood licht 
genegeerd, hoe symbolisch… Het jaar dat het me kostte om weer 
helemaal te herstellen, benutte ik om na te denken over: ‘Hoe komt dit? 
En wat ga ik eraan doen?’ Met hulp van een coach realiseerde ik me dat 
ik – net als de jongeren uit mijn proefschrift – steeds door bleef rennen. 
Dat ik geen fouten durfde te maken, mijn bestaansrecht probeerde te 
ontlenen aan de goedkeuring van andere mensen – en daar knetterhard 
voor werkte. Maar dat ik daarmee wel mijzelf volledig uit het oog 
verloor. Langzamerhand vond ik mijn eigen drijfveer en kon ik verder 
vanuit mijn hart werken. Hard werken geeft me nu energie.”

Leerzame tropenjaren

Dr. Jolien Dopmeijer studeerde hbo-Verpleegkunde aan 
Windesheim. Aan diezelfde opleiding ging ze zij – na enkele jaren 
in de verslavingszorg – later werken als docent. Tegenwoordig is zij 
zowel docentopleider bij het Teachers College van Windesheim als 
projectleider bij het Trimbos instituut.

Haar proefschrift Running on empty; the impact of challenging 
student life on wellbeing and academic performance, is te down-
loaden op tinyurl.com/Studentenwelzijn
Twitter: @JolienDopmeijer

Hoe was dat, een online promotieceremonie?
“Ik heb heel wat promoties meegemaakt in de mooie aula van de UvA. 
Als plaatjesdenker hield ik mezelf jarenlang voor ogen: ‘Op een dag sta 
ík hier, in vol ornaat, met mijn partner, kinderen, vrienden en familie om 
me heen’. In moeilijke tijden visualiseerde ik dat als mijn einddoel, om 
me aan op te trekken. Door corona viel dat beeld aan diggelen, een live 
ceremonie zat er echt niet in. Ik baalde enorm, ik had dit zo graag willen 
vieren met mijn dierbaren! Ik heb er één avond om gehuild en daarna 
besloten we: ‘We gaan er – binnen wat wél kan – iets geweldigs van 
maken!’ Dus ik heb een prachtige jurk gekocht, mijn haar gedaan en de 
mooiste locatie in ons huis uitgezocht. Beide paranimfen waren bij me 
thuis, uiteraard met afstand. Ieder van ons was heel mooi en feestelijk 
aangekleed en het huis was één bloemenzee. Vrienden en familie 
volgden de livestream. Mijn belangrijkste promotiethema is ‘sense of 
belonging’, nou zo voelde ik me helemaal: verbonden en op mijn plek. 
Het was echt geweldig! En de online verdediging van mijn proefschrift 
ging prima.”  

Kennisdeling in het MBO
met MBO Connect
Vanuit het mbo was er al langer een sterke behoefte om meer kennis 
met elkaar te delen en meer samen te werken. Tijdens corona en werd 

deze behoefte door het online lesgeven nóg groter.

De BVMBO heeft dit serieus genomen en is 
gestart met de ontwikkeling van een online 
community voor opleiders. De naam? MBO 
Connect. Passender kan het niet. MBO Connect 
is een community van, voor en door docenten 
en instructeurs, waar alle relevante kennis en 
informatie voor mbo-opleiders makkelijk op 
één plek vindbaar is. MBO Connect is de eerste 
landelijke online community van, voor en door 
mbo-docenten en instructeurs. 
Wanneer je je aansluit kun je er: 
•  Informatie en ervaringen over je vak 

vinden en delen door middel van 
publicaties en blogs bij verschillende 
thema’s; 

• Een vraag stellen via vraag&antwoord;
•  Samenwerken in landelijke netwerken 

zoals vakgroepen, projectgroepen, 
platforms, netwerken, etc.;

• Jouw stem laten horen via polls;
•  De mbo-kalender checken en aanvullen 

door activiteiten te uploaden;
•  In gesprek gaan met experts en 

onderzoekers uit het mbo van organisaties 
die met ons samenwerken;

•  Het laatste nieuws uit het mbo lezen via 
gepersonaliseerde nieuwsupdates.

Naast de opleiders zelf en de BVMBO, delen 
veel organisaties hun kennis. Het is prachtig 
en heel waardevol dat een heel aantal 
organisaties al enthousiast gereageerd heeft 
en dus (straks) te vinden zijn op MBO Connect. 
Denk bijvoorbeeld aan MBO Today, Skills 
Nederland, NCP Eqavet, stichting leerKRACHT, 
LOF, Leraar 24, stichting Ieder mbo een 
practoraat (Practoraten.nl) en ECBO.   

Meer weten? 
Ga dan naar mboconnect.nl

33

VIVES 172



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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Bertus Meijer 
Onderwijsenzo
facebook.com/onderwijsenzo

Literatuur:
Het is niet persoonlijk bedoeld. Voorkom dat je gekwetst wordt.

Baerbel Wardetski
Uitgeverij Forte – Baarn (2013)
ISBN 978 – 90 – 5877 – 207 7

V
an Dale geeft als betekenis bij kwetsen: krenken, beledigen. 
En wat we voelen is gekrenkt zijn. We zijn getro� en in onze 
gevoelens. We krijgen kritiek op ons als mens. We zijn daarin 
kwetsbaar. En dat doet pijn. Kwetsbaar betekent niet meer dan 

‘te kwetsen zijn’. Jij staat open voor kwetsen. Jij kan gekwetst worden. 
De sleutel ligt dus ook bij jou. Want mensen die onprettige dingen 
zeggen, zullen altijd blijven.

Omdat wij in het onderwijs werken met mensen, ligt gekwetst zijn altijd 
op de loer. Collega’s, ouders, de anderen, kinderen en directies. Iedereen 
kan de ‘ik ben gekwetst’ knop indrukken.

Er zijn twee manieren om met deze materie om te gaan:
1.  De emotionele manier
Velen van ons doen ons werk met 100% toewijding. Met hart en ziel gaan 
we elke dag weer vol goede moed aan de slag. We werken lang door, we 
maken overuren en verwaarlozen soms ons privéleven. De suggestie dat 
het gewoon werk is en dat je werkt voor het geld werkt bij sommigen als 
een rode lap op een stier. Het is not done om te zeggen. 

Los van het feit dat deze houding best minder professioneel (been there, 
done it) is, speel je de publieke opinie en de politiek enorm in de kaart. Ten 
koste van jezelf en ten koste van je collega’s die op een gezondere manier 
met dit werk omgaan. Ik kreeg ooit toegebeten: “Als je dit werk niet vol 
passie doet, ben je geen goede leerkracht.” Deze houding maakt je wel 
letterlijk “kwetsbaar”. Want de minste kritiek op je werk (en die krijg je) is 
dan kritiek op jou als mens. Ze raakt je in je roeping, ze raakt je in je passie, 
ze raakt je in je ziel. Als je zo in het vak staat, ben je vaak erg snel geraakt 
en gepikeerd. Zie dat maar eens tot je pensioen vol te houden. 

2. De professionele manier
Ouders hebben alle recht om emotioneel te reageren. Het gaat over 
hun kinderen. Daar past geen professionele zienswijze. Ouder zijn is 
hun professie niet. Maar wij moeten professioneel met deze emoties 
omgaan. Realiseer je om te beginnen dat de zender van de kwetsende 
opmerking niet alleen iets over jou zegt, maar vooral over zichzelf. Deze 
zit niet goed in zijn vel, deze voelt zich niet tevreden met zichzelf. Het is 
vaak een klacht in een lelijk jasje. En met klachten kun je gewoon profes-
sioneel omgaan.

Het is belangrijk dat duidelijk is welke rol van de twee jij speelt. We 
hebben de goedige neiging ons mee te laten slepen door de emotionele 
inbreng van ouders. Er ontstaat ruis op de lijn als je vervolgens je pro-
fessionele rol weer oppakt. Veel zaken kunnen door een goede intern 
begeleider opgevangen worden. Je bent geen sociaal werker, echtschei-
dingsbemiddelaar of medicus. Meet jezelf die rol ook niet aan. Zorg dat 
je weet wat voor jouw dagelijkse werk met de kinderen belangrijk is. En 
dat hoeft niet alles te zijn. Onze grens is duidelijk en onderaan de streep 
werkt het ook nog eens werkdrukverlagend.

Grenzen aangeven
Wanneer heb jij weleens tegen een ouders gezegd dat je bepaalde zaken 
niet accepteert? Da’s waarschijnlijk best lang geleden. Mijn norm is: accep-
teer ik dit gedrag van een bekende? Indien het antwoord ontkennend is, 
beëindig ik het gesprek met een opening voor een normaler verlopend 
vervolg. Je grens is duidelijk en over die grens is niet te praten.

Baerbel Wardetski (1) stelt dat jij beslist wat jou kwetst. Realiseer je dat 
het voor de ander soms niet meer dan een terloopse opmerking was. 

Na een krenking zijn we vaak woedend. Dat is volgens Wardetski een 
normale reactie. Hiermee schakelen we de pijn uit. Deze verwoestende 
woede herken ik bij mezelf. Mijn lichaam reageert met een schrikreactie. 
De krenking raakt dus een zere plek. Ga, als je tot rust bent gekomen, 
eens bij jezelf na welke zere plek ineens zo’n pijn doet. En daar zal je 
toch echt zelf iets mee moeten. Het is niet eerlijk te verwachten dat een 
onwetende ander dat doet. Jouw welzijn is toch niet afhankelijk van het 
gedrag van de ander?

Wat wel belangrijk is dat je je grenzen aangeeft. Als je je toch gekwetst 
voelt, mag de zender dat best weten. Waarom vinden het zo moeilijk 
om te zeggen dat je je gekwetst voelt door de ander? Wij hebben 
namelijk wel de neiging om ons nadien in de personeelskamer te uiten 
en los te gaan. De ouder die je kwetste weet van niets. Waarom zeg je 
niet gewoon tegen hem dat je gekwetst bent en dat je het een onpret-
tig gesprek vindt? Breek desnoods het gesprek af en laat wel de deur 
open voor een vervolgafspraak, maar eis dat dat op een normale toon 
gebeurt. Eis respect. En geef respect!

Werk is werk
Maar, zoals gezegd, bekijk je werk ook meer als werk. Werk dat je met 
100% inzet doet. Maar het blijft werk. Als je daarin ‘aangevallen’ wordt, 
word je zelf minder persoonlijk geraakt. Ik heb het helaas zelf ook 
moeten leren en hoop dat jullie niet door vallen en opstaan leren, maar 
gewoon meteen blijven staan. Daar waar ik ooit omviel. Dat je goed bent 
voor de leerlingen is evident. Maar je mag ook goed zijn voor jezelf. 

Gekwetst en beledigd zijn is een beetje de trend 
van deze tijd. Men kan over van alles gekwetst zijn 

en dat gretig op de sociale media dumpen. En de 

volgers huilen gretig met de wolven mee. Hetgeen 

weer bevestigend werkt.

Kwets-uren



Auteurrechthebbende: Stichting Kennisnet;
Fotograaf: R. Kersten;

Foto van: Lisette Neijzen

Voor de basisscholen van Stichting Jong Leren speelt digitale geletterdheid een 
belangrijke rol in het onderwijs. “Door onderdelen van digitale geletterdheid 

in het taalonderwijs te integreren zien we volop kansen om ons onderwijs 

betekenisvoller te maken”, vertelt stafmedewerker onderwijs en innovatie Lisette 

Neijzen. “Bovendien vinden we het niet meer dan logisch om onze leerlingen voor 

te bereiden op volwaardige deelname aan de samenleving.”

Z
e noemt haar werk een uit de hand gelopen hobby. Na jaren 
voor de klas te hebben gestaan, werkt Lisette Neijzen inmiddels 
alweer zes jaar voor Stichting Jong Leren, waar 25 basisscholen 
in en rond Heemstede onder vallen. “In het begin deed ik alles 

wat begon met een i, een c of een t. Jong Leren heeft al vroegtijdig 
geïnvesteerd in een ICT-leernetwerk, hardware en een goede ICT-infra-
structuur. Drie jaar geleden ben ik me, mede op verzoek van ons bestuur, 
meer op de onderwijskundige kant van ICT gaan richten. Een volgende 
stap in het proces van digitale geletterdheid van onze medewerkers en 
leerlingen.”

Faciliteren en sturen
“Het bestuur van Jong Leren huldigt het standpunt dat je leerlingen 
tekort zou doen als je ze niet digitaal geletterd maakt”, vertelt Lisette. Die 
steun vanuit het bestuur is heel prettig, maar is ook nodig om verder te 
komen, vindt ze. “Alles staat of valt met bestuurders die volop faciliteren 
en sturen en schoolleiders die voor draagvlak en steun zorgen. De ICT-
coördinatoren op de scholen ‘doen het er niet bij’, maar zijn een dagdeel 
per week vrijgeroosterd van andere taken, zodat ze zich volledig kunnen 
concentreren op ICT-aangelegenheden”, legt Lisette uit. “Bovendien 
komen ze één keer in de maand bijeen om kennis en ervaring te delen. 
Regelmatig nodigen we daarbij externe sprekers uit. Ook hebben we 
een ICT-stuurgroep. De leden daarvan komen elke twee weken anderhalf 

uur bij elkaar. Sinds twee jaar is er op alle scholen een collega als aan-
spreekpunt voor onderwijs op het gebied van mediawijsheid. Bovendien 
werken we met ‘digitale leiders’. Dit zijn (bovenbouw)leerlingen die 
andere leerlingen en leraren van de school ondersteunen in het gebruik 
van technologie in en rondom de klas.”

Aftekenboekje
“Ik ben niet iemand die vindt dat digitale geletterdheid voorop moet 
staan”, vervolgt Lisette. Natuurlijk zijn taal en rekenen, maar ook wereld-
oriëntatie en muziekonderwijs zeker zo belangrijk. Wel denk ik dat als je 
niet in digitale vaardigheden wordt opgeleid, je in de maatschappij tegen 
heel veel problemen aan zult lopen.”

In 2016 heeft Jong Leren een ICT-scan onder de medewerkers van de 
25 aangesloten basisscholen uit laten voeren door een externe partij. 
Lisette en enkele collega’s hebben toen intensief meegedacht over de 
inhoud. “Met deze kennis en ervaring besloten we een soortgelijke scan 
te ontwikkelen voor onze leerlingen”, legt Lisette uit. We ontwikkelden 
een aftekenboekje voor ICT-basisvaardigheden, waarmee leerlingen laten 
zien aan welke vaardigheden ze hebben gewerkt. Aan het eind van groep 
8 zijn ze op die manier goed voorbereid om naar de middelbare school te 
gaan. Bij het aftekenboekje hoort een lespakket. Ook dat hebben we zelf 
ontwikkeld. Leraren gebruiken het in de groepen 6, 7 en 8.”

Dubbelslag door 
integreren digitale 
geletterdheid in 
het taalonderwijs

tekst: Brigitte Bloem  
Foto’s: Stichting Jong Leren en Rodney Kersten voor Kennisnet (foto Lisette Neijzen)38
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App Noot Muis
Leraren van de scholen van Jong Leren gebruiken ook veelvuldig de 
lessen digitale geletterdheid van het landelijke App Noot Muis-project 
waar Lisette projectleider van was (zie kader). “App Noot Muis zijn we in 
2019 gestart in een samenwerkingsverband van Jong Leren met zeven 
schoolbesturen uit andere delen van het land. We hebben onderzocht 
hoe we aspecten van digitale geletterdheid konden integreren in het taal-
onderwijs. Het doel was taallessen te verrijken en tegelijkertijd leerlingen 
en leraren digitaal vaardiger te maken. Leraren van de aangesloten 
scholen hebben voorbeeldlessen gemaakt. Ook is er samengewerkt met 
externe partijen, zoals de bibliotheek, SLO, Kennisnet en uitgeverijen. 
Daar hebben we mee geboft, want zo hadden we de beschikking over 
extra veel kennis. Via deze partijen kwamen we weer in contact met 
hoogleraren die relevante wetenschappelijke onderzoeken en inzichten 
met ons deelden.” Inmiddels is een speciale Wikiwijs-omgeving over ‘App 
Noot Muis’ beschikbaar. Met het scala aan inspirerende lessen kunnen 
ook andere scholen in het land aan de slag met digitale geletterdheid in 
het taalonderwijs. 

Betekenisvoller
Lisette noemt het geïntegreerd aanbieden van digitale geletterdheid in 
andere vakken een win-winsituatie. “Neem App Noot Muis, je versterkt 
het taalonderwijs én je zorgt ervoor dat leerlingen digitaal geletterd 
worden. Het levert tijdwinst op, maar belangrijker nog is dat we al 
snel merkten dat de taallessen veel betekenisvoller werden. Digitale 
geletterdheid en gewone geletterdheid zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Om de digitale wereld te begrijpen en mede vorm te geven, 
moeten leerlingen allereerst de taal machtig zijn. Door de vakken geïn-
tegreerd aan te bieden, werken we zowel aan traditionele als aan digitale 
geletterdheid. Vooral de componenten basisvaardigheden en informatie-
vaardigheden kunnen goed worden ingebed, maar voor mediawijsheid 
en computational thinking, de andere twee onderdelen van digitale 
geletterdheid, zijn er zeker ook mogelijkheden.” 

Lisette adviseert om klein te beginnen. “Neem bijvoorbeeld een taalles 
met de opdracht dat leerlingen een brief moeten schrijven. Dan wordt 
de opdracht: schrijf een brief in een mail. Je legt uit hoe mailen in zijn 
werk gaat, hoe je een mailadres regelt, wat cc. en bcc. betekent, heel 
basale dingen, maar wel heel nuttig voor jonge kinderen. Een ander 
voorbeeld: een les waarin leerlingen foto’s maken om voorzetsels in 
beeld te brengen. Een kind vóór een bank, op een stoel, achter een tafel, 
naast een klimrek. De opdracht waarin je digitale geletterdheid koppelt, 
wordt dan: maak foto’s en verwerk die in een presentatie en deel die 
met de klas. Neem en passant in het gesprek met je leerlingen mee of 
iedereen wel op de foto wil, wat je doet als dat niet het geval is, hoe het in 
Nederland geregeld is dat je foto’s niet zomaar verspreidt.” Onderdelen 
van digitale geletterdheid kun je ook prima inbedden in andere vakken. 
Naast taalonderwijs kan dat bijvoorbeeld heel goed bij wereldoriëntatie. 
‘Juist door de inzet van ICT kun je leerlingen een rijker repertoire bieden”, 
ervaart Lisette. “En het mooie is, leraren die daar minder vaardig in zijn, 
worden door de ICT-coördinatoren gewoon binnen onze eigen organisa-
tie bijgeschoold.”

Link
wikiwijs.nl/startpagina/appnootmuis 
bevat een uitgebreide database met lessen over onder-
delen van digitale geletterdheid, die zijn gekoppeld aan 
verschillende taalmethodes of leerlijnen.

Niet wachten
“Voor iedereen en ook voor de scholen is de coronacrisis een nare en 
rare tijd, maar digitaal gezien zijn er in het onderwijs grote en relevante 
stappen gezet”, vertelt Lisette. “Aan het begin van de eerste lockdown 
hadden we met z’n allen enorm veel energie om onderwijs op afstand 
mogelijk te maken, ook bij Jong Leren. We konden met ons onderwijs 
vrij soepel overschakelen op online. Dat wil niet zeggen dat we weinig 
hoefden te regelen. Maar we waren in staat om samen met alle ICT-ers 
van de scholen problemen snel op te lossen. We hielpen elkaar waar we 
konden. Dat is echt een winstpunt in deze vervelende tijd.”

Wel wil Lisette nog kwijt dat ze het ongelooflijk jammer vindt dat de 
vernieuwing van het curriculum zo vertraagd is. “Dat heeft effect op het 
aanbieden van onderwijs in digitale geletterdheid voor de leerlingen op 
álle scholen. Voor Jong Leren maakt het niet veel uit, wij gaan toch wel 
verder. Onze stichting en onze scholen zijn ambitieus en enthousiast en 
willen dat onze leerlingen alle digitale vaardigheden kunnen opdoen 
en oefenen die ze in de samenleving nodig zullen hebben. Scholen in 
het land die minder haast maken, zou ik toch willen adviseren niet te 
wachten en werk te maken van onderwijs in digitale geletterdheid. 
Probeer, waar kan, te integreren. Dat scheelt tijd en maakt betekenis-
voller. Begin klein en richt je in het basisonderwijs als eerste op de 
basisvaardigheden. Voor Jong Leren staat nu op het programma om 
informatievaardigheden op een hoger plan te krijgen, maar we zijn ook 
stichtingsbreed bezig om voor de leerlingen van al onze scholen te 
werken aan type-onderwijs en een typediploma.” 

App Noot Muis

Scholen van acht schoolbesturen in het po werkten in het project 
‘App Noot Muis’ samen om digitale geletterdheid te verbinden aan 
taalonderwijs. Zo krijgt digitale geletterdheid een structurele plek 
in het curriculum van de school, zonder dat het ten koste gaat van 
andere lestijd. Binnen het project zochten leraren creatief naar 
mogelijkheden om lessen in digitale geletterdheid en taalonderwijs 
te integreren. Elk bestuur deed op die manier in de praktijk ervaring 
op en deelde vervolgens de ervaringen met elkaar. Die ervaringen 
werden getoetst aan inzichten van expertorganisaties als SLO, Ken-
nisnet, bibliotheken, universiteiten en educatieve uitgeverijen. Naast 
Stichting Jong Leren werkten de volgende schoolbesturen samen in 
App Noot Muis: Vereniging Agora Onderwijs, Elan Onderwijsgroep, 
Stichting PCOU, Stichting Sarkon en Stichting Meerwerf, SKO West-
Friesland, Stichting Surplus en Openbaar Onderwijs Groningen. Het 
project werd gesubsidieerd door de PO-Raad en ondersteund door 
SLO en Kennisnet.
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Leraren opleiden voor 
digitale geletterdheid
en informatica

tekst: Mandy Stoop40
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Ook al liggen de ontwikkelingen rondom curriculum.nu op het moment stil, het 
is geen vraag meer of we leerlingen op moeten leiden in digitale geletterdheid. 
De noodzaak hiervan is inmiddels wel tot alle scholen doorgedrongen. Er wordt wel 

verschillend gekeken naar hoe je dat dan doet.

D
e ene school is al bezig met het opzetten en inrichten van 
een vak (of deed dat al lang), en andere scholen kiezen 
de benadering van integratie in de vakken. Voor beide 
perspectieven valt wat te zeggen. Al is het kiezen voor een 

geïntegreerde benadering niet altijd de makkelijkste weg. Dit vraagt 
dat alle docenten zelf voldoende digitaal geletterd zijn, dat ze ruimte 
vrijmaken in hun programma om het accent te leggen op digitale 
geletterdheid. Bovendien overziet school dan welke aspecten van 
digitale geletterdheid waar aangeboden worden, zodat de volledige 
ontwikkeling bij leerlingen in gang wordt gezet. 

Technische kennis
Als deze ontwikkeling bij scholen op gang komt, betekent dat ook dat de 
lerarenopleiding in beweging moet komen. Er is sinds 2009 een kennis-
basis ICT voor tweedegraads lerarenopleidingen waar alle opleidingen 
aan moeten voldoen. Dus van de basiskennis van een groot deel van 
de docenten moet voldoende zijn. Echter, de visie op digitale gelet-
terdheid zoals SLO en curriculum.nu, gaat wel verder dan het alledaags 
schools gebruik van IT. In deze visie wordt er gesteld dat leerlingen ook 
technische kennis moeten hebben van IT om tot onderbouwde keuzes 
voor gebruik te komen. Deze technische kennis, is geen onderdeel van 
de kennisbasis ICT voor tweedegraads lerarenopleidingen. Scholen die 
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Mandy Stoop is lerarenopleider en coördinator van de lerarenoplei-
ding Science & Technology en Digitale geletterdheid & Informatica.

Vanwege het technische karakter van dit onderwijs, heeft FLOT ervoor 
gekozen dit nieuwe studieprogramma onder te brengen onder de oplei-
ding Techniek, naast de eerder ontworpen variant Science&Technology. 
Science & Technology is een opleiding waarin docenten zelf aantonen 
de beroepsrollen Talentcoach, Ontwerper, Netwerker en Bèta-pro-
fessional te kunnen vervullen in hun praktijk als docent. Bij Digitale 
geletterdheid & Informatica houden we vast aan deze structuur, maar 
verruilen we bèta-professional door IT-professional. Op de andere 
beroepsrollen wordt de context verschoven van hardware/werk-
plaatstechniek naar software/software ontwikkeling. Zo blijkt het zeer 
goed mogelijk om onder dezelfde basisbevoegdheid (tweedegraads 
techniek) tot een lerarenopleiding te komen die bij de tijd past. De 
bevoegdheid techniek kan dan voor deze afstudeerrichting worden 
aangevuld met vakbevoegdheden als informatiekunde en ITgt. Net als 
Science&Technology is de werkplek het uitgangspunt van het leren in 
een flexibel leertraject op maat voor iedere kandidaat. Meer informatie 
kun je vinden door de QR-code te scannen. 

Het kiezen voor 
een geïntegreerde 
benadering niet altijd 
de makkelijkste weg

kiezen voor een geïntegreerde benadering zullen dus een visie moeten 
ontwikkelen over hoe er aandacht wordt besteed aan de technisch 
inhoudelijke aspecten van digitale geletterdheid. Hoe dan ook, vanuit 
beide perspectieven heeft de school professionals nodig die de kwaliteit 
van het onderwijs in digitale geletterdheid kunnen borgen. De leraren-
opleidingen hebben hier dus een rol in te pakken, om ervoor te zorgen 
dat deze professionals er komen.

Voor het ontwerp van de afstudeervariant Digitale geletterdheid & 
Informatica hebben we al deze aspecten voor het opleidingsconcept 
meegenomen. We willen graag docenten opleiden die, dan wel het vak 
kunnen verzorgen, dan wel de kwaliteitsboring in de school voor het 
onderwijs in digitale geletterdheid kunnen dragen. De expertise die hier-
voor nodig is gaat dus verder. We zien deze docent onderwijs verzorgen 
en/of borgen dat gaat over:

1. Digital presence
  Het vormgeven van jouw identiteit op het internet. Dat gaat over het 

kennen van de risico’s en de kansen en hier gefundeerde keuzes in 
kunnen maken.

2. Digitaal burgerschap
  Hoe heeft de virtuele wereld invloed op het dagelijks leven? Leerlin-

gen worden zich bewust van de mechanismes die invloed hebben 
op hun gedrag en leren hier zelf keuzes in te maken.

3. Physical Computing
  De wereld van High Tech toegankelijk maken. Onderwijs dat leerlin-

gen laat ervaren dat het maken van producten met een chip erin, die 
het doen, leuk, realistisch en uitdagend kan zijn. Het ontwikkelen van 
besef van maakbaarheid en kwaliteit van IT-producten vergroten.

4. Computational Thinking
  Leren denken in functionele structuren om het probleemoplossend 

vermogen te vergroten. Het ontwikkelen van de denkvaardigheden 
waardoor problemen geprogrammeerd oplosbaar worden.

5.  Basiskennis ICT
  Om kunnen gaan met de IT-producten in het dagelijks leven van nu 

en van de toekomst. Voldoende basiskennis over IT-producten en 
hun communicatie om straks ook als Internet of Things (IoT) een 
groter aspect gaan worden in het dagelijks leven, toegerust te zijn 
om dit veilig en eenvoudig te kunnen gebruiken.

6. Data en informatie
Informatie kunnen halen uit grote hoeveelheden informatie. Het 
internet, maar ook andere bronnen bevatten enorme hoeveelheden 
informatie, die pas toegankelijk wordt als je weet hoe je daar goed mee 
om kunt gaan. Veilig en betrouwbaar informatie leren verzamelen en 
inzicht krijgen in de basisgedachten achter big data.
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Nu we nog steeds niet fysiek bij elkaar kunnen komen, wordt er gezocht naar 
andere manieren om de professionalisering op peil te houden. De hele dag met 

elkaar in Teams hangen met telkens een andere presentator of workshopleider 

vergt heel erg veel creativiteit. Want niets verveelt zo snel als alleen luisteren naar 

iemand. En dat de hele dag door.

EdCamp een onderwijs-
feestje, zelfs online

Je mist de koffie- en bijpraatmomenten op zulke dagen nog veel meer 
dan de inhoudelijke uitdagingen. Uitwisseling en sociale contacten 
zijn net zo belangrijk. Je kunt natuurlijk voor dit soort studiedagen 

een paar workshopleiders invliegen, fijne inspirerende sprekers uitnodi-
gen of zelfs de organisatie helemaal uit handen geven. 

Organiseer een EdCamp
Wat je ook kunt doen? Een EdCamp organiseren! EdCamp is het principe 
wanneer je fysiek bij elkaar komt. Eigenlijk is het afkomstig van een 
werkvorm die Open Space heet. Open Space (en de EdCamps) hebben 
maar vier regels en één wet. 

De vier regels:
1. De mensen die komen, zijn de juiste mensen. 
2. Wat er gebeurt, is het enige dat er had kunnen gebeuren. 
3. Het moment van aanvang is altijd het juiste moment. 
4. Als het klaar is, is het klaar. 

De wet van de Twee Voeten, als je genoeg gehoord hebt of nieuwsgierig 
bent naar een ander onderdeel. Je mag gewoon weglopen en ergens 
anders aansluiten. Je mag zelfs het hele programma overslaan en met 

mensen in een andere ruimte iets anders gaan doen. Er is dus geen vast 
programma; de deelnemers geven het programma vorm op de dag zelf. 
Er staat alleen vast dat er met en van elkaar geleerd wordt.

Op een planbord zijn enkel de tijdsloten aangegeven en door middel 
van een geeltje geef je aan iets te willen vragen, delen, presenteren 
of doen. Deelnemers stickeren vervolgens de sessies aan waar zij aan 
willen deelnemen. In de sessies (van een half uur) loopt het zoals het 
loopt.

Delen van ervaringen
De inhoud van de sessies is niet van belang, maar de uitwisseling des te 
meer. Vooral het delen van ervaringen en kennis, vragen kunnen stellen, 
voorbeelden laten zien is van belang. Frontale presentaties komen 
zelden voor, maar spontane presentaties juist weer wel. Wanneer je 
mensen ‘stuurt omdat ze moeten’, net als bij een ‘gewone’ studiedag, is 
zelfs een prachtige activiteit als een Open Space of Edcamp bij voorbaat 
gedoemd te mislukken, maar dat is een ander verhaal.

In Nederland zijn inmiddels een aantal (acht fysieke en één online) 
EdCamps georganiseerd. 



43

VIVES 172

Deelnemers aan die EdCamps komen uit het hele land en uit alle onder-
wijsrichtingen en onderwijsrollen. Mensen schrijven zich vooraf in en 
altijd is er wel een school te vinden die als gastschool wil fungeren. Er is 
inmiddels een stevige traditie ontstaan van het meenemen van lekkers 
voor bij de ko� ie en de lunch.

Online EdCamp 
Dit jaar was het vanwege corona niet mogelijk om een fysieke EdCamp 
te organiseren, dus hebben Patrica van de Slobbe en Rhea Flohr een 
online EdCamp georganiseerd en gefaciliteerd. 

Als je van leren je vak hebt gemaakt, dan houd je van samenscholen! En 
samenscholen is precies waar het bij EdCamp om draait. Een EdCamp is 
een ‘unconference’, een geprikte dag, een locatie, conferentiefaciliteiten 
en GEEN vooraf opgesteld programma. Deelnemers die komen, maken 
het programma, faciliteren én nemen deel aan de activiteiten. Spannend, 
omdat je niet weet wat de dag gaat je gaat brengen.

En nu is het coronatijd.... Elke dag online lesgeven, vergaderen en mul-
titasken, geen tijd of geen zin om te professionaliseren? Juist wel! Maak 
tijd voor waar je energie van krijgt. EdCampNL zou dit jaar doorgaan, al 
was het maar online...en zo geschiedde! Toegegeven, het koste iets meer 
voorbereiding dan normaal, maar wat hebben we een goede dag gehad. 

Deze online EdCamp organiseerde we online, dus de locatie was anders 
en niemand hoefde te reizen, maar verder hebben we geen concessies 
gedaan aan het concept: de inloop in Wonder.me was ruim en bestond 
uit bijpraten, opwarmen en het programma vullen. 

In plaats van een fysiek bord, gebruikten we een Padlet, waarvan we de 
link meestuurden in de uitnodiging. Daardoor stonden er al een aantal 
activiteiten gepland. De ervaring van fysieke EdCamps heeft ons name-
lijk geleerd dat een goed voorbeeld doet volgen! 

We planden
• drie rondes met inspirerende activiteiten
•  een ruime lunchpauze met een de mogelijkheid om een Ommetje te 

lopen (er was een EdCampTeam aangemaakt
•  een prikbord om te laten weten waar je je in Nederland bevond en 

welk recept je had willen maken

Links

Wil je een beeld krijgen van de dag? 
Daar staan ook de links naar gebruikte tools.

Bekijk dan de Padlet via https://padlet.com/patriesvs/
edcamp
Of scan de QR-code

Ben je benieuwd naar de boeken die gepromoot werden? 
Bekijk dan de Flipgrid via https://flipgrid.com/28892757 

Op de grote padlet was alle ruimte om ervaringen, quotes, takeaways en 
foto’s te plaatsen. En tenslotte werd er afgesloten met een informele en 
gezellige nazit met digiborrel en de (online) boekenhoek.

Hoe dan? 
Hoe deden we dat online? Met Wonder.me (in de vorige Vives Magazine 
is er een artikel aan besteed). In Wonder kun je met wel 1500 mensen 
bij elkaar komen. In de kleine groepjes (cricles) kunnen maximaal 15 
personen tegelijk aansluiten.  Als je te laat bent dan is de ronde vol en 
kun je helaas niet meedoen. Via de Broadcast-optie werd kon plenair 
worden aangegeven wanneer de volgende ronde ging starten en zo was 
iedereen weer op tijd op de juiste plek.

In ronde 1 was de sessie de online Escaperoom in no time vol. Mensen 
hebben in deze sessie kennisgemaakt met Flippity. Met deze tool 
voeg je een spel element toe aan je lessen en er kan zelfs een online 
escaperoom mee gebouwd worden. Op Twitter werd razend enthousiast 
gereageerd op deze sessie. DusiIn ronde 2 kwam er een vervolg op deze 
sessie en ook dat zorgde weer voor de nodige uitwisseling.

Ook vertelde in ronde 1 Rob van Bakel over het initiatief van Fontys om 
in de lerarenopleiding een uitstroom di� erentiatie digitale geletterdheid 
te maken. Daarover vind je in deze Vives Magazine ook meer informatie. 
Er waren ook weer verschillende ‘maak’ activiteiten te doen tijdens deze 
online sessie. Zo zijn mensen aan de slag gegaan met Minecraft, met het 
bouwen van eendjes en was de Micro:bit actief. 

Het zeer wisselvallige weer maakte dat maar weinig mensen een 
ommetje hebben gemaakt tijdens de lunch, er was ook genoeg bij te 
kletsen en dat kon gelukkig ook. In ronde 3 kon je aan de slag met de 
hybride les, de denkende klas of met privacy. Leuk om ook hier weer te 
ervaren hoe makkelijk men het gesprek met elkaar aangaat en hoe mak-
kelijk ervaringen worden uitgewisseld. Tijdens de afsluitende borrel was 
daar ook nog ruimte voor. 

Het fijne van deze online sessie was dat het schoolgebouw niet op slot 
hoefde, er hoefde dus niemand te haasten en de dat maakte dat de after-
party nog een tijdje is doorgegaan. Voor een aantal deelnemers was het 
de eerste kennismaking met EdCamp en die kennismaking was heel posi-
tief. Of zoals Maaike Zijm zei: Wat leuk om al die tips en ideeën te horen, 
dit had ik net even nodig, weer even focussen op leuke dingen! ;-)  



D
us daar gingen we! Met z’n allen het online onderwijs in. 
Gelukkig stonden we er als docenten niet alleen voor. In 
hoog tempo werden bestaande middelen gebruiksvriendelij-
ker gemaakt voor het onderwijs. Er werden nieuwe functies 

ontwikkeld, apps toegevoegd, online cursussen georganiseerd en 
allerlei diensten werden (tijdelijk) gratis toegankelijk voor het onder-
wijs. En zelf lieten we ons ook niet onbetuigd. In Facebookgroepen en 
via heel veel nieuw opgerichte YouTube-kanalen bedienden we elkaar 
van advies. En het werkte…. De leerlingen kregen online les en werden 
zelfs digitaal getoetst. We konden onszelf een 1,5 meter schouder-
klopje geven!

Nieuwe mogelijkheden
Het lukte en lukt ons. Dat is knap en goed en misschien ook wel 
gewoon wat je mag verwachten van een docent in deze tijd. De 
nieuwe situatie biedt mogelijkheden. Tijd- en plaats ongebonden 
onderwijs, veel grotere groepen bedienen, lesgeven op afstand, 
massaler toetsen afnemen, oudergesprekken via de computer… Je 
kunt heerlijk wegdromen bij alle mogelijkheden die de plotselinge 
digitale revolutie in het onderwijs biedt. Alles e� iciënter en e� ectiever. 
Klinkt goed. Ja, ja. De meeste docenten weten wel beter. 

Andere beleving
Online onderwijs kun je het beste vergelijken met een concert online 
bezoeken of het eten van een duur restaurant laten bezorgen en zelf 
nog moeten maken met een door de chef samengesteld playlistje en 
geinige bereidingsfilmpjes. Hoezeer je de boel ook opleukt met allerlei 
tierelantijntjes (zo kun je nu in Teams bijvoorbeeld zwevende hartjes 
en duimpjes je les in sturen), het is het nét niet. Een online concert 
bezoeken is op en andere manier leuk dan een echt concert bezoeken: 
een andere beleving en een andere opbrengst. Dat geldt ook voor de 
restaurantervaring. Leuk en grappig, maar anders. En dat is in deze 
rare tijd ook goed genoeg. 

Maar niet voor het onderwijs. Want in het onderwijs kunnen we geen 
genoegen nemen met leuk, maar anders. Een keertje de zweetlucht 
van de mensen naast je in de concerthal missen, een keertje zelf je 
wijn moeten bijvullen; het zijn overkomelijke ongemakken, deels 
goedgemaakt door andere leukigheden. Het deel dat bij onderwijs 
wegvalt (het sociale en vormende aspect) kun je niet vervangen door 
een playlistje een lief bedankkaartje of een grappig filmpje. Het zijn de 
aspecten die in de ontmoeting hun plek vinden. Die ontmoeting is en 
blijft nodig. En die is onvervangbaar.

Tijdens de tweede lockdown was het gejuich gelukkig al een stuk 
minder, op veel scholen werd gezocht naar manieren om zoveel 
mogelijk “echt” onderwijs te creëren. En dat stemt positief. Na de oor-
spronkelijke euforie over de digitalisering krijgen we weer voor oog 
voor wat onderwijs nog meer is. Nog meer moet. Juist de komende 
maanden en jaren, als we de tijd van lockdowns hopelijk de geschie-
denisboeken in kunnen schrijven. Daar kunnen digitale middelen bij 
helpen, maar meer ook niet. 

Tijdens en na de eerste lockdown hoorde je het veel. Dat het ondanks alles toch fijn was 

dat de crisis als een katalysator werkte voor de digitalisering van het onderwijs. Eindelijk ging 

dan ook het onderwijs digitaal. Eindelijk, ja! Want dat was broodnodig in een wereld waarin 

de technologie zich in hoog tempo ontwikkelt en waar computers steeds vaker ons leven 

aansturen in plaats van dat wij nog op de aan-knop drukken om ze aan het werk te zetten.

Alles efficiënter en effectiever. 
Klinkt goed. Ja, ja. De meeste 
docenten weten wel beter

Voor het onderwijs 
is dat niet genoeg

44

VIVES 172

tekst: Inge Spaander

‘Anders, maar ook leuk’



Het Zone.college in Twello is een groene 

school. ‘Leerlingen komen op verschillende 

niveaus binnen,’ vertelt Sueli. ‘Dat kan varië-

ren van groep 5- tot groep 8-niveau. Daarom 

is maatwerk op onze school extra belangrijk. 

Dat is meteen de belangrijkste reden waarom 

wij voor Numo hebben gekozen.’

Taakgericht en adaptief werken 

Op het Zone.College wordt Numo op twee 

manieren gebruikt. In de onderbouw geeft 

de docent wiskunde of Nederlands eerst 

klassikale instructie. Daarna gaan de leer-

lingen werken aan taken die de docent 

voor hen heeft klaargezet in de taakmap. 

Daarnaast gaan leerlingen adaptief aan de 

slag per domein of vaardigheid. ‘Leerlingen 

maken eerst een sprongtoets,’ legt Sueli uit. 

‘Daarna gaan ze op hun eigen niveau adap-

tief aan het werk. Dat maakt di� erentiatie 

een stuk makkelijker!’

In de bovenbouw maken leerlingen eerst 

een LVS-toets van Muiswerk Educatief. 

Aan de hand van het resultaat op die toets 

wordt een passend leerplan voor de leerlin-

gen klaargezet. ‘Als een leerling Verbanden 

op 2F beheerst, hoeft hij dat niet meer te 

oefenen. Daardoor krijgt de leerling meer 

regie over zijn eigen leren, wat wij in de 

boven bouwleeftijd belangrijk vinden.’

Voordelen van Numo 

‘Leerlingen vinden het fi jn om met Numo te 

oefenen,’ vertelt Sueli. ‘Als ze een sprong-

toets goed maken, kunnen ze oefeningen 

overslaan. Dat werkt motiverend. En met 

de muntjes die ze verdienen kunnen ze hun 

dashboard personaliseren. Daarnaast is het 

fi jn dat leerlingen tijdens het oefenen me-

teen feedback krijgen van het programma.’ 

Ook docenten krijgen meldingen over de 

voortgang van hun leerlingen. ‘Dat maakt 

het makkelijker om in te spelen op wat leer-

lingen nodig hebben,’ licht Sueli toe.

Activiteitenscherm

‘Ik kijk veel naar het activiteitenscherm,’ 

vervolgt Sueli haar verhaal. ‘Dat geeft mij 

veel informatie, waardoor ik scherp blijf. 

Daarnaast ben ik groot fan van “de bloem” 

waarop ik in één oogopslag kan zien waar 

mijn leerlingen staan. Soms kijk ik samen 

met mijn leerlingen naar de bloem en 

stimu leer hun om in het bloemblad rechts 

bovenin te laten komen. Daarin staan de na-

men van leerlingen die inzet en vooruitgang 

laten zien.’

Overweeg jij met Numo te gaan werken? 

Probeer Numo dan 8 weken gratis op jouw 

school. Je kunt ook eerst een demonstratie 

van het leerlingendashboard of het docen-

tendashboard bekijken. 

‘De informatie die Numo 
mij geeft, houdt mij scherp!’

‘De informatie die Numo 

‘Achterstanden?’ Laat leerlingen groeien in talen en rekenen met Numo! 
was de titel van de kennissessie van Vives op 31 maart. Tijdens een webinar van 
40 minuten liet Muiswerk-directeur Bram van Tongeren zien hoe leerlingen met 

Numo slim kunnen groeien in rekenen/wiskunde en talen. ‘De docent speelt 
daarbij een essentiële rol,’ benadrukte hij. Reken- en wiskundedocent en reken. 
Numo geeft mij veel informatie. Die gebruik ik bij de inrichting van mijn lessen.’
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Advertorial

BRING YOUR 
OWN DEVICE IN 

10-STAPPEN

Bring Your Own Device raakt steeds meer ingeburgerd op veel 
scholen. Waar voorheen de school zelf de devices kocht, schaffen 
leerlingen bij het Bring Your Own Device concept zelf een laptop, 
tablet of Chromebook aan, die voldoet aan de specificaties die 
door de school bepaald zijn. Dit scheelt voor de school aanzienlijk 
in kosten en de leerlingen hebben zo een laptop die ze ook thuis 
altijd kunnen gebruiken.  

Het device wordt gebruikt ter ondersteuning en aanvulling van de lessen. 
Daarnaast maakt een device het makkelijk om gepersonaliseerd leren toe te 
passen.  Er is natuurlijk ook een keerzijde, want wat gebeurt er bijvoorbeeld 
als een device defect raakt? Dit belemmert de leerling in het volgen van de 
lessen. Om deze zorgen weg te nemen bieden wij het Bring Your Own Device 
concept aan in een vorm waarbij de school er altijd vanuit kan gaan dat de 
leerling de beschikking heeft over een goed werkende device.

BYOD OP HET TRINITAS COLLEGE
De digitale wereld gaat niet aan onze school voorbij. Steeds meer leerstof en 
lesmethodes worden digitaal aangeboden. Daarnaast wordt ook de elektronische 
leeromgeving (ELO) op onze school steeds intensiever binnen het leerproces 
ingezet. Deze ontwikkeling sluit aan bij onze visie, waarin we belang hechten aan 
eigentijds, inspirerend en gevarieerd onderwijs. Op deze manier bereiden we onze 
leerlingen voor op een succesvolle stap naar het vervolgonderwijs, waar digitaal 
leren veelal praktijk is. 

Daarom werken we nu ruim vijf jaar met notebook in de klas van het Trinitas 
College Vanuit de brugklas nemen de leerlingen hun notebook mee naar 
de volgende leerjaren, waardoor binnenkort iedere leerling over een eigen 
notebook beschikt. Het notebook is zowel thuis als op school te gebruiken en 
is eigendom van de leerling/ouders. Om voor iedereen de aanschaf mogelijk te 
maken, hebben we met Vitasys een overeenkomst waarbij zij de laptop leveren. 
Het Trinitas College geeft een stimuleringsbijdrage zodat elke laptop verzekerd is 
en dat de ondersteuning goed geregeld is.

- Michiel Pop, Systeembeheerder op het Trinitas College -

Benieuwd naar alle mogelijkheden?  
Bel ons op 0228-594 080 of mail naar educatie@vitasys.nl

Naast bovenstaande standaard punten, zijn er meer mogelijkheden zoals 
onder andere swap voorraad op locatie en volledige configuratie vooraf, 
zodat de devices direct in het netwerk mee kunnen draaien.

1. In overleg met de school worden 
enkele standaardmodellen 
vastgesteld

2. Vitasys biedt de betreffende 
modellen aan in een webshop 
speciaal voor uw school

3. De ouders/verzorgers van de 
leerling bestellen het betreffende 
device in de webshop

4. Het is mogelijk dat de leerling 
geen verplichte bijdrage of borg 
vooraf hoeft te voldoen

5. Het device wordt gebruiksklaar 
aan de leerling opgeleverd op 
school

6. De factuur wordt betaald door 
de ouders/verzorgers van de 
leerling

7. Vitasys kan de mogelijkheid 
bieden voor volledige garantie 
op de apparatuur incl. accu 
gedurende de looptijd

8. Mogelijkheid tot helpdesk voor 
de eindgebruikers die ook in 
de avonden en weekenden 
beschikbaar is

9. Het device kan worden 
opgehaald, gerepareerd en 
teruggebracht bij een defect

10. Schade is gedekt

Kort samengevat is de leerling in 10 stappen voorzien van een 
goed werkend device en is uw school ontzorgd:
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Volg & deel  #Prowise Let education speak

www.prowise.de
Laat onderwijs spreken

Kies tussen Windows of Google.
Iedere school heeft zijn eigen visie en werkwijze, daarom vinden we keuzevrijheid belangrijk. 

Werk je graag met Chromebooks en Google Workspace? Liever met Windows-apparaten en Offi  ce 365? 

Of heb je een voorkeur voor een combinatie van beide, inclusief digiborden? Jij bepaalt en hebt de regie, 

onze online leeromgeving Prowise GO draait namelijk altijd met alle functionaliteiten veilig en stabiel op jouw school. 

Stap over naar Prowise GO!

Het enige onderwijsplatform inclusief 
slimme onderwijssoftware én het 
volledige it-beheer van de school.volledige it-beheer van de school.

Boek een demonstratie bij jou op school of vanuit de Prowise Studio
www.prowise.com/go
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