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4 Taal leren in een online dierentuin
Op de pabo proberen we studenten praktijkgericht 

op te leiden. De opdrachten die zij krijgen, moeten 
aansluiten bij de stageklas of de leerfase waarin de 
student zich bevindt. Daar heeft het werkveld ook wat 
aan: innovatieve ideeën en experimenten van studenten 
– bijvoorbeeld met nieuwe ICT-tools of vakoverstijgende 
initiatieven – vinden zo sneller hun weg naar de klas.

19 Onderwijsbestuurder in 
coronatijd - Onderwijs dat deugt

Schoolbesturen kunnen momenteel in de publieke opinie, 
op sociale media en in de Tweede Kamer op weinig 
sympathie rekenen. Er waren inderdaad de afgelopen 
jaren enkele flinke wantoestanden, die nu alle besturen 
worden aangerekend. Toch zijn er heel wat besturen 
die zaken goed regelen voor scholen, en ruimte creëren 
voor leraren en schooldirecties om zich te richten op het 
verzorgen van goed onderwijs.

22      Literatuuronderzoek naar 
designcriteria voor  

een online leeromgeving
Een online leeromgeving is een cursus, scholing die 
volledig zelfstandig, online kan worden gevolgd door 
een of meerdere deelnemers. Wat zijn de belangrijkste 
designcriteria voor een online leeromgeving?

26 Een visuele tool van  
de executieve functies

Mijn klas vergelijk ik met een tuin vol kleuren en vormen. 
Er zijn planten die uit zichzelf tot bloei komen, maar ook 
planten die mest nodig hebben of gestut moeten worden. 
Ik, de mentor, ben de tuinier die inschat wat de kenmerken 
en behoeften zijn van al die planten om ze te laten bloeien.

waar&wat

Van de hoofdredactie

42

We kruipen gelukkig uit het coronadal. De 
vaccinaties lopen voorspoedig en geleidelijk aan 
gaan de deuren weer open. Op naar een goede 
zomer dus. Juist corona maakte het de afgelopen 
keren heel ingewikkeld om een Vives Magazine 
te vullen met artikelen die passen bij de huidige 
situatie. Een leuke werkvorm of een leuk project 
in de klas was niet echt zinvol om te publiceren. 
Het risico dat je die tips niet kon gebruiken, was te 
groot.

Niet alleen de inhoud verzamelen, maar ook 
het afnemen van interviews was voor sommige 
redacteuren best ingewikkeld. Gesprekken werden 
opgenomen en later uitgewerkt. Toch is het weer 
gelukt om de Vives Magazine vol te krijgen.

Deze week kreeg ik het nieuws dat de IPON 
(georganiseerd door Vives) in 2022 live en fysiek 
plaatsvindt op 2 en 3 februari. Dat betekent dat 
de IPON Awards ook weer uitgereikt gaan worden 
en dat er dus al initiatieven aangemeld kunnen 
worden, wat een heerlijk vooruitzicht.

Over deze Vives. We hebben een nieuwe rubriek: 
Onderwijsstellen. Mensen die een partner hebben 
die werkzaam is in hetzelfde vakgebied zullen deze 
rubriek zeker op prijs stellen. Waar praten ze over 
aan de keukentafel? En wat spreken ze met elkaar 
af als het een keer niet over werk mag gaan? Ik had 
met mijn keukentafellief een europotje. Telkens als 
we afspraken niet over werk te praten, maar het 
toch foutging, moest er een euro in het potje. Hoe 
meer fouten, des te meer ijs op vakantie, want daar 
gebruikten we de opbrengst voor.

Naast de vaste rubrieken (die weer fijn op tijd 
binnenkwamen) was er dit keer ook een groot 
aanbod van mensen die iets wilden delen. Speciaal 
voor Pim is er weer een artikel over onderzoek en 
onderwijs. Maar ook Liesbeth Breek stuurde een 
fijn artikel in over de Visuele tool. Een taal leren in 
de online dierentuin, het verslag van een serious 
game om te professionaliseren en de ervaringen 
bij het opzetten van een ontdeklab. Dank aan alle 
bijdragers, daar word ik blij van!

Wil jij ook je verhaal kwijt? Je weet me te bereiken 
op karin@vives.nl. En nee….daar mag je geen 
abonnementen opzeggen.

Veel te vroeg om je al een fijne vakantie te wensen, 
maar ik hoop dat de gelden van NPO in elk geval 
op jouw school niet gebruikt worden om je door te 
laten werken in de vakantie.
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Taal leren in een 
online dierentuin

Pabostudenten verbinden taalonderwijs en ICT 
in lesmateriaal voor nieuwkomersklassen

Op de pabo proberen we studenten praktijkgericht op te leiden. De opdrachten die 

zij krijgen, moeten aansluiten bij de stageklas of de leerfase waarin de student zich 

bevindt. Daar heeft het werkveld ook wat aan: innovatieve ideeën en experimenten 

van studenten – bijvoorbeeld met nieuwe ICT-tools of vakoverstijgende initiatieven – 

vinden zo sneller hun weg naar de klas.

S
oms zijn er projecten waarin verschillende vakken, experimen-
ten van studenten én onderwijspraktijk prachtig samenkomen. 
Op Hogeschool de Kempel gingen studenten van het Challenge 
Program aan de slag met de software van Prowise en maakten 

daarmee verrassende woordenschatlessen aansluitend bij de themales-
sen van de nieuwkomerklassen in Helmond. 

Nieuwkomeronderwijs
In de nieuwkomerklas van Kindcentrum Mozaïek in Helmond 
introduceert een bevlogen leerkracht een nieuw thema met behulp 
van een grappige dino-handpop genaamd Rex. Ze speelt een situatie 
na en oefent vervolgens de nieuwe woorden met de kinderen door met 
woordkaartjes memory en vliegenmeppen te spelen. 

Voor deze kinderen, die net in Nederland zijn, is het zaak om zo snel 
mogelijk de basiswoordenschat van het Nederlands aan te leren, 
zodat zij zich kunnen redden in het dagelijks leven. IB’er Paul Nijhof 
legt uit dat zij daarvoor de methode Taal Rex hebben gekozen, omdat 
daarmee de eerste 3.000 basiswoorden in thematische clusters op 
een aanschouwelijke manier worden aangeboden. De kinderen werken 
een aantal dagen rond één thema, waar elke dag nieuwe woorden in 
een subthema aan toegevoegd worden. Zo bestaat ‘eten en drinken’ uit 
diverse subthema’s, zoals ‘naar de markt’, ‘de snackbar’ en ‘soep koken’. 
De leerkracht speelt in de kring een samenhangende gebeurtenis 
na met behulp van handpop Rex. Zo wordt betekenis toegekend aan 
nieuwe woorden. Daarna gaan de kinderen de betekenissen inoefenen 
met diverse woordspelletjes. Vervolgens gebruiken ze de woorden 
actief in de kleine kring. De materialen voor het inoefenen van de 
woordbetekenissen bestaan uit woordkaartjes met afbeeldingen en 
door de school zelfgemaakte online oefeningen waarbij kinderen 
plaatjes aan woorden moeten koppelen. 

Nijhof vertelt dat het een uitdaging is om daarnaast genoeg geschikte 
lesmaterialen voor de kinderen te vinden. De kinderen moeten veel 
oefenen om de basiswoordenschat zo snel mogelijk onder de knie 

tekst: Anne van Buul 4
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konden leren in een digitale omgeving.” Kim: “Veel schoolopdrachten 
maak je voor jezelf en voor je eigen ontwikkeling. Dat is natuurlijk ook 
nuttig, maar ik vond het erg leuk dat we met deze opdracht ook echt 
een school konden helpen. We waren een les aan het ontwerpen die 
écht gebruikt zou gaan worden op Kindcentrum Mozaïek.”
Studenten vinden het lastig om het niveau van de nieuwkomerklassen 
in te schatten. Het is een doelgroep waar de meesten nog geen ervaring 
mee hebben. Kim: “We konden door corona geen kijkje gaan nemen 
in de nieuwkomerklassen. Vaak vroegen we ons hardop af: zou dit 
kunnen, of is dit te moeilijk?” Ook het verkennen van de mogelijkheden 
in Presenter is uitdagend. Danique: “Het ICT gedeelte vond ik het meest 
lastig. We hadden al snel allerlei ideeën over hoe we de les wilden gaan 
inrichten, maar de vraag bleef: hoe? Hoe maak je in Presenter een 
digitale dierentuin?”

Gelukkig krijgen de studenten hulp van professionals. Tijdens een 
online consultatiemoment met de docenten, Kindcentrum Mozaïek 
en Prowise ontvangen de studenten feedback op hun tussenproduct. 
Danique: “Het was heel fijn dat we hulp en feedback kregen van 
professionals. Kim en ik hadden bijvoorbeeld al bedacht dat we geluid 
wilden gebruiken, maar we wisten nog niet goed hoe. Daar hebben we 
goede tips voor gekregen.”

De professionals van Prowise en Kindcentrum Mozaïek zijn enthousiast 
over de producten van de studenten. Deze zijn na afloop van de 
lesmodule via de community van Presenter beschikbaar gesteld aan 
de scholen. Kindcentrum Mozaïek heeft inmiddels ook alle door de 
studenten geselecteerde prentenboeken aangeschaft. Danique: “Ik 
hoop dat ons product echt gebruikt gaat worden op Kindcentrum 
Mozaïek en misschien ook wel op andere scholen die manieren 
zoeken om kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond op een 
leuke manier Nederlands te leren.” Inderdaad hebben ook andere 
nieuwkomerscholen inmiddels laten weten 
interesse te hebben in de materialen. En zo 
hebben de scholen er nieuwe lesmaterialen 
bij, hebben de studenten op een 
functionele manier kennisgemaakt met 
ICT-middelen, én hebben ze zich kunnen 
ontwikkelen in nauwe samenwerking met 
het werkveld. 1+1+1 is in dit geval echt 3. 

Link

Ook benieuwd naar de producten van de studenten? 
Kijk in de community van Presenter in de map NT2. 

De titels van de producten beginnen met ‘TaalRex’.

te krijgen, maar voor deze doelgroep zijn de materialen al gauw 
te talig of te ver van hun bed. Er zijn door de school zelf digitale 
woordenschatoefeningen ontwikkeld, maar meer materiaal is welkom. 
Daar ligt een mooie taak voor de studenten van het Challenge Program. 
In deze academische pabo-variant is er ruimte voor experiment. 
Speerpunten van het Challenge Program zijn dat studenten innovatieve 
ideeën kunnen delen met professionals binnen en buiten de opleiding 
en kunnen werken vanuit authentieke praktijksituaties. 

Woorden leren met prentenboeken en ICT
Het is bekend dat kinderen nieuwe woorden het beste leren in 
thematische context en in een begrijpelijke, maar rijke taalomgeving 
waarbij de woorden in zo divers en concreet mogelijke situaties worden 
aangeboden en het actief zelf gebruiken van de nieuwe woorden wordt 
uitgelokt.

Prentenboeken kunnen een waardevolle aanvulling zijn op het 
nieuwkomeronderwijs. De kinderen leren door het lezen van boeken 
binnen een thema dat er meerdere visuele representaties en 
betekeniscontexten van een woord mogelijk zijn en verdiepen op die 
manier hun kennis van de aangeboden woorden. Prentenboeken lenen 
zich bovendien voor het herhaald en interactief (voor)lezen van de 
verhalen. De visuele ondersteuning is in deze boeken al aanwezig en 
prentenboeken lenen zich vaak uitstekend voor een gesprek waarbij de 
woorden uit het boek actief gebruikt worden.

De studenten krijgen de opdracht om in tweetallen één van de 
subthema’s van Taal Rex uit te kiezen en daar een prentenboek bij 
te zoeken waarin meerdere woorden uit de woordenlijst van het 
subthema terugkomen. De studenten oefenen met het rustig, duidelijk 
en interactief voorlezen van de verhalen. Vervolgens maken ze met de 
themawoorden uit het prentenboek digitale woordenschatoefeningen in 
Prowise Presenter, bijgestaan door de docent ICT & Media. 

ICT & Media-docent Daan Verhees: “Ik wil graag dat de studenten in het 
eerste jaar kennismaken met Prowise Presenter, omdat veel scholen 
werken met digiborden van Prowise en het programma Presenter vele 
mogelijkheden kent. Maar het leren werken met zo’n programma wordt 
pas functioneel als er een betekenisvolle verbinding is met vakinhoud. 
We leren studenten dat ICT-tools veelal ondersteunend zijn voor je 
onderwijs, en niet een doel op zich. Dit is dus een mooie opdracht om 
studenten te leren hoe ze ICT-tools functioneel kunnen inzetten in hun 
onderwijs.”

In Presenter kun je oefeningen maken zoals memory, een sleepoefening, 
een quiz, een gatentekst. En dat alles ondersteund met beeld en geluid. 
Afzonderlijk zetten deze oefeningen bij het leren van het Nederlands 
misschien niet veel zoden aan de dijk. We zouden immers moeten 
streven naar een zo natuurlijk mogelijke omgeving waarin kinderen 
de nieuwe woorden kunnen horen en gebruiken. Maar doordat in deze 
oefeningen steeds de link wordt gelegd met zowel de plaatjes uit de 
methode Taal Rex als de afbeeldingen en zinnen uit het prentenboek dat 
aansluit bij dit thema, raken de mentale representaties van die woorden 
sterker verankerd in het mentale lexicon.

Markten, bruiloften en dierentuinen
Twee studenten kiezen voor het thema ‘markt’ en maken de 
marktkramen uit het prentenboek Naar de markt interactief door aan 
allerlei producten op de afbeeldingen audio te koppelen. Kinderen 
klikken op de producten en horen dan het woord dat erbij hoort. Twee 
andere studenten hebben het thema ‘de bruiloft’ en maken daarbij een 
digitale legpuzzel waarin woord en beeld zijn opgenomen. Danique ter 
Brugge en Kim van Osch leven zich uit op het thema ‘dieren’. Danique: 
“Wij selecteerden daarbij het prentenboek Kietel nooit een tijger. We 
hebben in Prowise Presenter een interactieve dierentuin gemaakt. 
Dit is een soort praatplaat waarbij je met een klik op een dier bij een 
woordenschatoefening terechtkomt. Die oefeningen variëren van 
memory spelen tot meezingen met het liedje ‘Ze kunnen zeggen wat ze 
willen…’.”

De studenten ervaren autonomie en zijn heel betrokken, vooral omdat 
er een echte school is met echte leerlingen die op hun output zit te 
wachten. Danique: “We kregen veel vrijheid bij het uitvoeren van de 
opdracht. Je mocht zelf een thema en een prentenboek kiezen en was 
het helemaal aan onszelf hoe we het lesmateriaal wilden inrichten. ICT 
en Nederlands werden mooi gekoppeld; we gingen op een creatieve 
manier nadenken hoe we de leerlingen woorden rondom het thema 

Anne van Buul

Prentenboeken kunnen een waardevolle 
aanvulling zijn op het nieuwkomeronderwijs
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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.

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,

Dat is een herkenbaar probleem, bijna kip en ei: je wil dat mensen hun digitale geletterdheid vergroten met 
behulp van, en ondersteund door, digitaal geletterde mensen. Is er wel genoeg kennis en zijn er genoeg 
bekwame mensen om een start te maken? Hebben we al een kip of moet het ei eerst uitgebroed worden?

Ik ben wel blij dat de roep om digitaal geletterde burgers in Nederland steeds sterker wordt. Doordat we steeds 
vaker in het nieuws lezen wat de risico’s zijn van gebrek aan digitale geletterdheid, komt dit onderwerp steeds 
hoger op de agenda te staan. De hack bij de Universiteit van Maastricht leidt ertoe dat ook andere universitei-
ten en onderwijsinstellingen hun kwetsbaarheid onder de loep nemen. Aandacht voor fraude via WhatsApp 
zorgt ervoor dat kinderen hun ouders informeren over twee factor authenticatie (2Fa) en signalen om te zien 
of een website klopt.

Het nadeel is wel wat al deze zaken te maken hebben met, en gericht zijn op (het voorkomen van) de risico’s en 
niet op het benutten van de kansen. Een foto van jouw digitale vergadering (inclusief URL) op Twitter plaatsen 
is natuurlijk niet handig, maar het feit dat er digitaal vergaderd kan worden bracht ook veel oplossingen met 
zich mee (in coronatijd en met alle kilmaatproblematiek van het moment).

Net als jij denk ik dat er zeker al behoorlijk wat kennis en mooi materiaal is. Ook zijn er zeker al heel wat 
bekwame mensen met inhoudelijke kennis. Binnen hun kunnen en invloedssfeer worden en dan ook al mooie 
stappen gezet om te werken aan digitaal geletterde leerlingen of studenten. Toch blijkt het lastig om binnen 
het onderwijs echt gestructureerd te werken aan de digitale geletterdheid. Het valt mij op dat er soms verwar-
ring bestaat over wat digitale geletterdheid precies is, en op welke manier je leerlingen, studenten of docenten 
en managers meer digitaal geletterd maakt. Een digitaal rijbewijs afdwingen of een phishing actie van de ICT-
helpdesk zonder uitleg en toelichting lijkt me minder succesvol dan een collega die naast je gaat zitten en de 
tijd neemt om even uit te leggen hoe je die password manager kunt installeren. Of hoe je die leuke werkvorm 
ook digitaal kunt vormgeven.

Daarom ben ik blij dat er in ieder geval in het onderwijs steeds meer ruimte is voor mensen zoals wij, die als 
i-coach/trainer, docenten helpen bij het vermijden van risico’s en benutten van kansen van ICT in het Onder-
wijs. Die managers en directeuren kunnen adviseren over en het bespreekbaar maken van het onderwerp 
digitale geletterdheid, om dit op de agenda te zetten en er tijd voor vrij te maken. Die een voorbeeldrol kunnen 
vervullen binnen hun team en die collega’s uitdagen dit voorbeeld te volgen. En die leerlingen en studenten 
kunnen opleiden tot digitaal geletterde burgers. We hebben genoeg te doen!

- Marieke 

Hé Marieke,

Ik merk dat ik wat aan het worstelen ben met ons thema digitale geletterdheid. Dagelijks staan er artikelen in 
de krant die aantonen dat het niet al te best gesteld is met de kennis en de vaardigheden op het gebied van 
digitalisering. Van onze jeugd, van volwassenen, eigenlijk van iedereen. Op verschillende niveaus wordt er 
gewaarschuwd voor dit gebrek aan kennis. Dat Daniel Verlaan in kan breken in een vergadering van Europese 
ministers en dat er hoge Haagse personen zijn die in een deep fake interview trappen, is zorgelijk. 

Daarbij is nog niet echt duidelijk wie er nu verantwoordelijk is voor het vergroten van die kennis en vaardighe-
den. Natuurlijk zijn volwassenen hier voor een deel zelf verantwoordelijk voor, maar de jeugd heeft hier hulp 
van volwassenen bij nodig. Daar komt mijn worsteling vandaan: op welk gebied gaan we die hulp geven? Welke 
kennis en vaardigheden leren we de jeugd aan? Wat hebben we nodig om dit te kunnen aanleren? 

Aangezien er nog geen duidelijkheid is over het al dan niet doorzetten van curriculum.nu is er ook nog geen 
duidelijkheid of digitale geletterdheid wel een plek krijgt in het onderwijs. Dat maakt dat er veel verschillende 
initiatieven zijn die soms nog een beetje rondzweven boven de praktijk. Ook daar zit mijn worsteling, want er 
is zoveel moois! Je zou kunnen verdwalen in dit aanbod. Daarom lijkt het mij verstandig om als school heel 
helder te hebben wat de visie op digitale geletterdheid is. De volgende stap is dan om een keuze te maken uit 
al dat prachtige materiaal. Welk materiaal sluit het beste aan bij jullie visie? Deze exercitie neemt wel wat tijd in 
beslag. Daar is de volgende worsteling: tijd is een kostbaar iets zeker in het onderwijs, zeker in deze tijd van het 
schooljaar en al helemaal in de huidige Corona situatie. 

Herken jij deze worsteling ook?
- Rhea
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Recensies 
OLIFANTENPAADJES IN HET ONDERWIJS: SLIMME, 
HANDIGE EN NUTTIGE WEGGETJES
TITEL: DOORLOOPJES
EEN VISUELE ONTWERPGIDS VOOR LERAREN
AUTEUR: TOM SHERRINGTON 
(VERTAALD DOOR RENÉ KNEIJBER)
UITGEVERIJ: PHRONESE
AANTAL PAGINA’S: 166 
PRIJS: € 25,- 
TREFWOORDEN: DIDACTIEK, LEERPROCES, 
CURSORISCH WERKEN

Een mooie aanwinst voor de gereedschapskist 
van iedere docent: ‘Doorloopjes’. De vermaarde 
auteurs Tom Sherrington & Oliver Caviglioli zijn 
erin geslaagd om overzichtelijk en compact 
belangrijke onderwijsinzichten op een rijtje 
te zetten. Met 50 strategieën verdeeld over 6 
thema’s komen belangrijke elementaire zaken 
bij het geven van cursorisch onderwijs aan bod. 

Een boom zet het (Amsterdamse) 
leven centraal

De docent staat centraal en is cruciaal. De inzichten 
zijn gebaseerd op wetenschappelijke gronden 
(evidence based) en leunen sterk op de cognitieve 
leerpsychologie. Geen wonder dat er allerlei 
elementen zijn te herkennen uit EDI en ‘Teach like a 
champion’. 

Het boek is fraai vormgegeven door gestileerde 
lijntekeningen. Ze vergroten de leesbaarheid en 
maken de inhoud toegankelijk. Ook de opbouw en 
ordening van het boek kennen een strakke structuur 
en logische verdeling. Erg knap hoeveel didactiek 
schuilgaat in 166 bladzijden. Gelukkig wordt er nog 
enige aandacht gegeven aan ‘modus-b-lesgeven’. 
Maar wat mij betreft 
krijgt deze editie een 
vervolg met verdieping 
van ‘modus-b’: meer 

aandacht voor groepsdynamiek, open opdrachten 
richting portfolio, uitdaging en passie. Want wie het 
slechts houdt bij dit deel van het onderwijs, doet 
leerlingen en studenten tekort. Het boek past bij de 
meer traditionele manier van lesgeven: overbrengen 
van kennis, sterk gestuurd, doelgericht en e� ectief 
met een homogene groep als uitgangspunt. Ik vind 
wel dat dit boek zich richt op verplichte basiskennis 
voor iedere docent die goed wil doceren. Met name 
voor het basisonderwijs hoop ik op een boek in 
dezelfde stijl, maar met meer oog voor: heterogene 
groepen, andere vormen van di� erentiatie, 
leerling centraal, de kracht van de groep, open 
opdrachten met daarin een meer coachende rol van 
de onderwijsbegeleiders. Dat doet niks af aan de 
kwaliteit van dit boek: een musthave voor docenten 
die de didactische kneepjes tot in de puntjes willen 
beheersen.

Het verhaal van een eigenwijze en eigenzinnige 
meeuw is al begin jaren zeventig geschreven door 
Richard Bach. De vernieuwde uitgave is zo’n veertig 
jaar later nog steeds zeer de moeite waard om te 
lezen. De nieuwste uitgaven zijn fraai vormgegeven 
met aanvullende beelden van vliegende meeuwen. 
In de meeuwenkolonie streeft Jonathan naar iets 
hogers door hoger, eleganter en sneller te willen leren 
vliegen. Hij volhardt met vallen en opstaan en slaagt 
zowaar in zijn missie. Maar in plaats van applaus wordt 
hij door zijn soortgenoten verstoten. Hij overleeft in 
zijn eentje en belandt in hogere sferen. Toch keert hij 
uiteindelijk terug en weet met zijn expertise andere 
meeuwen te inspireren.

Het boek is een aanmoediging voor iedereen die 
nieuwe wegen wil bewandelen of inslaan. Zo’n pad 
gaat meestal niet over rozen; succes leidt niet zomaar 
tot applaus of implementatie. In ons onderwijs hebben 
we verlichte geesten nodig. Dat geldt voor zowel 
docenten als leerlingen. Het verhaal lees je in één 
adem uit. Een goed verstaander kan er veel inspiratie 
uithalen. Een aanrader voor jong en oud. Er staat een 
prachtige analyse op YouTube 
over de verfilming. Verguizing 
en bejubeling gaan daar hand 
in hand. 

TITEL: JONATHAN LIVINGSTON ZEEMEEUW
AUTEUR: RICHARD BACH
UITGEVERIJ: STRENGHOLT
AANTAL PAGINA’S: 90 
PRIJS: €13,-
TREFWOORDEN: INNOVATIE, MINDSET, TRIAL & 
ERROR, INTRINSIEKE MOTIVATIE, PASSIE

EEN GEWONE MEEUW 
STIJGT BOVEN ZICHZELF UITEen boom zet het (Amsterdamse) 

tekst: Peter te Riele8
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TITEL: IEPENSTAD
AUTEUR: RONALD M. OFFERMAN
DRUKKERIJ: EPS AMSTERDAM 
FOTO’S EN VIDEO STILLS: MAARTJE JAQUET
AANTAL PAGINA’S: 130
PRIJS: €20,- 
TREFWOORDEN: POËZIE, FOTOGRAFIE, 
FILOSOFIE, TEKSTANALYSE, BIOLOGIE
ZIE OOK: SPRINGSNOW.NL

SCAN DE QR-CODE OM 
DE VIDEO TE BEKIJKEN. 

Mijn favoriete gedicht.
Het boek is een mooi uitgangspunt voor het onderwijs om op onderzoek te gaan: 

begrijpend lezen, voordragen, tekstanalyse, zelf dichten. Maar ook biologie, filosofie, 

zelfreflectie en fotografie. Genoeg aanknopingspunten om een uitdaging te vinden in 

deze dichtbundel en om zelf (of met een groep) een eigen versie te maken.

Een dichtbundel van de onlangs aan corona 
overleden Ronald M. O� erman over de iep in 
de stad. Fijntjes van beeld voorzien door het 
andere lid van het kunstenaarsduo; Maartje 
Jaquet. Zo’n 60 gedichten worden iedere keer 
geflankeerd en geïllustreerd door een stilleven: 
iepensporen op de straatstenen of andere 
stadstafereeltjes. De gedichten zijn gelinkt aan 
het leven in de stad met de iepenzaadjes als 
rode draad.

SCAN DE 
QR-CODE OM 
DE PDF TE  
DOWNLOADEN. 

De bundel is een ode aan de jaarlijkse miljoenen 
iepenzaadjes die als natuurlijke confetti worden 
uitgestrooid. De lentesneeuw in onze hoofdstad 
is inspiratie geweest voor een poëzieroute, 
activiteiten op scholen en een viering van 
cultuur en natuur in de stad. Alle Amsterdamse 
basisscholen hebben een exemplaar. Ik zou 
het andere basisscholen ook gunnen. De 
gedichten lezen gemakkelijk: eenvoudige 
alledaagse woordkeuze. De dichter lijkt weinig 
op te hebben met rijm of ritme. Al doet het qua 
inhoud wel sterk denken aan een haiku; dicht 
bij de waarneming uit de natuur. Verschillende 
gedichten zijn een mooie metafoor. ‘Je gaat het 
pas zien als je het door hebt’ (Cruij� iaans). 



Wat een heerlijk boek over het leerproces 
van beginnende leerders! Met ‘Beginners’ 
beschrijft Tom Vanderbilt zijn leerproces door 
deze te vergelijken met die van zijn dochter 
in de vorm van een experiment. Hij daagt 
zichzelf uit om zichzelf 5 vaardigheden eigen 
te maken: schaken, zingen, surfen, tekenen, 
jongleren. Daarbij onderzoekt hij met grote 
nieuwsgierigheid de psychologie en wetenschap 
onder zijn leerprocessen als volwassen beginner.

Het boek leest als een spannend avontuur. De 
vlotte schrijfstijl over zijn ervaringen gekoppeld 
aan wetenschappelijk bronnen met zorgvuldige 
bronvermelding maken het boek een uitdaging 
voor docenten om het zelf te gaan doen. 
Dus: lees het boek en onderwerp jezelf aan 
een eigen uitdaging! Als beginner zul je het 
leerproces (nog) meer meester gaan worden.

TITEL: BEGINNERS
DE BIJZONDERE KRACHT VAN EEN LEVEN LANG LEREN
AUTEUR: TOM VANDERBILT 
UITGEVERIJ: VOLT
AANTAL PAGINA’S: 368
PRIJS: €25,- 
TREFWOORDEN: LEERPROCES, DIDACTIEK, UITDAGING, 
ONDERWIJSINZICHT

TITEL: PIEN WIL DE WERELD ZIEN DEEL 1
CAHIER WERELDORIËNTATIE 
AUTEUR: PATTY MELISSEN-VOGELS
UITGEVERIJ: KINHEIM
AANTAL PAGINA’S: 40 
PRIJS: €10,-, €35,- VOOR 5 STUKS 
(€13,- VOOR ANTWOORDENBOEK)
TREFWOORDEN: WERELDORIËNTATIE, 
AARDRIJKSKUNDE, VAKINTEGRATIE, 
ZELFSTUDIE, ZELFSTANDIG WERKEN

Terug naar het begin is 
een grote stap vooruit!

LEONARD COHEN IN 
BEELDVERHAAL

TITEL: LEONARD COHEN
ON A WIRE
AUTEUR: PHILIPPE GIRARD
ILLUSTRATIES: PHILIPPE GIRARD
UITGEVERIJ: CONCERTOBOOKS
AANTAL PAGINA’S: 120 
PRIJS: €23,-
TREFWOORDEN: BEELDVERHAAL, GRAPHIC NOVEL, 
STRIP, MUZIEK, BIOGRAFIE, POPCULTUUR

Een stripboek over de legendarische popmuzikant 
Leonard Cohen vangt het levensverhaal van 
een grillige muzikale carrière in beelden. De 
plaatjes doen wat karikaturaal aan, maar geven 
tre� end verschillende levensperiodes weer. Het 
chronologisch verhaal wordt afgewisseld met 
fragmenten in de laatste fase rond zijn dood. Kien 
kleurgebruik helpt de lezer om de levensperioden 
van toen en nu te onderscheiden. De laatste 
bladzijden nodigen de lezer uit om het boek nog eens 
te lezen en daarbij allerlei nummers te beluisteren die 
in het verhaal achtereenvolgens voorbij komen. Ook 
de laatste twee bladzijden met 18 hoofdpersonen zijn 
de moeite waard om je in te verdiepen. 

Wie op onderzoek gaat, krijgt een mooi inkijkje 
in de popmuziekgeschiedenis en kan zijn of 
haar grootouders verrassen met interessante 
wetenswaardigheden over muzikale helden. De 
wendingen van het lot (het verlies van de rechten van 
Suzanne, de streken van oneerlijke zakenpartners…) 
en zijn ontmoetingen met grootheden als Janis 
Joplin, Lou Reed of Phil Spector. Een interessant 
leven, sfeervolle muziek en bijzonder mens: Leonard 
Cohen on a wire!

TITEL: LA CASA DE PAPEL (ESCAPE BOEK)
HET DAGBOEK VAN DE PROFESSOR
AUTEUR: IVAN TAPIA & MONTSE LINDE
UITGEVERIJ: KOSMO
AANTAL PAGINA’S: 207 
PRIJS: €15,- 
TREFWOORDEN: BEGRIJPEND LEZEN, PROBLEEM-
OPLOSSEND DENKEN, SAMENWERKEN, 
DENKVAARDIGHEDEN, CREATIEF DENKEN

De hitserie ‘La casa de Papel’ is uitgangspunt voor een 
escapeboek. De auteur, Ivan Tapia, is een ontwerper 
van raadsels en de stichter van Cocolisto, een uitgever 
van intelligentiespelletjes. Met dit fraai vormgegeven 
boek daagt hij de lezer(s) uit om in de rol van 
jeugdvriend van El Professor te stappen. Hij heeft je 
een geheimzinnig pakket gegeven vol opdrachten die 
leiden na een deel van de buit. Prachtig escapeverhaal 
waarbij je wordt uitgedaagd 
om logisch en creatief na 
te denken. Als je er niet 
uitkomt, word je geholpen 
met verschillende hints. Loop 
je echt vast, dan is er een 
antwoord om verder te kunnen. 
Een prachtige manier om een 
groep aan het denken te zetten. 
En als je eenmaal weet hoe 
zoiets werkt, bouw je natuurlijk 
je eigen escaperoom of schrijf je 
je eigen verhaal.

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

OP STAP EN AVONTUUR
DOOR VERSCHILLENDE
LANDEN IN OPDRACHT

antwoord om verder te kunnen. 

groep aan het denken te zetten. 

zoiets werkt, bouw je natuurlijk 
je eigen escaperoom of schrijf je 

Geen volwaardige methode wereldoriëntatie, 
wel een kleurrijk cahier om je als kind zelfstandig 
enkele weken te verdiepen. Liefst met enkele 
klasgenootjes. Aan de hand van het verhaal 
van de 9-jarige Pien krijg je allerlei vragen 
en opdrachten voorgeschoteld. Soms is er 
feitenkennis nodig en moet je op zoek. Vaak 
zijn de verwijzingen naar het internet. Veel 
opdrachten zijn vakoverstijgend van aard. Er 
wordt aansluiting gezocht bij andere talen, 
bewegen, muziek en kunst.

De auteur heeft zelf op Curaçao gewoond en 
veel autobiografische elementen verwerkt. Er 
wordt een serieuze poging gedaan om culturele 
verschillen in taal, eten en gewoonten voorbij te 
laten komen. Doelgroep is de bovenbouw (groep 
5 t/m 8) in het basisonderwijs. Zij zullen zich in 
veel gevallen wel zelfstandig kunnen redden 
zonder instructie. De opzet is rechttoe rechtaan: 
een verhaal gevolgd door vragen en opdrachten. 
Daarmee vooral geschikt voor het traditionele 
onderwijs en het leerstofjaarklassensysteem. 
Een goede manier om te di� erentiëren in het 
onderwijs en om vakken met elkaar te integreren 
of te verbinden. En wie weet een aanzet om dat 
vaker te doen.

Zo’n cahier leent zich ook uitstekend voor 
thuisonderwijs. Ik zou er dan niet in je eentje 
mee aan de slag gaan, maar zoek een klasgenoot 
of een familielid om het samen te doen. Het 
is jammer dat je voor de antwoorden bent 
aangewezen op een extra cahier. Een verwijzing 
naar antwoorden op een website hadden de 
kosten kunnen halveren bij aanschaf voor 
thuis. Wellicht bij een toekomstige deel 3. Dat 
zou dan meteen ook een plek kunnen zijn waar 
leerlingen hun uitwerkingen op het internet 
kunnen delen. 

De opdrachten zijn er 
veelzijdig genoeg voor. 
In deel 1 komen onder andere 
de volgende landen aan 
de orde: Ierland, Curaçao, 
Frankrijk, Duitsland, Ierland 
en Nederland. Er is ook 
een deel 2, in dat deel gaat 
ze naar Engeland, België, 
Marokko, Turkije, Rusland, 
Afghanistan en China.

Op de website van de auteur 
vind je meer informatie en 
ook verdiepende opdrachten:
pattymelissen.nl. 
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Voor elk wat skills

Deze website is ontwikkeld 
door de COL (community of 
learning) 21st Century skills 
in samenwerking met De 
nieuwste Pabo in Sittard en 
Leerlandschap van communi-
ties. De COL heeft als opdracht 
om een product te ontwikkelen 
waarmee zowel studenten, 
beginnende en ervaren leer-
krachten op een laagdrempelige manier kennis en ideeën kunnen opdoen om aan 
de slag te kunnen gaan met 21st century skills. Dat is “Voor elk wat skills” geworden. 
Een verzameling van een boel bestaande websites, producten en tools die meestal 
direct toepasbaar zijn. Ook is er mogelijkheid tot verdieping. Naast de (statische) 
site is er ook een Facebook- en Pinterest-account waarop regelmatig nieuwe 
content wordt geplaatst en waarop collega’s van diverse besturen kennis en ideeën 
kunnen uitwisselen.

21st century skills       
voorelkwatskills.nl 

Zelf lettertypes 
ontwerpen

Met deze leuke tool is het 
mogelijk om zelf een lettertype 
te ontwerpen. Dit kan een leuke 
opdracht zijn die past binnen 
de creatieve vakken. Laat 
de leerlingen een lettertype 
ontwerpen van hun eigen 
handschrift, of ontwerp eigen 
emoticons. De website toont 
een raster waarin de tekens geplaatst moeten worden. Voor zowel de hoofdletters 
als de kleine letters moeten ontwerpen worden gemaakt. Daarna genereert het pro-
gramma automatisch een lettertypebestand dat in een tekstverwerker (zoals Word) 
gebruikt kan worden. Erg leuk om te doen met gegarandeerd persoonlijk resultaat. 
Met de gratis versie kunnen gebruikers tot 75 tekens invoeren.

Online Tools   Ontwerpen     
calligraphr.com/en/ 

Alles over 
paddenstoelen 

De NMV verzamelt en verbreidt 
kennis van paddenstoelen en 
hun leefwijze, kweekt belang-
stelling voor de mycologie en 
draagt bij aan een verantwoord 
natuur- en landschapsbeheer. 
Op hun website staat een 
handige natuur-speurkaart 
waarmee leerlingen pad-
denstoelen kunnen zoeken. En een verspreidingsatlas die inzichtelijk maakt waar 
de soorten in Nederland te vinden zijn. Speciaal voor kinderen heeft het NMV 
allesoverpaddenstoelen.nl ontwikkeld. Dit is een echte aanrader omdat de inhoud 
van deze website goed aansluit op de belevingswereld van kinderen. Er is onder-
wijsmateriaal, pagina’s met nieuwtjes en foto’s die vanzelf een complete cursus 
paddenstoelenfoto’s maken. 

Biologie       
mycologen.nl en allesoverpaddenstoelen.nl 

Een duik in de 
geschiedenis

Andere Tijden is het geschie-
denisprogramma van de NTR 
en de VPRO. In een half uur 
behandelt het programma 
onderwerpen uit de recente 
geschiedenis. Voor deze 
onderwerpen zoekt Andere 
Tijden naar een relatie met de 
actualiteit, naar het opmer-
kelijke, onbekende verhaal, naar nieuwe feiten en naar nooit eerder in Nederland 
vertoonde beelden. Op deze website kunnen bezoekers de afleveringen bekijken. 
Ook kan op de website de quiz gespeeld worden. De afleveringen zijn geschikt 
voor leerlingen vanaf de brugklas. Speciaal voor het onderwijs is er het programma 
‘Andere tijden in de klas’.

Geschiedenis   Maatschappijleer     
anderetijden.nl 

Welk dier is dit?

De Dierenzoeker toont een ver-
zameling veel voorkomende 
huis-, tuin- en keukendieren in 
Nederland. Het gaat om dieren 
uit de directe leefomgeving 
van mensen. Via het beant-
woorden van vragen over het 
door uw gevonden dier (bijv. 
over kleur, gedrag, aantal 
poten) wordt de selectie dieren 
steeds kleiner. Het maakt niet uit met welke vraag je begint en je hoeft ze ook niet 
allemaal te beantwoorden. Soms is het mogelijk om meerdere antwoorden op een 
vraag te geven (bijvoorbeeld de kleur - een dier kan zowel rode als groene kleuren 
hebben). 

Biologie   Lesmateriaal     
dierenzoeker.nl 

Hoe maak je een 
spreekbeurt? 

Spreekbeurten.info is al 18 
jaren de populairste spreek-
beurtenwebsite van Nederland, 
België en de Nederlandse 
Antillen. Alle 500 spreekbeur-
ten en werkstukken die er op 
staan, zijn door kinderen zelf 
gemaakt. Niet om ze uit te 
printen en daarna voor te lezen 
aan de klas! Wel om leerlingen te helpen om een goede spreekbeurt te houden of 
een werkstuk te maken, ideeën op te doen en tips te geven. Lees daarom ook ‘Hoe 
houd ik een spreekbeurt’. De website is opgezet en wordt onderhouden door een 
redactie waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft. Leerlingen kunnen ook reacties 
en tips geven op de spreekbeurten.

Nederlands   Algemene informatie   
spreekbeurten.info 
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Voor pedagogisch 
professionals

PPINK is de beroepsvereniging 
van alle pedagogisch profes-
sionals in de kinderopvang; 
opgericht door vakgenoten 
in 2017. PPINK wil de beroep-
sinhoudelijke positie van alle 
pedagogisch professionals in 
de kinderopvang versterken 
en het aanzien en de waar-
dering voor het vak vergroten. Op hun website kun je terecht voor een overzicht 
van relevante trainingen, cursussen en intervisiemogelijkheden. Als lid van PPINK 
krijg je toegang tot PPINK insite. Hét platform waarop pedagogisch professionals 
hun gelijke vinden, vragen aan elkaar kunnen stellen, informatie kunnen delen over 
recente trends en ontwikkelingen, kunnen praten en ervaringen delen. Je vindt op 
PPINK insite ook informatie en tips van PPINK zelf, polls en informatievragen.

Kinderopvang   Medewerkers     
ppink.nl 

Nederlandse 
biodiversiteit 

Het soortenregister geeft een 
actueel en volledig overzicht 
van de Nederlandse soorten. 
Dit op basis van gegevens die 
experts op de verschillende 
gebieden voor het Soorten-
register bijeenbrengen. Aan 
het Nederlands Soortenregis-
ter draagt een groot aantal 
kennisorganisaties en individuele experts bij. Er is een indrukwekkende database 
met foto’s aanwezig. Voor het onderwijs zijn er leuke materialen te downloaden. 
Bijvoorbeeld de soortenkaarten. Dit zijn zoekkaarten waarmee een leerling kan zien 
om wat voor spin, bij, pissebed of lieveheersbeestje het gaat. Op de kaarten staan 
de kenmerken van de diverse soorten duidelijk afgebeeld.

Biologie   Musea   Lesmateriaal   
nederlandsesoorten.nl 

Opleidingen 
vergelijken

Studiekeuze123 is 10 jaar 
geleden door studenten, het 
hoger onderwijs en ministerie 
van OCW opgericht om objec-
tieve studiekeuze-informatie te 
verzamelen en te verspreiden. 
Op Studiekeuze123 kunnen 
bezoekers opleidingen verge-
lijken en bekijken. Of het nu 
gaat om het kiezen van een profiel, studie of master, deze website helpt de student 
op weg. Ook voor ouders en decanen zijn er informatieve pagina’s en achtergrond-
informatie. Jaarlijks organiseert Studiekieze123 de Nationale Studenten Enquête. 
Dit is een grootschalig landelijk onderzoek, waarin bijna alle studenten in het hoger 
onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding.

Studenten   Studieinformatie   Decaan   
studiekeuze123.nl 

Onderwijsinnovatie 
is leuk! 
Vernieuwenderwijs.nl is een 
platform van, voor en door 
docenten, onderwijskundigen 
en andere onderwijsprofes-
sionals die interesse hebben in 
onderwijs(innovatie). Hier vind 
je artikelen, video’s, downloads, 
boeken en andere tips over 
de nieuwste ontwikkelingen, 
gedachtes over onderwijs, 
onderzoeken, professionalisering, apps en tools en lesideeën. Onderwijsinnovatie is 
leuk en dat mag gedeeld worden! Wil je ook graag een idee, ervaring of onderzoek 
delen? Ook dat is mogelijk via dit platform. Vernieuwenderwijs is in 2015 opge-
richt om te delen wat we doen en tegengekomen: eerst een klein blogje, nu een 
platform met meer dan 400 artikelen, diverse producten en een groep docenten 
en onderwijskundigen die teams, scholen en opleidingen helpen bij grote en kleine 
vraagstukken.

Innovatie   onderwijsbeleid     
vernieuwenderwijs.nl

Uitjes met kinderen

Bij Go-Kids vind je een handig 
overzicht van alle activiteiten 
voor kinderen en families 
binnen je eigen regio. Go-Kids 
geeft een overzicht van natuur 
uitjes (speelbossen, kabou-
terpaden, kinderboerderijen), 
cultuuruitjes (familiefilms 
in de bioscoop en theater), 
kindvriendelijke restaurants, 
zwembaden, leuke speeltuinen, overdekte speelparadijzen en trampolineparken 
uit de regio. In de handige agenda zie je meteen wanneer je binnen jouw regio 
wat leuks kan gaan doen met kinderen. Ook voor creatieve en sportieve ontwikke-
ling van kinderen kun je de website raadplegen. Je vindt hier leuke sport-, dans-, 
muziek-, natuur- en technieklessen voor kinderen.

Activiteiten   Thuis     
go-kids.nl

Leuke dingen om 
met kinderen 
te doen

“Ik verveel me” is door 
leukmetkids.nl voorgoed 
verleden tijd. Op de website 
vinden bezoekers honderden 
leuke suggesties om samen 
met kinderen te doen. Denk 
aan spelletjes en knutselen, 
maar ook recepten en cadeau-
tjes maken voor de juf of meester. Kinderkamertips, kledingtips en informatie over 
opvoeding en gezonde voeding voor kinderen. De ideeën op de website worden 
geplaatst door enthousiaste ouders en kinderen die alle ideeën zelf uitproberen. 
De website richt zich met name op ouders met kinderen tot 12 jaar, maar bevat ook 
veel leuk ideeën voor leerkrachten. Misschien nuttig om deze website te delen met 
de ouders op school.

Ouders   Handvaardigheid     
leukmetkids.nl
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Onderwijsondernemer
Digitale vaardigheden

Wie The Social Dilemma op Netflix, heeft gezien, weet dat de ontwikkeling van onze digitale 
apparaten een ongemakkelijke situatie teweeg heeft gebracht; gemakt, comfort en entertainment 
worden door de smartphone op een zodanig hoog tempo aangeleverd dat we onze aandacht 
er niet meer vanaf kunnen houden. Prachtige plaatjes van lachende bekenden op prachtige reizen 

bekijken, wat kan daar nu mis mee zijn? Het blijkt dat dit een negatieve invloed kan hebben op 

ons zelfbeeld, dat populariteit artificieel verkregen kan worden en dat onze bezigheid op de grote 

platforms nu volledig in dienst staat van bedrijven die data verzamelen en advertenties plaatsen.

L
eerlingen zelf zijn doorgaans nogal overtuigd van hun digitale 
kunnen. Ze zijn immers opgegroeid tussen iPads en YouTube, 
niet tussen kranten en radio. In de praktijk blijkt dat ze inderdaad 
rap kunnen swipen en vlug spelletjes downloaden, al dan niet op 

moeders creditcard. Juist deze vanzelfsprekende samensmelting met 
hun digitale omgeving maakt dat de nieuwe generatie blind blijft voor 
veel fundamentele aspecten van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, 
informatievaardigheden en computational thinking. 

Digitaal burgerschap
Door de potentiële negatieve aspecten van sociale media is het 
belangrijk dat iedereen bewust en verantwoord om kan gaan met 
sociale media. Dit noemen we digitaal burgerschap. Tevens worden 
digitale vaardigheden steeds belangrijker, zo is het gebruik van 
videobellen inmiddels niet meer weg te denken door het coronavirus. 
Niet iedereen heeft de vaardigheden van het digitaal burgerschap van 
huis uit meegekregen, daarom is het belangrijk dat het onderwijs hier 
een bepalende rol in gaat spelen. 

Het huidige curriculum 
In een tijd dat de leerachterstanden zijn opgelopen, de werkdruk op 
docenten onverminderd hoog is en de noodzaak om leerlingen digitaal 
vaardig te maken toeneemt, maakt digitale geletterdheid nog geen 
deel uit van de kerndoelen en de examenprogramma’s. Curriculum.
nu heeft ervoor gekozen om geen advies uit te dragen waarbij 
digitale geletterdheid een apart vak is. De onderwerpen van digitale 
geletterdheid worden daarentegen versplinterd ondergebracht in 
toch al vaak overbelaste vakgroepen. Het probleem van deze strategie 
is echter dat specifieke onderwerpen, zoals programmeren, lastig 
ondergebracht kunnen worden in deze vakgroepen. Deze onderwerpen 
vragen namelijk om specialistische kennis, zodat de leerlingen leren hoe 
je om moet gaan met zulke complexe onderwerpen. 

De huidige strategie waarin Digitale Geletterdheid nog niet als eigen 
vak wordt neergezet, zien wij van GO21 verre van optimaal. Er is veel 
te leren en de onderwerpen zijn complex, daarom is het belangrijk 
dat een docent met kennis en enthousiasme deze lessen verzorgt. De 
bestaande vakgroepen hebben het al druk genoeg met het geven van 
een eigen vak. Het wordt de hoogste tijd voor een nieuw curriculum 
waarin Digitale Geletterdheid een duidelijke plaats heeft als apart vak. 
In de onderbouw een blokuur per week lijkt ons de minimale vereiste 
tijdsduur.

In gesprek
GO21 begon zo’n vier jaar geleden te ontstaan als zusterbedrijf van 
DeBijlesStudent. DeBijlesStudent biedt in het gehele land ondersteuning 
in het onderwijs. Daar werd snel duidelijk, in gesprekken met docenten, 
dat er een flinke vraag bestond naar de verbetering van de digitale 
vaardigheden van de leerlingen. 

Jaar in jaar uit sprak GO21 met ICT-docenten in het hele land over de 
problematiek omtrent het thema digitale geletterdheid en over hoe dit 
behandeld zou moeten worden. GO21 is ontstaan door goed te luisteren 
naar docenten en dit zullen wij ook altijd blijven doen. Hoewel veel 
docenten ook zelf aangeven nog niet altijd volledig thuis te zijn in het 
thema digitale geletterdheid, heeft elke docent waarmee wij spreken 
altijd goede plannen, inzichten en ideeën voor de verdere ontwikkeling 
van de stof. Echter, ontbreekt het de docenten doorgaans aan tijd om 
deze plannen en ideeën om te vormen naar concrete lesstof.  

Wij hopen dat GO21 een oplossing kan bieden bij de ontwikkeling 
van de leerling op het gebied van digitale geletterdheid, waarbij de 
fundamentele aspecten van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, 
informatievaardigheden en computational thinking aan bod komen. 
Onze missie is: zoveel mogelijk leerlingen zo digitaal vaardig en 
mediawijs mogelijk maken! 

tekst: Roel Veraart12
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Zo transformeer
 je interactief onderwijs

Promethean helpt leerkrachten met het 
verwonderen, inspireren en motiveren van 

kinderen. Dit doen wij al meer dan 20 jaar… 
en we zijn nog maar net begonnen!

De Promethean digiborden met ActivInspire® en ClassFlow® 
software bieden een dynamische combinatie van hardware, 
software. Uiteraard met ondersteuning voor ICT’er en 
leerkracht! Niet voor niets zijn wij wereldwijd de meest 
gebruikte onderwijsoplossing.

Onze producten spelen in op veranderende trends in het 
onderwijs. In klaslokalen, op afstand en in hybride omgevingen. 
Zo ben je flexibel en wordt adaptief onderwijs een koud kunstje!

PrometheanWorld.com/NL
Ontdek meer op: Reserveer een 

gratis demonstratie!
Bekijk een filmpje 
van het ActivPanel!
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Ontwikkelaars 
Wessel Peeters & Michiel Lucassen 

Prijs

• Platform Vernieuwenderwijs: gratis
•  PocketDidactiek individuele licentie 

€ 9,99 per jaar/(eigen) instelling 
abonnement op aanvraag

•  PocketLeren/PocketStuderen individuele 
licentie € 4,99 per jaar/meerdere licenties 
op aanvraag

• CurriculumKit € 49,95 per kaartspel

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

voor het platform Vernieuwenderwijs en hun producten 

PocketDidactiek, PocketLeren en de CurriculumKit. 

Vernieuwenderwijs

Introductie
Vernieuwenderwijs.nl is een platform van, 
voor en door docenten, onderwijskundi-
gen en andere onderwijsprofessionals die 
interesse hebben in onderwijs(innovatie). We 
spreken met de oprichter Wessel Peeters: “In 
2015 heb ik samen met Michiel Lucassen het 
platform Vernieuwenderwijs opgericht om 
als onderwijsprofessionals te delen wat we 
doen en tegengekomen. Vernieuwenderwijs 
startte als een klein blog en is nu uitgegroeid 
tot een platform met honderden artikelen, 
diverse producten en een groep docenten 
en onderwijskundigen die teams, scholen 
en opleidingen helpen bij grote en kleine 
vraagstukken. Dit doen we op basis van onze 
eigen ervaring, kennis en expertise op het 
gebied van onderwijs- en curriculumontwerp, 

Op de website is een grote 

hoeveelheid interessante 

content te vinden: artikelen 

over onderwijsvisie, 

onderwijsontwik-keling, 

onderwijsonderzoek, 

professionalisering, apps en 

tools en lesideeën.

Vernieuwenderwijs 

heeft ook tientallen 

boeken die gaan over 

onderwijs(innovatie) 

geselecteerd en van 

reviews voorzien.

In PocketDidactiek worden 

diverse leertheorieën 

toegelicht.

De app presenteert de volgende acht 
didactische bouwstenen: 

• Check of iedereen het begrijpt, 
• Leer leerlingen e� ectief te leren,
• Kennis ophalen, 
• Voorkennis activeren, 
• Feedback geven, 
• Woord en beeld combineren, 
• Voorbeelden en succescriteria delen, 
• Actief verwerken.
Iedere bouwsteen wordt voorzien van uitleg, 
onderbouwd met onderzoek en diverse 
werkvormen worden gepresenteerd om de 
didactische bouwsteen in de praktijk toe te 
passen. PocketDidactiek kan ook vanuit de 
volgende vier hoofdthema’s geraadpleegd 
worden: eigenaarschap, leerdoelen, formatief 
handelen en online didactiek. 

Ieder thema wordt omschreven en van 
verdiepende literatuur voorzien. Daarnaast 
geeft PocketDidactiek praktische handvatten 
om als docent met het thema aan de slag te 
gaan. Tenslotte beschrijft de app nog veer-
tien gratis digitale tools die direct in de les 
gebruikt kunnen worden. Ik ga ervan uit dat 
beschrijvingen en aanbod van deze tools de 
komende periode worden uitgebreid. De app is 
eenvoudig in gebruik en biedt de docent snel 
en e� ectief informatie, relevant onderzoek 
en meer dan 40 werkvormen om in de eigen 
onderwijspraktijk te gebruiken.  

PocketLeren
PocketLeren is een hulptool voor leerlingen in 
het voortgezet onderwijs om het leren leren 
te bevorderen. Vernieuwenderwijs is momen-
teel bezig met de ontwikkeling van de app 
PocketStuderen; geschikt voor studenten in 
het mbo, hbo en universiteit. De app presen-
teert 22 leertips, 9 manieren van leren en biedt 

didactiek, pedagogiek en veranderkunde. 
Als oprichters blijven we actief in de praktijk 
en zijn we doorlopend op een brede manier 
bezig met onderwijs en leren. We zijn positief 
kritisch, enthousiast, zien kansen en mogelijk-
heden en helpen andere docenten graag om 
dit ook zo te zien. Onderwijs is onze passie, 
we zijn geïnteresseerd in wetenschappelijk 
onderzoek die in de praktijk toepasbaar is 
en zetten ons actief in voor het verbeteren 
van het onderwijs. Vanuit Vernieuwenderwijs 
hebben we inmiddels drie producten ontwik-
keld om het onderwijs te ondersteunen bij de 
vernieuwingen: PocketDidactiek, PocketLeren 
en de CurriculumKit”, aldus een enthousiaste 
Peeters. 

Ik verken de website Vernieuwenderwijs en 
ben onder de indruk van de grote hoeveel-
heid interessante content. Je vindt artikelen 
over onderwijsvisie, onderwijsontwikkeling, 
onderwijsonderzoek, professionalisering, 
apps, tools en lesideeën. De onderwerpen 
variëren van blended learning, formatief 
handelen, curriculum herziening, leerstra-
tegieën tot gamification en maakonderwijs. 
Bij ieder artikel wordt aangegeven hoe lang 
de leestijd is en het delen van het artikel via 
social media of opslaan als PDF is met een 
druk op de knop te realiseren. Vernieuwen-
derwijs heeft ook tientallen boeken die gaan 
over onderwijs(innovatie) geselecteerd en 
van reviews voorzien: een mooie verzame-
ling! Ik ontvang inloggegevens voor de apps 
PocketDidactiek en PocketLeren: de apps zijn 
beschikbaar voor Android en Apple.

PocketDidactiek
PocketDidactiek helpt docenten om les te geven 
in alle soorten onderwijs. De app kan op een 
mobiel device worden geraadpleegd of op de PC 
via site.pocketdidactiek.nl. 

tekst: Leen Shames14
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In PocketDidactiek worden 

diverse tools aangereikt om 

in de lessen te gebruiken.

Leerlingen en studenten kunnen 

gebruikmaken van een handige chatbot 

om antwoorden op vragen op het gebied 

van leren leren te ontvangen.

Leertips voor 

leerlingen en 

studenten in de app 

PocketLeren.

de mogelijkheid om hulp te vragen aan Prof. 
L. Tip; een slimme chatbot. De leertips worden 
alleen in tekst beschreven en ik vraag mij af of 
dit voor leerlingen of studenten voldoende is. 
Ik had hier wat meer audiovisuele presenta-
ties van werkvormen en praktijkvoorbeelden 
verwacht. De gepresenteerde digitale tools zijn 
ook wat mager in aantal. De leertips zijn voor 
leerlingen en studenten samen te vatten in de 
volgende vijf:
1.  Kijk wat je nog weet. Schrijf na enige tijd 

eens op wat je nog van de tekst weet nadat 
je deze één keer hebt gelezen. Hierdoor 
moeten je hersenen aan de slag, waardoor 
je actief met de stof bezig bent. 

2.  Zorg voor een rustige werkplek. Zorg 
voor een opgeruimde werkplek en leg je 
mobiele telefoon in een andere kamer. Zo 
word je niet continue afgeleid, waardoor je 
je goed kan concentreren op het leren.

3.  Loop soms even rond. Haal na 30 minuten 
leren wat drinken of loop even rond. Je her-
senen worden daardoor actiever waardoor 
je je beter kan concentreren. Ook krijgt je 
werkgeheugen even wat rust.

4.  Markeer bewust. Als je markeren prettig 
vindt, markeer dan bewust: roze is voor 
het onderwerp van de tekst, geel is voor 
bijzaken, enzovoorts. Zorg er dus voor dat 
je de samenhang niet verliest.

5.  Spreid je leermomenten. Maak voor een 
toets een planning waarin je per dag zet 
wat je per 30 minuten gaat doen en verdeel 
daarbij de leermomenten voor een toets 
over verschillende dagen. Zo herhaal je het.    

De chatbot werkt voldoende interactief. De 
leerling kan zelf vragen stellen of starten met 
een zogenaamde ‘leerskills test’ om erachter te 
komen bij welke leerskills nog hulp nodig is om 
te verbeteren.  

Weblinks

vernieuwenderwijs.nl
site.pocketleren.nl
site.pocketdidactiek.nl
curriculumkit.nl

CurriculumKit
Curriculumkit is een praktisch in te zetten 
kaartspel om een docententeam te ondersteu-
nen bij het (her)ontwerpen van een deel van 
het curriculum. De toolkit daagt docenten uit 
om visie, onderwijskundige doelen en metho-
dieken concreet te maken. Het spel kan in 
ongeveer drie uur worden gespeeld en omvat 
acht fases. Tijdens de eerste drie spelrondes 
wordt de focus gelegd op de volgende vier 
vraagstukken: 

• Hoe wordt het geleerde zichtbaar? 
• Wat zijn de informatiebronnen?
• Wie beoordeelt?
• Hoe wordt er beoordeeld?

Daarna ligt het accent op keuze van werkvor-
men en verdere invulling van het onderwijs. 
Reflectie- en focusvragen zijn hierbij helpend. 
In de Curriculumkit zijn verschillende didac-
tische bouwstenen verwerkt. De kaarten 
nodigen docenten uit met elkaar in gesprek te 
gaan over bijvoorbeeld op welke manieren en 
momenten leerlingen tussendoor e� ectieve 
feedback kunnen krijgen op hun leerproces.  
Ook komen er werkvormen ter sprake om te 
werken aan leerstrategieën als actieve herha-
ling en gespreid leren. Alle afspraken, inzichten 
en opbrengsten worden tijdens het spel op een 
groot canvas verzameld. Tenslotte worden er 
werkafspraken gemaakt en vastgelegd.

Conclusie
Het platform Vernieuwenderwijs biedt een 
schat aan evidence informed artikelen op 
het gebied van onderwijsontwikkeling en 
onderzoek. Alle content is gratis beschikbaar, 
deelbaar en voor eigen gebruik te down-
loaden als PDF. PocketDidactiek richt zich 
op didactische tips, werkvormen en tools 
voor docenten. PocketLeren richt zich op 

het presenteren van leertips, leerstrategieën 
en stap voor stap uitleg voor leerlingen of 
studenten. Vernieuwenderwijs heeft deze 
twee apps ontwikkeld om vanuit dezelfde taal 
bezig te zijn met e� ectief leren, op basis van 
wetenschappelijk onderzoek en praktijker-
varing. De apps bieden een gestructureerd 
handzaam overzicht om snel ondersteuning 
te bieden bij didactiek, werkvormen en leren 
leren. Ik vind dat de opzet en indeling van 
PocketLeren uitdagender en aantrekkelijker 
kan worden vormgegeven voor leerlingen en 
studenten. De CurriculumKit kun je inzetten 
voor het (her)ontwerpen van een lessenserie, 
project of compleet curriculum. Curriculumkit 
is een kaartspel dat je samen met collega’s 
speelt om een onderwerp, project of periode 
te (her)ontwerpen. Met het team doorloop 
je in ongeveer 3 uur verschillende stappen, 
waarbij je samen vaststelt: wat leerlingen 
gaan leren, hoe ze dat gaan leren, hoe ze dat 
zichtbaar gaan maken, hoe ze feedback krijgen 
en worden beoordeeld. De CurriculumKit helpt 
een docententeam om met elkaar in gesprek te 
gaan en tijdens het doorlopen van alle stappen 
wordt gezamenlijk een concrete opzet voor 
het curriculum gecreëerd. De CurriculumKit is 
praktisch in het gebruik en nodigt onderwijs-
professionals uit tot zinvolle gesprekken over 
onderwijsvernieuwing. Dat is altijd goed! 
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Van versnellingsvraag 
naar Wikiwijs

tekst: Elle Peters en 
Thierry Koningstein16
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Expertgroep
De expertgroep bestaat uit leden die er samen voor zorgen dat er voor 
het gespecialiseerd onderwijs voldoende, relevante en kwalitatief goede 
content te vinden is. De leermiddelspecialisten in dit team zijn profes-
sionals die lesmaterialen beoordelen in Wikiwijs. Dit doen zij om collega 
professionals te ondersteunen bij het vinden van kwalitatief goed 
lesmateriaal.
Ben je bezig met het voorbereiden van je lessen? Dan kun je gebruikma-
ken van het materiaal dat klaar staat voor gebruik. Je kunt ook zelf een 
les delen met collega’s. Neem eens kijkje wat er te vinden is voor onze 
leerlingen. Natuurlijk is het fijn als je zelf ook digitaal lesmateriaal deelt.  
 
Leermiddelenspecialisten
Leermiddelspecialisten werken samen met collega’s en verzamelen een 
waardevolle collectie lesmateriaal over een vakgebied en/of thema. 
Deze verzameling presenteren wij via een themapagina. Iedereen die 
gebruikmaakt van Wikiwijs kan deze inzetten om zijn of haar lessen te 
verrijken. Leermiddelspecialisten zijn als vrijwilliger in dienst bij Wikiwijs 
en Wikiwijs ondersteunt en begeleidt deze leergemeenschappen bij het 
maken van themapagina’s. 
 

Doorontwikkeling Wikiwijsomgevingen  
Begin schooljaar 2020-2021 hebben we met een groep collega’s uit het 
gespecialiseerd onderwijs kritisch gekeken naar de doorontwikkeling van 
deze Wikikwijsomgevingen en zo ontstond er een landelijk expertteam van 
collega’s die samen zorg dragen voor de borging en het vervolg. Er werden 
leermiddelenspecialisten bij betrokken en er werd in samenwerking met 
Kennisnet kritisch gekeken naar de structuur en vindbaarheid van het digi-
taal lesmateriaal voor het gespecialiseerd onderwijs binnen Wikiwijs.
Meer informatie: wikiwijs.nl/startpagina/vso-dg

Enkele jaren geleden dienden we 
twee versnellingsvragen in vanuit het 
gespecialiseerd onderwijs bij de PO-Raad. 
Met de ondersteuning van Kennisnet werden 

er twee Wikiwijs omgevingen ingericht. De 

een om makkelijker digitaal lesmateriaal te 

vinden voor EMB-leerlingen. EMB staat voor 

Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen. De 

andere omgeving om voor de kwetsbare 

leerlingen eenvoudiger digitaal lesmateriaal 

te vinden. Lesmateriaal dat beter aansluit 

bij het werken aan digitale geletterdheid 

voor de leerlingen in het gespecialiseerd 

onderwijs.
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Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Tijdens de doorontwikkeling van de bestaande Wikiwijspagina’s is door 
de expertgroep ook aandacht besteed aan SEO, Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling. Er is hiervoor een nieuwe pagina gecreëerd: wikiwijs.nl/
startpagina/vso-sociaal-emotionele-ontwikkeling. Momenteel wordt 
er ook gewerkt aan een Wikiwijspagina voor praktijkvakken.

Geschiedenis
In 2008 lanceerde Minister Plasterk het idee voor Wikiwijs. Een platform 
om het gebruik en de ontwikkeling van open leermateriaal in het onder-
wijs te stimuleren én te vergemakkelijken. In opdracht van het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap realiseerden Kennisnet en de 
Open Universiteit het platform Wikiwijs op 14 december 2009. 

Wikiwijs is een openbare dienst die sinds 2009 wordt gesubsidieerd 
door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit betekent 
dat Wikiwijs gratis beschikbaar is voor iedereen. Wikiwijs wordt onder-
houden door Kennisnet. 

Kijk voor meer informatie over de Nieuwsflitsen van 
Gewoon Speciaal ICT op de website gespecialiseerd-
onderwijs.nl/expertgroep/gewoon-speciaal-ict en onze 
sociale media.
 
Thierry Koningstein en Elle Peters
t.koningstein@gewoonspeciaalict.nl en 
e.peters@gewoonspeciaalict.nl

Gewoon Speciaal ICT netwerkbijeenkomsten en 
nieuwsflitsen 

Gewoon Speciaal ICT is het landelijk netwerk en de expertgroep van 
en voor professionals binnen het onderwijs, met een passie voor 
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en ICT. Hierbij worden 
door de deelnemers kennis en ervaringen ‘good practice’ uitge-
wisseld met betrekking tot het gebruik van ICT als middel bij het 
onderwijs aan leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoefte 
op onderwijsgebied.



HELP EERST JEZELF!HELP EERST JEZELF!
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DIGITALE VAARDIGHEDENN ZIJN ONMISBAAR VOOR IEDEREEN,DIGIT ALE V AARD IGHEDEN ZIJN ONMISBAAR VOOR IEDEREEN,
MAAR HET BEGGINT BIJ DE LEERKRACHT.MAAR HET BEGINT BIJ DE LEERKRACHT.
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Onderwijs dat deugt 

H
oe doe je dat, goed besturen? Hoe blijf je als bestuurder 
in deze tijd vol coronaregels vasthouden aan je visie 
en hoe blijf je de focus houden op faciliteren van 
onderwijskwaliteit? Vives Magazine sprak met Edith van 

Montfort, bestuurder van stichting SAAM*, met 26 po-scholen in 
zes gemeentes in Noordoost Brabant. 

Hoe is het om bestuurder te zijn in coronatijd?
“Al heb ik er natuurlijk eigenlijk geen recht op, ik voel een enorme 
behoefte om te klagen, mag ik even? De buitenwereld denkt: ‘De 
basisscholen zijn gewoon open, dat loopt allemaal wel…’, maar 
dat is niet zo. Ik zie mijn directeuren de wanhoop nabij zijn. Aan 
‘afstand houden’, ‘handen wassen’ en ‘geen ouders in de school’ 
wenden we snel, maar de extra regels sinds februari maken de 
boel enorm instabiel. Bijvoorbeeld de regel ‘Als één kind positief 
getest is, moet de hele groep in quarantaine’. De melding dat 
een kind positief is, komt vaak pas ‘s avonds binnen. Dan moeten 
diezelfde avond de betreffende klasgenoten en hun ouders geïn-
formeerd worden. Ouders moeten dan vaak nog van alles regelen 
met hun werk, dat levert onrust en irritatie op. En zo op stel en 
sprong heb je natuurlijk het onderwijs op afstand niet goed op 
orde. Dat heeft allemaal een grote impact op het functioneren van 
het team en op de onderwijskwaliteit. Iedereen doet – op adrena-
line – wat nodig is voor de kinderen, maar het is wel echt afzien.”

Is het nu meer afzien dan vóór de laatste 
lockdown?
“Het is nu zwaarder dan ooit tevoren, niet alleen omdat 
het gedoe al een jaar bezig is en iedereen zo moe is, maar 
vooral omdat die nieuwe regels niet werkbaar zijn. Als 
bestuurder zit je klem tussen de regels van het ministerie 
OCW en de onderwijspraktijk. Dan worden die regels ook 
nog telkens plotseling gedropt – zonder afstemming van 
tevoren – waardoor wij als schoolleiding en -bestuur 
achter de feiten aan hollen. Zo’n brief naar alle scholen 
over testen en zelftesten bijvoorbeeld, leidt tot enorm 
veel vragen, dat wéét je van tevoren. Als we hadden 
geweten dat die brief eraan kwam, hadden we alvast 
onze antwoorden op te verwachte vragen kunnen 
formuleren. Dat had veel onrust gescheeld. Dit gedoe 
over de organisatie leidt enorm af waar het eigenlijk 
gaat, van wat centraal moet staan: de kwaliteit van 
het onderwijs.”

Als bestuurder kun je toch je eigen 
afwegingen maken?
“Bij het normale regelrepertoire vanuit OCW kan 
dat wel. Toen vorig jaar de scholen half open 
mochten, besloten wij alle kinderen iedere dag 
naar school te laten komen, dat kon ik verant-
woorden vanuit pedagogische overwegingen. 

Schoolbesturen kunnen momenteel in de publieke opinie, op sociale media en in de 
Tweede Kamer op weinig sympathie rekenen. Er waren inderdaad de afgelopen jaren enkele 

flinke wantoestanden, die nu alle besturen worden aangerekend. Toch zijn er heel wat besturen 

die zaken goed regelen voor scholen, en ruimte creëren voor leraren en schooldirecties om zich 

te richten op het verzorgen van goed onderwijs.

Onderwijsbestuurder in coronatijd

Wat ik als bestuurder ook kan doen – en doe – is de druk op mijn col-
lega’s zoveel mogelijk verlagen. Dus als de minister in april de analyses 
van alle leerlingen wil hebben, zeg ik: ‘Dat gaat bij ons niet lukken. 
Natuurlijk zijn we ermee bezig, maar we gaan onze mensen niet over de 
kling jagen’.

Maar zulke ‘medische’ protocollen, daar kan en wil ik als onderwijs-
bestuurder geen afwijkend standpunt over innemen; die moet ik 
blindelings opvolgen, voor alle scholen van stichting SAAM*. Het is 
soms wel een dilemma hoor, bijvoorbeeld het voorschrift dat kinderen 
gescheiden gehouden moeten worden in bubbels en cohorten. Voor 
veel van onze scholen past dat niet bij hun conceptuele keuzes. Die 
werken bijvoorbeeld met kinderen in gemixte groepen waarin zij extra 
ondersteuning op hun niveau kunnen krijgen, of met vakexperts die een 
vak in meerdere groepen geven. Dat mag nu allemaal niet. Terwijl er wel 
ineens een versoepeling kwam van de regels voor de buitenschoolse 
sport. Dus nu houden wij kinderen tijdens schooltijd allemaal netjes uit 
elkaar – met verlies van onderwijskwaliteit – en ‘s middags trainen ze 
met z’n allen door elkaar heen op hetzelfde schoolplein… Ook de regel 
dat leerkrachten in hun eigen lokaal moeten blijven, elkaar niet mogen 
ontmoeten, is funest voor de kwaliteit van overleg en uitwisseling, en 
dus voor de onderwijskwaliteit.”

En dat terwijl jullie besloten hadden om 2021 tot een 
jaar van optimisme te maken?
“Ja. Ieder jaar kiezen we – in samenspraak met alle SAAM*-scholen – wat 
het bovenliggende thema wordt, waarbinnen wij onze resultaten, ambi-
ties en doelen formuleren. Voor dit jaar kozen we onder andere voor 
‘optimisme en geduld’. Ik moet bekennen dat het in deze tijd wel pittig 
is om dat uit te blijven stralen. Maar we doen ons best, want het is heel 
wezenlijk om geduld te hebben met kinderen, die dan soms opeens een 
ontwikkelingssprong maken. Ook als scholen onderling willen we met 
geduld naar elkaar blijven kijken; bijvoorbeeld wat betreft de kwaliteit 
van onderwijs op afstand, de ene school kan daarin veel verder zijn 
dan de andere. Optimisme is een heel belangrijke motor van leren en 
ontwikkeling. Daarom heb ik ook zoveel moeite met dat frame – zonder 
spatje optimisme – vanuit de politiek over ‘leerachterstanden inhalen’ en 
‘blijven zitten’. De optimistische SAAM*-manier van dit verwoorden is: 
‘Waar sta jij nu? Ik denk dat ik jou kan bieden wat jij nodig hebt en daar 
gaan we in alle rust mee aan de slag. We willen allemaal dat jij – net als 
alle anderen – je doelen haalt, of dat nou de referentieniveaus van taal 
of rekenen zijn of andere doelen. Maar de weg daarnaartoe is voor jou 
misschien anders dan voor een ander kind.’”

Hoe lukt het met dat optimisme onderling?
“We hebben samen besloten om te stoppen met steeds maar praten 
over alles wat we zo missen en wat niet kan, dat roept te veel frustraties 
op. We proberen liever creatief energie te steken in wat er wél kan. We 
zoeken bewust contact met elkaar, maken ook in Teams-vergaderingen 
ruimte voor het delen van emoties, en tijdens de scholensluiting 
vlogden we voor elkaar en voor de kinderen. Er zitten beslist ook voor-
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Zo werken wij SAAM*

Leren en lesgeven is intellectueel uitdagend 

Onze sturing geeft ruimte aan de professionele 

ontwikkeling van alle collega’s. We dagen collega’s 

uit om met de ontwikkeling van de school bezig te zijn. 

Onze leraren pakken hun professionele ruimte en zijn ver-

antwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. We zetten in 

op collectief en informeel leren (leren van en met elkaar).  

We leggen de lat hoog, ons onderwijs deugt!

Minder is meer, diepgang boven oppervlakkigheid 

We onderzoeken en zetten steeds een volgende stap. 

We gaan voor duurzame ontwikkeling. We zijn kritisch 

op beleid en protocollen. De wet, cao en specifieke 

regelgeving bieden de kaders voor ons werk. We zoeken 

balans tussen mogen en moeten. SAAM*wijzers en 

SAAM*wijzes worden alleen ingezet als ze toegevoegde 

waarde hebben. Hiermee geven we de ruimte voor 

ontwikkeling van alle scholen.  

Doelen zijn voor iedereen, de weg ernaartoe verschilt 

De lat ligt even hoog voor alle scholen, de weg ernaar toe 

verschilt. Een school staat niet op zich, maar is verankerd 

in de wijk of het dorp, dit heeft invloed op het pad dat een 

school loopt.   

Leren en lesgeven is persoonlijk

Leraren en ondersteuners doen ertoe voor de kinderen en 

directeuren doen ertoe voor de collega’s op school. Iedere 

collega is eigenaar van zijn eigen vak. Situaties zijn uniek. 

In onze sturing zoeken we naar individuele oplossingen. 

Het kind denkt en doet, de leraar stimuleert en 

ondersteunt

We werken op basis van vertrouwen in elkaars kunnen en 

leggen verantwoordelijkheden daar waar dat passend is.  

Onze sturing geeft ondersteuning en ruimte aan collega’s. 

De basis van ons werken ligt in het voeren van ‘het goede’ 

gesprek met elkaar. We organiseren feedback en voorzien 

elkaar van feedback.

Alles wordt ingezet voor leren en lesgeven 

Middelen gaan zoveel mogelijk naar onderwijs. In onze 

manier van organiseren (centraal of decentraal) maken we 

een afweging van efficiëntie en effectiviteit. 

Laten zien wie je bent, wat je kent en kunt 

We laten zien wie we zijn en leggen open en transparant 

verantwoording af over de dingen die we doen en over 

onze ontwikkeling. We maken “SAAM* staat voor” 

zichtbaar, merkbaar en meetbaar in onze scholen.

Verbonden met en verantwoordelijk voor SAAM*

Iedere collega is verbonden met en verantwoordelijk 

voor onze gezamenlijke opdracht, die breder is dan het 

eigen vak, de eigen groep, de eigen school. Collega’s, 

ouders en kinderen zijn samen verantwoordelijk voor de 

gemeenschap die zij vormen binnen de school en SAAM*.  

Samen bouwen we aan onderwijs dat deugt.  

Leren en werken op basis van respect en vertrouwen 

We werken op basis van respect en vertrouwen. We 

zorgen samen voor een veilige omgeving voor iedereen.

Democratie, diversiteit en kansen voor iedereen

In ons werk waarderen we democratie en diversiteit. 

We benutten de talenten in onze organisatie. Vanuit het 

principe ‘wie het weet moet het zeggen’ geven we elkaar 

verantwoordelijkheid en gaan we voor kansen voor 

iedereen.

Hoe we werken komt voort uit “SAAM* staat voor” en de principes van the Coalition of Essential Schools (CES). 
We zijn wat we zeggen en zijn verantwoordelijk voor wat we doen.

Learning to 
use one’s 
mind well

Less is more,
depth over
coverage

Goals apply
to all

students

Personaliza-
tion

Student-as-
worker, 

teacher-as-
coach

Resources
dedicated to

teaching
and learning

Demon-
stration of 

mastery

Commitment 
to the entire 

school

A tone of 
decency and 

trust

Democracy 
and equity

delen aan online overleggen, het is makkelijker om even aan te schuiven 
bij een ander team of om op een ongebruikelijk tijdstip bij elkaar te 
komen. Ook de focustijd die je bij thuiswerken makkelijker kunt vrijma-
ken, gaan we beslist niet meer opgeven.”

Jij noemt jezelf ‘collega van bestuur’?
“Ja, dat ontstond toen mijn scholenstichting in 2018 met een andere 
fuseerde en we SAAM* werden. We hadden toen een tweekoppig college 

van bestuur, maar dat vonden we wat opgeblazen klinken. Dat geldt 
al helemaal nu ik het alleen doe. ‘Collega van bestuur’ straalt beter 
uit dat ik onderdeel ben van de organisatie, net als alle anderen. We 
zijn allemaal verbonden in onze hoofdopdracht om goed onderwijs te 
verzorgen voor alle kinderen. Verbinding zoeken, verbonden blijven met 
iedereen, is in deze tijd extra belangrijk. Ik heb nog nooit zoveel (hand-
geschreven) kaartjes gestuurd als het afgelopen jaar. Ik wil collega’s 
laten weten dat ik ze zie, dat we samen SAAM* zijn, ook op afstand.”
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Wat vind jij van de polemiek over ‘laten we besturen 
maar afschaffen’?
“Deze supersimplificatie gaat voorbij aan dat eenieder – vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid en capaciteiten – werkt aan de opdracht om alle 
kinderen het goede onderwijs te geven waar ze recht op hebben. Mijn 
verantwoordelijkheid als bestuurder is om alles te regelen wat er nodig 
is rondom onze collega’s in het primaire proces, zodat die ruimte krijgen 
– en voelen – om goed onderwijs te verzorgen. De negatieve generalise-
rende geluiden uit het onderwijs en de politiek (‘Besturen deugen niet, 
geld moet rechtstreeks naar de scholen’ en ‘Wie niet voor de klas staat, 
mag niet meepraten’) zijn niet alleen arrogant, maar ook onnadenkend. 
Goed onderwijs heeft méér nodig dan alleen goede leraren. Als het geld 
inderdaad rechtstreeks naar scholen gestort zou worden, zouden een 
paar van de kleine scholen binnen SAAM* niet kunnen blijven bestaan. 
De kwaliteit waar ze nu van meeprofiteren binnen ons grote bestuur 
kunnen ze niet zelfstandig bekostigen binnen hun eigen geringe forma-
tieruimte. Bijvoorbeeld onze familiecontactpersonen of het uitgebreider 
netwerk van IB’ers, die gespecialiseerd zijn van dyslexie tot hoogbe-
gaafdheid.  Ik ga hierover niet meer in discussie op sociale media, dat 
helpt niet. Ik kan alleen maar zelf zo zorgvuldig mogelijk mijn werk 
doen: alles uitzoeken en regelen voor de 26 SAAM*-scholen en alle 650 
collega’s, en zo nodig voor hen in de bres springen. Overigens ben ik een 
bevoegd – en zeer ervaren – leraar en opleidingsdocent. Misschien moet 
ik dat maar eens opnemen in mijn Twitter-bio; zou ik dan wél wat mogen 
vinden over onderwijs?”

Hoe zit dat dan met het geld dat besturen in reserve 
houden?
“Onderwijsgeld moet goed besteed worden, zoveel mogelijk aan het 
primaire proces. Dat doen wij bij SAAM*, dat doen meeste besturen: 
gemiddeld 88% van het geld dat binnenkomt in het PO, gaat naar 
personeel. Van die andere 12% moeten ook de gebouwen onderhouden 
worden en dergelijke, daar is zelfs een structureel tekort. Dus hoezo 
‘geld over de balk gooien’? Verder is het zo dat de onderwijsbekostiging 
per jaar wisselt, zodat besturen nooit weten op welke mee- en tegen-
vallers ze kunnen rekenen. Dan wordt weer een stokpaardje van een 
politicus gevolgd en krijgen we opeens extra geld om jonge leraren in 
dienst te houden. Dan wordt de wegingsfactor (hoeveel extra geld je 
krijgt voor kinderen uit een gezin van niet-Nederlandse afkomst) opeens 
veranderd. Of valt de mededeling uit de lucht: ‘O sorry, jullie hebben 
vorig jaar te veel gekregen, dus gaan we nu korten’. Besturen moeten 
wel geld in reserve houden om al die schommelingen op te kunnen 
vangen – dat wil niet zeggen dat ze zwemmen in het geld.”

Vertel eens wat meer over SAAM*?
“We zijn met 26 heel verschillende scholen uit Bernheze, Boekel, 
Landerd, Meierijstad, Oss en Uden. Onze scholen variëren van groot tot 
klein, van montessori, dalton of eigen concept tot jenaplan, van katho-
liek tot openbaar of iets daartussen. Hoe in deze waaier van diversiteit 
toch gezamenlijkheid tot stand te brengen – met behoud van de eigen-
heid van elke school – heeft nog best wat hoofdbrekens, tijd en energie 
gekost. We vonden elkaar in onze gezamenlijke verlangens: verlangens 
over onderwijs dat deugt, over onderwijskwaliteit, over koesteren 
van verschillen tussen mensen (zowel kinderen als collega’s) over het 
vormen van een community waarin we samen goed onderwijs voor al 
onze kinderen mogelijk maken. 

We hebben een sturingsfilosofie geformuleerd: ‘Zo werken we SAAM*’, 
passend op één A4’tje (zie afbeelding). Hierbij hebben we ons laten 
inspireren door de tien principes van The Coalition of Essential Schools 
(CES) in Boston en New York. Niet omdat we per se interessant willen 
doen met een trans-Atlantisch partnerschap, maar omdat we in de 
CES-scholen onze soulmates vonden. We herkenden de visie op onder-
wijskwaliteit, op lerende kinderen, op samenwerken, op diversiteit. 
Sinds 2012 gaan we jaarlijks op studiereis naar Amerika, ieder jaar met 
een andere delegatie, bestaande uit directeuren, leraren en IB’ers. Die 
reis is deels bedoeld om mensen ‘wakker te kussen’ over leraarschap. En 
deels om de groep reisgenoten te stimuleren ook een coalitie te vormen, 
om met elkaar het ‘Goede Gesprek’ over onderwijs te voeren en elkaar 
te stimuleren verder te professionaliseren. Rondom die reis wordt er 
veel geblogd over onderwijsontdekkingen. Die blogs stimuleren ook 
de thuisblijvers om na te denken over de eigen manier van onderwijs 
geven – en hoe ze daarin nog beter kunnen worden. Helaas verhinderde 
corona de afgelopen twee jaar die studiereis, we hopen in het voorjaar 
van 2022 weer te kunnen gaan.”

Meer informatie

@bososs 
saamscholen.nl
connectedwithCES.nl  

Heb je nog een hartenkreet tot slot?
“Ik vind dat wij met ons allen in het onderwijs zo’n kostbare opdracht 
hebben, dat we onze onderlinge solidariteit zouden moeten koesteren. 
Het heersende wij/zij-denken (tussen VO en PO, tussen mensen in de 
klas en mensen daaromheen, tussen scholen en externe partijen) vind 
ik heel jammer. Dat kleurt ons als sector ook onnodig negatief. Ik pleit 
ervoor om verbinding te zoeken, om minder over verschillen te spreken 
en meer over de gezamenlijkheid.”  

Edith van Montfort

Edith van Montfort stond zeven jaar voor de klas in het primair 
onderwijs en zo’n tien jaar als lerarenopleider. In 2010 werd zij 
bestuurder bij een van de twee grote schoolbesturen die regio Oss 
rijk was. Deze twee fuseerden in 2018 tot SAAM*, met 26 scholen. 
Verder werkt zij samen in bestuurlijke netwerken waar onderwijs-
kwaliteit dé agenda vormt en is mede-kartrekker van de beweging 
van schoolbestuurders Leve Het Onderwijs. Als voorzitter van 

Expertgroep Onderwijskwaliteit en als lid van het Impactteam van 
wetenschappers en bestuurders (beide opgezet door de PO-raad), 
denkt ze mee over duurzame verbetering van het onderwijs: ‘Wat 
hebben we uit deze crisis geleerd wat we willen verankeren?’ Ten 
slotte is Edith gastdocent in een opleiding tot expert onderwijs-
kwaliteit. 

“Ja, ik heb het er maar druk mee – met veel passie en plezier. 
Maar de laatste tijd komt met regelmaat het verlangen op om 
weer terug te keren naar de basis en me meer te richten op mijn 
pedagoogschap, mijn leraarschap. Ik neem wel eens een groep 
over, ik ben het contact met het primaire proces sowieso echt niet 
kwijt. Maar wie weet kies ik er wel voor om weer helemaal voor de 
groep te gaan staan.”
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Literatuuronderzoek naar design-
criteria voor een online leeromgeving

Een online leeromgeving is een cursus, scholing die volledig zelfstandig, 
online kan worden gevolgd door een of meerdere deelnemers. Wat zijn de 

belangrijkste designcriteria voor een online leeromgeving?

B
ij de ontwikkeling van een online leeromgeving is het belangrijk 
dat er aandacht besteed wordt aan de voordelen en nadelen 
van leren achter een device en hoe je de voordelen kunt 
benutten en nadelen kunt beperken. Dit literatuuronderzoek 

heeft zich gericht op designcriteria die volgens de literatuur van belang 
zijn voor het ontwikkelen van een online leeromgeving. Die criteria zijn 
later gebruikt bij het schrijven van een leeromgeving op het gebied 
van bewegingsonderwijs voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs 
binnen de organisatie Lekker Fit! Rotterdam. De criteria zijn echter zeker 
bruikbaar voor elke andere online leeromgeving, zoals bijvoorbeeld 
AcademySuite of ProAcademy. 

Waarom online leren?
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt online leren ingezet 
om mensen op een andere manier kennis - en in mindere mate, vaar-
digheden - op te laten doen. Naast online leren is blended leren een 
steeds meer voorkomende vorm van leren. Deze vorm van leren bestaat 
al sinds ongeveer 1990 en wordt gezien als een mix van het beste van 
online en contactonderwijs. Er zijn dus online en offline onderwerpen 
en/of lessen. Een deel van het ontwerp wordt achter een device gevolgd 
en een deel offline in bijvoorbeeld een klaslokaal. Het ontwerpen van 
blended - en online leeromgevingen heeft zeker overeenkomsten 
(Garrison en Vaughan, 2008). De studiematerialen zijn gemakkelijker 
beschikbaar, kunnen veel meer variatie bevatten (film, woord, toets, 
quiz, stellingen, etc.), kunnen gemakkelijker aangepast en verbeterd 
worden, kunnen op elk schikkend moment worden opgevraagd en ver-
werking is vaak gemakkelijker.

Binnen enkel online leren, is een mooie mix zoals in een blended 
leerprogramma, niet mogelijk. De adviezen voor het schrijven van een 
blended omgeving (Vinke en de Prez, 2019 en Fahlvik, 2019) zijn dan 
ook maar deels te gebruiken voor een (enkel) online leeromgeving. Wat 
niet wegneemt dat de adviezen voor het online gedeelte, zoals zorgen 
voor een programma op maat, met voldoende afwisseling en differenti-
atie, waarbij resultaten meetbaar zijn en de omgeving gemakkelijk kan 
worden aangepast en op maat gemaakt kan worden, zeker belangrijk 
zijn. Volgens Dumford en Miller, 2018 kan een online leeromgeving 

bepaalde vormen van betrokkenheid en samenwerking vergroten 
en andere vormen zoals brainstormen eventueel vermin-

deren. De conclusie van het onderzoek dat zij in 
2018 uitvoerden is vrij ruim, namelijk dat 

(opleidings)instanties rekening 
moeten houden met de 
mate van samenwerking 
en betrokkenheid die een 
cursus kan faciliteren en 

hoeveel er in de praktijk wordt samengewerkt en hoe betrokken cursis-
ten zich voelen.

Een artikel, geschreven door Gary James in 2002, benoemde de vol-
gende voordelen van online leren: cursisten kunnen op elk moment 
op hun eigen tempo, hun eigen leerroute bepalen, gemakkelijker en 
sneller nakijken en feedback verlenen, de cursist kan dus ook weer 
sneller verdergaan met waar hij gebleven is; het is gemakkelijker om 
leergemeenschappen op te zetten, daarvoor heb je alleen een computer 
device nodig; gemakkelijke toegang tot de training, wanneer je over 
een computer device beschikt kan je aan de slag gaan; cross platform 
training, je kunt gemakkelijk van verschillende media gebruikmaken, 
op elk moment; goedkope distributie, je kunt de training over de hele 
wereld verspreiden met een klik op een knop; gemakkelijke update van 
trainingsprogramma’s, je kunt op elk moment, de cursus aanpassen.

Leertheorie (online leren)
Om te begrijpen hoe online leren het beste kan plaatsvinden heb ik 
onderzoek gedaan naar de belangrijkste leertheorieën die daarover 
schrijven. In 1998 schreef R. Mayer voor het eerst over de cognitieve 
multimediatheorie, een combinatie van de cognitive load theory 
(Sweller, 1971) en de dual code theory (Paivio, 1971). In die theorie wordt 
omschreven hoe het beste geleerd kan worden met behulp van multi-
media.

Leren is te beschouwen als het verwerken van sensorische informatie 
in het werkgeheugen en dit werkgeheugen koppelt datgene dat dat je 
leert aan het bestaande lange termijn geheugen, waar vaardigheden 
en kennis worden opgeslagen. Mayer bestudeerde de manier waarop 
digitaal leren het beste kan plaatsvinden. Er is daarbij sprake van drie 
fases. De eerste fase is de selectiefase, de tweede de organisatiefase en 
tenslotte de integratiefase. Hij beschrijft hoe deze verschillende fases 
het beste kunnen worden ingericht. In de selectiefase is het belang-
rijk dat er aan de volgende ontwerpeisen wordt voldaan. Ten eerste 
de eis van overtolligheid, precies voldoende informatie om te leren, 
te veel informatie wordt niet opgenomen. De tweede eis is de eis van 
coherentie, datgene dat gehoord, gezien, (gevoeld en geroken) wordt 
dient zoveel mogelijk overeen te komen. De derde eis is signalering, 
door pijlen, headers, kleuren en andere manieren van attenderen wordt 
informatie beter opgenomen. Ruimtelijke nabijheid is de vierde ontwerp 
eis. Wanneer een plaatje dicht bij de betreffende tekst staat, wordt deze 
beter onthouden. Tenslotte is nabijheid in tijd van belang, je kunt beter 
het plaatje meteen laten aansluiten op uitgesproken of beschreven 
tekst. In de organisatiefase zijn de volgende drie ontwerpeisen belang-
rijk: segmenteren, pre-trainen en modaliteit. Leren gaat makkelijker in 
kleine segmenten/blokjes die je telkens in een korte tijd kunt afronden. 
Het principe van pre-trainen beschrijft dat je beter leert als je al wat 
voorwerk hebt gedaan, als je al weet waar het (deels) over gaat. Modali-
teit wil zeggen dat er beter wordt geleerd wanneer iemand iets zegt bij 
een plaatje dan wanneer de cursist een stukje tekst bij het plaatje leest.
De integratiefase verloopt beter wanneer er rekening wordt gehouden 
met personalisatie. Het gebruik van woorden als ik, jij, wij en ons zorgt 
ervoor dat mensen zich meer betrokken voelen en beter leren.

Didactisch is het ontwerpen van onlinecursussen anders dan wanneer 
een cursus fysiek wordt verzorgd. Er zijn echter wel een aantal principes 
voor onlineonderwijs, die niet veel afwijken van algehele didactische 
principes te benoemen. 

Online leren
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De volgende principes zijn van belang  (Baars et al, 2009):
-   Zorg voor afstemming van leerdoelen, werkvormen en toets 

vormen.
-   Zorg voor zorgvuldige voorbereiding en informatievoorziening.
-   Gebruik activerende werkvormen.
-   Kom tegemoet aan verschillen tussen cursisten.
-   Maak de cursus toegankelijk voor alle cursisten.
-   Stimuleer de ontwikkeling van vertrouwen in eigen studiesucces.
-   Wees benaderbaar en zichtbaar voor de cursisten.

Ontwikkelingen in didactiek en methodiek van leren 
met digitale technologieën
Digitale, online leeromgevingen, bieden kansen en mogelijkheden, die 
tegenwoordig uitgebreid zijn onderzocht (Henderson, M. en Romeo, G., 
2015). De vraag naar e� ecten en voor- en nadelen levert veel onderzoek 
en onderzoekresultaten, die elkaar soms versterken, maar ook wel eens 
tegenspreken. Volledig online leren is absoluut mogelijk en wordt door 
grote en kleinere partijen aangeboden.

Scholing van leerkrachten, zoals met de door ons ontwikkelde cursus-
sen wordt beoogd, levert nog andere interessante zaken op. Het gaat 
om professionals die geacht worden te kijken naar hun eigen dage-
lijkse praktijk. Dat vraagt intervisie, het vermogen tot reflecteren en 
het ontvangen, verwerken en geven van (gerichte) feedback. Op zich 
zeer krachtige vormen van leren, ook volgens Hattie, 2014, maar wel 
vaardigheden die in veel cursussen niet worden aangeleerd. Een leer-
gemeenschap waarbij men van elkaar leert kan prima online. Controle 
van en e� ectuering kan echter lastiger zijn. Vragen als: ‘Waarom moet 
ik mijn collega van feedback voorzien? Wat leer ik daar zelf van? Kan de 
docent niet gewoon het goede antwoord geven? Waarom moet ik dat 
delen? Wat zegt dat over mijn professionaliteit? Word ik daarop beoor-
deeld?’ Zijn onder meer van belang en kan ik proberen te beantwoorden 
in het forum en voor te zijn door een duidelijke opzet en uitleg van de 
cursus.

Dat leeromgevingen zullen blijven veranderen is een gegeven (Hartz-
man, 2010). Scholing om om te gaan met digitale leeromgevingen en 
leermiddelen is dan van belang. Gelukkig is veel software, ook het pro-
gramma A New Spring dat ik gebruik, relatief gemakkelijk in gebruik en 
heb ik de functionaliteit van het programma snel kunnen leren.
De relatie leraar – leerling/cursist verandert ook (Hartzman, 2010). En 
met leerkrachten in verschillende leeftijden en met verschillende digi-
tale vaardigheden is dat zeker een belangrijk punt van aandacht in het 
design. Vandaar dat er mogelijkheden tot vragen stellen moeten zijn, er 
discussievragen worden ingebouwd en een forum een goed idee is.
Door Rubens, 2013, worden een aantal ontwikkelingen onderscheiden: 
de snelheid waarmee technologie evolueert en brede acceptatie plaats-
vindt; de investeringen die grote- en klein(ere) organisaties doen om 
online leren in te zetten in het onderwijs; de geringe didactische impact 
die technologieën en investeringen dikwijls hebben gehad en de sterk 
wisselende stemmingen ten opzichte van online leren van zeer positief 
tot negatief. De snelheid van veranderen is groot, er is steeds meer 
mogelijk bij steeds meer aanbieders.

Hoe moet je een leeromgeving bouwen?
Voordat je aan de slag gaat, is het belangrijk om te weten door wie 

en hoe de leeromgeving gebruikt gaat worden. De beschreven 
designprincipes zijn een belangrijke houvast. Echter een platform 
voor multimediagebruik of een forum is iets totaal anders dan 
een cursus en natuurlijk zijn methodisch/didactische en pedago-
gische overwegingen ook van belang. Vervolgens is de keuze van 
een platform voor het bouwen van de content belangrijk. Daar is 
erg veel keuze in en ook veel prijs en kwaliteit verschil. 

In onderstaande tabel staan een aantal mogelijke leeromge-
vingen in een tabel met een aantal van de designprincipes en 
methodisch/didactische overwegingen. Let op deze tabel is zeker 
niet volledig.

Leeromgeving
Individueel leertraject moge-

lijk. Mate van di� erentiatie

Gebruik van media 

en gebruiksgemak

Mogelijkheden voor hulp 

en scholing

Afstemming leerdoelen 

werkvormen en toets vormen

Toegankelijkheid en 

benaderbaarheid 

in te bouwen

A New Spring +++ +++ +++ +++ +++

AcademySuite ++ ++ ++ ++ ++

Pro Academy ++ ++ ++ ++ ++

Mijn Online  Leeromgeving + ++ + ++ +

Soofos ++ + ++ + ++

Bronnen

Over de auteur

Jaap Verhagen, ondernemer in onderwijs, sport en coaching via 
www.veronon.nl, docent bewegingsonderwijs en gezondheidszorg 
en welzijn, master in leren en innoveren. Vragen en opmerkingen 
graag via e-mail jaapverhagen@me.com. 

Een voorbeeld van een leeromge-
ving, deze is gemaakt voor (vak)
leerkrachten bewegingsonder-
wijs, is op te vragen via door de 
QR-code te scannen.

De demo’s zijn gratis. Mocht je 
als leerkracht of school hulp 
nodig hebben, dan ga ik graag 
met je in gesprek.  
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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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ToolsToolsTools

Lego Dots
Lego Dots is een nieuwe creatieve lijn van 
Lego waar je zelf armbandjes, pennenbakjes 
of zelfs cupcakes kunt ontwerpen. Leuk voor 
een verjaardag in de klas waarbij de jarige 
zijn eigen cupcake mag ontwerpen. Er zitten 
acht cupcake-vormpjes in een set met daarbij 
allerlei Legosteentjes waarmee je je jouw 
lekkerste cupcake kunt ontwerpen en natuurlijk 
ook verjaardagskaarsjes voor de jarige. Alle 
losse onderdelen kun je bewaren onder het 
glazuurdekseltje.  

Airtag
Ben je regelmatig spullen kwijt zoals je sleutels, je tas of je jas? Apple 
heeft nu de Airtag. Een rond ‘dingetje’ dat een bluetooth signaal 
uitzendt. Je koppelt de Airtags heel eenvoudig aan je Apple-account 
en door ze een naam te geven, kun je daarna snel specifieke spullen 
terugvinden. Via de app ‘Zoek mijn’ zie je waar de Airtags zich 
bevinden. In de Airtag zit een klein speakertje, dus je kunt ook een 
geluid afspelen om je spullen snel terug te vinden in bijvoorbeeld 
je eigen huis. Er zijn diverse accessoires te koop voor de Airtags, 
waardoor je ze eenvoudig aan je sleutelbos of je rugzak koppelt. 

Maatje
Maatje, ofwel Alpha Mini, is een kleine humanoïde robot die speciaal 
is ontwikkeld voor het onderwijs en de zorg. Alpha Mini gebruikt 
kunstmatige intelligentie (AI) om gezichten en objecten zoals 
QR-codes te herkennen, om te communiceren en om te bewegen. 
Hierdoor kan deze kleine robot prima groepjes leerlingen op 
weg helpen bij verschillende activiteiten zoals korte instructie, 
interactie, inoefenen en meer. Natuurlijk moet je alle kennis wel eerst 
programmeren, zodat de robot de vragen van de leerlingen herkent. 
Daarnaast is deze robot te gebruiken om leerlingen de beginselen 
van het programmeren te leren. Alpha Mini kun je zowel in Scratch 
als in Python programmeren. Voor meer informatie zie de website 
smartrobot.solutions. 

Maatje
Maatje, ofwel Alpha Mini, is een kleine humanoïde robot die speciaal 
is ontwikkeld voor het onderwijs en de zorg. Alpha Mini gebruikt 
kunstmatige intelligentie (AI) om gezichten en objecten zoals 
QR-codes te herkennen, om te communiceren en om te bewegen. 
Hierdoor kan deze kleine robot prima groepjes leerlingen op 
weg helpen bij verschillende activiteiten zoals korte instructie, 
interactie, inoefenen en meer. Natuurlijk moet je alle kennis wel eerst 
programmeren, zodat de robot de vragen van de leerlingen herkent. 
Daarnaast is deze robot te gebruiken om leerlingen de beginselen 
van het programmeren te leren. Alpha Mini kun je zowel in Scratch 
als in Python programmeren. Voor meer informatie zie de website 
smartrobot.solutions

Oculus Quest 2
Virtual Reality brillen zijn er al een tijdje. De ontwikkelingen gaan 
echter supersnel. Waar je eerst een zware computer nodig had om 
een beetje redelijk beelden te krijgen, is er inmiddels al een tweede 
versie van de Oculus Quest waar de processor in de bril verwerkt 
is. Extra groot voordeel is daarbij dat je niet meer vast zit aan 
kabels en met behulp van de controllers heel beweeglijk kunt zijn 
bij het verkennen van een bepaalde omgeving of het spelen van 
een game. Ook het geluid is inmiddels behoorlijk goed te noemen. 
Kortom, de VR-ervaring wordt steeds beter. Ook aan brildragers is 
gedacht, er is een soort adapter waardoor je ook met de VR-bril op 
je hoofd je gewone bril kunt blijven dragen. Dat maakt de kans om 
een game te winnen wat groter, weet ik uit ervaring. 

Intelino programmeerbare 
trein
Deze programmeerbare trein volgt via 
sensoren de rails. Zijn topsnelheid is 100 cm 
per seconde, heeft LED-lichtjes en geluid, 
werkt via bluetooth en de batterijduur is 100 
minuten. Je beïnvloedt de acties van de trein 
door speciale blokjes in de rails te leggen waar 
de Intelino trein op reageert. Via 17 codes kun 
je bepalen wat de trein moet doen. De Intelino 
trein is van de makers van Ozobot. Je bestelt 
hem onder andere bij DeRekenwinkel.nl. 

OrCam Read
De OrCam Read is een speciaal apparaat 
(dus geen app op je smartphone of 
tablet) dat je helpt met lezen wanneer je 
bijvoorbeeld slechtziend bent, snel moe 
wordt van lezen of je kan helpen wanneer 
je bijvoorbeeld door dyslexie lastiger kunt 
lezen. Richt de OrCam Read op de tekst 
en je activeert de laser door op de knop 
te drukken. Vervolgens hoor je de tekst 
voorgelezen worden door de ingebouwde 
speaker of door er een bluetooth apparaat 
als een minispeaker of koptelefoon aan te 
koppelen. 
Voor meer info zie orcam.com/nl/read. 
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Een visuele 
tool van de 
executieve 
functies

L
eerlingen begeleiden vind ik fascinerend. Een enkele leerling 
groeit zonder hulp uit tot een sterke boom, maar het gros van de 
leerlingen heeft de ouder en docent nodig als richtingaanwijzer 
in dit groeiproces. 

Visuele Tool
Hoe kan ik mijn leerlingen ondersteunen in hun groeiproces? Deze 
vraag is leidend in mijn rol als mentor/studiecoach. In het onderwijs ligt 
een groot accent op vakinhoud en cognitie, ten koste van metacogni-
tieve zelfreflectie. Om een leerling te helpen om zichzelf te ontplooien is 
zelfkennis nodig. Deze zelfkennis betreft niet alleen cognitieve vaar-
digheden (bijvoorbeeld een foutenanalyse van een toets), maar ook 
inzicht in de eigen sterke en zwakke punten. Als leerlingen leren om 
in een spiegel te kijken, om stil te staan, om afstand te nemen, om de 
eigen gedachten te verwoorden en te reflecteren op zichzelf met vragen 
als: ‘Heb ik doorgezet, waar heb ik me verbeterd, wat zijn mijn zwakke 
punten en kan ik deze verbeteren?’, zal er een groei in het leerproces 
optreden. Hiervoor heb ik een visuele tool ontwikkeld die inzicht geeft 
in de executieve functies. Dit is geen diagnostisch instrument, maar een 
middel om leerlingen te helpen om zich te versterken. Diverse docenten 
en leerkrachten en mijn mentorleerlingen hebben mij tijdens de ontwik-
kelfase van tips voorzien. 

Wat zijn executieve functies?
Executieve functies zijn processen die ons denken, ons gedrag en onze 
gevoelens aansturen om een doel te bereiken. Ze worden ook wel de diri-
gent van het brein genoemd en zijn gerelateerd aan het voorste gedeelte 
van de hersenen: de prefrontale cortex. Je gebruikt ze in alle aspecten 
van je leven: op school, thuis, met vrienden… De groei van executieve 
functies, die doorgaat tot ver in de adolescentie, is bepalend voor de 
ontwikkeling van sociaal-emotionele en academische vaardigheden. 

Indeling executieve functies 
Er bestaan verschillende ordeningen van executief functioneren. De 
indeling van mijn visuele tool leunt op het werk van Dawson en Guare. 

Opbouw visuele tool
Mijn boekje van de visuele tool start met de uitleg dat er diverse func-
ties in het brein moeten samenwerken om een succesvolle leerroute af 
te leggen. Hierna worden de 10 executieve functies op leerlingniveau 
verklaard en toegelicht door middel van een voorbeeld.

Bijvoorbeeld: Flexibiliteit bij leren
Na deze uitleg wordt de leerling gevraagd een inschatting te maken: 
welke executieve functies gaan goed bij je en welke functies kun je 
verbeteren? Daarna gaat de leerling aan de slag met het beantwoorden 
van 7 beweringen per executieve functie en kiest tussen: eens, twijfel 
en oneens. Bij ‘eens’ kleurt er automatisch een ring, bij ‘twijfel’ kleurt 
een halve ring en bij ‘oneens’ wordt er niets ingekleurd. Hoe meer 
ingekleurde ringen, hoe sterker de executieve functie is, volgens de 
leerling. Om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen, leg ik uit wat 
de bedoeling is van de visuele tool: namelijk jezelf verbeteren. In de 
digitale versie kan een mentor kiezen of de beweringen door elkaar of 
per executieve functie aangeboden worden. 

Bijvoorbeeld: Ordelijkheid & netheid
Na het beantwoorden van de beweringen verschijnt de ingekleurde tool. 
Vervolgens rangschikt de leerling de executieve functies van zwakkere 
(minste aantal ringen) naar sterkere functies (meeste aantal ringen). 

Hierna volgt de analyse door de leerling.

Hoe is het resultaat van deze visuele tool in vergelijking 
met de eerdere inschatting? Welke executieve functies 
kunnen versterkt worden? Het boekje geeft tot slot per 
executieve functie een paar korte handreikingen ter 
verbetering. Bij de zwakkere executieve functies kruist 
de leerling aan welke suggesties hij/zij kan aanpakken (of 
inmiddels al doet).

Bijvoorbeeld: Impulscontrole
Ik vraag iemand anders mij erop te wijzen als ik de ander 
onderbreek. 
Ik stop alle afleiding thuis en op school weg: vooral mijn 
telefoon!
Ik tel eerst tot tien voor ik zeg of doe wat er in mijn hoofd 
opkomt.
Ik ga in de klas niet zitten naast leerlingen die mij afleiden. 

Mijn klas vergelijk ik met een tuin vol kleuren en vormen. Er zijn planten die uit zichzelf tot bloei 

komen, maar ook planten die mest nodig hebben of gestut moeten worden. Ik, de mentor, ben de 

tuinier die inschat wat de kenmerken en behoeften zijn van al die planten om ze te laten bloeien.

FLEXIBILITEIT BIJ LEREN

Executieve Functie Omschrijving Voorbeeld

Flexibiliteit bij leren Kun je je aanpassen als 

er veranderingen zijn?

Je leraar laat plotseling weten dat je nog drie opdrachten moet 

maken. Je past zonder commentaar je planning aan. 

ORDELIJKHEID & NETHEID EENS TWIJFEL ONEENS

1 Ik kan mijn schoolspullen snel vinden, omdat ze op een vaste opbergplek liggen. 

2 Ik kan mijn schoolwerk goed teruglezen, omdat ik netjes werk. 

3 Ik heb op dit moment een opgeruimde kamer met een opgeruimd bureau. 

4 Ik lever nette toetsen en projecten in. 

5 Ik hoef geen spullen te lenen, want in mijn etui zit alles wat ik nodig heb. 

6 Ik neem nooit de verkeerde boeken of spullen mee naar school. 

7 Ik pak mijn schooltas de avond van tevoren in. 

- Zelfregulatie
- Ordelijkheid & netheid
- Aandacht bij leren
- Planning & timemanagement
- Doelen stellen & doorzetten

- Zelfinzicht
- Initiatief bij leren
- Flexibiliteit bij leren
- Impulscontrole
- Werkgeheugen

tekst: Liesbeth Breek
fotograaf: Els Zweerink26
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De mentor kan zowel de antwoorden op de beweringen als de inge-
kleurde visuele tool per leerling downloaden. Geen enkele visuele tool 
in de klas is gelijk: iedere leerling is uniek. Ook wordt er automatisch een 
visuele tool van de gemiddelde scores per executieve functie van de 
hele klas gegenereerd op basis van de antwoorden van alle leerlingen. Is 
bijvoorbeeld ‘impulscontrole’ klassikaal aan de lage kant, dan is het aan 
te raden om hier aandacht aan te besteden in de studieles. 

Zelf de tool gebruiken? 
Voor de visuele tool wordt een kleine vergoeding gevraagd van 15 euro 
voor de kosten van de technische ontwikkeling en vormgeving. Na 
aanschaf ontvangt u het boekje van de visuele tool, een handleiding en 
een code waarmee een klas aangemaakt kan worden via de website. 
Hiermee kunnen 32 leerlingen de visuele tool digitaal maken. Een 
mentor kan er ook voor kiezen om de tool op papier te laten invullen en 
door de leerling zelf te laten inkleuren of om de visuele tool wel digitaal 
te laten invullen, maar handmatig te laten inkleuren. Een school- of jaar-
laaglicentie inclusief workshop behoort ook tot de mogelijkheden. De 
aanvullende materialen zijn gratis te downloaden via de website.

Het gereedschap van de mentor als tuinman
Het echte werk van de mentor als tuinman begint na het invullen van de 
visuele tool. Er zijn leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of 
meer in het zonlicht geplaatst moeten worden. Met deze leerlingen ga ik 
in gesprek. Hiervoor heb ik een semigestructureerd format ontwikkeld 
dat gebaseerd is op feedup, feedback en feedforward. 

Meer weten?

-    Cooper-Kahn J., & Foster, M., Executieve Functies versterken 
op school. Uitgeverij Hogrefe, Amsterdam, 2014.

-    Dawson, P. & Guare, R., Executieve functies bij kinderen en 
adolescenten, een praktische gids voor diagnostiek en inter-
ventie. Uitgeverij Hogrefe, Amsterdam, 2010.

-    Kulman, R., Train je brein en benut je talenten Tips & Tools 
voor tieners om executieve functies te versterken. Uitgeverij 
Hogrefe, Amsterdam, 2013.

-    Moraine, P., Aandacht graag! Leerlingen ondersteunen in 
het beheersen van alledaagse executieve functies: Uitgeve-
rij SWP, Amsterdam, 2013.

De metafoor van de boom 
In haar Ted-Talk ‘Executive function skills are the roof of succes’ werkt 
Stephanie Carlson de metafoor van de boom grandioos uit. Executieve 
functies zijn bepalend voor de ontwikkeling van sociaal-emotionele en 
academische vaardigheden en vormen de hoofdtakken van de vol-
groeide boom. 

Ieder kind wordt geboren met een potentieel om de executieve functies 
te ontwikkelen. Dit zijn de wortels. Een boom geplant in een vrucht-
bare bodem met veel zonlicht en voldoende rust zal tot volle wasdom 
kunnen komen. Het zonlicht staat voor een omgeving met sociale, 
emotionele, zintuiglijke en cognitieve prikkels waarbij ruimte is voor 
zelfstandigheid binnen grenzen. Water staat voor talige input waardoor 
kinderen leren om gevoelens en gedachten te verwoorden en hun woor-
denschat op te bouwen. Veel spelletjes dragen bij aan de versterking 
van executieve functies omdat ze het werkgeheugen, de impulscontrole, 
het inbeeldingsvermogen en de flexibiliteit stimuleren. Maar een boom 
die geplant wordt op een arme bodem is vergelijkbaar met een kind dat 
opgroeit in een schrale omgeving zonder prikkels en het risico loopt op 
een achterstand in de rijping van de hersenen. Kinderen die opgroeien 
met toxische stress zoals bij verwaarlozing, trauma of misbruik worden 
al in hun wortels geknot. Toxische stress is de vijand in de groei van de 
executieve functies. 

Sturing door de ouder, de invloed van peers en ervaringen zijn van 
invloed op de rijping van de hersenen. Mijn ervaring leert me dat ook de 
mentor als tuinman een enorme impact kan hebben. Deze visuele tool is 
handig gereedschap in de gereedschapskist van de mentor om leerlin-
gen te helpen om te reflecteren op hun executieve functies, zodat ieder 
kind de kans krijgt om uit te groeien tot een sterke boom. 

Feedup - waar ga ik naartoe? 

Feedback - wat ging goed, wat werkt belemmerend?

Feedforward -  wat is mijn volgende stap en hoe zet ik hierbij mijn 
kwaliteiten in?

Resultaten (LerenLeren) - grafische weergave

Samen met de leerling leg ik de vervolgstappen vast. Op deze afspraken 
komen we terug in een tweede gesprek. Alles wat je aandacht geeft, 
groeit en zeker bij leerlingen! Voor de leerlingen die extra hulp nodig 
hebben, zijn er uitvoerige verbeterkaarten beschikbaar op de website. 
Deze gaan verder dan de korte handreikingen onderaan de visuele tool. 
Voor mentoren zijn er op de website gratis downloads met adviezen 
voor de begeleiding.

Klassikale activiteiten
Ook de hele tuin heeft regelmatig onderhoud nodig. Het gesprek over 
het belang van executieve functies moet levend gehouden worden. 
Hiervoor heb ik verschillende klassikale activiteiten ontwikkeld.

Enkele voorbeelden:
- Een workshop executieve functies.
-  Een QR-codeopdracht met filmpjes over de executieve functies en 

bijbehorende vragen. Deze opdracht duurt 2 lessen en de leerlingen 
vinden het erg leuk om te doen.

- Een kaartspel: welke stelling hoort bij welke executieve functie?
-  Interviewkaarten waarbij leerlingen elkaar bevragen, want leerlin-

gen leren veel van elkaar.
-  Een aankruisopdracht: welke executieve functie(s) gebruik je bij de 

volgende schooltaken?
-  Diverse themalessen over planning, doelen stellen, multitasken, 

geheugentechnieken, concentratie…

Liesbeth is werkzaam als docente op Lyceum Sancta Maria in 
Haarlem. Ook werkt ze als zelfstandig onderwijsadviseur en 
verzorgt ze trainingen over executieve functies en goede
 studievaardigheden.

www.ondt.nu

Visuele too door Liesbetch Breek
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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 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.

Assist helpt – PO & VO
Geschikt voor Android en iPhone – Gratis 
Deze app is geschikt voor kinderen en jongeren met autisme en geeft structuur aan de indeling van de dag. Na eenmalig een gratis account aangemaakt 
te hebben, kun je de dag gaan vullen met activiteiten. Je kiest voor de juiste dag, voegt een picto toe, geeft deze activiteit een naam en je vult het tijdstip 
in. Indien wenselijk kun je er nog opdrachten aan toevoegen. Op het moment van de activiteit zelf krijgt de gebruiker een melding. En tijdens de activiteit 
loopt een timer mee. De app is rustig ingericht en eenvoudig in gebruik. De app bevat picto’s van dagelijkse terugkerende activiteiten, zoals sporten, maar 
bijvoorbeeld ook medische picto’s. 

Mijn portfolio – PO
Geschikt voor iPad – € 2,29
Deze app is een aanrader voor kinderen die hun werk middels een portfolio bewaren. In een paar stappen heb je jouw werk digitaal vastgelegd en kun 
je mailen om te printen of digitaal te bewaren. Maak eerst een foto van jezelf, typ je naam, maak een foto van het jouw werk, geef jouw werk een score 
(1 tot en met 5 sterren) en verstuur het via de mail naar het gewenste mailadres. In de mail vind je dan een PDF-document met alles wat je ingevuld en 
gefotografeerd hebt. Uiteraard staat ook de datum erbij. Eenvoudig door kinderen zelf te gebruiken en een mooie manier om het gemaakte werk digitaal 
of schriftelijk te bewaren.

Canva: Video en foto bewerken – PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis (bevat in-app-aankopen) 
De app Canva is ideaal voor het maken van een poster of flyer of andere ontwerpen. Je moet wel een account aanmaken. Met de gratis versie kun je al 
mooie collages maken. Je kunt jouw ontwerpen bewaren, maar ook delen met anderen. Er zijn verschillende categorieën met sjablonen om uit te kiezen. 
Sjablonen kun je naar wens aanpassen en aanvullen met teksten, foto’s, elementen, maar ook met audio en video’s. Canva kan gebruikt worden bij 
verschillende vakken. Prima mee te werken voor de bovenbouw van het PO en alle klassen van het VO.

Blue’s Blocs – PO & VO
Geschikt voor Android en iPhone & iPad – Gratis 

De app Blue’s Blocs werkt alleen wanneer je de Blue-Bot hebt. Dit is een robot in de vorm van een kever. Maak via de app verbinding met de Blue-Bot door 
middel van bluetooth. Daarna kun je in de app programmeren. Maak een route die de Blue-Bot gaat afleggen en geef onderweg verschillende opdrachten zoals 

draaien, aantal seconden wachten of achteruit. Jouw gemaakte routes kun je bewaren of later nog een keer bewerken. 

ColourCode – PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 1,19 voor Android, gratis voor iPad en iPhone

Voordat je dit spel kunt spelen, maak je eerst een keuze uit vier niveaus: junior, starter, expert of master. De bedoeling van dit spel is 
dat je de afbeelding namaakt. Hier heb je verschillende vormen in verschillende kleuren voor nodig. Door ze aan te raken kun je de 
vormen laten draaien. Ook de volgorde van het plaatsen speelt een rol. Het zijn verschillende lagen die je over elkaar heen legt. De 

opdrachten worden steeds moeilijker. Een leuke uitdagende game voor kinderen. 

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

Jouw digibord-favoriet is terugJouw digibord-favoriet is terug
De Prowise Presenter Windows-app met annotate! 

Vanaf nu kun jij als enthousiaste Prowise Presenter-gebruiker weer aan de slag met de Presenter Windows 

desktop-app, inclusief de veelgevraagde en ontzettend populaire annotatie/glasplaat-functie. 

MyProwise 
MyProwise bevat lesmateriaal voor alle leeftijden, 

werkvormen en vakgebieden. Direct inzetbaar en 

volledig gratis. my.prowise.com

Download 
De Prowise Presenter Windows desktop-app

Annotatie
In de splinternieuwe Windows-app voor Prowise Presenter kun je eenvoudiger 

dan ooit tevoren snel schrijven of aantekeningen maken over andere 

programma’s en methodesoftware. Uiteraard voeg je hiervan, als je wil, 

een screenshot toe aan je Presenter-bestand. 

Schermopname
Een absolute primeur in de nieuwe Presenter-update: het opnemen van je 

lessen in Prowise Presenter. Met deze functie maak je een schermopname van 

je activiteiten in onze onderwijssoftware en zelfs van je hele bureaublad. Naast 

het geluid van je bureaublad kun je er ook voor kiezen om je stem (gesproken 

instructie) erbij op te nemen. 

Maak een gratis Prowise-account aan via account.prowise.com. Prowise Presenter is voor iedereen volledig gratis.

Scan de QR-code

Annotatie en Schermopname zijn exclusief beschikbaar in de Prowise Presenter Desktop-app 

voor Windows. Uiteraard bevat de app alle andere populaire functies zoals ProConnect 

(inclusief Scherm delen), ProQuiz en onze touchtafel-tools. 

Prowise
Presenter
Prowise

Presenter

VIVES 173
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Meer informatie 
www.playluqo.com

H
et spellensysteem bestaat uit drukknoppen en meer dan 50 
spellen. Die zijn er voor kleuters t/m groep 8 en zijn samen 
met leerkrachten en onderwijsexperts ontwikkeld. Daardoor 
sluiten de spellen aan op de methodes van de basisschool. Als 

ouders hoef je je niet meer in de lesmethodes van school te verdiepen. 
Ook als je zelf niets van een onderwerp afweet, kun je je kinderen 
helpen door samen in de spellen op ontdekking te gaan. 

Voorbeelden van spellen zijn: klokkijken, AU of OU, algoritmes, breuken 
en Engelse woordenschat. Een spellenbundel die zich specifiek richt 
op sociale ontwikkeling wordt binnenkort gelanceerd. In deze bundel 
zitten spellen als: Eet je groenten, Hoe was je dag en Verhalen voor het 
slapengaan.

De spellen worden gespeeld op een eigen tablet of laptop. Met druk-
knoppen, die net zo zijn als de knoppen van spelshows op tv, worden de 
spellen bestuurd. Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn eigen knop 
en moet op het goede moment slaan. Dat lukt alleen door goed overleg 
en samenwerking. Luqo wordt momenteel al ingezet op Nederlandse 
basisscholen, maar kwam er via een Kickstarter crowdfunding nu ook 
voor thuis.

Antwoord op zorgen Onderwijsinspectie
Het spellensysteem is een antwoord op de pijnlijke conclusies die 
de Onderwijsinspectie afgelopen maand trok over het Nederlandse 
onderwijs. Onder meer dat de basisvaardigheden bij veel leerlingen 
onder niveau zijn en dat leerlingen niet genoeg worden uitgedaagd in 
de klas. Op scholen bleek al dat Luqo een goede manier is om extra met 
lesstof te oefenen en daarom wil het bedrijf nu ook een versie voor thuis 
uitbrengen. 

Door spellen op individueel niveau en voor elk vak aan te bieden, daagt 
Luqo kinderen op hun eigen niveau uit. Dat kan inhouden dat ze extra 
oefenen met de basisvaardigheden of alvast werken aan de lesstof 
van het volgende leerjaar. Omdat in alle spellen samengewerkt moet 
worden, werken kinderen automatisch aan sociale vaardigheden, onge-
acht het spel. 

De Utrechtse start-up Luqo ontwikkelde een spellensysteem waarmee ouders hun 
kinderen op een ontspannen manier met schoolwerk kunnen begeleiden. Kinderen spelen 

hiermee educatieve spellen als een team, samen met elkaar of met een ouder. De start-up wil 

voorkomen dat kinderen geïsoleerd achter een beeldscherm zitten en zet daarom overleg en 

samenwerking centraal. Samen spelen brengt het bijzondere gesprekken op gang en creëert 

waardevolle momenten tussen de spelers.  

Luqo: spelenderwijs werken 
aan sociale vaardigheden

De rol van ouders
Luqo gelooft dat de onderwijsproblematiek niet enkel door investe-
ringen of leerkrachten is op te lossen, maar wil ouders actief bij de 
educatie van hun kind betrekken. Daarom maken ze toegankelijke 
spellen waarbij het direct duidelijk is hoe het werkt. Ouders kunnen 
ervoor kiezen om de spellen samen met het kind te spelen, maar er kan 
ook gespeeld worden met een ander familielid of vriendje. 

Uit interviews met testgebruikers bleek dat Luqo bijzondere gesprek-
ken op gang brengt. Over schoolwerk, maar ook daarbuiten. Ouders 
kwamen nieuwe dingen over hun kinderen te weten en andersom. Het 
zorgt voor “twinkelmomenten” tussen ouder en kind. Daarom besluit het 
bedrijf om niet langer exclusief educatieve spellen te ontwikkelen, maar 
worden binnenkort ook spellen gelanceerd die zich enkel richten op het 
creëren van waardevolle gesprekken tussen ouder en kind. 

Wereldwijde erkenning
Luqo krijgt veel waardering voor het spellensysteem. In eigen land 
wonnen ze in 2018 de Cinekid & Mediawijzer.net Gouden Guppy voor het 
beste digitale peuter- & kleuterproduct. Ook wordt het spellensysteem 
al op basisscholen in heel Nederland gebruikt. 

Ze zijn ook uitgeroepen als winnaar in de Future Play Design Challenge. 
Luqo was de enige Nederlandse finalist. Deze internationale ontwerp-
wedstrijd voor innovatieve kinderproducten werd mede georganiseerd 
door LEGO Ventures. De jaarlijkse ontwerpwedstrijd zoekt naar oplossin-
gen die een positieve impact hebben op de ontwikkeling van kinderen 
en heeft als voorwaarde dat kinderen onderdeel uitmaken van het 
ontwerpproces.  

Hsluiten de spellen aan op de methodes van de basisschool. Als 
ouders hoef je je niet meer in de lesmethodes van school te verdiepen. 
Ook als je zelf niets van een onderwerp afweet, kun je je kinderen 
helpen door samen in de spellen op ontdekking te gaan. 

Voorbeelden van spellen zijn: klokkijken, AU of OU, algoritmes, breuken 
en Engelse woordenschat. Een spellenbundel die zich specifiek richt 
op sociale ontwikkeling wordt binnenkort gelanceerd. In deze bundel 
zitten spellen als: Eet je groenten, Hoe was je dag en Verhalen voor het 
slapengaan.

De spellen worden gespeeld op een eigen tablet of laptop. Met druk-
knoppen, die net zo zijn als de knoppen van spelshows op tv, worden de 
spellen bestuurd. Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn eigen knop 



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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W
ytze en Miriam Niezen zaten in bij elkaar in de klas op 
de pabo. Zestien jaar geleden studeerden ze samen af. 
Miriam specialiseerde zich helemaal op de onderbouw, 
terwijl Wytze de ICT-kant verkende. Naarmate ze meer 

ervaring opdeden, werd ieders visie op hoe het zou moeten in het 
onderwijs steeds verder aangescherpt – en daarmee ontstonden fikse 
discussies aan hun grote keukentafel.

Aan de keukentafel 
bij een onderwijsstel 

Onderwijsmensen hebben vaak een stevige mening, op sociale media kunnen 
discussies hoog oplopen. “Hoe doen onderwijsstellen dat eigenlijk thuis?” vroeg 

Wytze Niezen op LinkedIn. Een interessante vraag; Vives Magazine start een serie 

over dit onderwerp. Wytze en zijn vrouw Miriam mogen de spits afbijten.

Vertel eens over jullie keukentafel-discussies?
W: “Een beetje afhankelijk van het thema kunnen wij inderdaad flink 
van mening verschillen. Als ik thuis vertel over een aanvaring met een 
leerling of een collega, reageert Miriam vaak: ‘Ik vind helemaal niet dat 
je daar gelijk in hebt; ik snap die ander wel.’”
M: “Onze discussies zijn wel heftiger geworden sinds Wytze niet meer 
voor de klas staat.” 
W: “Inderdaad, sinds ik een jaar of vier geleden mijn eigen onderneming 
ben gestart, heb ik steeds meer kritiek op hoe weinig ondernemend het 
onderwijs is, en hoe gesloten voor goede ideeën van buitenaf. Miriam 
vindt soms dat ik niet meer goed weet hoe het dagelijks werkt in het 
onderwijs. Terwijl ik denk dat ik, juist omdat ik niet meer voor de klas 
sta, nu andere dingen zie.”
M: “Maar onze onenigheid over onderwijs staat ons nooit persoonlijk in 
de weg. En als het gaat over de opvoeding van onze drie kinderen, zijn 
we het eigenlijk altijd wel met elkaar eens.”

Proberen jullie elkaar te overtuigen?
W: “Ja, de ander overtuigen is altijd wel het doel van onze discussies – in 
elk geval mijn doel. Laatst hadden we het bijvoorbeeld over de NPO-
miljarden (Nationaal Programma Onderwijs) die beschikbaar komen. Ik 
zei: ‘Snap jij nou dat scholen de besteding van dat geld per se binnen 
de eigen school willen houden?’ Ik verwachtte een antwoord als: ‘Nee, 
ik snap er niks van; want hoe kunnen we dat extra werk nu in hemels-
naam allemaal zelf aan?’ Maar ik kreeg als antwoord: ‘Ja, dat snap ik heel 
goed, want al die commerciële partijen ruiken geld en duiken er meteen 
bovenop.’ Terwijl ik verwachtte dat we het eens zouden zijn en dat even 
checkte; maar Miriam ziet dat toch heel anders. En dan gaan we elkaar 
uitvragen: ‘Waarom dan? Waarom mag zo’n commerciële partij jou als 
school zijnde niet helpen?’”
M: “Ik gooi Wytze dan voor de voeten: ‘Maar jij bent nu een commerciële 
partij en zo reageer je ook. Het valt mij wel op dat zodra er in het nieuws 
is dat er geld vrijkomt voor het onderwijs, jij meteen met je compagnon 
aan de telefoon hangt: ‘Er komt geld, wat gaan we doen?’’ Ik weet dat 
Wytze dat doet in de eerste plaats doet omdat hij leerlingen graag voor-
uithelpt en daar mooie ideeën voor heeft. Maar mensen die zelf voor de 
klas staan, vinden dat moeilijk: ‘Wij zijn al jaren aan het praten en staken 
voor meer geld in de klas, in het onderwijs. Dat geld was er nooit. Nu na 
corona opeens wel, veel zelfs; wij zijn bang dat die miljarden verdwijnen 
in de zakken van allerlei commerciële partijen en niet in het onder-
wijs zelf terecht komen’. Ik snap wel dat scholen daar voorzichtig mee 
omgaan.”
W: “En ik snap dat dus niet. Ik hoor al jarenlang: ‘We hebben het allemaal 
zo druk! De werkdruk van leerkrachten is zo hoog en er is een groot 
lerarentekort.’ Dan is het toch naïef om te denken dat je het als onder-
wijs allemaal zelf kan oplossen? Dan heb je toch hulp nodig van andere 
partijen? En dat die mensen daar ook een boterham aan verdienen, dat 
vind ik niet zo gek. Je koopt toch ook je meubeltjes en je lesmateriaal 
bij externe partijen? Die zijn ook hartstikke commercieel… Je kunt je als 
school gewoon kritisch opstellen en goed nadenken over wat je zelf kan 
en wat niet. En dan een goede partij zoeken om je te helpen bij wat je 
niet zelf kan. Je kunt toch een rekensommetje maken, wat de investe-
ring is en wat je daarvoor precies terugkrijgt?”

tekst: Carla Desain32
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Onze discussies zijn heftiger 
geworden sinds Wytze niet 
meer voor de klas staat

Wat zouden jullie een goede besteding vinden van dat 
NPO-geld? 
M: “Ik hoor dat verschillende scholen willen kiezen voor kleine klassen. 
Wytze en ik zijn het erover eens dat het weinig zoden aan de dijk zet als 
je dat voor een jaar doet. Dat is geen duurzame investering in de kwali-
teit van het onderwijs: na dat jaar is het geld op en ben je weer terug bij 
af.”
W: “Naast dat het niet voor een duurzame verandering zorgt, is het hele-
maal niet zo bewezen-effectief dat kleinere klassen bijdragen aan betere 
leerresultaten en het wegwerken van de leerachterstanden. Als je hier al 
genoeg extra leerkrachten voor kunt vinden… Ik zou scholen aanraden 
om goed te kijken naar de plannen die ze vóór corona al hadden om 
hun onderwijs te verbeteren en eventuele problemen op te lossen. De 
coronacrisis heeft bestaande problematieken uitvergroot; met het extra 
NPO-geld kunnen scholen versneld aan de slag om die problemen op te 
lossen. Bijvoorbeeld als een school al plannen had om effectieve instruc-
tie met de EDI-methode te introduceren. Als ze dat NPO-geld gebruiken 
om die ontwikkeling te versnellen en gedurende het schooljaar niet 
één, maar drie of vier keer training te volgen, dan trainen ze intensief 
het hele leerkrachtenteam. Met als blijvend effect dat alle leraren betere 
effectieve instructie gaan geven, wat weer zorgt voor hogere leerresul-
taten.”
M: “Ik ben het erg eens met dat ‘kijken naar wat je al van plan was’. Bij 
ons op school bespreken we al langer het idee om groepsdoorbrekend 
te gaan werken, met juist grotere groepen met meerdere leerkrachten 
en onderwijsassistenten – daltononderwijs-achtig. Ik zou daar juist 
nu intensief mee willen doorgaan, met goede begeleiding en training. 
Veranderingen in het onderwijs worden vaak te vluchtig ingezet; ik ben 
ervoor om dit ene idee van groepsdoorbrekend werken echt goed op 
poten te zetten, er met het team voor te gáán en daar dan het beschik-
bare geld aan besteden. Dat levert meer kwaliteitswinst op dan een 
kortetermijnbestemming als kleinere klassen.”  

Miriam Niezen is gespecialiseerd in jonge kinderen. Dit jaar is zij 
voor het eerst leerkracht van groep 2/3 op basisschool Durv! In 
Alkmaar. Hiervoor stond ze altijd bij de kleuters en – toen ze een 
jaar in het buitenland woonden en werkten – bij de peuters. “Ik hou 
ontzettend veel van kleuters, ik vind het geweldig om te zien hoe ze 
zich ontwikkelen!”

Wytze heeft verschillende petten op: hij is hoofd van de ICT-afdeling 
bij Ronduit en ISOB. Daarnaast heeft hij een eigen onderneming, 
EduNovum. “Meestal werk ik met scholen die de behoefte hebben 
om dingen anders aan te pakken, maar niet weten waar ze moeten 
beginnen. Samen bedenken we wat de eerste goede stap is in de 
richting die ze zelf op willen.”

33

VIVES 173



Wat een jaar!

Samen met jullie hebben we 
afgelopen schooljaar in LessonUp:

www.lessonup.com

Benieuwd hoe andere docenten en 
scholen dit hebben gedaan? 

Download onze case studies!

64.000 nieuwe collega’s verwelkomd

750.000 lessen gegeven; klassikaal of online

170.000 lessen gemaakt

en zijn er 112 miljoen antwoorden ingeleverd

De veelzijdigheid van LessonUp biedt mij de mogelijkheid 
om het beste van andere tools in één platform te combineren 

in mijn les.

Mark Ekelhof | ROC van Twente

LessonUp heeft een belangrijke uitdaging voor mij opgelost: 
het vasthouden van de betrokkenheid van mijn leerlingen.

Saskia Verhoek - van Breukelen | RSG Enkhuizen

https://www.lessonup.com/site/nl/voortgezet-onderwijs

https://www.lessonup.com/site/nl/mbo
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6 Milieuvriendelijke 
apparaten

Acer Innovative  
School programma

Partnerfocus

Toonaangevende 
service

Uitgebreid 
portfolio

Uniek partnerecosysteem  
en oplossingen

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

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

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

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

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

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

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

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

HUN TOEKOMST. ONS HEDEN.

Voor vragen of demo aanvragen  
kunt u contact opnemen met  
acereducation.benelux@acer.com of
kijk op www.acer.com

Naamloos-1   1Naamloos-1   1 24-9-2020   09:46:2324-9-2020   09:46:23
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‘H
et probleem is echter dat introverten helemaal niet kúnnen 
veranderen. Ze zijn gevoeliger voor dopamine en voelen 
hun batterij al snel leeglopen bij te veel sociale activiteiten. 
Hoezeer ze zich ook proberen aan te passen, ze zullen altijd 

introvert blijven.’

Aan het eind van de column vraagt ze om mededogen. Ik ben de fase 
van die vraag om mededogen na jaren aanpassen en mezelf wegcijferen 
inmiddels voorbij. Ik wil geen mededogen. Men moet maar begrijpen dat ik 
anders in elkaar steek en daar rekening mee houden. Net zoals ik dat al jaren 
andersom doe. Het is ontmoedigend als de grootste monden, die het hardst 
schreeuwen er doorgaans met de buit vandoorgaan. Terwijl je zelf ook 
goede ideeën hebt en dus nog op een rijtje aan het zetten bent alvorens de 
hindernis te nemen die voor het voetlicht te brengen.

Ik doe derhalve ook een oproep aan schooldirecteuren eens te kijken en luis-
teren naar de stille mensen. Ze zijn er ook in uw team en kunnen vaak een 
relevante inbreng hebben. Ga eens na wie de mensen zijn met de grootste 
vinger in de pap. Zijn dat niet vaak de extraverte roepers? Hebben ze echt 
ook de beste inbreng? Pas de manier waarop beslissingen worden genomen 
aan, zodat iedereen gelijke kansen heeft om zijn visie te laten horen en zien. 
Daar is op veel scholen nog wel winst in te halen.

Een gevoelige snaar
Toen ik op de sociale media bovenstaande column deelde, reageerde het 
gros vol herkenning. Een gevoelige snaar was blijkbaar geraakt. Uiteraard 
werd er weer geroepen dat een en ander generaliserend, polariserend en 
kwetsend was en dat ze het niet herkennen (men weet dan niet precies wat 
een column is). Dat waren de extraverten dus. Ik hoorde bij het lezen van 
deze reacties in gedachte een wat schreeuwerige stem gelardeerd met grote 
armgebaren en theatrale gezichtsuitdrukkingen. De grappigste reactie was 
dat introverten maar moeten zeggen dat ze zo zijn, want ‘we kunnen het niet 
ruiken’. Het onbegrip over hoe introverten in elkaar zitten in een enkele zin 
samengevat. Dat los van het feit dat ik pas op mijn 57e erachter kwam hoe 
het met mij zat. Pas na die column.

Ik werd gewezen op de boeken Stil (2) en Stille Kracht (3) van Susan Cain. 
In deze boeken lees ik dat uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1/3 van de 
mensen introvert is. Hier horen ook kinderen bij. Daar kom ik later op terug. 
Introverte mensen geven de voorkeur aan luisteren boven praten. In de 
extraverte wereld hebben ze het moeilijk, omdat ze vaak goede ideeën 
hebben maar deze niet willen pitchen.

Het gevolg is dat de introverten vaak onderschat worden. Ze wekken de 
indruk dat ze meelopen en over zich heen laten lopen. Veel introverte 
mensen maken zichzelf nog meer onzichtbaar door zich constant aan te 
passen aan de ‘anderen’. Tot er een breekpunt komt.

“Het is logisch dat zo veel introverte mensen zich zelfs voor zichzelf verstop-
pen. We leven met een waardensysteem dat ik het extraverte ideaal noem: 
het alom heersende geloof dat de ideale mens een dominant gezelschaps-
dier is dat zich thuis voelt in de schijnwerpers.”
Snelle praters worden competenter, intelligenter en aardiger gevonden dan 
langzame sprekers. Wat ze zeggen is daarin zelfs minder van belang.

Introverte kinderen
Ook kinderen kunnen dus introvert zijn. Ik schreef daar de column Is ons 
leuk wel hun leuk? (4) over. Ik hoorde als kind vaak dat ik uit mijn schulp 
moest kruipen. Het prettig voelen in die beschermde omhulling was blijk-
baar onmogelijk. Ik deed het …. en voelde me doodongelukkig. En men was 
blij, want ik voldeed aan de norm.

En ook later voldeed ik aan zaken die ver van mij afstonden:
•  Een boom nadoen op een of andere pedagogische academie studie-

bijeenkomst.
• Onverwacht leuk doen op een schoolkamp.
• Energizers en andere ellende op workshops.

Voor een introvert is zeggen dat je niet meedoet een te grote hindernis en de 
extraverten hebben geen idee van de gedachten die introverten (Susan Cain 
noemt ze “Denkers”) hebben. Marit de Roij noemt het tiranniek. Een zwaar 
woord, maar vaak wel een waar woord.

In iedere klas zitten kinderen die zich doodongelukkig voelen bij massale, 
onverwachte zaken die we soms organiseren. Ik denk dat ze deze coronape-
riode blij zijn dat een boel van dit soort zaken niet doorgingen. Ik wel. Ik kom 
meer aan lesgeven toe. En deze kinderen durven het niet te zeggen. Maar als 
je goed kijkt, kun je het zien. Ze hebben het niet fijn. Paniek dreigt. Ze willen 
rust en regelmaat. Daarin gedijen ze.

Toen ik bovengenoemde column plaatste, was de reactie dat school ook leuk 
moest zijn. Een typisch extraverte reactie. Het is blijkbaar niet mogelijk om 
school leuk te maken zonder extraverte uitspattingen. En dat een derde van 
de kinderen dat bedreigend en eng vindt nemen we dan maar op de koop 
toe. Want het is goed als je je comfortzone verlaat. Waarom dat goed is blijft 
vaak onduidelijk. Het woord tiranniek is dan wel op zijn plaats.

Maar een tandje minder kan geen kwaad. Leg de activiteiten op je school 
eens onder een vergrootglas. Het stapje terug scheelt veel. Denk aan: verlo-
ren lestijd, organiseren, geld (uren en materialen). Maar bovenal zullen alle 
kinderen gedijen. Is dat niet wat we willen? Of accepteren we tegen beter 
weten in dat sommige kinderen zich onprettig voelen? En roep nu niet dat ik 
van de school een leerfabriek wil maken. Dan heb je namelijk niets van deze 
column begrepen. 

Soms lees je een column en word je ontroerd en overmand door herkenning. Ik had 

dat onlangs bij het al wat oudere stuk “De tirannie van de extraverten” door Marit de 

Roij (1). Zij schrijft over haar leven als introvert student en het overleven in een wereld 

met energizers, ludiek bedoelde workshops, activerende werkvormen en werkgroepen 

vol lawaaiige extraverten.

Het zijn net mensen

Bertus Meijer 
Onderwijsenzo
facebook.com/onderwijsenzo



In vrijwel elk beroep is professionalisering van belang, zo ook in het onderwijs. 
Op papier worden uren geregeld en middelen beschikbaar gesteld, maar in 

de hectiek van alle dag is professionaliseren in het onderwijs een behoorlijke 

uitdaging. Daarnaast valt het ook niet mee te bedenken waarin je in wil 

professionaliseren en op welke manier je dat kunt doen. Collega’s kunnen vaak 

raad geven, want iedere collega houdt zich wel eens met een thema bezig dat 

inspirerend kan zijn voor de ander. Maar hoe weet je nu wat er leeft onder al die 

collega’s als je op een grote school werkt met verschillende locaties?

H
et Hoornbeeck College heeft daarom recent de handschoen 
opgepakt om kennisdeling in de organisatie actief te pro-
moten. Voor onder andere dit doel is begin dit jaar een 
Kenniscentrum opgericht. Het Kenniscentrum wil graag kennis 

delen buiten de gebaande paden om. Dus nu geen blogs, teamsessies, 
heidagen of webinars, maar wil kennis delen op een laagdrempelige en 
speelse manier. Soms moet je dan buiten je eigen wereldje kijken voor 
ideeën. In het Rotterdamse Ikazia ziekenhuis vonden we een originele 
manier waarop personeel hun kennis over protocollen actueel houdt. 
Binnen het Hoornbeeck liepen mensen warm voor dit plan en zo is het 
kennisspel geboren. 

Het kennisspel, hoe werkt het? 
Het kennisspel is in de basis eenvoudig, maar biedt ruimte om veel 
facetten te integreren. Elke dag krijgen de ruim 600 Hoornbeeck 
docenten en leidinggevenden een onderwijskundige vraag via de mail: 
de ‘Vraag van Vandaag’. De meerkeuzevraag beantwoorden kost weinig 
tijd, en daarna volgt direct feedback hoe de collega heeft gescoord 
ten opzichte van andere collega’s. Ook volgt een korte toelichting op 
het juiste antwoord en is de mogelijkheid om door te klikken naar een 
achtergrondartikel. De collega’s mogen met teamleden overleggen en 
het verdiepingsdocument van tevoren raadplegen om te komen tot het 

Serious gaming als 
professionalisering? 

juiste antwoord, wat ten goede kan komen aan de teamscore. Er valt 
namelijk als team iets te winnen. 

Inhoud van de vragen
De onderwijskundige vragen gaan over pedagogische, didactische 
of identiteitsgebonden thema’s en docenten leveren zelf vragen aan 
uit eigen artikelen, protocollen of onderzoeken. Elke vraag heeft een 
herkenbare link met het onderwijs op het Hoornbeeck en leidt tot een 
toepassing in de praktijk, een verbinding met de theorie of bewustwor-
ding van opvattingen. Er worden praktische tips gegeven over hoe je 
online onderwijs goed kunt vormgeven, vragen gesteld uit onderzoeken 
over motivatie en uitstelgedrag en meningen bevraagd over: ‘Wie vormt 
de student?’. 

Reacties op het kennisspel
Zo’n out-of-the-box idee lanceren in je organisatie is best spannend. 
Gaat het werken? Worden mensen enthousiast? Het antwoord was vanaf 
de eerste dag duidelijk: de docenten waren verrast en nieuwsgierig, en 
deden massaal mee. Bijna 90% van de docenten deed mee, niet af en 
toe, maar elke dag! Antwoorden werden besproken in de personeels-
kamer, in de wandelgangen, via de mail of in appgroepen. Duimpjes 
verschenen ter instemming bij de vragen, vele opmerkingen werden 

Prijsuitreiking Hoornbeeck College Goes aan winnares Corma Kok. 

Voorbeeldvraag: 
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geplaatst onder de vragen, vragen en antwoorden werden becommen-
tarieerd of bekritiseerd. Onderzoeken die al jaren op de plank lagen, 
zijn tientallen malen gedownload en de nieuwste snufjes van Microsoft 
Teams zijn sneller dan ooit door een groot aantal docenten tegelijk 
ingezet in de praktijk. Gedurende het hele spel ontstond er een continue 
stroom aan positieve reacties hoe leuk het is om op deze manier te leren 
en te ontdekken waar je collega’s kennis van hebben. Ook bleek het 
competitie-element niet onbelangrijk. Op verschillende locaties vond 
een heuse nek-aan-nekrace plaats tussen teams: wie wordt de winnaar 
op locatie? 

Evaluatie
Om de opbrengsten van dit kennisspel objectiever in kaart te brengen, 
evalueerden we na twee maanden het kennisspel met behulp van een 
vragenlijst en analyse van de ICT-tra� ic. In totaal waren er ruim 15.000 
vragen beantwoord en was er bijna 4.000 keer doorgeklikt naar de 
database met de achtergrondartikelen. Driekwart van de docenten las 
de toelichting na de vraag en eenzelfde deel gaf aan nieuwe kennis te 
hebben opgedaan. 90% waardeerde de spelvorm en bijna 50% had 
iets nieuws uitgeprobeerd in de eigen lespraktijk. In de open reacties 
gaf een aantal docenten aan dat ze meer met collega’s hadden willen 
overleggen, maar dat dit door het online lesgeven nu lastig was. Tegelij-
kertijd ervaarden anderen een grotere verbondenheid, niet alleen met 
het team, maar ook over de locaties heen: ‘Ik heb mijn collega’s beter 
leren kennen’.  

Samenvattend is dus gebleken dat het kennisspel voldoet aan het doel 
om kennis te delen in een (grote) organisatie. ‘Het smaakt naar meer’, 
reageerde een docent in de enquête. Het plan is dan ook om een paar 
keer per jaar dit spel een maand lang te spelen, elke keer gevoed door 
input van docenten. Zo informeren en inspireren docenten elkaar en 
vormt dit kennisspel een springplank voor verdere professionalisering. 
Een serieus spel. 

Wil je meer informatie? 
Mail gerust: kenniscentrum@hoornbeeck.nl

Drs. Alice Middelkoop-Stijsiger is coördinator Kenniscentrum
 op het Hoornbeeck College.

Het spel zet aan tot 

samenwerking binnen 

het team en levert een 

vrolijke competitie op 

tussen teams

Toelichting op de vraag nadat de vraag is beantwoord

Vraag over didactiek: 

Toelichting op de vraag nadat de vraag is beantwoord
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Verlangen 
naar verdieping

tekst: Carla Desain 40
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Doorstuderen naast je drukke baan als leraar (b)lijkt een hele klus. Wat beweegt 

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

hobbels moeten ze nemen? Vives Magazine laat doorstuderende leraren aan het woord. 

In dit nummer Anne van de Ven, docent wiskunde aan Gymnasium Bernrode in 

Heeswijk. Zij doet een master-/eerstegraadsopleiding in haar vak: wiskunde.

Hoe ontstond jouw plan om een eerstegraadsopleiding 
te gaan volgen? 
“Dat plan heeft twee aanleidingen: ik miste soms wat uitdaging tijdens 
mijn tweedegraadsopleiding. Ik wilde graag méér leren over wiskunde. 
En daarnaast merkte ik tijdens m’n stage dat mijn interesse vooral lag 
in lesgeven in de bovenbouw van havo, vwo en gymnasium. Ik vind 
de diepgang en het toepassen van de wiskundeleerstof daar leuker in 
vergelijking met de onderbouw. Daarnaast wil ik de leerlingen graag 
helpen om zich goed voor te bereiden op universiteit of hbo. Voor de 
bovenbouw is een eerstegraads bevoegdheid vereist, dus ben ik een 
educatieve master gaan doen. De eerstegraadsopleiding is een drieja-
rige deeltijdopleiding van 20 uur per week; mijn baan telde als stage. Ik 
ben nu aan mijn laatste jaar bezig. Zoals het er nu uitziet, ben ik in juni 
klaar.”

Maakt deze studie jou een betere docent?
“Jazeker. Je wordt tijdens de opleiding opnieuw onder de loep genomen 
als docent. Je kijkt kritisch naar jezelf, je kijkt kritisch naar de manier 
van lesgeven op je school en je vraagt feedback bij meerdere collega’s. 
Hierdoor blijf je je ontwikkelen en jezelf verbeteren als docent. Dat geldt 
ook voor mij. Ik weet nu beter wat zich afspeelt in de bovenbouw, hoe 
bovenbouwleerlingen zijn en welke aanpak bij hen wel en niet werkt. 
Inhoudelijk weet ik waar de leerlingen naartoe werken met wiskunde en 
wat ze moeten kunnen. Ik vind het steeds belangrijker worden dat de 
leerlingen weten waar de stellingen vandaan komen en dat ze kloppen, 
in plaats van ze blindelings toe te passen. Ik bouw dit in in mijn lessen 
en kan zo meer verdieping aanbrengen, ook in de onderbouw. Voor de 
leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, kan ik nu meer beteke-
nen. Leuk om te merken: ook de leerlingen zien verbeteringen in mijn 
docentschap.”

7 vragen aan een doorlerende docent
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Anne van de Ven, 24, is wiskundedocent op het Gymnasium 
Bernrode in Heeswijk.

In 2018 haalde zij haar hbo-diploma aan de Fontys leraren-
opleiding Tilburg. Ze was daarmee tweedegraads bevoegd 
docent; ze mocht lesgeven op vmbo en mbo, en in de 
onderbouw van havo en vwo. Ze werd onderbouwdocent op 
Bernrode en begon aan de educatieve master, ook bij Fontys. 
Deze zomer studeert zij af en is dan eerstegraads bevoegd-
heid wiskundedocent. In haar vrije tijd speelt Anne trombone 
in een harmonie en doet zij aan kickboksen.

Leuk om te merken: ook de 
leerlingen zien verbeteringen 
in mijn docentschap 

Hoe was doorstuderen te combineren met je baan als 
leraar? 
“Deadlines en piekmomenten van werk en studie zijn soms lastig te 
combineren. Vaak valt mijn eigen tentamenperiode min of meer samen 
met een toetsweek, waardoor ik moet leren en nakijken tegelijk. Geluk-
kig neemt mijn vriend dan het huishouden voor z’n rekening en zorgt 
hij dat ik af en toe ook privétijd neem. En in de familie is iedereen eraan 
gewend dat ik me tijdens een verjaardagsfeest soms terugtrek om nog 
wat te studeren. Op mijn school denken ze mee en stellen ze zich soepel 
op. In drukke tijden van mijn studie mag ik vergaderingen overslaan en 
zo nodig springen mijn collega’s bij in het werk. Ook fijn dat mijn colle-
ga’s en familie echt interesse tonen in mijn studie. Ze vragen regelmatig 
hoe het gaat, zeker na een tentamen, en delen mee de vreugde als ik het 
weer heb gehaald.”

Vertel eens wat over je onderzoek?
“Mijn onderzoek gaat over de vaardigheden van de leerlingen van de 
vierde klas gymnasium om de grafische rekenmachine (GR) te gebrui-
ken. Ik ontwikkel een leerdoelenkaart om te bevorderen dat leerlingen 
die vaardigheden (zoals grafieken kunnen tekenen en berekeningen 
doen met de GR) sneller onder de knie krijgen. De leerdoelenkaart 
beschrijft wat leerlingen na het hoofdstuk moeten kunnen en kennen. 
Ze noteren hun eigen vorderingen: ‘Hoe goed ken ik de stof na de eerste 
keer dat ik ermee kennismaak?’ ‘Hoe goed ken ik het als ik meer heb 
geoefend?’ ‘Hoe goed ken ik de stof vlak voordat ik een toets moet 
maken?’ Zo krijgen zijzelf en ik beter in beeld hoe het gaat en kan ik hier 
mijn lessen op aanpassen. Corona gooide mijn onderzoek overhoop: de 
lockdown maakte het ingewikkelder om de leerlingen te begeleiden bij 
het gebruiken van de eerste versie van mijn leerdoelenkaart. En natuur-
lijk maken de corona-achterstanden van sommige leerlingen het toetsen 
van mijn leerdoelenkaart een stuk lastiger.”

Wat zijn je toekomstplannen?
“Na juli ben ik wel even klaar met studeren – al heb ik het nooit met 
tegenzin gedaan. Ik ben blij dat ik dadelijk wat meer vrije tijd heb en 
mijn focus ergens anders op kan leggen. Ik wil mij binnen onze school 
verder gaan ontwikkelen in andere aspecten van het onderwijs dan 
wiskundelessen. Bijvoorbeeld leerlingen begeleiden; of mijn kennis en 
ervaring delen met nieuwe docenten en stagiaires. Of me richten op hoe 
wij als school nog beter onderwijs kunnen geven. En op langere termijn? 
Ik zie mezelf misschien wel lesgeven op het hbo.”

Heb je tips voor andere docenten die overwegen te 
gaan doorstuderen? 
“Ik kan een eerstegraads opleiding aanraden aan iedereen die graag 
in de bovenbouw wil lesgeven, die dieper in zijn of haar eigen vak wil 
duiken en het niet erg vindt om vaak in de avonden en weekenden bezig 
te zijn met werk of studie. Er staat 20 uur per week voor deze studie, 
dus als je nu een volle baan hebt, moet je een bewuste keuze maken of 
je dat tegelijkertijd vol kunt houden. Ikzelf koos voor (tijdelijk) werken 
in deeltijd. Als ik ergens voor kies, wil ik er 100% voor kunnen gaan; dus 
naast mijn master en mijn lessen op school kon ik er geen leuke extra 
taken bij hebben. Drie jaar lang voor mij dus geen reizen begeleiden of 
grotere activiteiten organiseren…”

Noem eens wat valkuilen?
“Ik had onderschat dat deze master echt anders is dan een hbo-oplei-
ding. Ik was gewend dat mijn studie me vrij gemakkelijk afging. Als ik 
de lessen aandachtig volgde, haalde ik meestal mijn tentamen zonder 
er heel veel voor te leren. Maar tijdens de master was dat echt anders! 

Ze zeggen weleens: ‘Ga niet verhuizen, verbouwen of aan een gezin 
beginnen tijdens de master; aan deze studie heb je je handen vol’. Dit is 
een waardevol advies; dat heb ik zelf ervaren toen vorig jaar in maart 
door de corona-epidemie de scholen moesten sluiten en alle lessen 
alleen digitaal doorgingen. Mijn werk werd er veel zwaarder van en 
digitaal lesgeven vergde een heel andere (tijdrovende) voorbereiding. 
Daarnaast moest ik – net zoals alle leraren – nog veel ontdekken over 
digitaal onderwijs. Ook voor mijn studie hebben we sinds maart 2020 
online lessen – die moeilijker te volgen zijn en meer zelfstandig werken 
vereisen; vragen stellen is lastiger en je motivatie wordt minder. Het 
voordeel hiervan was wel dat ik zelf ervaarde hoe de meeste leerlingen 
zich thuis moesten voelen... 
En ik ging toch verhuizen. Het is mij uiteindelijk gelukt om alles te com-
bineren, maar het was eigenlijk wel te zwaar. Gelukkig keerde de rust 
terug in de zomervakantie en zijn de lessen met leerlingen deels weer 
gewoon op school. Ik ben benieuwd of ik zelf nog live les zal krijgen 
vóór mijn afstuderen!” 
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Op internet en in vakbladen is veel te vinden over het opzetten en inrichten 
van een zogenaamd Ontdeklab. Het ene verhaal is nog mooier, doordachter en 

flitsender dan het andere. Riante budgetten, doortimmerde plannen en leerkrachten 

met kennis van (programmeer)zaken. De moed zou erdoor in je schoenen kunnen 

zakken. Maar dat hoeft niet. Op CBS De Hoeksteen in Spijkenisse is een Ontdeklab 

opgezet. Met een klein budget, maar groot enthousiasme!

Iedere basisschool zou een 
Ontdeklab moeten hebben

Een aantal jaar geleden kwam ik op de Hoeksteen als leerkracht in 
groep 7. In de kast van mijn lokaal stond een doos met daarin ‘Jimu 
de robot’, vergezeld door een mini iPad. Een aantal jongens uit de 

klas had dit robotje met een collega ooit in elkaar gezet en ze vonden 
het erg leuk om hem te besturen. Verder dan dat kwamen ze niet. En 
ik ook niet. Géén idee wat ik ermee moest en kon. Toen de zomer-
vakantie voor de deur stond en er wat grondiger opgeruimd moest 
worden, kwam ik een kratje tegen waarin 10 splinternieuwe doosjes 
met Micro:Bits zaten. “Gaaf spul”, zo zei de collega van ‘Jimu de robot’, 
“maar ik ben er nog niet aan toegekomen me erin te verdiepen”.  En zo 
stonden ook deze doosjes te verstoffen.

Hoewel ik zelf geen enkele ervaring met robotjes of programmeer-items 
had, intrigeerde het me wel. Wat kon je ermee en hoe zou je het in je klas 
kunnen gebruiken? Wat moet je zelf weten, kennen en kunnen? Ik was 
al wel ICT’er, maar programmeren is toch iets heel anders. Juist rond die 
tijd las ik een artikel over (gratis) scholingsdagen van Digileerkracht, 
verzorgd door VHTO. Een landelijk expertisebureau dat zich richt op 
meer meisjes en vrouwen in de techniek. Precies iets voor mij dus.

Op ontdekkingstocht
In oktober 2018 volgde ik twee scholingsdagen en kwam daar voor het 
eerst écht in aanraking met Computational Thinking, programmeerpro-
gramma’s, materialen en tools voor kinderen en de kracht ervan als je 
het inzet en integreert in je onderwijs. Wat een ontdekking. En wat vond 
ik het leuk!

Omdat we tijdens de VHTO dagen als deelnemer flink in het programma 
‘Scratch’ gedoken waren én omdat we lekker praktische instructiekaar-
ten ontvingen, was dat mijn eerste programmeerproject met leerlingen. 
Wekelijks werkten de kinderen in tweetallen met Scratch en wat was het 
super om te ontdekken dat ze er vrijwel allemaal enthousiast mee aan 
de slag gingen. Sommige kinderen gingen echt ‘aan’ en werkten thuis 
verder. Na verloop van tijd waren we zelfs zo ver dat het mogelijk was 
om de leerstof van zaakvakken in een Scratch-product te verwerken. 
Hoe geïntegreerd wil je het hebben!?

Vanaf dat moment was er bij mij een zaadje geplant. Programmeren, 
computational thinking, (computer)technologie…… we zijn het aan onze 
leerlingen verplicht hen hiermee kennis te laten maken en vaardigheden 
mee te geven die hen in staat stellen om deze technologie te benut-
ten, nu en in de toekomst. Ik ging me hard maken voor een structureel 
aanbod en kreeg de ruimte van mijn directeur om een opzet te maken 
voor een Ontdeklab. 

Waar te beginnen? 
Heerlijk hoor, die ruimte en dat vertrouwen. En op internet was meer 
dan genoeg informatie te vinden over Ontdeklabs. Maar waar begin je? 
En hoe? Wat heb je nodig? Maar ook, wat kost het en hoe zorg je ervoor 
dat elke uitgegeven euro zijn geld waard is?

Budget voor aanschaf en inrichting was eigenlijk niet begroot en een 
beleidsplan was er ook nog niet. Wel stond er op ons plein nog een 
PortaKabin die dienstgedaan had als lokaal en nu leegstond. Dat lokaal 
mocht ik gaan gebruiken en ik kreeg 1250 euro als startkapitaal. De 
eerste materialen die ik aanschafte, waren afgekeken van een andere 
school van onze vereniging (bv. Dash en Dot, Osmo-spellen, 2 Ozobotjes 
en Lego WeDo). En de inrichting – die ik zo aantrekkelijk mogelijk wilde 
maken – heb ik bij elkaar gesprokkeld via Marktplaats, Ikea, Action en 
AliExpress. Kortom, er was een klein budget en amper nog een plan, 
maar ik popelde om te beginnen.
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‘Gewoon beginnen’ 
In het schooljaar 2019-2020 heb ik eerst een paar weken de tijd 
genomen om roosters en schema’s te maken en om materialen uit te 
proberen. En toen ben ik gewoon van start gegaan. Met groep 5 t/m 8. 
Wekelijks een les van drie kwartier. Het was trial en error, bijschaven, 
toevoegen en weghalen, maar vooral ook genieten! Kinderen die met 
de leerstof in de klas niet uit de voeten konden, bleken opeens in het 
Ontdeklab wél vaardig te zijn. Leerlingen die in de klas ongedurig waren, 
bleken met gemak drie kwartier concentratie op te kunnen brengen. En 
jongens die elkaar vaak dwarszaten, konden wel samen Lego WeDo in 
elkaar zetten.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. We willen op 
CBS de Hoeksteen de kinderen de ruimte geven om hun talenten te 
ontwikkelen. In dat kader past het inrichten van een Ontdeklab, een 
leeromgeving die kinderen inspireert om te gaan ontdekken en onder-
zoeken en succeservaringen op te doen.  

De 4 P’s van het “Creative Learning Model” sluiten heel goed bij het 
bovenstaande aan. Bovendien zijn het ook kernwaarden van de Hoek-
steen. 
 
1.  Projecten: Kinderen leren het best wanneer ze actief aan beteke-

nisvolle projecten/opdrachten werken: nieuwe ideeën genereren, 
prototypen ontwerpen, steeds weer verfijnen. 

2.  Peers: Leren floreert als een sociale activiteit, waarbij kinderen 
ideeën delen, samenwerken aan projecten en voortbouwen op 
elkaars werk. 

3.  Passie: Wanneer kinderen werken aan projecten/opdrachten waar 
ze om geven, werken ze langer en harder, blijven ze uitdagingen 
aankunnen en leren ze meer in het proces. 

4.  Play: Leren betekent speels experimenteren: nieuwe dingen uit-
proberen, sleutelen aan materialen, grenzen testen, risico’s nemen, 
telkens opnieuw proberen of iets werkt. 

Hobbels en uitdagingen
Ik ben er trots op wat er in amper twee jaar bereikt is. De Micro:Bits 
worden volop gebruikt en Jimu de Robot heeft een volwaardige opvol-
ger gekregen. En het Ontdeklab heeft zelfs al een eigen logo.
Hobbels en uitdagingen zijn er ook nog genoeg. Het budget voor het 
Ontdeklab is nog steeds krap en vraagt creativiteit, internet afspeuren 
en koopjes jagen op Marktplaats. Integratie in de gewone leerstof moet 
nog (meer) vorm krijgen, hoewel de plannen er al wel zijn om bijvoor-
beeld presentaties voor zaakvakken te maken bij het greenscreen. En 
het zou mooi zijn als er een tweede leerkracht komt voor het Ontdeklab, 
want ik ben nu alleen en dat maakt de opzet wel kwetsbaar. Ook is 
het fijn als je kunt delen, sparren, inspireren en leren van elkaar. Mijn 
directeur deelt de wens voor een collega, dus wellicht zijn we volgend 
schooljaar met zijn tweeën. 

Maar voor nu ….. zoals in de kop staat: iedere basisschool zou een 
Ontdeklab moeten hebben. Want het stelt je als school in staat om 
leerlingen uit te dagen zich zo veelzijdig en optimaal mogelijk te 
ontwikkelen. Kinderen genieten in het Ontdeklab. En is dat niet het 
allerbelangrijkste?  

Over Josette Reinhoud
 
Josette Reinhoud (1966) is begonnen als leerkracht op de 
Bosseschool in Middelharnis en werkt sinds 2001 bij de VCPO in 
Spijkenisse. Daar gaf ze les in de bovenbouw. Twee jaar geleden 
maakte ze de overstap van groepsleerkracht naar leerkracht van 
het Ontdeklab. Verder is ze ICT’er en kernteamlid en begeleider van 
zij-instromers en startende leerkrachten. 

Betrokken leerlingen, 
daar doe je het voor

Coderen, programmeren en techniek
‘Het Ontdeklab is een leeromgeving voor kinderen, waarin zij ontdek-
kend bezig zijn, met de focus op coderen, programmeren en techniek. 
Daarnaast zijn de lessen in het Ontdeklab ook bedoeld om leerlingen 
enthousiast te maken voor techniek en hen te leren logisch, systema-
tisch en oplossingsgericht te werken.’ 

Zo heb ik het beschreven in een beleidsplan. In eerste instantie had ik de 
neiging om vooral ‘robot-achtige’ dingen aan te schaffen, want er moest 
geprogrammeerd worden. Maar al snel kwam er uitbreiding in de vorm 
van knikkerbanen, ScottieGo!, een 3D printer + ontwerpen via Tinkercad, 
TuringTumble, telefoons om StopMotion filmpjes te maken en een aantal 
online programma’s.
Door deze variatie wordt er ook een beroep gedaan op samenwerken, 
problemen herkennen en oplossen, creativiteit en het toepassen van 
geleerde technologie.

Inmiddels zit het tweede jaar Ontdeklab er bijna op en heeft het een 
vaste plaats op school ingenomen. Er zijn nieuwbouwplannen voor de 
Hoeksteen en in het programma van eisen staat een lokaal voor het 
Ontdeklab genoemd. Er wordt dus letterlijk en figuurlijk ruimte voor 
gemaakt. Ook voor collega’s zijn de Ontdeklablessen van toegevoegde 
waarde. Ik heb hen in het voortraject meegenomen door de lessen die 
ik aan de kinderen geef, ook aan hen te geven. Zelf doen, zelf ervaren 
wat de kinderen leren, zelf ervaren ook hoe inspirerend het is om een 
robotje te laten rijden of om een hoge score te halen bij een spel. De toe-
gevoegde waarde zien de collega’s vooral op het moment dat leerlingen 
blij zijn als ze naar het Ontdeklab mogen of wanneer kinderen trots zijn 
op wat ze geleerd hebben. 

De lessen zijn dit schooljaar uitgebreid naar groep 3 en 4 en in de 
andere groepen zijn er materialen en opdrachten bijgekomen. Deels 
omdat er behoefte aan diversiteit was, deels ook omdat ik zelf steeds 
vaardiger werd en word. Dat vind ik ook een voorwaarde, je moet als 
leerkracht weten wat je aanbiedt, het nieuwe spel uitproberen, de 
instructiekaarten zelf een keer maken, de aangeschafte robot zelf pro-
grammeren, de moeilijkheden bij een programma ervaren. Scholing en 
workshops volgen om aan je eigen vaardigheid te werken. Dat betekent 
ook dat ik er veel tijd in moet investeren. 

Maar het levert ook dát op waar het om gaat: betrokken leerlingen, 
enthousiasme, voorbereiden op de volgende stap. De jongen die ver-
zucht: “Ik dacht al wel dat ik later iets met techniek wil gaan doen, maar 
nu weet ik het zeker. Dit is zó gaaf!”. Daar doe je het voor.
In het beleidsplan dat ik geschreven heb, is het als volgt verwoord: 



T
ijdens mijn eerste werkweek als docent media ontdekte ik 
meteen welke verwachtingen dat woordje media met zich 
meebracht. De social media pagina nieuw leven inblazen, 
even een filmpje monteren, jij hebt toch wel een goede 

camera, geef jij even advies over mijn nieuwe laptop, welke app 
gebruik ik daarvoor, kun jij mijn dochter helpen met de website over 
haar hond? Dat een docent Duits goed Duits kan is logisch, maar alles 
van media kunnen en weten? Dat is wel veel. Een beetje te veel, mis-
schien.

Van lieverlee ben ik de rol van media-expert gaan waarderen en 
gaan vormgeven op een manier die bij mij past. Nee, ik ben geen kei 
in programmeren ook al kan ik er wel les in geven. En ja, ik weet wel 
veel van digitale didactiek, teksten en monteren. Ik ontwerp leuke 
opdrachten en weet hoe je die opdrachten ook in andere lessen 
kan vormgeven. Mijn favoriete onderwerp op dit moment? Mocku-
mentaries! Documentaires die je mocken: ze nemen je in de maling 
door heel serieus of op hilarische wijze te berichten over onzin-
onderwerpen. Door een mockumentary te maken, denken leerlingen 
bijvoorbeeld na over verhaallijn, beeldtaal en de grens tussen wat kan 
en niet kan op beeld. 

Ontwikkelingen volgen
En natuurlijk, ik zorg dat ik “bij” ben. Er zijn weinig ontwikkelingen in 
medialand die ik niet ken of volg. Mijn leerlingen maakten podcasts 
lang voordat ze hip waren en ik heb heel wat uurtjes gestoken in het 
begrijpen van de aantrekkingskracht van Minecraft. Dat laatste is 
maar matig gelukt trouwens. Nieuwe ontwikkelingen? Ik mail ze graag 
door naar collega’s of laat zien hoe je ze kunt gebruiken. 

En toen was daar Discord. Nou ja, Discord bestond al jaren en ik 
hoorde het ook al jaren voorbijkomen. Maar ik had er nog nooit echt 

naar gekeken. Tijdens de lockdown maakte ik een account aan om ook 
daar met leerlingen te kunnen communiceren. Voor wie het niet kent: 
Discord is een chatplatform dat voornamelijk gebruikt wordt door 
gamecommunities. Je kunt chatten, praten en videobellen. Het lijkt 
een beetje op Teams, maar dan veel handiger ;-) 

Er ging een wereld voor me open. Een van mijn leerlingen beheert bij-
voorbeeld een eigen server voor een spel waar ze in één week tijd van 
tien naar bijna duizend leden ging. Waar ik nog dacht dat er een paar 
leerlingen op Discord zaten, bleek dat al snel een veel te lage schat-
ting. Eén van mijn leerlingen bood aan een Discord-handleiding te 
schrijven voor docenten en een server voor docenten aan te maken, 
zodat wij ook konden oefenen. Cool!

Met veel enthousiasme stuurde ik met aanmoedigende woorden de 
handleiding door naar al mijn collega’s. Probeer het ook eens! Echt tof! 
Ik drukte op verzenden en vond dat ik mijn naam als docent media 
weer eens goed eer aan hand gedaan. 

Ping! Tof Inge, ik gebruik dit al jaren om te gamen
Ping! Cool Mijn naam en tag is ….., wat is de jouwe?
Ping! Zo goed, zeg- ik gebruikte Discord ook altijd vroeger!

Binnen drie seconden had ik drie mails terug van collega’s. Jongere 
collega’s, ja natuurlijk. Een nieuwe generatie docenten. Docenten die 
zelf zijn opgegroeid met gaming, e-sport, Discord. Die een beetje vies 
gaan kijken als ze het woord Facebook horen. Dat is toch voor oude 
mensen? Voor wie Snapchat geen onontgonnen terrein is, maar allang 
weer een gesloten boek. 

Behoorlijke uitdaging
De wereld van media snelt ons – mij inbegrepen - voorbij, ook als we 
ons best doen het bij te houden. Op school de juiste lessen media 
blijven verzorgen is dat ook een behoorlijke uitdaging. Wat willen we 
leerlingen leren en wie kan ze dat leren? Ben ik nog steeds geschikt 
als docent media, nu ik onlangs veertig ben geworden? Hoe zorg ik 
dat ik geschikt blijf? 

Dat ik niet (meer) altijd de voorloper kan zijn op het gebied van media, 
dat heb ik geaccepteerd. Twee van de drie jonge collega’s maken nu 
samen met mij een lessenserie over e-sport. Leren we samen wat van, 
en de leerlingen krijgen les van echte kenners. 

Wilde u altijd al docent media worden? Deze vraag wordt vaak aan me gesteld door nieuwe 

leerlingen. Het antwoord is nee. Sterker nog, voor dat ik het werd, wist ik niet eens dat het 

beroep bestond. Door een gelukkig toeval kreeg ik de kans een aantal van mijn interesses te 

combineren: onderwijs, pedagogiek, cultuureducatie en zelf media maken. Op één van de – 

toen nog – weinige scholen die lesgeven in media niet alleen maar zagen als leerlingen leren 

googelen en leren dat het internet gevaarlijk kan zijn. Mediales mocht leuk zijn. Leerlingen 

maken, doen én leren.

Wat willen we 
leerlingen leren en 
wie kan ze dat leren?

Kan ik nog steeds 
docent media zijn? 
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Programmeren in Python
Cursusboek + online cursus

Bestel 'm op 
techacademy.id.nl

Cursusboek + online cursus

Nu slechts

€ 39,95
Met cursusboek

€ 29,95
Zonder cursusboek

Daarnaast biedt 
Tech Academy volledig 

gratis een Scratch 
beginnerscursus aan! Ga naar 

techacademy.id.nl om 
te beginnen!
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Agenda interessante 
lezingen en congressen

06-10-2021 & 07-10-2021 - ONLINE

DOORLOPEND - ONLINE

Agenda interessante 
lezingen en congressen

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

Vives Next: 
Hét tweedaagse online onderwijsinnovatie & 
ICT professionalisering evenement
https://vives.nl

02-02-2022 & 03-02-2022

IPON: De grootste onderwijsinnovatie & 
ICT beurs van de BeNeLux
https://ipon.nl/

IPON: De grootste onderwijsinnovatie & 
ICT beurs van de BeNeLux
https://ipon.nl/

JAARBEURS UTRECHT (!)
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Kijk voor meer congressen op nationaleonderwijsgids.nl/onderwijsagenda

Schooltools
Onderwijslinks
Eduware
Promoverende leraren 
Vives actueel 

vast&zeker



ONTWERP, BOUW EN SPEEL (SAMEN) GAMES MET BEHULP VAN EEN BORD. 
BEHANDEL ACTUELE THEMA’S, VERTEL JE VERHAAL EN PRESENTEER AAN JE KLAS.

TIJDELIJK GRATIS 

ONLINE TRAINING

T.W.V. €99,-

De software is samen met gebruikers 
uit het onderwijs ontwikkeld voor 
VO/PO, MBO, HBO en WO.

Privacy en informatiebeveiliging 
is al complex genoeg.
Met de IBP-oplossing van Smile krijg je 
meer overzicht met minder moeite.

Ontdek wat Smile voor jouw 
onderwijsinstelling kan betekenen.

www.smile.nl
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Boek jouw vrijblijvende demo (online of op school) 
via prowise.com/touchscreen

Volg & deel  #Prowise Laat onderwijs spreken

www.prowise.com

Bekijk de video

Een betrouwbaar en veilig touchscreen bomvol onderwijsfuncties. Volledig uitgerust voor 

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

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

Primeur    nu inclusief vijf jaar gratis Prowise Screen Control MDM.

Beheer al je Prowise touchscreens vanaf een centrale locatie.

Boek jouw vrijblijvende demo (online of op school) 

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

Primeur    nu inclusief vijf jaar gratis Prowise Screen Control MDM.    nu inclusief vijf jaar gratis Prowise Screen Control MDM.    nu inclusief vijf jaar gratis Prowise Screen Control MDM.

Beheer al je Prowise touchscreens vanaf een centrale locatie.
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